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Vážení a milí rodičia, 

verím, že ste so svojimi ratolesťami prežili vydarené leto plné zábavy a oddychu a s hlavou plnou 
zážitkov ich vyprevadili v ústrety školským bránam. Veľmi si želám, aby tento školský rok zostali 
v maximálnej možnej miere otvorené a poskytovali našim deťom podnetné a prajné prostredie,  
so všetkými benefitmi, ktoré prináša sociálny kontakt s rovesníkmi i autoritou v podobe pedagógov. 
Uisťujem vás, že školy v Košiciach budú z pohľadu ochrany zdravia jedným z najbezpečnejších miest.

Veľmi dobre si uvedomujem, čím ste si museli počas predchádzajúceho školského roka prejsť,  
a to nielen z pozície primátora, ale najmä rodiča, ktorý sa tiež snažil byť čo najlepším otcom i učiteľom 
zároveň. Verím, že aj vďaka ohľaduplnosti a zodpovednému prístupu nás, rodičov, pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov sa scenár z najťažšieho školského roka, aký sme kedy zažili,  
už nezopakuje, a budeme sa môcť plne koncentrovať na realizáciu našich pôvodných rozvojových 
plánov. 

Budúcnosť Košíc je v súčasnej úrovni vzdelávania našich detí, preto budem naďalej presadzovať kroky 
vedúce k zlepšeniu podmienok v košických školách. Do rekonštrukcií a modernizácií škôl investujeme 
historicky najviac financií. Veľmi ma teší, že ste si všimli zvýšenú kvalitu jedál v školských jedálňach 
a oceňujete ju nielen vy, ale aj naši malí stravníci. Zároveň pokračujeme v budovaní športovísk, 
rozširovaní športových možností a podpore zmysluplných voľnočasových aktivít. 

Ak ste doposiaľ pre svoje ratolesti nenašli to pravé orechové na rozvoj záľuby či talentu, dovoľte mi 
pozvať vás na nultý ročník rodinného podujatia VYBURC(Z)UJ SA! Uskutoční sa 11. a 12. septembra 
od 13.00 hodiny v priestoroch košického Kulturparku s cieľom dostať do povedomia verejnosti 
všetky dostupné aktivity existujúcich športových klubov a združení v našom meste. Ktovie, možno 
so svojimi deťmi objavíte možnosti, o ktorých ste doteraz z rôznych príčin ani netušili, a pre 
vaše najväčšie poklady budú ako stvorené. Veď práve o to nám všetkým ide, o spokojný úsmev  
a bezstarostné detstvo našich detí s tými najlepšími vyhliadkami na ich budúcnosť. 

Všetkým rodičom želám do nového školského roka veľa trpezlivosti a pocitov hrdosti, všetkým 
pedagógom veľa tvorivosti a entuziazmu a našim školákom hlad po vedomostiach a radosť z nových 
priateľstiev. 
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