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Úvod 
 
 
 
 Sie� škôl a školských zariadení je register škôl a školských zariadení, ktorý na území 
Slovenskej republiky ur�uje subjekty poskytujúce výchovu a vzdelanie. Tento register 
opráv�uje školy pod�a zákona �. 29/1984 Zb. o sústave základných  a stredných škôl v znení 
neskorších predpisov a školské zariadenia pod�a zákona NR SR �. 279/1993 Z. z. o školských 
zariadeniach v znení neskorších predpisov pôsobi� ako akreditované výchovno-vzdelávacie 
inštitúcie, ktoré sú splnomocnené vydáva� doklady o nadobudnutom stupni vzdelania.  
 Od 1.1.2005 reforma verejnej správy prešla do �alšej etapy – etapy fiškálnej 
decentralizácie. Cie�om bolo posilni� autonómiu územnej samosprávy. Finan�ná 
decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií obcí a vyšších územných 
celkov, ktoré už nebudú financované zo štátneho rozpo�tu, ale z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb a finan�né prostriedky budú rozde�ované a poukazované samospráve priamo 
z da�ových úradov.  
 Prijaté príslušné právne normy, ktoré sú  z h�adiska financovania regionálneho 
školstva najdôležitejšie - zákon �. 564/2004 Z. z. o rozpo�tovom ur�ení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády 
SR  �. 668/2004 Z .z. o rozde�ovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy -  sú 
transparentné, zacielené na žiaka, adresné,  a teda spravodlivejšie. 

Novelizácia sa taktiež týka zákona �. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení súvisiaci v štruktúre finan�ných prostriedkov na 
regionálne školstva v kapitole ministerstva. Vypúš�ajú sa �asti ustanovenia súvisiace 
s financovaním regionálneho školstva z kapitoly Súhrny finan�ný vz�ah (od 1.1.2005 sa táto 
kapitola zrušila). 

Pod�a zákona �. 689/2006 Z. z. ktorým sa mení a dop��a zákon �. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení zákona �. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
s ú�innos�ou od 1.1.2007 obec poskytuje na základe žiadosti zria�ovate�ov z finan�ných 
prostriedkov poukázaných pod�a zákona �. 564/2004 Z. z. o rozpo�tovom ur�ení výnosu 
dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov dotácie 
na mzdy a prevádzku ZUŠ a neštátnym školským zariadeniam. Zria�ovatelia  ZUŠ 
a neštátnych školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiada� obec 
o dotáciu na die�a alebo žiaka do 15 rokov veku na mzdy a prevádzku. O dotácie môžu obec 
žiada� iba tie ZUŠ a neštátne školské zariadenia, ktoré sú evidované v sieti škôl a školských 
zariadení.  

V nadväznosti na reformu verejnej správy - reformu riadenia verejných financií sa 
zákon �. 303/1995 Z. z. o rozpo�tových pravidlách od 1.1.2005 nahrádza zákonom �. 
523/2004 Z. z. o rozpo�tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení  zákona �. 747/2004 Z .z. a zákonom �. 583/2004 Z. z. o rozpo�tových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Pod�a § 6 zákona Národnej rady SR �. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v rozsahu preneseného výkonu štátnej 
správy a výkonu územnej samosprávy pre oblas� školstva predkladáme Informácie o sieti škôl 
a školských zariadení v zria�ovate�skej pôsobnosti mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 
v školskom roku 2007/2008, ktorých sú�as�ou sú aj informácie o ostatných školách  
a školských zariadeniach na území mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto.   
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1. Materské školy 
 
 

Typ MŠ Po�et MŠ Po�et tried Po�et detí Po�et detí 
z iných M� 

���� detí na 
triedu 

Obecné* 19 53 1 103 302 20,8 
Špeciálne**   2  5     44   39   8,8 
Cirkevné*** - - - - - 
Súkromné****   5 10   111        59  11,1 
Spolu 26 68 1 258 400 - 
 
*Obecné MŠ:  s právnou subjektivitou:   2   ( MŠ Timravina a MŠ Šulekova  
                         bez právnej subjektivity: 15     
                         ako sú�as� základných škôl:   2   ( pri ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová)  
                                                                              ( pri ZŠ Dr. M. Hodžu,  Škarniclova ) 
 
Špeciálne, cirkevné a súkromné MŠ nie sú v zria�ovate�skej pôsobnosti M�  
(patria však do siete škôl a školských zariadení MŠ SR): 
 
** MŠ internátna pre sluchovo postihnutých, Drotárska cesta 48 
**  Špeciálna materská škola Mišíkova 19   
**** Súkromná MŠ Lauder Gan Menachem Partizánska 12 
**** Súkromná MŠ Gorazdova 11 
**** Súkromná MŠ Drotárska 48   
****    Súkromná MŠ Gajova 21 
****    Súkromná špeciálna MŠ pre deti s autizmom, Galandova 7  
**** Spolo�ná nemecko-slovenská MŠ – Palisády 51( nie je evidovaná v sieti škôl a    

školských zariadení MŠ SR) 
 
 
Zmeny v sieti 
 

V školskom roku 2006/2007 sa neuskuto�nila žiadna zmena v organizácii siete 
materských škôl. V porovnaní so školským rokom 2006/2007 vzrástol celkový po�et detí  o 
14 detí. Zápis detí sa ukon�il v súlade s platnou legislatívou do 30.04.2007. Treba však 
uvies�, že k ur�itým zmenám v po�te zapísaných detí  dochádzalo až do otvorenia nového 
školského roka (deti zapísané vo viacerých školách, migrácia obyvate�stva a pod.).  
           Materská škola na Ul.  29. augusta má 2 triedy s vyu�ovacím jazykom slovenským a 2 
triedy s vyu�ovacím jazykom ma�arským. Z vyššie uvedeného dôvodu má táto materská 
škola pôsobnos� pre celú Bratislavu.  

Materské školy môžu navštevova� aj deti mladšie ako 3 roky, v našej mestskej �asti je 
v sú�asnosti 13 detí mladších ako 3 roky (die�a dov�ši vek 3 rokov najskôr k 1.9. 2008).   
vi�. príloha: tabu�ka �.1,2 
                     graf �.2 
   
Zameranie jednotlivých škôl 
 

Jednotlivé materské školy realizujú rôzne projekty,  ponúkajú   vyu�ovanie  cudzích 
jazykov (vo vä�šine prípadov ide o anglický jazyk), krúžkovú �innos�, plavecký výcvik, kurz 
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kor�u�ovania, organizujú školy v prírode.  V prípade záujmu rodi�ov je možné individuálne 
vypracova� plán adaptácie, ktorý zoh�ad�uje špecifické potreby die�a�a.    

(Podrobnejšie vi� www.staremesto.sk).  
Letná �innos� po�as prázdnin bola zabezpe�ovaná pod�a záujmu rodi�ov 

a spestrovaná realizáciou vlastných projektov.  Ich cie�om bolo rozvíja� pohybové schopnosti, 
upev�ova� a rozvíja� poznatky z environmentálnej, zdravotnej výchovy Krajina M�amkovo, 
Ja a moje zdravé telo, Mame radi zvieratá, výtvarné tvorivé dielne  a iné.  

 
 
2. Základné školy 
 

Typ ZŠ Po�et ZŠ Po�et tried Po�et žiakov Po�et žiakov 
z iných M� 

���� žiakov na 
triedu 

Obecné* 8 126 2 563 1 282 20,3 
Špeciálne** 2   19   145   137   7,6 
Cirkevné*** 3  37   798     586   21,6 
Súkromné**** 1    1     7      6  7,0 
Iné***** 1   9          175  147 19,4 
Spolu       15   192 3 688 2 158 - 
 
*Obecné ZŠ:     6  
                ZŠ s MŠ: 2         
 
Školy s �estným pomenovaním: -  Základná škola s materskou školou  
                                                          Milana Rastislava Štefánika   
                                                          Grösslingová 48 (pridružená škola UNESCO) 

-  Základná škola Dr. Milana Hodžu s materskou školou  
   Škarniclova 1   
-  Základná škola Jesenského 6 (pridružená škola    
   UNESCO) 

 
Špeciálne, cirkevné, súkromné a iné ZŠ   nie sú v zria�ovate�skej pôsobnosti M�  
(patria však do siete škôl a školských zariadení MŠ SR): 
 
** ŠZŠ Karpatská 1 
** ZŠ internátna pre sluchovo postihnutých, Drotárska cesta 48  
*** ZŠ sv. Uršule Nedbalova 4  
*** ZŠ  Matky Alexie Palackého 1 
*** Evanjelická základná škola Palisády 57 
****    Súkromná špeciálna ZŠ s autizmom, Galandova 7 
**** Spolo�ná nemecko-slovenská ZŠ – Palisády 51(nie je evidovaná v sieti škôl a    

školských zariadení MŠ SR) 
***** ZŠ s vyu�ovacím jazykom ma�arským Dunajská 13 
 
Špeciálne triedy 
 

Pri ZŠ Jelenia je 18 špeciálnych tried pre žiakov so špecifickými vývinovými 
poruchami u�enia – 7 dyslektických (neschopnos� vníma� zmysel písaného textu) a 11 
dysfatických (logopedické problémy – poruchy komunikácie) s celkovým po�tom 185 žiakov.  
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Individuálna integrácia 
  
 Na 6 základných školách našej mestskej �asti sa  v spolupráci s Pedagogicko- 
psychologickou porad�ou realizuje integrácia detí so špeciálno-pedagogickými potrebami. 
V súlade s legislatívou  poskytujeme starostlivos� predovšetkým de�om s vývinovými 
poruchami u�enia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, vyšetrenie sluchovej 
analýzy a syntézy at�.). Individuálna integrácia sa uskuto��uje pod odborným vedením 
psychológa a školského špeciálneho pedagóga.    

V 8 základných školách mestskej �asti je v 6 školách individuálne integrovaných 48 
žiakov. 
 

Škola Integrovaní 
žiaci 

Škola Integrovaní 
žiaci 

Škola Integrovaní 
žiaci 

Dubová 2 Jelenia 31 Mudro�ova 8 
Grösslingová 1 Jesenského 0  Škarniclova 5 
Hlboká 0 Vazovova 1  Spolu 48 
 
 
Zmeny v sieti 
 
 V školskom roku 2006/2007 sa neuskuto�nila žiadna zmena v organizácii siete 
základných škôl. V porovnaní so školským rokom 2006/2007 je pokles o  77 žiakov, pri�om 
sa zachoval rovnaký po�et tried.    

 K ur�itým menším zmenám dochádza každoro�ne u žiakov prvých ro�níkov – rozdiel 
medzi zápisom (február) a skuto�ným stavom v septembri (žiaci zapísaní vo viacerých 
školách, migrácia obyvate�stva a pod.). 
vi�. príloha: tabu�ka �.1a,2a 
                     graf �.2a 
 
 
Zameranie jednotlivých škôl  
 
 Všetky školy sa zameriavajú na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, realizáciu 
vlastných projektov smerujúcich k humanizácii a zavádzaniu informa�ných a komunika�ných 
technológií. Materiálne a personálne zabezpe�enie škôl vytvára špecifické podmienky, 
formuje  zameranie i vonkajší imidž školy medzi rodi�ovskou verejnos�ou (ZŠ Hlboká 
poskytuje vzdelanie v nemeckom jazyku, ZŠ Jelenia má špeciálne triedy, ZŠ Škarniclova má 
výborné podmienky pre vyu�ovanie informatiky, ...). Tým, že sa školy otvárajú verejnosti, 
stávajú sa nosite�mi aktivít a sú neodmyslite�nou sú�as�ou života regiónu (poskytovanie 
vzdelávacích kurzov, telovýchovných a iných vo�no�asových aktivít rodi�ov a obyvate�ov).     

Ponuka bohatej a rozmanitej krúžkovej �innosti, ktorá je dotovaná vzdelávacími 
poukazmi (hodnota poukazu je 800,- Sk ro�ne na žiaka) je jednou z foriem, ako zmysluplne 
využíva� vo�ný �as, a tým predchádza� negatívnym spolo�enským javom.    
(Podrobnejšie vi�. webové stránky základných škôl.) 
vi�. príloha: tabu�ka �.4 
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3. Školské kluby detí pri ZŠ 
 
 
Typ oddelenia Po�et ŠKD Po�et oddelení Po�et žiakov ���� žiakov na 

oddelenie 
Obecné* 8 44 1 095 24,9 
Špeciálne** 2  7     98         14,0 
Cirkevné*** 3 14   349         24,9 
Súkromné**** 2  2     12  6,0 
Iné 1  4   118         29,5 
Spolu 16 71 1 672           - 

* ZŠ Jelenia má  okrem 2 oddelení školského klubu detí (pre žiakov v klasických 
triedach) aj  4 oddelenia pri špeciálnych triedach s po�tom 59 žiakov. 
 

Školské kluby detí tvoria sú�as� škôl, ktoré riadia  riaditelia škôl. Výchovno-
vzdelávaciu �innos� klubov detí koordinujú vedúci vychovávatelia klubov detí. Tá je 
zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov v �ase mimo vyu�ovania a na ich prípravu na 
vyu�ovanie. Príprava žiakov na vyu�ovanie a �innosti oddychového a rekrea�ného charakteru 
sa uskuto��ujú v oddeleniach klubov detí, záujmová �innos� žiakov sa uskuto��uje spravidla 
v záujmových útvaroch klubov detí, ale môže sa uskuto��ova� aj v záujmových útvaroch 
škôl. Kluby detí svoju �innos� organizujú tak, aby sa žiakom umožnila ú�as� aj na �alších 
formách záujmovej �innosti.    
 
 
4. Školské jedálne pri MŠ a ZŠ 
 
Školské jedálne Po�et ŠJ  + 

výdajní stravy 
O�akávaný po�et 

stravníkov 
O�akávaný po�et  

stravníkov na doplnkové 
jedlá -desiata, olovrant  

Diétne 
stravovanie 

Pri MŠ 14 873 873 - 
Výdajne stravy 
pri MŠ 

 3 113 113 - 

Pri ZŠ   9 2056      0  - 
Pri ZŠ pre MŠ   0  117  117 - 
Spolu    23 + 3 3159 1 103 - 
 
 
 

Stravovanie v školských jedál�ach je pod�a predpisov Ministerstva školstva SR 
ú�tované  mimo rozpo�tu školstva – náklady na potraviny nie sú sú�as�ou rozpo�tových 
výdavkov, príjmy za stravné od rodi�ov a od dospelých stravníkov nie sú sú�as�ou 
rozpo�tových príjmov. Školské jedálne majú zriadené osobitné bankové ú�ty, na ktoré 
vyberajú hodnotu stravného a z tohto ú�tu uhrádzajú hotovostné a bezhotovostné výdavky za 
obstarané suroviny na prípravu stravy. Školské jedálne sú oprávnené vykonáva� 
podnikate�skú �innos� – zabezpe�ova� stravovacie služby na základe zmluvy aj pre iné 
subjekty. 

K originálnym kompetenciám obce patria okrem iného aj zariadenia školského 
stravovania pre žiakov základných škôl a deti materských škôl. Originálne kompetencie obce 
sú od 1.1.2005 financované z vlastných príjmov, ktoré sú tvorené predovšetkým da�ovými 
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príjmami obce, �alej neda�ovými príjmami z vlastníctva, z prevodu vlastníctva majetku, 
výnosov  z finan�ných prostriedkov, sankcií za porušenie finan�nej disciplíny. 
 
Zmeny v sieti 
 

V školskom roku 2006/2007 sa neuskuto�nila žiadna zmena v organizácii siete 
školských jedálni pri materských a základných školách. Sú�asný po�et stravníkov v školských 
jedál�ach je porovnate�ný so školským rokom 2006/2007.  
 
 
5. Informácia o využívaní bytových a nebytových priestorov v objektoch materských 
škôl 
 
a) bytové priestory 
 
Materská škola Nájomca Ú�el využitia priestorov Rozloha m2 
Gorazdova D. Ková�ik Byt 51,32 
Šulekova J. Balog Byt 64,90 
 
b) nebytové priestory: nie sú 
 
6. Informácia o využívaní nebytových a bytových priestorov v objektoch základných 
škôl 
a) nebytové priestory uvedené v tabu�ke sú prenajaté na dobu dlhšiu ako 1 rok. 
  
Základná škola Nájomca Ú�el využitia priestorov Suma / rok 
Grösslingová MUDr. Hollá  Zubná ambulancia   47 850,-Sk 
Škarniclova MUDr. Danišová Zubná ambulancia   53 100,-Sk 
Škarniclova Orange Zosilnenie sign. anténou 287 907,4,-Sk 
Vazovova MUDr. Galbavá  Zubná ambulancia   52 124,-Sk 
Vazovova Morav�íková Veronika Bufet   10 000,-Sk 
Mudro�ova Bauer Bufet     2 263,-Sk 
Mudro�ova Gymnázium Esprit triedy   89 250,-Sk 
Dubová MUDr. Štrasserová Zubná ambulancia   60 165,-Sk 
Grösslingová MC Prešporkovo Materské centrum        199,-Sk 
Jesenského  ZUŠ    Umelecké vzdelávanie   44 100,-Sk 
Jesenského  Lú�nica Umelecký súbor   55 582,-Sk 
Vazovova Fitala Mikuláš Autoškola   76 200,-Sk 
Spolu   778 740,4,-Sk 

 
 
Pod�a opatrenia starostu �. 8/2002 boli riaditelia škôl s právnou subjektivitou 

splnomocnení prenajíma� nebytové priestory na dobu kratšiu ako 1 rok. Túto možnos� školy 
využili na uzatvorenie zmlúv pri prenájmoch nebytových priestorov /tried, telocvi�ni, striech 
a fasád/    od IX/06 – VI/07  v celkovej sume  1 321 998,- Sk.  
 
Základná škola Suma / rok Základná škola Suma / rok 
Dubová      136 000,0     Sk Mudro�ova 200 477,0   Sk 
Grösslingová      147 000,0     Sk Vazovova 401 647,0   Sk 
Hlboká  106 613,10   Sk Škarniclova         293 482,40  Sk 
Jesenského    36 778,50   Sk   Spolu      1 321 998,00  Sk 
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b) bytové priestory 
 
Základná škola Nájomca Ú�el využitia priestorov Rozloha m2 
ZŠ Grösslingová �. Sloboda Byt 116,80 
ZŠ Grösslingová A. Randysková Byt 56,40 
ZŠ Grösslingová M. Hatalová Byt 88,37 
ZŠ Grösslingová T. Braun Byt 22,70 
ZŠ Grösslingová M. Pešková Byt 23,30 
ZŠ Grösslingová - Byt 23,30 
ZŠ Grösslingová �. Formánek Byt 158,80 
ZŠ Grösslingová I. Kramár Byt 92,60 
ZŠ Grösslingová F. Danihel Byt 93,98 
ZŠ Grösslingová R. Karvaš Byt 63,70 
ZŠ Grösslingová R. Dadykin Byt 59,15 
ZŠ Grösslingová Z. Árvayová Byt 30,35 
ZŠ Grösslingová L. Svore�ová Byt 30,95 
ZŠ Grösslingová P. Topoliová Byt 69,33 
ZŠ Grösslingová - Byt 22,70 
ZŠ Dubová M. Burgetová Byt 62,20 
ZŠ Dubová M. Baki� Byt 45,70 
ZŠ Škarniclova V. Slivková Byt 107,50 
ZŠ Škarniclova �. Žurek Byt 124,10 
ZŠ Mudro�ova R. Bauer Byt 81,30 
ZŠ Mudro�ova J. Pekár Byt 67,50 
ZŠ Hlboká J. Kassa Byt 71,00 
ZŠ Podjavorinskej I. Molnárová Byt 65,20 
ZŠ Vazovova F. Šišuláková Byt 77,20 
ZŠ Vazovova - Nekolaudované - diel�a - 

 
 
7. Informácia o nájme a službách pre materské školy a základné školy 
 

- MŠ Medená 24 sa nachádza  v objekte , ktorého vlastníkom je Bytové družstvo 
Bratislava I. Pod�a zmluvy o nájme nebytových priestorov nájomné sa stanovilo vo výške 
250,- Sk/m2/ ro�ne. Ro�né nájomné �iní 120 625,- Sk a náklady na služby a OLO cca 
180 000,- Sk. 

 
- MŠ Karadži�ova, MŠ Špitálska, MŠ Tabaková, a MŠ Vazovova sú v nebytových 

priestoroch, ktorých vlastníkom je hl. m. SR Bratislava v správe mestskej �asti Bratislava – 
Staré Mesto. Bytové domy v ktorých sú umiestnené materské školy spravujú tieto 
správcovské spolo�nosti: - MŠ Karadži�ova 51  Správa nehnute�nosti VDS s.r.o. 
         - MŠ Špitálska 49              Spolo�enstvo Špitálska 45,47,49 
         - MŠ Tabaková 10  VAS správca s.r.o. 
         - MŠ Vazovova 16  Spolo�enstvo Vazovova 
Správcovským spolo�nostiam mestská �as� uhrádza: výkon správy, služby(ÚK, SV, TÚV...), 
fond údržby a opráv. 
 
 - MŠ 29. augusta 6 spravuje Spolo�enstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
Špitálska 53. Mestská �as� uhrádza na ú�et spolo�enstva: fond údržby a opráv, výkon správy, 
vodné a sto�né. Priestory materskej školy nie sú doposia� zverené mestskej �asti.    
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- ZŠ Jelenia sa nachádza v objekte, ktorého vlastníkom je Špeciálna základná škola 
Karpatská �. 1 v Bratislave. V dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorá je 
podpísaná do roku 2013, je úhrada za nájom vo výške 1,-Sk/m2 ro�ne, služby a ostatné 
energie uhrádza škola formou zmluvných platieb.  
 
 
8. Informácie o ostatných školách a  školských zariadeniach pôsobiacich na území  
mestskej �asti Bratislava - Staré Mesto (nie sú v zria�ovate�skej pôsobnosti M�). 
 
8.1 Základné umelecké školy 
      Zria�ovate�om  obecných ZUŠ je Magistrát hl. m. SR Bratislava 
 

Typ ZUŠ Po�et ZUŠ Po�et žiakov 
Obecné 3 1 228 
Súkromné 2   204 
Spolu              5  1 432 
 
Obecné ZUŠ: Panenská 11, Podjavorinskej 9, Jesenského 6 (majú detašované  

pracovisko na ZŠ Dubová, ZŠ Mudro�ova)  
Súkromné ZUŠ: Súkromná ZUŠ, Svoradova 2 

H. Madariovej: Nitra (detašovaná trieda na ZŠ Mudro�ova)  
 

Zameranie �innosti 
 

- ve�mi vysoká miera využívania zariadení základných umeleckých škôl má racionálne 
odôvodnenie vo vysokej úrovni jednotlivých škôl, výhodnej dostupnosti objektov 
ZUŠ, ako aj optimálneho využitia vo�ného �asu detí. Každoro�ne svoje nadanie 
a talent v ZUŠ rozvíja viac  ako 1 400 detí a mládeže žijúcich na území celej 
Bratislavy 

- ZUŠ poskytujú základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch – hudobný, 
výtvarný, tane�ný a literárno-dramatický 

- pripravujú žiakov na štúdium u�ebných a študijných odborov na stredných školách 
umeleckého zamerania a na konzervatóriách 

- zria�ujú hudobné, tane�né, výtvarné a literárno-dramatické oddelenia alebo niektoré 
z nich 

  
8.2 Centrum vo�ného �asu Štefánikova 35  
      Zria�ovate�: Magistrát hl. m. SR Bratislava 
 
Zameranie �innosti 
 

- uskuto��uje štátny program starostlivosti o detí a mládež uspokojovaním rozvoja ich 
záujmov a vytvára podmienky pre využívanie vo�ného �asu 

- organizuje regionálne kolá predmetových olympiád a postupových sú�aží 
vyhlasovaných MŠ SR 

- vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokona�ovanie praktických zru�ností 
- orientuje sa na výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekrea�nú �innos� detí a mládeže 

so zrete�om na prevenciu nežiaducich javov 
- zabezpe�uje metodickú �innos�, poradenstvo pre profesionálnych a dobrovo�ných 

zamestnancov pôsobiacich v oblasti výchovy mimo vyu�ovania 
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- zabezpe�uje spoluprácu so školami a školskými zariadeniami, orgánmi štátnej správy 
a miestnej samosprávy v otázkach týkajúcich sa vo�ného �asu detí a mládeže 

- ponúka základným školám krátkodobé vzdelávacie aktivity – alternatívnu výu�bu 
výtvarnej výchovy a prírodovedy, projekt etickej výchovy (pokra�ujú aj v tomto 
školskom roku)  

- uskuto�nilo 98 stretnutí s celkovým po�tom 1 604 deti zo ZŠ a SŠ k prevencii AIDS 
- zapojilo do pravidelnej �innosti viac ako 1 115 detí a mládeže v 60 záujmových 

útvaroch 
  
8.3 Pedagogicko-psychologická porad�a a Centrum výchovnej a psychologickej    
      prevencie Jesenského 8         
     Zria�ovate�: Krajský školský úrad Bratislava  
 
 
Zameranie �innosti pedagogicko-psychologickej poradne 
 

- poskytuje poradensko-psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, výchovnú 
starostlivos� a metodickú pomoc de�om, ich rodi�om, školám, odborníkom 
a inštitúciám, ktoré majú v náplni starostlivos� o deti a mládež 

- zabezpe�uje indikácie na integráciu detí so špeciálno-pedagogickými potrebami 
- zabezpe�uje komplexné psychologické vyšetrenie detí, u ktorých je predpoklad, že 

sp��ajú kritériá Školy pre mimoriadne nadané deti 
- spolupracuje s VÚDPaP, políciou , súdmi, masmédiami a pod. 
- v školskom roku 2006/2007 PPP uskuto�nila 1 994 kontrolných vyšetrení detí, 

novoprijatú klientelu tvorilo  709 detí od 2 do 15 rokov, bolo uskuto�nených 24 
návštev MŠ a 249 návštev ZŠ 

- na úseku logopedickej starostlivosti bolo uskuto�nených 102 konzultácii s rodi�mi, 
272 reeduka�ných sedení a 72 novoprijatých klientov  

- na úseku špeciálno-pedagogickej starostlivosti bolo uskuto�nených  645 konzultácií s 
rodi�mi, 18 konzultácií s u�ite�mi, novoprijatú klientelu tvorí 185 detí   

- PPP uskuto�nila  prednášky pre MŠ, exkurzie pre výchovných poradcov, stretnutia pre  
koordinátorov  protidrogovej prevencie, konzultácie pre riadite�ov škôl a u�ite�ov 

 
 
Zameranie �innosti Centra výchovnej a psychologickej prevencie 
 

- poskytuje špeciálnu sociálnu, psychologickú a lie�ebno-výchovnú starostlivos� de�om 
ohrozeným sociálno-patologickými javmi predovšetkým ambulantnou formou 

- podie�a sa na výchovnom doh�ade nad ohrozenými de�mi 
- v školskom roku 2006/2007 CVPP uskuto�nilo 69 stretnutí s 30 problematickými 

kolektívmi tried a jednotlivcami  (709 žiakov ) 
- CVPP uskuto�nilo 10 stretnutí pre koordinátorov prevencie v oblasti sociálno-

patologických javov, 25 individuálnych konzultácií, 19 konzultácií pre riadite�ov škôl 
a 46 konzultácií pre ostatných u�ite�ov    

 
Na území M	 Bratislava – Staré Mesto boli k 1.9.2007 zaradené do siete škôl a školských 
zariadení:  

- Inštitút detskej re�i, súkromná špeciálno-pedagogická porad�a Lazaretská 35 
- Súkromná špeciálno-pedagogická porad�a, Galandova 7 
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Okrem toho na území M	  Bratislava – Staré Mesto pôsobia: 
      - Krajská pedagogicko-psychologická porad�a s centrom výchovnej a psychologickej 

prevencie – Brnianska 47 
      - Špeciálno-pedagogická porad�a pri ŠZŠ - Karpatská 1 
      - Súkromná špeciálno-pedagogická porad�a – Nám. SNP 14 
 
 
8.4 Stredné školy pôsobiace na území mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 
 

Názov strednej školy Po�et 
žiakov  

2003/2004 

Po�et 
žiakov  

2004/2005 

Po�et 
žiakov  

2005/2006 

Po�et 
žiakov  

2006/2007 

Po�et 
žiakov  

2007/2008 
Gymnázium Grösslingová 18 620 601 604 582 610 
Gymnázium Dunajská 13 /ma�./ 329 332 296 271 255 
Gymnázium Vazovova 6 738 656 656 636 632 
Gymnázium Matky Alexie Jesenského 
4/A 

463 468 453 454 449 

Gymnázium Sv. Uršule Nedbalova 6 471 470 497 493 488 
SPŠE Zochova 9 681 547 510 525 529 
SPŠ geodetická Vazovova 14 280 220 219 186 189 
SPŠS Fajnorovo nábr. 5 476 408 364 364 363 
SZŠ cirkevná Palackého 1 308 230 146 128  78 
Tane�né konzervatórium Gorazdova 20 161 158 163 165 164 
Konzervatórium Tolstého 11 480 535 546 546 547 
SOU P. G. Frassatiho Vazovova 12 - 252 236 201 199 
 
 
 
8.5 Vysoké školy pôsobiace na území mestskej �asti Bratislava – Staré Mesto 
 

Názov vysokej školy Po�et 
študentov 
2003/2004 

Po�et 
študentov 
2004/2005 

Po�et 
študentov 
2005/2006 

Po�et 
študentov 
2006/2007 

*Po�et 
študentov 
2007/2008 

UK Šafárikovo nám. 6   8 540   9 023 10 881 11 724  
STU Vazovova 5 17 500 18 279 18 699 19 199  
VŠMU Ventúrska 3     250     261     261     252  
VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18    596     591     612    617  
Súkromná vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce 

- 1 490  2 356    841  

*Po�ty študentov vysokých škôl budú uvedené k 18.11.2007 
 
 
 
Prílohy : 
 
 Tabu�ka �.1, 1a 
 Tabu�ka �. 2, 2a 
 Graf �.2, 2a 
 Tabu�ka �.3 
 Tabu�ka �.4  
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Vysvetlivky : 
 
1. lokalita (západná �as� M	):  Mlynská dolina, Pražská, Kalvária, Slavín, 

Timravina, Archeologické múzeum, Dunaj 
 
2. lokalita (severovýchodná �as� M	): Kalvária, železni�ná stanica, Šancová, Krížna,  

Kollárovo námestie, Obchodná 
 
3. lokalita (juhovýchodná �as� M	): Palisády, Kollárovo námestie, Mlynské Nivy,  

Dunaj 
 
 
ŠPZ  – škola podporujúce zdravie 
RVCJ  – rozšírené vyu�ovanie cudzích jazykov 
IKT   - informa�né a komunika�né  technológie 
 
 

 
Naplnenos� základnej školy v % - vypo�ítaná pri optimálnom po�te 25 žiakov triede     
 
 
 
 
 


