
Informácia vo veci zlepšovania technického stavu zá kladných škôl a materských škôl na území mestskej časti  
Bratislava-Petržalka a postupu vo veci rekonštrukci e MŠ Vyšehradská 

 
 
 V nadväznosti na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 90/2015 zo dňa 23.6.2015 je 
predkladaný odpočet neformálnej pracovnej skupiny prvého zástupcu starostu pre zlepšenie technického stavu budov na ZŠ a MŠ 
v Petržalke.  
 
 V roku 2015  boli, v rámci zlepšovania technického stavu ZŠ a MŠ na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, realizované  tieto 
aktivity: 
 

Názov ZŠ/MŠ Oblasť 

ZŠ Holíčska hygienické zariadenia 

ZŠ Holíčska 
rekonštrukcia inžinierskych 
sietí 

ZŠ Dudova hygienické zariadenia 

ZŠ Dudova 
rekonštrukcia inžinierskych 
sietí 

ZŠ Černyševského bezpečnosť - schodisko 

MŠ Bradáčová hygienické zariadenia 

MŠ Lietavská hygienické zariadenia 

MŠ Bohrova kanalizácia 

MŠ Bzovícka hygienické zariadenia 

MŠ Pifflova hygienické zariadenia 

MŠ Bulíkova výmena osvetlenia 

MŠ Iľjušinova výmena osvetlenia 

MŠ Bradáčová výmena osvetlenia 
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Pre rok 2016  boli, v rámci zlepšovania technického stavu ZŠ a MŠ na území mestskej časti Bratislava-Petržalka, naplánované  
tieto aktivity: 
 

Názov ZŠ/MŠ Oblasť 

ZŠ Nobelovo nám. bezpečnosť - schodisko 

ZŠ Černyševského kanalizácia 

ZŠ Černyševského hygienické zariadenia 

MŠ Ševčenkova hygienické zariadenia 

MŠ Röntgenova hygienické zariadenia 

MŠ Bulíkova hygienické zariadenia 

MŠ Bzovícka hygienické zariadenia 

MŠ Turnianska hygienické zariadenia 

MŠ Haanova hygienické zariadenia 

MŠ Tupolevova 
bezpečnosť - výmena okien a protipožiarne 
schodisko 

MŠ Gessayova bezpečnosť - protipožiarne schodisko 

ZŠ Turnianska strecha 

ZŠ Lachova kuchyňa 

MŠ Haanova bezpečnosť - terasa 

ZŠ Pankúchova strecha 

ZŠ a MŠ kuchynské vybavenie 
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Status rekonštrukcie MŠ Vyšehradská: 
 
� súťažné podklady si vyzdvihlo viac ako 20 subjektov, 
 
� do súťaže predložilo ponuku 9 subjektov, 
 
� pri posudzovaní splnenia formálnych náležitostí podmienok súťaže, boli dva subjekty vyradené zo súťaže (tomuto kroku 

predchádzala výzva na doplnenie podkladov), 
 

� bola podaná žiadosť na Ministerstvo školstva SR o predĺženie termínu výstavby.   
 
 
Ďalšie kroky: 
 
� bude sa posudzovať ekonomicky najvýhodnejšia ponuka so zohľadnením lehoty výstavby, 

 
� uzatvorenie zmluvy, 

 
� realizácia rekonštrukcie (interiérové vybavenie bolo zakúpene v roku 2015). 

 
 


