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Rastislav Iliev, moderátor:  

"Základné školy v Bratislave dnes privítali vyše 20-tisíc žiakov. Z toho po prvýkrát ich bránami 
prešlo 3 200 prvákov. V rámci hlavného mesta poskytuje základné vzdelanie celkom 86 vzdelávacích 
inštitúcií, z čoho 66 škôl je verejných, 12 základných umeleckých škôl, 11 súkromných a 9 
cirkevných."  

Miroslav Mihalík, redaktor:  

"Začiatok školského roka na základnej škole Medzilaborecká za účasti primátora Bratislavy bol 
nielen v znamení privítanie prváčikov, ale aj slávnostného otvorenia nového školského ihriska."  

Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy :  

"Zaželal by som pedagógom tejto školy ale aj deťom, aby im tá radosť vydržala, aby to naozaj bolo 
poznávanie, ktoré teší, ktoré robí radosť a ktoré je zážitkom pre tie deti. Aby aj rodičia spolupracovali 
so svojimi deťmi. Ja som veľmi rád, že mestská časť zrekonštruovala tento areál a dala mu takú 
modernú podobu, akú vidíme za sebou, pretože deti do dnes potrebujú. Deti potrebujú aj trávenie 
voľného času v rámci školy, mimo školy a potrebujú na to možnosti, ktoré tento areál poskytuje."  

Miroslav Mihalík:  

"Kamarát môj, ty vyzeráš ako veľký športovec, ty si mi prezradil, že si prváčik, ako sa tešíš do 
školy?"  

Oliver, ZŠ Medzilaborecká Bratislava:  

"Dobre."  

Miroslav Mihalík:  

"A na toto krásne ihrisko?"  

Oliver:  

"Super úplne."  

Miroslav Mihalík:  

"No vidím, že je tam futbalové ihrisko, bežecká dráha, čo je pre teba lepšie behať alebo hrať 
futbal?"  

Oliver:  

"Basketbal alebo florbal."  

Miroslav Mihalík:  

"Nové ihrisko na Základnej škole Medzilaborecká bude môcť po končení vyučovania a cez víkendy 
využívať aj široká verejnosť."  

Alexandra Važanová, redaktorka:  

"Školský rok sa dnes oficiálne začal aj v Petržalke. Do školských lavíc si v mestskej časti 
v jedenástich základných školách sadlo viac ako 4 200 žiakov, z toho 754 prvákov."  

Vladimír Bajan, starosta Petržalky:  

"Pred rokom by som povedal, že základná priorita je prežiť. Ale tento rok to vyzerá možno lepšie 
v tom, že už som videl aj štátny rozpočet na ďalšie roky a vyzerá to tak, že školstvo zostane prioritou 
vlády, čo je veľmi dôležité aj pre nás."  

Viera Šuleková, riaditeľka ZŠ Gessayova Bratislava:  

"Chceme odovzdať žiakom čo najviac vedomostí takých, ktoré sa teraz vyžadujú. To znamená 
zručnosti do života, kompetencie, vybaviť ich tak, aby naozaj keď odídu, aby nemali problém na tých 
stredných školách."  

Alexandra Važanová:  

"Kolotoč povinnosti sa dnešným dňom rozbehol aj pre predškolákov. Do materských škôl 
v Petržalke nastúpilo spolu 2 416 detí. No a po prvýkrát tak urobilo 689 škôlkarov."  

Silvia Šeptáková, redaktorka:  

"Do upršaného rána museli za školskými povinnosťami vykročiť aj žiaci Základnej školy na 
Cádrovej ulici v Novom Meste. Počas slávnostného otvorenia nového školského roka prvákov 
pasovali za riadnych žiakov. Ako prežívate tento prvý školský deň?"  

Ildikó, matka prváka:  



"No tak nedočkavo, bojíme sa čo nás čaká, nevieme, čo nás čaká. Malá je netrpezlivá a chcela by 
už poznať svoju triedu."  

Silvia Šeptáková:  

"Na čo sa najviac tešíš?"  

Sofia, prváčka ZŠ Cádrová Bratislava:  

"Že sa budem dobre učiť."  

Silvia Šeptáková:  

"Ako sa ti zatiaľ páči v škole?"  

Sofia:  

"Dobre."  

Silvia Šeptáková:  

"A tešil si sa?"  

Šimon, prvák ZŠ Cádrová Bratislava:  

"No veľmi nie."  

Peter, otec prváka:  

"Mali sme takú istú trému ako on."  

Miroslava Komorníková, riaditeľka ZŠ a MŠ Cádrová Bratislava:  

"Nech sa u nás na Cádrovej dobre cítia."  

Silvia Šeptáková:  

"Nielen prvákom, ale všetkým školákom želáme úspešný školský rok, veľa chuti do učenia a dobrých 

spolužiakov." 


