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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
berie na vedomie
Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013.

Dôvodová správa

Sieť škôl a školských zariadení je register škôl a školských zariadení, ktorý na území
Slovenskej republiky určuje subjekty poskytujúce výchovu a vzdelanie. Tento register oprávňuje
školy podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pôsobiť ako
akreditované výchovno-vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú splnomocnené vydávať doklady o získanom
vzdelaní.
Podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej samosprávy pre oblasť
školstva oddelenie školstva predkladá Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2012/2013.
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Úvod
Zákon Národnej rady SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov jasne
definuje úlohu a povinnosti obce vo vzťahu k školám, ktorých je zriaďovateľom.
Podľa § 6 tohto zákona predkladáme Informácie o sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku
2012/2013.
1. Materské školy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

P.č.

Materská škola

Počet detí
rok pred
plnením
povinnej šk.
SM IMČ
dochádzky
42
39
3
14
53
45
7
21
38
34
4
17
59
59
0
29
86
75
11
26
81
80
1
25
82
55
27
37
59
57
2
26
34
34
0
14
51
46
5
15
31
29
2
13
38
33
5
17
116
115
1
36
62
54
8
25
80
74
6
26
71
43
28
13
31
60
4
8
64
23
8
23
1 078 956
122
385
88,68 11,32

Počet Počet
tried detí

1 Beskydská 7
2
2 Búdková 21
3
3 Ferienčíkova 12
2
4 Gorazdova 6
3
5 Grösslingová 48 **
4
6 Javorinská 9
4
7 Karadžičova 51
4
8 Kuzmányho 9
3
9 Malá 6
2
10 Medená 24
3
11 Myjavská 22
2
12 Špitálska 49
2
13 Šulekova 35 *
6
14 Tabaková 10
3
15 Timravina 8 *
4
16 Óvoda-Ul.29.augusta 6
4
17 Škarniclova 1 **
2
18 Vazovova 16
3
Spolu
56
%
* MŠ s právnou subjektivitou:
** ako súčasť základných škôl

Z toho MČ

Financovanie činnosti materských škôl patrí do originálnej kompetencie obce, to
znamená, že je zabezpečované prostredníctvom rozpočtu mestskej časti a príspevkami rodičov
za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorých výšku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným
nariadením (od 1. 11. 2012 v zmysle VZN č.5/2012). Rodičia neuhrádzajú príspevok za pobyt
tých detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
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1.1 Zmeny v sieti materských škôl
V školskom roku 2012/2013 sa neuskutočnila organizačná zmena v sieti materských
škôl.
Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2012/2013 sa uskutočnil v súlade
s platnou legislatívou. Napriek tomu, že materské školy môžu navštevovať aj deti mladšie ako
3 roky, pre veľký záujem starších detí nemohla mestská časť takéto žiadosti akceptovať.
Snaha mestskej časti vytvoriť pre deti, ktoré spĺňali podmienky na prijatie, sa prejavila
rozšírením kapacity o jednu triedu v Materskej škole na Javorinskej 9 a o jednu triedu
v Materskej škole na Timravinej 8.
Materská škola-Óvoda (názov od 1.8.2010) Ul. 29. augusta 6 má 2 triedy
s vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Pre toto
svoje špecifikum má materská škola celomestskú pôsobnosť. I keď mestská časť doposiaľ
vynakladala a vynakladá prostriedky na náklady spojené s prevádzkou tejto materskej školy,
je potrebné hľadať riešenie v ich kompenzácii zo strany štátu, resp. poskytnutie týchto miest
pre deti z mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
1.2 Zameranie materských škôl
Školský zákon zaraďuje materské školy do sústavy škôl. (Pred účinnosťou nového
školského zákona bola materská škola legislatívne označovaná ako školské zariadenie.) Tým
sa zdôrazňuje význam predškolskej výchovy.
Materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie, o ktorom dieťa získa absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu materskej školy osvedčenie. V školskom roku
2012/2013 vstupuje regionálne školstvo do piateho roku reformy. Tento fakt znamená
pokračovanie v aktualizácii vypracovaných školských vzdelávacích programov
(vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0). Školský vzdelávací program
dáva priestor pre uplatnenie vlastného zamerania v konkrétnych podmienkach materských
škôl s prihliadnutím na špecifiká mikroregiónu, priestorových možností a personálneho
obsadenia.
Výchovno-vzdelávacia činnosť materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
je determinovaná humánnym prístupom s dôrazom na práva dieťaťa a všestranný rozvoj
osobnosti, environmentálnu a zdravotnú výchovu. V ponuke záujmovej činnosti ide prevažne
o vyučovanie anglického jazyka, krúžky s umeleckým a športovým zameraním, príp. aj
primerané využitie PC, interaktívnych tabúľ. Takmer všetky materské školy realizujú
plavecký výcvik, niektoré lyžiarsky výcvik, kurz korčuľovania,
v nemalej miere aj množstvo výletov a exkurzií v Bratislave a okolí.
2. Základné školy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

P.č.
1
2
3
4
5
6

Škola
Dubová 1
Grösslingová 48 *
Hlboká cesta 4
Jelenia 16
Mudroňova 83
Škarniclova 1 *

Počet Počet
tried žiakov
13
14
15
25
21
18

252
305
328
260
468
396
4

Z toho
SM

IMČ

126
177
182
68
378
206

126
128
146
192
90
190
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Vazovova 4

Spolu
%
*ZŠ s MŠ

23

498

195

303

129

2507

1332
53,13

1175
46,87

Školy s čestným pomenovaním: 2
- Základná škola s materskou školou M. R. Štefánika, Grösslingová 48, 811 09 Bratislava
(pridružená škola UNESCO)
- Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 03 Bratislava
2.1 Zmeny v sieti základných škôl
V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnila zmena v organizácii siete základných škôl.
K 30.6.2012 bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2012-7861/22271:2-923 zo siete škôl
a školských zariadení vyradená Základná škola Jesenského 6, Školský klub detí pri Základnej
škole Jesenského 6 a Školská jedáleň pri Základnej škole Jesenského 6 v Bratislave.
V porovnaní so školským rokom 2011/20112 sa znížil počet tried o 8, počet žiakov
klesol o 46, čo je dôkazom, že prevažná väčšina žiakov zo Základnej školy Jesenského 6 bolo
umiestnených v okolitých školách mestskej časti.
Každoročne býva rozdiel medzi počtami zapísaných detí (vo februári) a skutočným
stavom v septembri. Dôvodom je duplicitný zápis dieťaťa na viaceré školy, ale i značná
migrácia obyvateľstva. Aktuálny počet prvákov je 340. (Po zápise v januári ich bolo 486.)
2.2 Zameranie základných škôl
Základná škola poskytuje základné vzdelanie, ktoré sa člení na primárne vzdelanie,
ide o 1. stupeň základnej školy (1. – 4. ročník) a nižšie stredné vzdelanie, ktoré zahŕňa 2.
stupeň základnej školy (5. – 9. ročník).
Školský zákon určuje pre základné školy systém štátneho vzdelávacieho programu
(ISCED 1, ISCED 2) a pre každú školu možnosť (a povinnosť) doplňujúceho vlastného
školského vzdelávacieho programu, ktorý má zákonom určené možnosti a pravidlá.
V školskom roku 2012/2013 si základné školy vytvárajú vlastné školské vzdelávacie
programy pre 9.ročník základných škôl.
Úlohou vlastných školských vzdelávacích programov je v maximálnej miere využívať
možnosti vychádzajúce zo špecifík mikroregiónu, možností školy, kreativity učiteľov
a vychovávateľov, rodičovskej verejnosti, vzdelávacích inštitúcií a množstva iných faktorov,
ktoré vedú k vlastnej identite a k istej autonómii školy.
Všetky základné školy mestskej časti sa zameriavajú na kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu, realizáciu vlastných projektov smerujúcich k skvalitňovaniu výučby
využívaním informačno-komunikačných technológií, posilnením cudzích jazykov
a informatiky. Špecifické podmienky školy, materiálne vybavenie a personálne obsadenie
škôl vytvára profiláciu v regióne. Špecifiká základných škôl mestskej časti sú rôzne.
Napríklad ZŠ Hlboká poskytuje vzdelávanie v nemeckom jazyku; ZŠ Jelenia má špeciálne
triedy a v klasických triedach sa zameriava na vyučovanie výtvarnej výchovy; ZŠ s MŠ
Milana Hodžu, Škarniclova 1 má výborné podmienky pre využívanie IKT; ZŠ Mudroňova,
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48 a ZŠ Dubová majú vlastné športoviská; ZŠ
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Vazovova je najväčšia škola, v projekte Otvorená škola pre šport využíva zrekonštruovanú
telocvičňu. Viaceré školy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, čo umožňuje inováciu
výchovno-vzdelávacieho procesu. Rozdielne manažérske schopnosti riaditeľov škôl sa
prejavujú najmä vo vybavenosti a zlepšovaní materiálno-technických podmienok školy
(budovanie odborných učební, vylepšovanie interiéru tried). Nezastupiteľné miesto riaditeľa
školy je vo vytváraní podmienok na vzdelávanie učiteľov a ich kariérny rast. Pedagogické
majstrovstvo učiteľa je nevyhnutnou vybavenosťou práve v absencii učebníc pre žiakov.
V čase mimo vyučovania ponúkajú školy príležitosti pre športové a vzdelávacie
aktivity rodičom a obyvateľom mestskej časti (poskytovaním priestorov, vzdelávacích
kurzov, telovýchovných a iných voľnočasových aktivít).
Ponuka bohatej a rozmanitej krúžkovej činnosti (s možnosťami dotácie vzdelávacích
poukazov) je jednou z foriem ako žiakov naučiť zmysluplne využívať voľný čas.
2.3 Špeciálne triedy v základných školách
Jedinou základnou školou, ktorá má zriadené špeciálne triedy je ZŠ Jelenia. Poskytuje
vzdelávanie 140 žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 16 špeciálnych
triedach. Ide o žiakov s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
a žiakov s poruchami komunikácie (dysfázia), často však v kombinácii niekoľkých porúch.
Uvedenému stavu zodpovedá aj kvalifikačné zloženie pedagogických zamestnancov. (Pre
úplnosť treba dodať, že škola má 8 klasických tried.)
2.4 Individuálna integrácia (začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v klasických triedach ZŠ)
V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa
realizuje v základných školách individuálna integrácia detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
v základných školách. V súlade s legislatívou sa poskytuje starostlivosť predovšetkým deťom
s vývinovými poruchami učenia. Stupeň poruchy dieťaťa mu však musí umožňovať zvládnuť
základné učivo podľa osnov klasickej triedy na základe individuálneho vzdelávacieho
programu. Individuálna integrácia sa uskutočňuje pod odborným vedením školského
psychológa, školského špeciálneho pedagóga a v úzkej spolupráci s rodičmi dieťaťa.
V 3 základných školách je integrovaných 61 žiakov. (ZŠ Dubová 9 žiakov, ZŠ Jelenia
45 žiakov, ZŠ Mudroňova 7 žiakov.)
3. Školské kluby detí pri základných školách
Školské kluby detí sú neoddeliteľnou súčasťou škôl. Z 2507 žiakov navštevuje školský
klub detí 1212 žiakov (48,35 %). Ich výchovno-vzdelávaciu činnosť koordinujú vedúci
vychovávatelia.
Činnosť je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania.
Všetky činnosti oddychového a rekreačného charakteru, ako i príprava na vyučovanie sa
uskutočňujú v oddeleniach klubov detí. Záujmová činnosť sa realizuje spravidla
v záujmových útvaroch poskytovaných vychovávateľmi ŠKD, ale aj v záujmových útvaroch,
ktoré vedú učitelia. Školské kluby detí organizujú svoju činnosť prostredníctvom
telovýchovných klubov, vzdelávacích inštitúcií pre deti, atď. Predovšetkým treba vyzdvihnúť
činnosť Centra voľného času na Štefánikovej ulici, ktoré poskytuje školám širokú ponuku
krúžkov s pravidelnou dochádzkou (85 krúžkov pre 900 žiakov, 6 oddelení podľa záujmu),
alternatívnu výučbu prírodovedy, etickej a výtvarnej výchovy (v priebehu školského roka pre
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1800 žiakov), zabezpečuje činnosť obvodného detského parlamentu a organizovanie
obvodných kôl predmetových olympiád a predmetových súťaží.
Financovanie činnosti školských klubov detí patrí do originálnej kompetencie obcí, čo
znamená, že je zabezpečované prostredníctvom rozpočtu mestskej časti a príspevkami rodičov
na činnosť školských klubov detí (VZN č. 5/2012 s účinnosťou od 1. 11. 2012).
3.1 Zmeny v sieti v zariadeniach školského klubu detí
V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnila zmena v organizácii siete v zariadení
školského klubu detí - vyradenie Školského klubu detí pri ZŠ Jesenského 6 v Bratislave zo
siete škôl a školských zariadení.
4. Školské jedálne pri materských a základných školách
Prevádzku školských jedální pri základných a materských školách s právnou
subjektivitou zabezpečujú riaditelia škôl a prevádzku školských jedální pri materských
školách bez právnej subjektivity zabezpečuje miestny úrad v súčinnosti s riaditeľmi škôl
a vedúcimi ŠJ. V štatistických údajoch základných škôl je každý žiak školy potenciálny
stravník, počet stravníkov materských škôl je identický s počtom detí. Materská škola
Ferienčíkova a Materská škola Myjavská majú iba výdajňu jedla.
Financovanie školských jedální patrí k originálnym kompetenciám obce ako zariadení
školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Je zabezpečené
prostredníctvom rozpočtu mestskej časti, náklady na nákup potravín a režijné náklady sa
uhrádzajú povinnými príspevkami od rodičov stravujúcich sa detí, prípadne od ďalších iných
osôb v zmysle schváleného VZN mestskej časti č. 5/2012 účinného od 1. 11. 2012.
Školské jedálne sú oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť – zabezpečovať
stravovacie služby na základe zmluvy aj pre iné subjekty.
4.1 Zmeny v sieti v zariadeniach školského stravovania
V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnila zmena v organizácii siete v zariadení
školského stravovania – vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ Jesenského 6 v Bratislave zo siete
škôl a školských zariadení.
5. Využívane nebytových priestorov v objektoch základných škôl
Nebytové priestory uvedené v tabuľke sú prenajaté na dobu dlhšiu ako 1 rok.
Základná škola
Grösslingová 48
Škarniclova 1
Škarniclova 1
Dubová 1
Grösslingová 48
Spolu

Nájomca
MUDr. Hollá
MUDr. Danišová
Orange
MUDr. Štrasserová
MC Prešporkovo

Účel využitia priestorov
Zubná ambulancia
Zubná ambulancia
Zosilnenie signálu anténou
Zubná ambulancia
Materské centrum

Suma/rok
1 588,32
2 638,76
10 953,82
2702,45
6,64
17 889,99

Podľa smernice o podmienkach prenájmu majetku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a
majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a postupe pri uzatváraní
zmlúv o nájme sú riaditelia základných škôl oprávnení uzatvárať zmluvy o krátkodobom
prenájme nebytových priestorov a pozemkov nachádzajúcich sa v areáli základnej školy na
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dobu kratšiu ako 1 rok. Túto možnosť riaditelia škôl využili na uzatvorenie zmlúv pri
prenájmoch nebytových priestorov (tried, telocviční, striech a fasád) od septembra 2011 až do
júna 2012 v celkovej sume 50 628,17.

Základná škola
Dubová 1
Grösslingová 48
Hlboká 4
Jesenského 6

Suma / rok
4 225,52
5 740,00
4 512,00
2 202,96

Základná škola
Mudroňova 83
Vazovova 4
Škarniclova 1
Spolu

Suma / rok
8 907,28
13 701,00
11 339,41
50 628,17

6. Nájmy a služby pre materské školy a základné školy
MŠ Medená 24 sa nachádza v bytovom dome, ktorého vlastníkom je Bytové družstvo
Bratislava I. Podľa zmluvy o nájme nebytových mestská časť Bratislava-Staré Mesto platí
Bytovému družstvu Bratislava I nájomné vo výške 2 546,50 €/mesiac a 527,09 € je mesačná
zálohová platba za služby.
V bytových domoch sú MŠ Karadžičova 51, MŠ Špitálska 49, MŠ Tabaková 10 a MŠ
Vazovova 16, ktoré sú v nebytových priestoroch, ktorých vlastníkom je hl. m. SR Bratislava
v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
Bytové domy, v ktorých sú umiestnené materské školy, spravujú tieto správcovské
spoločnosti:
MŠ Karadžičova 51
Správa nehnuteľnosti VDS s.r.o.
MŠ Špitálska 49
Spoločenstvo Špitálska 45,47,49
MŠ Tabaková 10
Váš správca s.r.o.
MŠ Vazovova 16
Spoločenstvo Vazovova
Správcovským spoločnostiam mestská časť uhrádza výkon správy, za dodané služby (ÚK,
SV, TÚV), ako aj príslušný príspevok do fondu údržby a opráv daného domu.
Materská škola-Óvoda Ul. 29. augusta 6 je súčasťou domu, ktorý spravuje Spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebytových priestorov Špitálska 53. Mestská časť uhrádza na účet
spoločenstva príspevok
do fondu údržby a opráv domu, poplatok za výkon správy, vodné a stočné. Priestory
materskej školy nie sú doposiaľ protokolárne zverené mestskej časti.
ZŠ Jelenia 16 sa nachádza v objekte, ktorého vlastníkom je Špeciálna základná škola
Karpatská č. 1 v Bratislave. V dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorá je
podpísaná do roku 2013, je úhrada za nájom vo výške 0,03 €/m2 ročne, služby a ostatné
energie uhrádza škola formou zmluvných platieb. Kľúčovým problémom ZŠ Jelenia 16 je, že
budova školy je formálne štátny majetok a táto nehnuteľnosť nebola prevedená do vlastníctva
hl. mesta SR Bratislavy, a teda ani do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Podľa
zákona o rozpočtových pravidlách obcí mestská časť nemôže investovať do cudzieho
majetku, preto nemôže zatiaľ zlepšiť potrebnou rekonštrukciou podmienky pre deti tak, ako to
už urobila v budovách iných základných škôl mestskej časti.
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Záver
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je popri svojej historickej jedinečnosti i
významným vzdelávacím regiónom na všetkých stupňoch vzdelávacej sústavy. Sídli tu
množstvo štátnych i neštátnych škôl, počnúc materskými, základnými, cez gymnáziá, stredné
odborné školy a vysoké školy.
Materské a základné školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré
Mesto, sa prostredníctvom vlastných školských vzdelávacích programov, výberom vhodných
metód, foriem a prostriedkov vo výchovno-vzdelávacej práci snažia formovať u svojich
žiakov hodnotový rebríček postavený nielen na vedomostiach, ale i zručnostiach a prispievajú
tak k ich príprave na úspešný a plnohodnotný život v spoločnosti.
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