
Aj škola môže byť miestom zábavy: letná škola očami študentov 

Bola to sobota 30. júna 2018, kedy sa skupinka stredoškolských aj vysokoškolských 

študentov vybrala vlakmi, autobusmi či autami do Modry-Harmónie. Tam už na nás 

čakal tím lektorov v zložení Dagmar Horná, Kálmán Petőcz, Peter Guráň a Viliam 

Figusch, ktorí týždne predtým naplno venovali príprave podujatia s názvom Letná 

škola demokracie a ľudských práv. A hoci väčšine účastníkov jedna škola práve 

skončila, do tej v Modre prichádzali všetci s elánom a dobrou náladou. 

Príjemná a priateľská atmosféra pretrvávala počas celého podujatia, ktoré organizátori 

stihli naplniť množstvom zaujímavých akcií. Bezpochyby bolo z čoho vyberať, a tak si 

každý dokázal nájsť to svoje. 

Úvodné dni boli plné zoznamovacích a teambuildingových aktivít, ktoré dopĺňali 

prednášky a workshopy. Najpopulárnejšími sa ukázali byť diskusia s dvoma 

generáciami bojujúcimi „Za slušné Slovensko“, prednáška „Dejiny a súčasnosť 

migrácie“ či workshop Maxa Steuera o mieste práva v demokracii. Večer strávený pri 

táboráku nám spríjemnili akordy gitary pána Petőcza aj multijazyčný spev, pri ktorom 

sme sa všetci dobre zabavili. 

Dni, ktoré nasledovali, s programom priam roztrhli vrece. Rozprávali sme o politike 

a hudbe, o procesných právach s Michalom Davalom a na reč prišlo aj k téme slobody 

a nezávislosti médií. Navštíviť nás prišiel ambasádor Adam Sterling z US Foreign Policy 

& Human Rights, bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská i verejná 

ochrankyňa práv, profesorka Mária Patakyová. Potešilo nás taktiež rozoberanie zadaní 

z Olympiády ľudských práv a aj tvorba našich predstáv demokratickej školy. 

Deň pred koncom sme si naplno užili simulované zasadnutie OSN. To dospelo napriek 

horúcim výmenám názorov k celkom produktívnemu záveru. Posledný večer bol 

venovaný spoznávaniu kultúry vinohradníctva a Modry, ktoré dopĺňala aj živá hudba. 

Tá sa s nami neskôr presunula do kongresového strediska. Tí, ktorí vydržali nezaspať, 

si tak ešte stihli zatancovať zopár maďarských tancov. 

V deň odchodu, chaotického balenia a lúčenia, sme mali ešte poslednú akciu o histórii 

a stave občianskej spoločnosti Borisa Strečanského. Potom, po výdatnom obede 

a vyhodnotení letnej školy, sme sa každý pobrali svojím zvoleným dopravným 

prostriedkom na dlhšiu či kratšiu cestu domov do všetkých kútov Slovenska. 



Letná škola demokracie a ľudských práv bola skvelá. Bola produktívna. Popritom 

všetkom ale bola aj príležitosťou spojiť aktívnych ľudí, ktorí dokážu spolu pracovať a 

tvoriť aj v budúcnosti. Aj aktívni ľudia si ale potrebujú občas oddýchnuť a po takmer 

piatich dňoch nasávania nových informácií a vnemov si skupinka študentov začala 

konečne užívať zaslúžené letné prázdniny. 

Adriána Pešková, účastníčka Letnej školy, žiačka Gymnázia na Varšavskej ul. v Žiline 
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