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Pri požiari sa nikto nezranil. Vypukol pred piatou ráno. Oheň už uhasili.  

PETRŽALKA. V okruhu niekoľko desiatok metrov od budovy cítiť zápach zhorenej gumy, vybité 
okná ležia v kalužiach vody pri stene v čiernej hmote z roztopených tesnení.  

Na základnej škole na Turnianskej ulici v bratislavskej Petržalke dnes horelo. Od 05:10 tam 
zasahovali hasiči a záchranári.  

Požiar vypukol na treťom poschodí prístavby, kde sa deti už niekoľko rokov neučia. Nikto nebol 
zranený a požiar sa nerozšíril do susedných miestností.  

Školník: zachránil nás pes  

Školník, ktorý býva hneď pri vyhorených priestoroch, vraví, že život jeho rodiny zachránil pes. 
"Ráno o pol piatej nás štekaním zobudil. Počul som buchot, to už praskalo sklo, z okna som videl 
žiaru, tak sme vybehli von," vraví školník.  

"Všetko je zadymené, vrátane nášho bytu," vraví. Ohene šľahali aj cez stenu, pomedzi tehly. 
"Strecha ale zatiaľ drží."  

V dielni, kde horelo, robili sviečky  

V chránenej dielni mali pracovať so sviečkami a parafínom. Údajne sa tam nachádzala aj pec.  

Podľa Daniely Leštiskej, riaditeľky školy, horelo v priestoroch, ktoré škola prenajíma chránenej 
dielni Impulz. "Požiar vyučovanie nijako neovplyvnil, vyučuje sa," povedala pre SME. Chránená dielňa 
Impulz sa k požiaru odmietla vyjadriť.  

"Občianske združenie Impulz prostredníctvom svojej konateľky prijalo zodpovednosť za vzniknutú 
situáciu a priestory dá do pôvodného stavu na vlastné náklady," povedala hovorkyňa Petržalky Mária 
Grebeňová-Laczová.  

Chodievajú tam aj deti lýbijských diplomatov  

Na prízemí majú podľa školníka prenajaté priestory skartovači a dve poschodia majú deti lýbijských 
diplomatov.  

"Ráno som syna priviedla do školy, videli sme hasičské autá, ale nič mimoriadne sa nedialo. Deti 
normálne prichádzali do školy, učí sa. Možno sa niečo dozvieme popoludní," hovorí mama jedného z 
prvákov, Zuzana Leňová - Botková.  

Daniela Kapustová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Bratislave, pred 9-tou ráno povedala, že požiar už je uhasený a hasiči už len odvetrávajú priestory.  

Oheň hasilo 17 hasičov, použili štyri vozidlá hasičskej techniky. Príčiny vzniku požiaru a výšku 
vzniknutej škody vyšetrujú.  

Text k obr.: Horelo v chránenej dielni, kde vraj pracovali aj so sviečkami.  

 


