
PETÍCIA  

občanov MČ Bratislava-Rača za zachovanie ZŠ s MŠ Plickova 9 
a za vykonanie nevyhnutnej opravy budovy základnej školy na Plickovej ul. 

v zmysle článku 27, odsek 1 Ústavy SR a zákona SNR číslo 85/1990 Zb.  
o petičnom práve v znení zákona číslo 242/1998 Z. z.(ďalej iba zákon) 

 
My, občania, nesúhlasíme so zrušením Základnej školy s materskou školou, Plickova 

9 v Bratislave. Žiaci tejto školy s rozšíreným vyučovaním matematiky dosahujú veľmi dobré 
vzdelávacie výsledky, ktoré im pomáhajú pri ďalšom štúdiu na stredných školách, čo svedčí 
o vysokej a profesionálnej úrovni pedagogického zboru. Deti ZŠ Plickova sa umiestňujú na 
popredných miestach v mnohých súťažiach medzi školami a reprezentujú región aj na 
celomestských, celoslovenských a medzinárodných akciách. 

Škola je mimoriadne vhodne situovaná v centre Rače, v tichom a bezpečnom prostredí. 
Zrušenie školy spôsobí mnohé problémy deťom, ktoré sa budú musieť prispôsobiť inému 

prostrediu i kolektívu a v nemalej miere i učiteľom a zamestnancom školy. 
Vyradením ZŠ s MŠ zo siete škôl príde mestská časť o hodnotnú školskú budovu 

a pri stúpajúcej krivke demografického vývoja a výstavbe v našej mestskej časti sa môže 
stať, že neuspokojí žiadosti svojich občanov o základné vzdelanie ich detí. 

Sme presvedčení, že zrušenie školy je jednoznačne v rozpore s verejným záujmom 
občanov, keďže starostlivosť o vzdelávanie budúcich generácií je v záujme nás všetkých, 
celej našej spoločnosti.  

Žiadame poslancov MZ MČ Bratislava – Rača, aby, ako volení zástupcovia nás, 
občanov, hlasovali na Mestskom zastupiteľstve MČ Bratislava – Rača proti vyradeniu ZŠ 
s MŠ Plickova 9 zo siete základných a materských škôl. 

Ďalej žiadame  poslancov MZ MČ Bratislava–Rača, aby podporili naše úsilie a žiadali 
starostu MČ Bratislava–Rača, vlastníka školských budov Magistrát hlavného mesta SR 
Bratislava, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR a iné kompetentné orgány, aby 
uvoľnili finančné prostriedky na opravu budovy školy. 

 
Orgány verejnej správy, ktorým je petícia určená: 
Starosta Mestskej časti Bratislava–Rača Docent MUDr. Ján ZVONÁR, CSc. a Miestne zastupiteľstvo 
Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Na vedomie:  
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andrej ĎURKOVSKÝ a Mestské zastupitelstvo hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
Mgr. Art. Eva KOVAČEVIČOVÁ, Grösslingova 43, 811 09 Bratislava – osoba určená petičným výborom na 
zastupovanie pred orgánom Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača v zmysle § 3 odsek 3 zákona.  

 

Členovia petičného výboru: Peter POTOCKÝ, Kafendova 2, 831 06 Bratislava, Stanislava SKLENÁROVÁ, 
Stupavská 11, 831 06  Bratislava, Renáta PAVLÍKOVÁ, Žitná 44, 831 06  Bratislava, Anita FONDRKOVÁ, 
Mudrochová 15, 831 06 Bratislava, Viera GARAJOVÁ, Pri šajbách 34, 831 06  Bratislava, Mário ŠPRINZ, 
Dopravná 53, 831 06  Bratislava, Adriana PROČKOVÁ, Stupavská 61, 831 06  Bratislava, Peter POLAKOVIČ, 
Barónka 6, 831 06 BRATISLAVA a Tatiana MICHALCOVÁ, Krajinská 53, 900 21  Svätý Jur. 
 

 


