
Vážení prítomní!  

 

Rada by som sa vyjadrila k aktuálnej situácii – k rozšíreniu koronavírusu. To, čo sme si ešte 

donedávna nepripúšťali a nevedeli sme si ani predstaviť, je odrazu realita dotýkajúca sa 

celého územia Slovenska. Ako sa popasujeme s týmto vírusom? Ako zabránime tomu, aby 

sa čím ďalej viac a viac šíril? Budú stále pribúdať nové prípady nakazených? Súhlasím s 

názormi, že to – ako dlho nás bude vírus trápiť a aké bude mať následky - záleží v prvom 

rade od nás. Všetci dnes riešime koronavírus. Pohľad na prázdne ulice a ľudí, ktorí sa boja 

čo bude, v nás vyvoláva neznáme (negatívne) pocity. V prvých dňoch vypuknutia nákazy sa 

mi ani nesnívalo o tom, čo budeme zažívať a čo zažívame teraz. Bojíme sa prejsť okolo ľudí, 

chytiť zábradlia na schodoch. Nosíme rúško – na ktoré sme si mnohí zvykli ako na 

každodennú súčasť nášho odevu, iní ho priam neznášame. Nedá sa cezeň dýchať, rozprávať, 

jesť ani piť. Na každom kroku nás chráni a obťažuje zároveň dezinfekcia rúk. Doteraz si 

ľudstvo vždy vedelo poradiť so všetkými epidémiami. Spomeňme si napr. na vtáčiu a 

prasaciu chrípku. Vedci zistili, ako s nimi bojovať, napokon vždy našli liek. Namiesto lieku 

dnes máme „iba“ opatrenia. Situáciu by sme mali brať vážne kvôli seniorom, mali by sme 

brať ohľad (nielen) na svojich blízkych. Vzájomné stretnutia musíme obmedziť a keď sa už 

musíme s niekým stretnúť, mali by sme pamätať na bezpečnostný odstup – 2 metre. Riziko 

nákazy znižuje aj dezinfekcia rúk. Mňa a moju rodinu zatiaľ koronavírus osobne nepostihol 

a určité obmedzenia vnímame skôr pozitívne. „Všetko zlé je na niečo dobré,“ hovorí sa a 

potvrdilo sa to aj v tomto prípade. Naučíme sa, že nemusí byť všetko iba podľa našich 

predstáv, budeme viac ohľaduplní k svojmu okoliu a celá táto epidémia nám vlastne poslúži 

na poučenie. Ale ak si namiesto spolupatričnosti a obozretnosti vyberieme bezohľadnosť, 

musíme počítať s tým, že naše utrpenie sa zvýši a potrestaní budeme všetci (aj nevinní). 

Všetko závisí od nás, všetko je v našich rukách! Ďakujem za pozornosť!  

 

Liana Čelinská, Cirkevná SOŠ sv. Terézie z Lisieux, Bánovce nad Bebravou  

 

 

 


