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Bratislavské škôlky -a školy sa opravujú za milióny eur.  

BRATISLAVA - Privítajú deti v novom šate. Aj počas týchto prázdnin mestské časti Bratislavy 
investovali do rekonštrukcie školských zariadení. Nechutné prostredie, hrdzavé vodovodné potrubie, 
poškodená kanalizácia či opadávajúca fasáda je v mnohých z nich už len minulosťou.  

V Ružinove už tretie leto po sebe rekonštruujú sociálne zariadenia v miestnych školách a 
škôlkach. Mnohé svojmu účelu slúžili aj 40 rokov, čo sa podpísalo pod ich stav. Doteraz na zveľadenie 
štyroch škôl a 18 škôlok preinvestovali 700-tisíc eur a pokračovať budú aj v budúcom roku, keď 
vymenia sociálne zariadenia v jednej základnej a štyroch materských školách. V Rači prešla veľkými 
úpravami najmä ZŠ na Tbiliskej ulici a škôlky na Plickovej či Cyprichovej ulici, čo odčerpalo z rozpočtu 
mestskej časti 870 429 eur. "Na ZŠ Tbiliská ešte pribudne bezbariérový vstup s rampou pre 
imobilných žiakov," spomenula okrem ostatných stavebných prác ako zateplenie či výmena okien 
hovorkyňa Rače Eva Miklánková.  

Najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka zriaďuje 11 základných a 19 materských škôl. Na 
ich opravy a rekonštrukcie si zobrala samospráva v roku 2009 úver vo výške 5 miliónov eur. Počas 
letných prázdnin Petržalka investovala do rekonštrukcie škôl a škôlok pol milióna eur, najviac do 
opráv striech, vstupných priestorov, schodísk, kanalizácie, hygienických zariadení, svietidiel a 
podlahových krytín. Vzhľadom na veľký rozsah prác budú v opravách pokračovať aj po prázdninách. V 
Karlovej Vsi v minulom roku vynaložili zhruba 118-tisíc eur do odstraňovania havárií na kúrení, 
kanalizácii či opráv striech. Začali tiež s postupnou výmenou okien na materských školách na sídlisku 
Dlhé diely a v starej časti Karlovej Vsi. V tomto roku na pokračovaní prác mestská časť preinvestuje 
134 400 eur.  

***  

REKONŠTRUKCIA ZŠ TBILISKÁ  

Okrem zateplenia a výmeny okien na budove opravili strechu, spravili nový sokel i dlažbu pred 
školou, nainštalovali odkvapové chodníky aj s izoláciou i bleskozvod, namontovali bezpečnostné 
kamery na školskom ihrisku i pri vchodoch do školy, vykachličkovali kuchyňu a vymenili sociálne 
zariadenia i kotolňu. Všetko za 460 584 eur.  

***  

Činia sa aj vandali  

V Petržalke za 12 500 eur zrekonštruovali vstupné priestory Základnej školy na Budatínskej ulici. 
Bránu už stihli vandali poničiť čmáranicami.  

Text k obr.:  

Lucke a Mii zo škôlky na Stálicovej ulici v Ružinove sa nové priestory páčia.  

 


