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Abstrakt 

Deti a mládež dnešnej doby žijúci častokrát vo virtuálnom svete, ktorý im 

sprostredkujú moderné informačné a komunikačné technológie, sú zároveň v tejto 

oblasti odborníkmi pre svojich starých rodičov a vovádzajú ich do tajomstiev 

ovládania a používania súčasných technických vymožeností. Príspevok okrem 

teoretických východísk súvisiacich s  problematikou intergeneračnej edukácie, resp. 

intergeneračných programov, prezentuje aj čiastkové výsledky výskumu zameraného 

na zmapovanie frekvencie, záujmu a obsahu medzigeneračného učenia v rodinnom 

prostredí medzi starými rodičmi a vnúčatami. 

 

Kľúčové slová: Medzigeneračné Programy. Kurikulum Medzigeneračného učenia. 

IKT. Seniori a deti. 

 

Abstract 

The current children and teenagers frequently living in a virtual word, provided to 

them by modern information and communication technologies, are, at the same time, 

professionals in this area for their grandparents and they introduce them into the 

secrets of manipulating and using the present technical conveniences. In addition to 

the theoretical bases connected with the topic of the intergenerational education, 

respectively the intergenerational programmes, the contribution presents also the 

partial results of the research aimed on monitoring the frequency, interest and contents 

of the intergenerational learning in the family surroundings between grandparents and 

grandchildren.  

 

Keywords: Intergenerational Programmes. Curriculum of the Intergenerational 

Education. Information -Communication Technologies. Seniors and Children.  

 

Poznámka: Predkladaná štúdia bola vypracovaná v rámci výskumnej úlohy VEGA  

č. 1/0176/15 s názvom Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých 

a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti. 
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Úvod 

Napriek tomu, že medzigeneračné vzťahy sú inherentné ľudskej 

prirodzenosti, predsa sme svedkami narastania vzdialenosti medzi 

generáciami a naša spoločnosť sa stáva stále viac fragmentárnou vzhľadom 

k vekovým kategóriám. Generačná dištancia je realitou súčasnej society 

napriek tomu, že skutočnosť starnutia populácie nás vyzýva viac než inokedy 

vytvárať nové formy solidarity a spolupráce medzi generáciami. V týchto 

intenciách patria medzigeneračné programy k náležitým prostriedkom na 

spájanie generácií. Samotný výskum realizovaný v tejto oblasti dokázal, že 

práve programy zamerané na vzdelávanie a rozvíjanie interakcií medzi 

generáciami, ponúkajú množstvo príležitostí na podporu medzigeneračnej 

kooperácie (Sánchez a Torrano 2013, [cit. 2014-04-25]). 

 

1.  Medzigeneračné programy 

Medzigeneračné programy ako nástroje medzigeneračného učenia sú 

v súčasnosti objektom vedecko-výskumného záujmu, sú často diskutovanou 

témou, a preto sa stretávame s množstvom existujúcich definícií a termínov 

vzhľadom k tejto problematike. Tieto programy vytvárajú podmienky pre 

stretanie sa ľudí rozdielnych generácií a uskutočňujú sa na rozličných 

miestach, ako sú školy, komunitné organizácie, nemocnice, centrá 

komunitných služieb, rezidenciálne zariadenia a  i. Realizujú sa s cieľom 

starostlivosti o starších občanov a deti, chcú posilniť edukačný systém 

a obohatiť život ľudí na dôchodku, zlepšiť vzťahy medzi vnukmi a starými 

rodičmi, podporiť pretrvanie cenných kultúrnych tradícií, prebudiť citlivosť 

a zodpovednosť za starostlivosť o životné prostredie, byť oporou pre neúplné 

rodiny, kde deti žijú s jedným rodičom atď. Medzigeneračné programy 

a projekty môžeme nájsť po celom svete. Líšia sa v jednotlivých krajinách 

metodickým zameraním, pojmoslovím, ale spája ich spoločné presvedčenie: 

žijeme lepšie a plnšie ako individuálne bytosti, ako členovia rodín, komunít 

a spoločenstiev, keď máme príležitosť na vzájomnú komunikáciu, 

starostlivosť a oporu medzi generáciami (Sanchéz et al. 2010, [cit. 2013-5-

20]). Ich evidentným cieľom je podpora vzťahov a pravidelných interakcií 

medzi deťmi, mladými a seniormi, ktoré prinášajú prospech všetkým 

generáciám a prispievajú k rozvoju vzájomných vzťahov, ktoré sú základom 

pre vzrast sociálneho kapitálu jednotlivých generácií. 

Definícia, ktorá zaznela na kurze zameranom na rozvoj 

medzigeneračných vzťahov, hovorí, že medzigeneračné programy sú 

prostriedky, stratégie, príležitosti a spôsoby vytvárania priestoru na stretnutia, 

senzibilizáciu, sociálnu podporu a  na recipročné, zámerné, zaangažované a 

dobrovoľné zdieľanie prostriedkov, učenia, ideí, hodnôt, ktorých cieľom je 

vytvoriť medzi rozdielnymi generáciami citeľné putá, zmeny a osobný, 

rodinný i spoločenský prospech a napomáhať vytvoreniu spravodlivejšej, 

integrálnejšej a solidárnejšej spoločnosti (Sanchéz et al. 2010, [cit. 2013-5-
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20]). Cherri (2008, in: Rabušicová et al. 2010) chápe medzigeneračné 

programy ako sociálne prostriedky, ktoré tvoria cieľavedomé a trvajúce 

výmeny zdrojov a učenia medzi staršími a mladšími generáciami za účelom 

redukovania stereotypov mladých a starších, a to preto, aby sa mohlo 

zvyšovať vzájomné porozumenie a dôvera. To zároveň vysvetľuje, prečo sa 

o medzigeneračných programoch hovorí najmä v súvislosti so znižovaním 

medzigeneračných konfliktov a súčasne zvyšovaním medzigeneračnej 

solidarity. Podľa Ayalu (2007, [cit. 2014-10-5]) medzigeneračné projekty 

môžu byť pripravované a ponúkané rôznym cieľovým skupinám a ich 

obsahom môže byť široká paleta aktivít a činností. National Council on 

Ageing v roku 1981 definoval medzigeneračné programy ako „plánované 

pokračujúce aktivity, ktoré boli zámerne vytvorené k tomu, aby spájali 

odlišné generácie za účelom zdieľania skúseností, ktoré sú pre ne vzájomne 

výhodné. Tieto programy zahrňujú vzájomné ovplyvňovanie, ktoré podporuje 

sociálny rast a učenie medzi mladými a starými“ (Newman a Hatton-Yeo 

2008, s. 32, [cit. 2014-3-15]). V uvedenom popise je zdôraznené plánovanie 

a zámernosť programov, v čom je rozdiel v porovnaní s definíciou 

medzigeneračného učenia v rodine, kde skôr pojednávame o nezámernom 

a neuvedomovanom prenose obsahu vzdelávania. Rovnako je vyzdvihnutý 

pozitívny prínos a prospešnosť pre participujúcich aktérov učenia, ako aj 

okrem individuálneho prínosu je vyzdvihnutý potenciál obsiahnutý 

v medzigeneračných programoch v oblasti riešenia spoločenských problémov 

a nastolenia sociálnych zmien.  

Vzhľadom k mnohorakosti a  rôznorodosti existujúcich 

medzigeneračných programov sa odborníci usilujú o ich klasifikáciu. Možno 

ich rozčleniť na základe ich obsahu, cieľa, cieľovej skupiny, prostredia 

realizácie a tiež podľa toho, kto ich sprostredkuje a ponúka (Rabušicová et al. 

2011). Projekt EAGLE (Hatton-Yeo 2008, [cit. 2014-11-10]) uvádza istú 

typológiu medzigeneračných programov na základe stanovených cieľov, 

ktoré by sa mali prostredníctvom intergeneračnej výmeny a interakcií 

dosiahnuť. Medzi očakávané méty, ktoré sa navzájom prelínajú a medzi 

jednotlivé aktivity, ktoré k nim smerujú,  patria: 

 rozvoj komunity, jej života a bezpečnosti a vytváranie miest adekvátnych 

pre intergeneračné stretnutia; 

 vzdelanie, tréning a učenie vrátane celoživotného vzdelávania, výučba 

jazykov, gramotnosť, znalosť základných matematických úkonov, rozvoj 

zručností, digitálna gramotnosť, univerzity pre seniorov, výmena 

poznatkov a vedomostí, záľuby;  

 mentoring – medzigeneračná podpora, služby a poradenstvo, 

 mediácia vrátane riešenia konfliktov, prevencia violentného správania,  

 mediálna edukácia vrátane informačných a komunikačných 

technológií, 
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 sociálne zapojenie, aktívne občianstvo, 

 podpora zamestnateľnosti, 

 spoznanie histórie a reminiscencie vrátane orálnej histórie, zachovanie 

kultúrneho dedičstva, práca so súčasnými dejinnými svedkami, 

 podpora a zlepšenie zdravia, 

 pozdvihnutie umenia vrátane kultúry, divadla, hudby, 

 ochrana životného prostredia, 

 upevňovanie vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami a inými 

príbuznými v seniorskom veku, 

 podporné programy pre rodiny, 

 programy zamerané na emocionálny a sociálny rozvoj mládeže (Sánchez 

et al. 2010, [cit. 2013-5-20]), 

 cestovanie, exkurzie a voľný čas. 

Vytvoriť medzigeneračný program nie je ľahká úloha, lebo vychádzame 

zo skupín, ktoré majú veľmi odlišné názory, záujmy a hodnoty v dôsledku 

etapy života, v ktorej práve žijú a ktoré už majú za sebou. Preto je potrebné 

dbať na to, aby tieto programy boli vhodné a prispôsobovali sa potrebám 

každej skupiny, ako aj kultúrnej a sociálnej realite zúčastnených osôb 

(Gonzáles 2007, [cit. 2013-05-28]). S ohľadom na výsledky 

medzigeneračných programov, realizované organizáciou EAGLE, možno 

konštatovať, že medzigeneračné programy vedú k veľkému prínosu tak pre 

jednotlivca, pre komunitu i pre celú spoločnosť (Rabušicová et al. 2011). 

 

2.   Čiastkové výsledky výskumu 

 Cieľom nášho výskumu bolo primárne zistiť a overiť, či existuje 

štatisticky významný vzťah medzi medzigeneračným učením (medzi starými 

rodičmi a vnúčatami v rodine) a agresívnym správaním detí. V rámci 

dotazníka vlastnej konštrukcie sme sa však pýtali našich respondentov aj na 

obsah medzigeneračného učenia medzi nimi a ich starými rodičmi. 

Nasledovné dve tabuľky dokumentujú naše zistenia a jasne dokazujú, že deti 

predstavujú edukátorov vo vzťahu k seniorom najmä v oblasti poznávania 

a využívania informačno-technologických technológií. Výskumnú vzorku 

tvorilo 172 ôsmakov ZŠ zo štyroch krajov Slovenska: Košický (63), 

Bratislavský (41), Žilinský (40) a Nitriansky (28), pričom išlo o 5 škôl 

nachádzajúcich sa v meste a o 2 školy na dedine. 

V tabuľke č. 1 prezentujeme empirické rezultáty , ktoré nám dotvárajú 

detailnejší obraz o obsahu intergeneračnej edukácie, a to smerom od starých 

rodičov k vnúčatám. Žiaci si mohli zvoliť jednu a viac možností pri 

vyplňovaní tejto otázky dotazníka. 
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Tab. č. 1:  Obsah učenia v smere od starých rodičov k vnúčatám 

                                                                          Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na základe odpovedí môžeme konštatovať, že jasne dominuje spomedzi 

činností, ktoré spolu robia ôsmaci so svojimi starými rodičmi, rozprávanie sa 

o rôznych témach či problémoch. Identický trend sme zaznamenali aj pri 

analýze esejí (žiakom ZŠ v počte 21, študentom SŠ v počte 19 a študentom 

VŠ v počte 15 sme zadali úlohu napísať esej na tému Starý rodič a ja 

a následne sme ich podrobili kvantitatívno-kvalitatívnej analýze 

prostredníctvom techniky zakotvenej teórie), kedy pribúdajúci vek vnúčat 

ovplyvňoval druh spoločných aktivít v zmysle, že čím staršie boli vnúčatá, 

tým viac preferovali a oceňovali možnosť rozhovorov so starou matkou či 

starým otcom a na hranie, prechádzky, domáce práce či rôzne umelecké 

činnosti, ktoré ich naučili starí rodičia, vďačne spomínali. Až 99 žiakov, čo 

predstavuje 57,6% zo všetkých, sa vyjadrilo, že zvyknú viesť rozhovory so 

starými rodičmi, ktoré zahrňujú rôzne témy či problémy. Prekvapujúco 

najmenšiu početnosť sme zaregistrovali pri položke príprava na vyučovanie, 

písanie domácich úloh. Iba 16 chlapcov a dievčat (9,3%) našej výskumnej 

vzorky potvrdilo, že starý otec či stará matka im pomáhajú aj pri plnení ich 

školských povinností. Prečo je najobľúbenejšou činnosťou rozprávanie? 

V podstate sa potvrdil názor odborníkov Álvareza (2003) a  Galiana (2003), 

ktorý uvádzajú vo svojich publikáciách, že medzigeneračné vzdelávanie je 

procesom „učenia prostredníctvom komunikácie“ a takisto si myslíme, že 

daný fakt ovplyvňuje situáciu dnešných rodín, kedy rodičia z rôznorodých 

dôvodov (práca, kariéra, záľuby) nemajú dostatok času, aby svoje deti 

trpezlivo počúvali, prejavili empatiu a pochopenie, ako aj ochotu podieľať sa 

Obsah učenia starí rodičia – vnúčatá Počet  Percentá  

Príprava na vyučovanie, písanie domácich úloh 16 9,3 

Domáce práce (varenie, pečenie, upratovanie...) 77 44,8 

Práce v záhrade, okolo domu/bytu 72 41,9 

Rozprávanie sa o rôznych témach či 

problémoch 
99 57,6 

Spoločenské a iné hry 69 40,1 

Chodenie do prírody, divadla, kina, múzea, 

kostola 

57 33,1 

Umelecké činnosti a záľuby (maľovanie, 

spievanie, štrikovanie, vyrezávanie, 

modelovanie) 

30 17,4 
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na riešení ich problémov a ťažkostí. Preto aj v tomto smere nastupuje osoba 

starého rodiča, ktorý je schopný svoje vnúčatá vypočuť a rovnako aj viesť 

s nimi rozhovory na akúkoľvek tému, ktorá ich zaujíma. Ako vidíme na 

údajoch v tabuľke, vnúčatá toto úsilie adekvátne oceňujú a vážia si. Prečo sa 

rola starého otca či starej matky ako facilitátorov prípravy na vyučovanie 

objavuje v najmenšej miere? Je možné, že ide opäť o vplyv doby, kedy starí 

rodičia – seniori vnímajú veľkú zdatnosť a poznatky v oblasti IKT a zrejme 

sa domnievajú, že by už neboli schopní pomôcť vnúčatám so školskými 

úlohami a predmetmi, ktoré sú predsa len na inej úrovni, ako to bolo v čase 

ich školskej dochádzky. 

Vieme, že medzigeneračné učenie môže prebiehať a prúdiť v dvoch 

smeroch, od staršej generácii k mladšej a naopak. Predchádzajúca tabuľka 

dokumentovala kurikulum edukácie, kde edukátorov predstavujú starí rodičia 

a edukantov vnúčatá. O obsahu učenia, kde cieľovou skupinou a adresátmi sú 

zástupcovia seniorskej populácie v osobe starých rodičov, vypovedá tabuľka 

č. 2. 

 

Tab. č. 2:  Obsah učenia v smere vnúčatá – starí rodičia 

                                                                          Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Uvedené ukazovatele poukazujú na fakt, že deti a mládež dnešnej doby 

žijúci častokrát vo virtuálnom svete, ktorý im sprostredkujú moderné 

informačné a komunikačné technológie, sú zároveň v tejto oblasti 

odborníkmi pre svojich starých rodičov a vovádzajú ich do tajomstiev 

ovládania a používania súčasných technických vymožeností. Túto položku 

zakrúžkovalo až 130 vnúčat, čo predstavuje ¾ (75%) všetkých respondentov. 

Tiež takmer polovica žiakov (45,3%) vysvetľovaním a objasňovaním staršej 

generácii, ako zmýšľajú dnešní mladí, napomáha k znižovaniu generačnej 

priepasti. V rámci položky iné, ktorú označilo 11 vnúčat (6,4%), uviedli aj 

Obsah učenia vnúčatá – starí rodičia Počet  Percentá  

Cudzie jazyky 52 30,2 

Používanie modernej techniky (PC, tablet, 

mobil a pod.) 

130 75,6 

Ako zmýšľa dnešná generácia 78 45,3 

Spoznávať módne trendy, čo „letí“ 

v dnešnej dobe 

51 29,7 

Nič ich neučím 15 8,7 

Iné 11 6,4 
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ďalšie okruhy vzdelávania (uvádzame voľne spracované): veci, ktoré mňa 

zaujímajú; kto má kedy narodeniny; veci o športe; písať; nakupovať a písať 

slangy; nové recepty; čo sa učím v škole; učím ich to, čo potrebujú. 

Pätnásť žiakov (8,7%) sa vyjadrilo negatívne vo vzťahu k učeniu starých 

rodičov, resp. stotožnili sa s odpoveďou  nič ich neučím. Niektorí (8) uviedli  

ako dôvody nasledovné:  keď som sa pokúšal, povedali, že sú starí; nemám 

na to čas; vedia skoro všetko; nikdy sme o tom nehovorili; nemám dobrý 

vzťah so starými rodičmi; nemusím ich nič učiť; čo by mali vedieť, už vedia 

(2x); sú ako google – vedia všetko. U siedmich sme nezaznamenali žiadne 

zdôvodnenia. 

 

3.  Príklady dobrej praxe 

Nasledovné programy, ktoré bližšie popisujeme v ďalšej časti nášho 

príspevku, poukazujú na skutočnosť neustáleho pribúdania a rozvoja 

intergeneračných projektov v celosvetovom meradle a zároveň môžu slúžiť 

ako inšpirácia pre vznik nových a zaujímavých aktivít na báze 

medzigeneračné učenia medzi generáciou detí či mládeže a seniorov. Na 

základe analýzy rôznych programov a štúdií si dovoľujeme medzigeneračné 

programy rozčleniť do dvoch kategórií vzhľadom k nastolenej problematike 

IKT: 

1. Programy, ktorých ústredným cieľom a učebným obsahom je učiť 

seniorov (edukátorov predstavujú deti a mládež) ovládať a používať 

súčasné informačno-komunikačné technológie. 

2. Programy, v ktorých sa IKT využívajú ako prostriedok na spájanie 

generácií, na vzájomné odovzdávanie si „učiva“ (poznatky, skúsenosti, 

zručnosti), pričom kurikulum je tematicky zameraný na inú oblasť. 

Príkladom prvého typu je program „Hlavičky“. Spustilo ho začiatkom 

roku 2016 Centrum dobrovoľníctva  a prináša deťom aj seniorom žijúcim v 

Banskej Bystrici možnosť si navzájom pomôcť a spolupracovať. Podstata 

tohto projektu spočíva vo vzájomnom učení sa. Na jednej strane seniori 

doučujú deti, žiakov základných škôl, a na druhej strane deti pomáhajú 

seniorom zvládnuť používanie moderných technológií. Spoločné stretnutia sa 

realizujú minimálne raz týždenne v určených priestoroch. Predstavitelia 

seniorskej populácie pomáhajú deťom s prípravou do školy, s písaním 

domácich úloh a opakujú s nimi prebrané učivo. Na oplátku dieťa pomáha 

seniorovi naučiť sa pracovať s modernými technológiami. Primárne sa 

program zameriava na žiakov zo sociálne slabších alebo mnohodetných 

rodín, ktorým rodinný rozpočet neumožňuje platiť svojim deťom niekoho, 

kto by ich doučoval. V projekte však nejde len o jednostranné doučovanie, 

ale o vzájomné edukačné pôsobenie, ktoré je podstatou medzigeneračných 

programov. Takže aj samotné deti sú v projekte vlastne dobrovoľníkmi a 

venujú svoj čas seniorom (Centrum dobrovoľníctva 2016, [cit. 2016-10-10]).  
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Ďalší medzigeneračný program „Minulosť a súčasnosť“, ktorý by sme 

mohli zaradiť do druhého typu nami vytvorenej klasifikácie, predstavuje 

intergeneračnú aktivitu, ktorá sa realizovala v jednom zariadení pre seniorov 

v Španielsku. Ústredným motívom, ktorý spájal zástupcov staršej generácie s 

deťmi v spomínanej inštitúcii, bolo používanie a využitie IKT, pričom však 

hlavná téma sa sústredila na porovnávanie (podobnosti a rozdiely) života v 

minulosti a teraz (aká bola škola, vyučovanie, bývanie, dopravné prstriedky, 

hry a ako to je v súčasnosti). Pozornosť sa sústredila na stretnutie dvoch 

generácií, ktoré sú od seba vzdialené vekom, rozdielnymi životnými 

skúsenosťami či zvykmi. Na jednej strane  sa tento program snažil, aby sa 

seniori vo svojich spomienkach nanovo vrátili do obdobia svojho detstva, 

opäť ho oživili v pamäti a na druhej strane pozorne počúvali mladšiu 

generáciu, rozprávali sa s ňou, a tak lepšie porozumeli zmenám v súčasnom 

spôsobe života, ale zároveň odovzdali deťom vzácne ľudské hodnoty, akými 

sú solidarita, zodpovednosť, spravodlivosť, úcta, rešpekt, spolupráca, 

vernosť, záväzok. Na druhej strane deti zažívajú zábavné učenie spolu so 

seniormi, osvojujúc si vedomosti a hodnoty, ktoré im sprostredkúvajú  a  tiež 

prostredníctvom kooperácie so staršími ľuďmi sa učia chápať ich dôležitosť i 

význam v spoločnosti, vytvárajú si medzi sebou vzťahy a pevnejšie puto, 

a tak sa prestávajú obávať staroby či prejavov starnutia. Stretnutie zástupcov 

oboch generácií sa realizovalo vždy v trvaní dvoch hodín v tzv. kyberaule, 

ktorá bola vybavená príslušným technickým zariadením, aby seniori mohli 

pripravovať a spracovávať materiály (fotky z minulosti...), vytvoriť 

powerpointovú prezentáciu potrebnú na lepšie sprostredkovanie informácií 

a poznatkov mladšej generácii (Agudo Prado a Pascual Sevillano 2012, [cit. 

2016-10-10]). 

MyStory – Tvorba medzigeneračného vzdelávacieho prostredia na 

základe IKT (Škola EuroEd – Rumunsko – Mladí ľudia každého veku). 

Cieľom projektu je zhromažďovať životné príbehy seniorov, starých ľudí a 

takto zhodnotiť ich životné skúsenosti, vedomosti a dať im na vedomie, že sú 

stále aktívnou súčasťou celej spoločnosti. Jednotlivé príbehy boli 

zhromaždené a zozbierané z piatich európskych krajín. Projekt umožňuje 

seniorom pripojiť sa na sieť a lepšie sa spájať so spoločnosťou 

organizovaním školení IKT, aby im pomohli rozvíjať základné počítačové a 

internetové zručnosti. Mladí ľudia sú vedení k tomu, aby zbierali príbehy a sú 

angažovaní v spracovávaní zozbieraného materiálu a diskusií (Mystories 

2016, [cit. 2016-10-10]). 

 

Záver 

Úplne na záver je už len vhodné dodať, že si musíme neustále pripomínať 

skutočnosť, že obidve skupiny, mladá generácia i tá vekovo staršia, sú 

nádejou pre tento svet. Na jednej strane seniorská populácia prispieva 

skúsenosťou a múdrosťou, ktorá pozýva ľudstvo hlúpo a nerozvážne 
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neopakovať chyby z minulosti a na druhej strane mladí nás vyzývajú 

prebudiť sa a posilniť nádej i otvorenosť pre  budúce časy, aby sme 

nezostávali zakotvení a ponorení v nostalgii štruktúr a zvykov, ktoré sú bez 

života. Deti a mládež nesú v sebe nové tendencie a smerovanie ľudstva ako 

takého (pápež František 2014), preto je tak potrebné vážiť si obe generácie 

pre ich prínos a zároveň podporovať a posilňovať vznikajúce medzigeneračné 

väzby, prostredníctvom vzájomných stretnutí a rôznych aktivít realizovaných 

spoločne, z ktorých pozitívne čerpajú obe participujúce strany. Kiežby sme si 

ako spoločnosť vedeli uctievať seniorskú generáciu ako „živé lexikóny“ 

múdrosti, poznania a  ako strážcov neoceniteľného kultúrneho, ľudského 

a duchovného dedičstva 
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