
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, vážení učitelia, milí žiaci, 
 
vitajte opäť v škole. Žiada sa mi povedať: cíťte sa tu ako doma, keďže viac ako polovicu minulého 
roka ste sa vzdelávali práve z vašej izby, obývačky či kuchyne.  
 
Preskakovať pandemické prekážky nie je jednoduché, ale máme z roka na rok lepšiu kondičku, čo 
poviete? Zatiaľ čo kľúčovým slovom minulého školského roka bolo „dištančné vzdelávanie“, 
tohtoročným sa stáva „očkovanie“. Som rád, že nebudeme musieť zatvárať školy celoplošne, a tak 
sa zvyšujú aj vaše šance na riadne vyučovanie v škole. Osud triedy, v ktorej sa vyskytne pozitívne 
testovaný žiak na COVID, bude po novom vo vašich rukách. Platiť tu bude jednoduchá 
matematika. Po očkovaní alebo prekonaní vírusu máte šancu na výučbu v laviciach. Neočkovaných, 
žiaľ, čaká karanténa.  
 
Milí školáci, pravdepodobne stojíte pred jedným z prvých „dospeláckych“ rozhodnutí, či sa dať 
alebo nedať zaočkovať. Verím, že túto zodpovednosť premeníte v správne rozhodnutie. Prajem 
si, aby ste sa rovnako „dospelácky“ a s rešpektom postavili aj k rozhodnutiu vašich spolužiakov 
o očkovaní. Všetkým nám ide o to isté – chceme ochrániť svoje zdravie a zároveň vrátiť život do 
starých koľají. Chodiť zas na festivaly, cestovať po svete a stretávať sa bez obmedzení.  
 
Milí zamestnanci našich škôl, veľmi si vážim, že si aj vy uvedomujete dôležitosť očkovania. V 
Košickom kraji sa vás zaočkovalo už 64 percent, čo je viac ako priemer v bežnej populácii. 
Ďakujem, že aj vám na očkovaní záleží. Váš postoj je najmä pri nástupe tretej vlny pandémie veľmi 
dôležitý. 
 
Predošlý školský rok ste zvládli hrdinsky. Klobúk dole pred vami všetkými – študentmi aj učiteľmi. 
Aby ste to mali tento rok veselšie, Košický samosprávny kraj pripravil súťaž pre všetkých 
maturantov pod názvom „Hviezdna stužková“. Tí, ktorí sa zapoja do súťaže o najzaočkovanejšiu 
triedu, budú môcť vyhrať súkromný koncert populárneho slovenského rapera s hviezdnym 
moderátorom a ďalšími hviezdnymi hosťami. Pre žiakov nematuritných ročníkov sme zase 
pripravili súťaž Voda nad zlato, vďaka ktorej môžu vyhrať skvelé ceny a zároveň pomôcť 
životnému prostrediu. Spoločnými silami sa nám tak podarí dosiahnuť, aby sme bolo zeleným 
krajom. V najbližších dňoch sa k vám dostanú podrobnejšie informácie o tom, ako sa do súťaží 
zapojiť. 
 
Pravdepodobne nás všetkých čaká ďalší školský rok, v ktorom nebude jednoduché čokoľvek 
plánovať. Prajem vám, aby ste všetky výzvy – plánované aj neplánované – preskakovali 
s optimizmom. A nám všetkým, aby sme o pandémii počúvali už len na hodinách dejepisu.  
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