
Keď Spojená škola v Ivanke pri Dunaji dýchala indickú atmosféru 

 

      Už to začína byť tradíciou, že Spojená škola v Ivanke pri Dunaji každoročne privíta 

v rámci výmenného pobytu študentov z rôznych krajín. Tento rok sa však niesol v duchu 

ďalekého orientu, keď k nám koncom mája zavítali študenti až z  Indie, presnejšie zo Strednej 

školy Svätého Marka v Dillí. 

Počas svojho pobytu na Slovensku boli študenti z Indie hosťami v rodinách našich študentov. 

Mohli tak zakúsiť rodinnú atmosféru, zvyky a spôsob života na Slovensku. Spoločne 

absolvovali bohatý program, ktorého cieľom bolo priblížiť im krásu našej krajiny. Prehliadka 

Bratislavského hradu, Devína, plavba loďou po Dunaji, návšteva Červeného kameňa, jaskyne 

Driny a zámku v Smoleniciach zasa priblížili našej zahraničnej návšteve krásu bratislavského 

regiónu. 

V pondelok 30. mája 2016 študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji zorganizovali 

slávnostný program spojený s recepciou, na ktorý bolo pozvaných okrem študentov z Indie aj 

niekoľko významných hostí. Okrem riaditeľky Spojenej školy Ing. Kataríny Kubišovej 

a riaditeľa Strednej školy Svätého Marka Mr. Rahula Aggarvala sme na pôde školy privítali aj 

veľvyslanca Indie Mr. Vinoda Kelkara a starostu obce Ivanka pri Dunaji Ing. Ivana 

Schreinera. V rámci kultúrneho programu sa predstavili aj naši hostia s typickým indickým 

tancom v tradičnom indickom oblečení. Pri spoločnej recepcii sa následne indický 

veľvyslanec na margo tejto akcie vyjadril nasledovne:  „ Výmenné pobyty tohto druhu majú 

pre zbližovanie našich krajín často väčší  efekt, ako práca väčšiny politikov zamestnaných na 

úradoch zodpovedných za medzinárodnú spoluprácu“ 

Je pravdou, že takéto pobyty študentov majú neoceniteľný význam hlavne z hľadiska 

nadväzovania nových kontaktov a vytvárania priateľských vzťahov, ktoré sa často končia 

vzájomnými návštevami v hostiteľských rodinách. Netreba samozrejme zabúdať  na dôležitý 

prínos k zlepšeniu jazykových kompetencií v anglickom jazyku. Ako býva pri výmenných 

pobytoch dobrým zvykom, naši študenti plánujú v mesiaci november 2016 navštíviť indické 

Dillí, kde tak isto absolvujú bohatý program spojený s návštevou takých známych miest, ako 

sú Agra a Jajpur. Veríme, že tak, ako naši indickí priatelia aj naši študenti získajú veľa 

nových skúseností a zážitkov z tejto krásnej krajiny. 

 


