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Sumu 500-tisíc na obnovu škôl bude mestská časť čerpať z úveru, viac ako 46-tisíc pôjde z 
rozpočtu mestskej časti.  

PETRŽALKA. Bratislavská Petržalka chce pokračovať v modernizácii škôl, ktorých je 
zriaďovateľom. Na zlepšenie technického stavu budov základných a materských škôl chce v roku 
2013 Petržalka použiť 546 326 eur. Z toho 500-tisíc bude čerpať z úveru, ostatné peniaze pôjdu z 
rozpočtu mestskej časti.  

"Ide o interiérové úpravy či opravy striech, aby sme znížili energetickú náročnosť tej-ktorej školy," 
uviedol petržalský starosta Vladimír Bajan.  

Len to najnutnejšie  

Mestská časť vybrala len tie najnutnejšie opravy škôl. "Treba si uvedomiť, že v našom zásobníku 
opráv sú veci za viac ako tri alebo štyri milióny eur, teda je toho veľmi veľa," povedal petržalský 
starosta, ktorý očakáva, že investovanie do opráv prinesie petržalskej samospráve v budúcnosti 
peniaze z úspor na osvetlení či kúrení.  

Vyčlenených 46 326 eur pôjde na osvetlenie v školách. Bratislavská Petržalka roku 2012 
zmodernizovala osvetlenie v dvoch základných školách na Lachovej a na Holíčskej ulici.  

Mestská časť si od toho sľubuje úsporu na elektrickej energii viac ako 19-tisíc eur ročne. Školy 
navrhla pracovná skupina ustanovená petržalským miestnym zastupiteľstvom, aby ich Petržalka 
riešila prioritne.  

Zateplenie na úver  

Pred pár rokmi mestská časť investovala do zníženia energetickej náročnosti v školách výmenou 
okien, rekonštrukciou striech a školských terás. Išlo o prvú etapu modernizácie škôl a školských 
zariadení, ktoré má mestská časť vo svojej správe.  

Na zateplenie školských budov si Petržalka v roku 2009 vzala úver od komerčnej banky. Do 
modernizácie osvetlenia chce investovať postupne, a to z vlastných zdrojov - financovanie projektu 
bude rozložené na päť rokov.  

Bratislavská Petržalka tiež plánuje v roku 2013 kúpu dvoch či troch interaktívnych tabúľ pre 
materské školy. O tom, ktoré škôlky ich dostanú, rozhodnú učitelia či rodičia. Mestská časť ich chce 
takto zapojiť do rozhodovania o časti peňazí z rozpočtu Petržalky prostredníctvom projektu 
participatívneho rozpočtu.  

 


