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Milí žiaci, študenti, rodičia, aj učitelia, 

 

Život nám stále prináša nové situácie, ktoré nás prekvapia a ktorým sa musíme prispôsobiť. Aj tento 

začiatok školského roka je taký. Pre mňa aj pre Vás, bude tento september iný ako tie predošlé. 

Teraz ste v školách v rúškach a možno to nie je úplne pohodlné, ale pamätajme, že to robíme všetci pre 

seba, pre svoje okolie, pre kamarátov, rodinu a dbáme tak na zdravie nás všetkých. Je to to minimum čo 

môžeme urobiť. Verím, že to tieto dva týždne všetci zvládneme a za to ďakujem Vám, žiakom, študentom 

aj rodičom. 

Všimli ste si, že som nespomenul učiteľov? Je to preto, že učiteľom a zamestnancom škôl chcem 

poďakovať samostatne.  

Vážení učitelia, riaditelia aj ostatní zamestnanci škôl. Patrí Vám veľká vďaka za to, ako ste toto obdobie 

zvládli a ako ho zvládate aj naďalej. Viem, nie je to ľahké sa vysporiadať s mladými ľuďmi, ktorí chcú 

dobyť svet a všetko vedia najlepšie. Síce aj my sme boli takí, ale aj nás ste usmernili práve vy, učitelia. 

Ste tí, ktorí formujú spoločnosť. 

Budem sa snažiť s celým tímom, aby sa začalo zlepšovať vaše postavenie, vnímanie v spoločnosti, ale aj 

ohodnotenie, a to nemyslím iba to finančné. Na ministerstve sa zároveň budeme snažiť približovať k 

modernému školstvu. 

Budeme sa snažiť, aby ste na školách mali lepšie vybavenie, menej byrokracie, papierovačiek a všetkých 

zbytočností. Dúfam, že sa nám to podarí už budúci kalendárny rok. 

Spoločne so samosprávami sa chceme postarať o najmenších a navýšiť počet miest v materských 

školách, podporiť v nich debarierizáciu a pomôcť tak aj rodičom. Tu by sme radi zamerali našu pozornosť, 

lebo vzdelávanie sa začína už v materskej škole a zrejme aj my starší si na to pamätáme. 

Na základných a stredných školách máme veľa plánov. Chceme stále rozširovať trh s učebnicami, 

zjednodušiť ich objednávanie a chceme dostať na školy aj viac podporných tímov, ktorí okrem učiteľov 

pomôžu aj všetkým žiakom napredovať. 

Chceme, aby rodičia vnímali hodnotenie viac ako len číslo. Možno sa niektorí budú viac učiť doma, iní si 

možno viac vyberú jazyky, alebo matematiku. Máme víziu mať zo škôl také prostredie, v ktorom by sme v 

školách boli všetci radi a spolu, bez rozdielov, či sme takí, alebo onakí. Ale hlavne s pomocou ľudí, ktorí 

vám okrem učiteľov pomôžu, poradia, vysvetlia, budú oporou. 

Náš cieľ je, aby ste školu nevnímali len ako miesto, ktoré je zvonku opravené, zateplené alebo má 

vymenené okná. My nechceme mať školu peknú len zvonka, chceme aby ste aj vo vnútri mali pohodu. 

Zefektívňovať chceme aj stredné školy. Chceme, aby ste mali dobrý výber škôl, ktoré si môžete vyberať 

podľa toho, čo vás baví a v čom ste hlavne dobrí. 

V oblasti vysokých škôl sa pozrieme na ich skvalitnenie, nastaviť nový spôsob financovania a lepšiu 

podporu výskumu a inovácií.  

Vieme, že budúcnosť je postavená na inováciách a výskume, a preto budeme celé obdobie podporovať 

bádateľov a vedcov. No nezabúdame ani na naše športové talenty.  

Myslím si, že mať moderné školy znamená aj väčšiu digitalizáciu v školstve, dostať na školy digitálne 

technológie, dobré pripojenie na internet a aj potrebný personál, ktorý sa o to postará. Aby ste ako žiaci 

mohli robiť skúšky online, aby ste mohli využívať digitálne učebnice a mať aj ľahšie tašky. Nech to, čo 

vidíme v zahraničí, môžeme vidieť aj u nás doma. Navyše verím, že raz si bude zahraničie brať príklad z 

nás.  
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Svet okolo nás sa mení a my sa mu musíme stále prispôsobovať. Rovnako sa musí prispôsobovať aj 

školstvo, musí sa meniť a modernizovať. Ale to nedokáže urobiť iba jeden človek osamote. Na tom, aby 

sa školstvo zlepšilo a zmodernizovalo, musíme pracovať všetci spoločne. 

Verím, že tak ako budeme všetci spoločne robiť na tom, aby školstvo napredovalo a bolo stále lepšie a 

modernejšie, tak aj spoločnými silami zvládneme tieto prvé týždne. Možno aj s pravidlami, ktoré sa nám 

už nechce dodržiavať, ale sú dôležité, pretože chránia nás a naše okolie. 

Milí žiaci a študenti: Vzdelanie je naozaj dôležité. Nájdite si v škole to, čo Vás baví, čo vás nadchne a v 

čom ste dobrí. A hlavne si užite čas, ktorý strávite v škole. Budete naň aj na kamarátov zo školy v 

budúcnosti ešte často spomínať. 

Dúfam, že do nového školského roka vykročíme všetci tou správnou nohou a snáď začneme aj novú 

etapu v školstve. 

Aj Vás v škole aj nás na ministerstve čaká ešte cesta výziev, ale som presvedčený, že to spoločne všetci 

zvládneme.  

Želám Vám všetko dobré a užite si prvý deň v škole! 

 


