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Rasťo ILIEV, moderátor:
"Ako sa vám dnes vstávalo? Druhý september rovná sa nástup do školy. 54 000 detí videlo triedu
vôbec po prvý raz. Štartujú septembrové správy Televízie Bratislava, sme radi že ste pri tom. S novým
školským rokom sa nemení len režim detí, ale aj spoje mestskej hromadnej dopravy. Vieme, v ktorej
mestskej časti pribudla nová knižnica, aj kde vyrastú nové parkovacie miesta. Viac sa dozviete, keď
zostanete pri obrazovkách. Dobrý deň.
Na dnešný ranný budíček tak skoro nezabudne viac ako 690-tisíc žiakov, ktorí po dvojmesačnej
letnej prestávke naskočili na nový režim. Z toho takmer 54 tisíckam sa zmení život úplne. Toľko
zapísaných prvákov totiž hlásia základné školy na celom Slovensku."
Redaktor:
"Začiatok nového školského roku si vyžaduje zvýšenú pozornosť nielen zo strany žiakov, učiteľov
či rodičov, ale aj zo strany mestskej polície."
Richard SAVČINSKÝ, riaditeľ ZŠ Mudroňova 83:
"Cítim tu také príjemné napätie v učiteľskom zbore, samozrejme aj my sa vlastne tešíme vždy na
začiatok nového školského roku."
Peter PLEVA, hovorca Mestskej polície Bratislava:
"Mestská polícia v Bratislave má jednu z preventívnych aktivít a je to takzvanú bezpečnú cestu do
školy. O čo ide? V ranných hodinách naši policajti zabezpečujú priechody pre chodcov pred vybranými
základnými školami. Týchto škôl máme na území hlavného mesta 20."
Redaktor:
"Však ty si mi prezradil, teraz sme sa trošku rozprávali, že ty už ideš do druhej triedy, tak už si
veľká školáčka. No na čo sa najviac tešíš?"
Zuzka., žiačka ZŠ Mudroňova 83:
"Na novú učiteľku aj na nových spolužiakov."
Redaktor:
"A keby tak bolo na tebe, tie prázdniny ešte by mohli trošku trvať?"
Zuzka:
"Nie."
Redaktor:
"Stačilo toho leta dlhého?"
Zuzka:
"Kej."
Redaktor:
"A samozrejme všetkým tým, ktorých sme na úvod spomínali, želáme, nech je školský rok
2013-2014 úspešný."
Redaktorka:
"Školský rok dnes slávnostne odštartoval aj v Novom Meste. Mestská časť má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti osem základných škôl. Do lavíc tu zasadlo približne 430 prvákov, čo je
viac ako po minulé roky. Niektorým bude iste chvíľu smutno za škôlkou, no už teraz sa tešia na všetko
nové, čo sa v škole naučia."
Veronika, žiačka ZŠ Sibírska, Nové Mesto:
"Najviac sa teším na domáce úlohy."
Max, žiak ZŠ Sibírska nové Mesto:
"Budem sa učiť a počúvať pani učiteľku, a..."
Redaktorka:
"Písať si domáce úlohy, však?"
Max:
"No."
Alexis, žiak ZŠ Sibírska nové Mesto:
"Najviac sa teším, že sa naučím viacej písaných, lebo ja ešte nejaké písané viem."

Redaktorka:
"Prváci dostali šlabikár, zoznámili sa so svojimi novými spolužiakmi i triednymi učiteľkami. Počas
ich veľkého dňa ich sprevádzali aj rodičia, ktorí neskrývali obavy i nadšenie."
Otec:
"Dúfam, že sa mu to bude páčiť. No on sa tešil do školy. Určite, ešte nevie, čo ho čaká (smiech)."
Matka:
"Boli sme najprv v strese s manželom z toho, ako to malá zvládne, ale tak už v pohode, už to je za
nami."
Redaktorka:
"Tešila sa do školy? Alebo by ešte ostala v škôlke?"
Matka:
"Ešte by najradšej bola v škôlke."
Zuzana GAŠPAROVIČOVÁ, triedna učiteľka 1. B, ZŠ Sibírska:
"Učiť prvákov je veľmi pekné, lebo ony sa zo všetkého ešte tak tešia a chcú sa všetko nové naučiť.
Tak je to taká pekná práca, lebo to má takú peknú spätnú väzbu."
Redaktorka:
"Nielen prvákom, ale všetkým školákom želáme úspešný školský rok a pedagógom pevné nervy."
R. ILIEV:
"Nový školský rok sa začal aj na Strednej priemyselnej škole strojníckej na Fajnorovom nábreží. Za
110 rokov ju absolvovalo viac ako 12 000 študentov, medzi nimi napríklad Jozef GOLONKA či
Vladimír DZURILLA. Bratislavský samosprávny kraj v tomto školskom roku otvoril vo svojej pôsobnosti
viac ako 150 nových tried a aj viacero odborov. Napríklad odbor výroba potravín, informačných
technológií, mechanik strojov a zariadení, či odbor medzinárodné obchodné vzťahy a služby. Na Škole
úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru na Dúbravskej ceste zasa odbor dizajn - priemyselný dizajn.
Nezabudnite, že s príchodom školského roka jazdí mestská hromadná doprava v režime pracovný
deň. Po novom si napr. musíte zvyknúť na zlúčenie liniek 34 a 84. Mestský dopravca okrem toho zrušil
linku č. 128 z Devínskej Novej Vsi do Devína. Zaujímalo nás, čo bolo dôvodom."
Redaktorka:
"Vozidlá MHD jazdili počas júla a augusta v režime letné prázdniny. Väčšina liniek nepremávala tak
často ako počas školského roka a niektoré dopravca zrušil úplne. Od 2. septembra jazdia opäť po
starom."
Agáta STANEKOVÁ, hovorkyňa DPB:
"Od dnešného dňa Dopravný podnik Bratislava obnovil štandardný prevádzkový režim - pracovný
deň, to znamená, vraciame sa do normálu po letných prázdninách, kedy niektoré spoje, hlavne
školské, nepremávali. To znamená, obnovuje sa premávka na linkách číslo 7, 133, 192 a linkách
a spojoch školskej dopravy."
Redaktorka:
"Okrem toho však dochádza aj k zmenám v organizácii MHD."
A. STANEKOVÁ:
"Ide napríklad o zlúčenie liniek 34 a 84 z dôvodu zefektívnenia prevádzky, táto linka už bude mať
označenie číslo 84. Táto zmena sa však cestujúcich v žiadnom prípade nedotkne, keďže tá trasa
ostáva jednotná."
Redaktorka:
"Zlúčená linka číslo 84 bude premávať obojsmerne. Vychádza z Petržalky Ovsište, pokračuje cez
Mamatejovu, Jantárovú, cez Hodžovo námestie až po zastávku Pri kríži v Dúbravke a naspäť.
Kompletnú trasu nájdete na webe mestského dopravcu."
R. ILIEV:
"Zelená kocka na Hodžovom námestí vyrastie nad rámec platného stavebného povolenia, ktoré
vypršalo 30. júna. Stavbou, ktorá medzičasom zmenila majiteľa sa už zaoberá staromestský stavebný
úrad. Hovorca mestskej časti Tomáš HALÁN potvrdil, že ak pôjde o podstatné zmeny, stavebník bude
musieť preukázať, že sú v súlade s územným plánom zóny a stavebným zákonom. Dôvody
nedodržania lehoty bude stavebný úrad zisťovať v ďalšom konaní.
V Bratislave pribudla nová knižnica. Otvorili ju na Základnej škole na Dudovej ulici
v Petržalke. Nový priestor je okrem iného vybavený aj novými počítačmi."
Redaktorka:

"Knižnica pôvodne sídlila v pivničných priestoroch na Ambrozeho ulici a keďže tie už
nevyhovovali, mestský úrad sa ju rozhodol presťahovať. Jej novým domovom sa stala
Základná škola na Dudovej ulici."
Katarína BERGEROVÁ, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka:
"Tak ambície máme, určite ísť do priestorov škôl, pretože je to bližšie k deťom, ich rodičom,
pedagógom a o tom je zmysel vlastne tej našej práce, hlavne na detských pobočkách. Miestna
knižnica petržalská má štyri detské pobočky, z toho teda tri sú v tých vlastne nebytových
pivničných priestoroch, kde už z pohľadu len toho vstupu a toho, čo ponúkajú nejakú tri
menšie, s pivničnými oknami miestnosti, nevieme tie deti osloviť."
Redaktorka:
"Ide už o druhú pobočku miestnej knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch základnej
školy. Jedna je na Základnej škole na Prokofievovej ulici."
Žiak:
"Mne sa veľmi páči. Náhodou je pekná."
Žiak 2:
"No ja by som si nejakú prečítal skôr takú, že nejaké dejiny, že niekde sa nejaká udalosť
stala, čo má viacej dielov."
Žiak 3:
"Je veľmi dobrá. Všetky dobré knižky sú tu."
Redaktorka:
"Knižnica je verejná, bude otvorená denne aj pre rodičov detí. V novom priestore bude
nainštalovaná aj jedna zo štyroch počítačových a projekčných zostáv, ktorú kúpili pre detské
pobočky vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."
R. ILIEV:
"Petržalčania môžu využívať bezplatnú právnu pomoc v budove miestneho úradu na
Kutlíkovej 17 aj naďalej. Právne rady bude poskytovať doktorka Jarmila DOLEŽELOVÁ vždy
v pondelok od 13.00 do 17.00 a v stredu od 9.00 do 12.00. Poradňu počas prvého roka
fungovania navštívilo takmer 650 klientov.
Agility park a nové parkovacie miesta. To je vízia devínskonovoveského úradu. Ihrisko pre psov
s prekážkami plus boxy pre autá by mali vzniknúť na nevyužívanom pozemku na Ulici Ivana
Bukovčana za kotolňou. Pozemok patrí mestskej časti a momentálne je prázdny. Ihrisko pre psov by
malo mať aspoň tisíc štvorcových metrov. Na jeseň by mestská časť chcela priestor oplotiť. Skokové
prekážky, tunel, kladina či šikmé steny by mohli na ihrisku pribúdať postupne. Všetko závisí na
rozpočte mestskej časti. Témou dňa je škola a začiatok školského roka. Aj o tom budem hovoriť so
psychologičkou Gabrielou HERÉNYIOVOU."

