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Mestská časť rozširuje kapacitu materských škôl, v troch základných školách mení osvetlenie, 
plánuje opravu striech.   

PETRŽALKA. Bratislavská Petržalka rekonštruovala počas leta viacero materských a základných 
škôl. Mestská časť plánuje tento rok na rekonštrukcie škôl minúť viac ako milión eur.   

Samospráva sa zamerala na rozširovanie kapacít v materských školách, výmenu osvetlenia v 
základných školách, ale aj na opravu striech. Informovala o tom Katarína Macenková z tlačového 
referátu kancelárie petržalského starostu.   

Samospráva už opravila fasádu budovy školy na Strečnianskej a vonkajšiu terasu a schodisko v 
materskej škole na Bulíkovej ulici.   

Mestská časť tiež dokončuje revitalizáciu hygienických zariadení v Materskej škole na Iljušinovej a 
opravila vonkajšiu terasu škôlky na Gessayovej.   

Petržalka sa zároveň snaží rozširovať kapacity v predškolských zariadeniach. Na Lachovej 
prestavbou služobného bytu práve vzniká jedna nová trieda, ďalšia vznikne rekonštrukciou priestorov 
v budove základnej školy na Nobelovom námestí a tretia pribudne na Tupolevovej ulici.   

Samospráva sa venuje tiež výmene osvetlenia. Ako informovala Macenková, týmto spôsobom vie 
mestská časť ročne ušetriť 40 percent nákladov na elektrickú energiu. Osvetlenie menili už v 
základných školách na Turnianskej a Gessayovej ulici a dokončujú výmenu osvetlenia v základnej 
škole Budatínska.   

Ďalšou prioritou je oprava striech. Mestská časť opravila strechu na dvoch pavilónoch školy na 
Prokofievovej ulici a s opravami poškodených a zatekajúcich striech bude pokračovať v nasledujúcich 
mesiacoch aj na Budatínskej, Gessayovej a Nobelovom námestí. V pláne má ešte opravu strechy 
jedného z pavilónov na budove škôlky na Macharovej.   

Mestská časť je zriaďovateľov 11 základných a 19 materských škôl. Predchádzajúce zastupiteľstvo 
v Petržalke odsúhlasilo v roku 2009 úver päť miliónov eur na výmenu okien a zateplenie striech, aby 
mestská časť ušetrila náklady pri prevádzke školských zariadení.   

Časť týchto peňazí čerpala Petržalka v roku 2011. V rokoch 2012 a 2013 investovala do opráv 
budov základných a materských škôl viac ako 810-tisíc eur.   
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