
Súkromná spojená  škola HUMAN, KOŠICE 

projekt Medzigeneračný dialóg 

alebo „hovory S+V“  /starí rodičia + vnúčatá/  

 

 Napadla mi komparácia sekunda a sekunda. Aký krátky okamih v živote 

človeka tvorí sekunda  a koľko tých sekúnd uplynulo, kým sme sa dostali do 

SEKUNDY.  A koľko tých sekúnd  uplynie, kým SEKUNDA skončí. To už ale 

trocha predbieham, pretože školský rok iba začína.  

 Z mojich malých vnučiek sú slečny, staršia je teda v sekunde gymnázia 

a malá je už tretiačka základnej školy. Pribúdajú otázky, mení sa ich charakter  

aj obsah a ja som znovu pripravená prijímať nové informácie a čakám, čo mi 

prinesie tento rok. 

 Koncom školského roku som mala možnosť zúčastniť sa poznávacieho 

pobytu v Bruseli. Nikdy by ma nenapadlo vybrať si za cieľovú destináciu 

Belgicko, preto som bola veľmi rada, keď táto ponuka  prišla. To, čo sme mali 

možnosť vidieť – Atomium, Minieuorópu, historické jadro Bruselu, mi 

pripomenulo ,aký je človek úžasný, čo všetko dokáže a s pokorou som vnímala 

všetko to, čo bolo okolo mňa. Brusel je obrovské multikulturálne mesto 

s množstvom cudzincov, turistov, azylantov a nemala som pocit, že by niekto 

z nás do toho „ virvaru“ nepatril. Boli sme v Európskom parlamente, očarila nás 

svojou rozlohou, dozvedeli sme sa o jeho fungovaní či vzťahoch. Pripravili pre 

nás veľmi zaujímavú exkurziu a dovolili nahliadnuť aj do zákutí, ktoré by sme 

inak nevideli. Najväčším zážitkom a zároveň aj milým prekvapením pre mňa 

bola návšteva Európskej školy.  Ujal sa nás mladý šikovný pán učiteľ zo 

Slovenska, ktorý na škole pôsobí desať rokov. Napriek tomu, že sa nedá 

porovnať vybavením , rozlohou a počtom žiakov s našou školou, bola som hrdá 

na to, že naša škola je s Európskou školou porovnateľná. Fungujeme na 

rovnakom princípe ľudskosti, demokracie, vľúdneho prístupu s ohľadom na 



individuálne požiadavky žiakov, samozrejme s kladením vysokých požiadaviek 

na vzdelanie. 

Deti mali možnosť hovoriť s pánom riaditeľom školy, rozhovor prebiehal 

v angličtine a rozhodne nebolo začo sa hanbiť. Naše deti boli otvorené, múdre, 

šikovné, bez problémov  komunikovali v cudzom jazyku. Proste boli to deti, 

ktoré vychováva a vzdeláva  naša škola tak, aby do EURÓPSKEJ školy patrili. 

Celý pobyt bol pripravený perfektne, s ohľadom na vek a záujmy detí. Za 

zdanlivo bezproblémovým pobytom boli určite hodiny práce, za ktoré je 

potrebné pani riaditeľke a pani učiteľke Sepešiovej poďakovať.  Verím, že 

podnety a návrhy na spoluprácu, ktoré boli spomínané, sa podarí pani riaditeľke 

úspešne zrealizovať . 

 Ešte sme nestihli vybaliť naše cestovateľské kufre a už sme boli opäť vo 

vlaku, tentokrát do stovežatej Prahy. Praha je krásna, vždy je čo pozerať, pohľad 

na „Václavák“  ma vždy svojou veľkosťou chytí za srdce. Vďaka pani učiteľke 

Kicovej sme premohli únavu a boľavé nohy. Putovali a putovali sme  po 

uličkách, múzeách... 

 Vrátili sme sa domov, deti dostali vysvedčenia a začali sme sa tešiť na 

prázdniny. Ako keby to bolo iba včera. 

 Stojíme znova na prahu nového školského roku. Vážme si, že sa naše deti, 

vnúčatá majú tak dobre, ako sa len dá. Buďme hrdí na seba a výber vzdelania, 

ktoré chceme našim deťom ponúknuť. Verme, že  sme mali pri tom výbere 

šťastnú ruku a nechcime si dokazovať, ako hovorí írske príslovie, že za plotom 

alebo u susedov je tráva zelenšia ako naša. 

 Milé naše deti, prajem Vám úspešný školský rok, Vám pani učiteľky 

a páni učitelia veľa trpezlivosti nielen s deťmi , ale aj nami dospelákmi.  

 A na záver nám všetkým želám veľa zdravia a samozrejme aj šťastia – 

lebo na Titaniku boli takmer všetci zdraví, iba to šťastie im chýbalo. Tak 



preplávajme spolu  bez ujmy cez tento školský rok tak, aby sme o rok mohli 

opäť všetci stretnúť .  

 

Katarína Škulinková 

 

 

 

 


