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Vážení pedagógovia, milí študenti, prváci, aj vy, ktorí sa po prázdninách opäť vraciate do 

známych školských lavíc. 

 

Žiaci si asi najviac uvedomujú, ako rýchlo plynie čas, keď sa blíži 1. september. Po dvoch 

bezstarostných mesiacoch  si musíte znova každý večer nastaviť budík a zodpovedne sa pripraviť 

na nový deň. Mnohí z vás sa tešia na svojich spolužiakov a kamarátov, iní na obľúbený predmet 

alebo krúžok. Ranné vstávanie či písomky sú možno menej lákavé, no aj to, prosím, berte ako 

prácu na sebe. Žiaden zo športovcov by nezískal zlatú medailu, keby každý zo svojich tréningov 

absolvoval v pokojnom tempe a s úsmevom na tvári.  

 

Milí žiaci, pred sebou máte 190 vyučovacích dní. Do školských lavíc našich škôl sa vracia 25 000 

žiakov. Z toho je takmer 5 400 prvákov, ktorí si po základnej škole budú musieť zvykať na nové 

prostredie. Vy, starší a múdrejší, prijmite ich, prosím, medzi seba a dajte im šancu cítiť sa na vašej 

škole spokojne. Už je z vás jeden tím, ktorý bude najúspešnejší vtedy, keď bude ťahať za jeden 

povraz.   

 

V dnešnej dobe je extrémne dôležité študovať nielen to, čo vás baví ale aj to, čo je žiadané na 

trhu práce. V Košickom samosprávnom kraji sa snažíme prispôsobovať tomu študijné odbory na 

našich školách. Aj preto v tomto školskom roku otvárame niekoľko nových odborov, ktoré 

reflektujú na potreby zamestnávateľov. Chceme, aby ste po skončení školy nekončili na úrade 

práce, ale v práci.  

 

V našom kraji sme sa rozhodli výraznejšie podporovať duálne vzdelávanie, a tak prepojiť 

štúdium s praxou. V duálnom vzdelávaní nadobúdate teóriu v škole a u zamestnávateľa prax. V 

aktuálnom školskom roku funguje v tomto systéme 140 prevádzok u zamestnávateľov v kraji. 

Oproti roku 2017/2018 je to nárast o sto prevádzok. Našim cieľom je prostredníctvom nich 

ponúknuť viac ako tisíc učebných miest v kraji.  

 

Na gymnáziách sa snažíme zatraktívniť študijné odbory prostredníctvom projektov realizovaných 

z fondov Európskej únie. Zvýšiť by mali čitateľskú, finančnú, matematickú a prírodovednú 

gramotnosť žiakov.  

 

Som presvedčený, že len skvalitňovaním ponuky našich škôl a spoluprácou so zamestnávateľmi 

dokážeme, že po skončení školy nebudete musieť odchádzať za prácou do iných miest alebo do 

zahraničia, ale budete môcť ostať doma, v našom kraji, kde šikovných mladých ľudí potrebujeme 

ako soľ. 

 

Okrem toho je našou ďalšou prioritou modernizácia priestorov škôl a materiálneho vybavenia. 

Letné prázdniny sme totiž využili na opravy, rekonštrukcie, či nákup nových učebných pomôcok. 



Verím, že postupne sa nám podarí zmodernizovať všetky župné školy a školské internáty tak, aby 

zodpovedali potrebám učiteľov aj žiakov.  

 

Milí učitelia, 

rád by som vzdal úctu aj Vám a Vašej práci. Hovorí sa, že priemerný učiteľ povie, dobrý vysvetlí, 

skvelý demonštruje, ale veľký inšpiruje. Je len málo ťažších a čestnejších povolaní, ako je to Vaše. 

Poslanie učiteľa možno prirovnať k rodičovstvu. Tak, ako má starostlivý rodič neľahkú úlohu 

viesť, ochraňovať a pomáhať svojim deťom napredovať, podobnú úlohu má aj učiteľ. Tomáš 

Garrigue Masaryk kedysi povedal: „Pokým budeme generálom platiť viac ako učiteľom, nebude na svete 

mier.“ A žiaľ, je to tak. Uvedomujeme si, že Vaša práca často nie je dostatočne docenená. 

Vyžaduje si vysoké nasadenie a neustále dopĺňanie vedomostí. Prajem Vám, aby ste v tejto rýchlej 

dobe zvládali držať krok so zmenami, ktoré prináša. Aby sme vďaka týmto zmenám dokázali 

spoločne rozhýbať naše stredné školstvo. 

 

V tomto roku Vám nesľubujem bezproblémovú cestu. Naším cieľom je vytvárať kvalitné 

podmienky na vzdelanie a na život v našom kraji. Vlastným príkladom potrebujeme žiakov 

presviedčať, že aj v tomto kraji majú príležitosť na úspech a stojí za to rozvíjať miesto, kde sa 

narodili. Držím nám preto všetkým palce, aby  nás nové  požiadavky, ktorým školstvo neustále 

čelí, nedemotivovali, ale posúvali dopredu. 

 

Vážení pedagógovia, milí žiaci, aj vy, milý nepedagogický personál,  

vitajte v novom školskom roku. Všetkým vám prajem, nech to bude úspešný rok s vynikajúcimi 

výsledkami na jeho konci.  

 

 

 
Rastislav Trnka 

predseda Košického samosprávneho kraja 


