
Listujeme v histórii Súkromného slovanského gymnázia 

4. časť 

 

„Život je krátky na to, aby sme sa zaoberali hlúposťami, ktoré nijako neovplyvníme,“ hovorí zaujímavá 

osobnosť spomedzi učiteľov SSG Darina Šuľanová. Na našej  škole pôsobí takmer od jej úplných 

začiatkov a určite patrí k tváram Súkromného slovanského gymnázia. Prezentáciu školy prvýkrát 

videla v Dome kultúry Dúbravka na letnej akadémii, keď sme ešte sídlili na Pekníkovej ulici. Možno 

práve zážitok z vystúpenia ovplyvnil jej rozhodnutie a keď  sme v roku 1996 zmenili adresu, pribudla 

do učiteľského zboru Darinkina nestarnúca energia a skúsenosti. Patrí k vrakuňským lokálpatriotom 

a k tým verným učiteľskému povolaniu. Ako čerstvá absolventka pedagogickej školy  otvárala v roku 

1977 novostavbu Základnej školy na Žitavskej, pred šiestimi rokmi sa už z dvojdomého pedagóga 

(učila na oboch školách) stala  výhradne učiteľom SSG.  

Pani Darina Šuľanová bola naším dlhoročným pedagógom diaľkových študentov. V tom čase malo 

gymnázium aj niekoľko detašovaných pracovísk - pobočky v Nitre, Martine  aj Kežmarku, čo je tiež kus 

histórie SSG. Okrem „pondelkových“ študentov má skúsenosti aj so štúdiom jednotlivých predmetov, 

čo bola ďalšia z ponúkaných možností  získať na našej škole vzdelanie. Tu si napríklad spomína, ako 

využila svoju znalosť maďarčiny, keďže učila aj študentov maďarskej národnosti. Na diaľkových 

študentoch, ako aj absolventoch štúdia jednotlivých predmetov, si vždy vážila ich pracovitosť. Mnohí 

z nich museli skĺbiť prácu na zmeny, rodinu na plný úväzok aj náročné pondelky v školských laviciach. 

O to sladšia bývala potom ich odmena v podobe maturitného vysvedčenia. Neskôr sa k diaľkovým 

študentom pridali na našej škole aj dištanční, ktorých učila slovenský jazyk aj občiansku výchovu. 

Prvých „svojich“ denných žiakov zdedila pani Darinka po francúzštinárke Andrei  Čonkovej v roku 

2009,  keďže tá od nás prešla medzi vysokoškolských pedagógov, kde  potom pri vzdelávaní vo 

francúzskom jazyku, svet je malý, asistovala  niektorým našim absolventom. Pani Šuľanová sa so 

svojimi bývalými maturantmi dodnes stretáva aj osobne. Spomína si na iné známe tváre - tentokrát 

spomedzi študentov - na Kristínu Guttovú, Nátana Paška, Jožka Slobodu a mnohých iných. 

Pani Šuľanová je typ učiteľa hľadača - animátora. Neustále ma po ruke nejaký nápad oživujúci 

vzdelávanie, neúnavne rozvíja Komenského myšlienku škola hrou. Na otázku, kde po ne chodí, so 

svojím typickým humorom odpovedá, že ju „nečakane jasná hviezda osvieti“. Tí, ktorých učila, alebo 

im bola a je kolegyňou, vedia, že v tej odpovedi  je práve ona, jeden z dobrých malých veľkých duchov 

školy.  

Chod SSG často okorení a prevonia aj svojimi kulinárskymi zázrakmi. Na  nejednej aktivite gymnázia 

sme si pochutnali na jej výbornom guláši či živánskej. I tieto asociácie určite mnohým spríjemňujú 

spomienky na svoju školu. 

Na  prvých absolventov si rada a s láskou spomína tiež iná vyučujúca -  tentokrát s aprobáciou 

matematika - geografia. Jej tvár sa na nás díva zo spoločných priestorov z tých najstarších tabiel. Nik 

z prvých absolventov školy neprehliadne meno Karin Mikulová. Výrazná osobnosť zborovne, 

akčnosťou pripomínajúca pani Šuľanovú. Dnes je sama riaditeľkou veľkej základnej školy na Morave, 

ale, ako hovorí, na svoju prvú triedu, prvé školské výlety, lyžiarske kurzy aj prvé odvedené maturity - 



jej aj nášho gymnázia, nikdy nezabudne. Dodnes ju absolventi pravidelne pozývajú na stretávky. Aj od 

svojich štyroch detí vie vždy na ne prísť, spomínať na „staré časy“ , počúvať historky bývalých žiakov, 

ktoré zrazu znejú inak, ako ich vtedy vnímala a živo sa zaujíma aj o to, čo robia naši „prví“ dnes.   

Karin Mikulová Petrželková ešte hovorí: „V dobe môjho pôsobenia na gymnáziu sme boli malý 

kolektív učiteľov (v škole, ktorú vediem teraz, je vyše 40 pedagógov) všetci sme poznali všetkých 

žiakov a v spoločnej zborovni bolo veselo.  Tam  sa vzťahy budovali a  utužovali prirodzene. Niektoré 

priateľské vzťahy s bývalými kolegami trvajú dodnes.“  

Aj pani Šuľanová konštatuje, že odkedy je na SSG, kolektív pedagógov bol vždy silnou stránkou školy - 

svojou priateľskosťou, pracovitosťou, o klebetení v iných zborovniach vie tiež svoje. To vravia aj iní 

vyučujúci, ktorí k nám časom prichádzajú. A čo je ešte z jej pohľadu zaujímavé a vzácne? „ Miera 

tolerancie  medzi žiakmi, otvorené vzťahy až s rodinnou atmosférou, triedy tu medzi sebou nesúperia 

ako to býva inde, deti sa navzájom rešpektujú.“  

      Myslím, že aj za týmto postrehom je kúsok  motta z úvodu nášho štvrtého spomínania na históriu 

SSG. 

 

Do čítania  Zuzana Godálová 

 


