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I n f o r m á c i e 
o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
prerokovať Miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
informácie o sieti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 
2011/2012 
 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

 
Mgr. Ľuboslava Vasilová                                       
vedúca oddelenia školstva 

  
- v materiáli 

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

 
Mgr. Ľuboslava Vasilová                                       
vedúca oddelenia školstva 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu                                 
-stanovisko Komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- informácie o sieti škôl a školských zariadení  
   
 

 



 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 2011/2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 2011/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Stanovisko 
 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a  šport Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 
 

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 10.11.2011 prerokovala materiál Informácie 
o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej  časti Bratislava-Staré 
Mesto v školskom roku 2011/2012.  

 
Komisia berie na vedomie materiál Informácie o sieti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej  časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Oddelenie školstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informácie o 
sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  

Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava, november 2011    Vypracovali:   Mgr. Ľuboslava Vasilová 
                                                                                                          PaedDr. Soňa Budincová 
         Mgr. Gabriela Ištvánová 
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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 Sieť škôl a školských zariadení v školskom roku 2011/2012 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
  
1.  MATERSKÉ ŠKOLY 
 

 
 

Z toho MČ 

 
 
 
 

P.č. 

  
 
 
  

Materská škola 

 
 
 

Počet 
detí 

 
 
 

Počet 
tried 

SM  IM Č 

 
Počet detí 
rok pred 
plnením 

povinnej šk. 
dochádzky 

1 Beskydská 42 2 38 4 15 
2 Búdkova 53 3 49 4 19 
3 Ferienčíkova 38 2 28 10 10 
4 Gorazdova 57 3 56 1 24 
5 Grösslingová** 88 4 77 11 22 
6 Javorinská  72 3 72 0 20 
7 Karadžičova 77 4 44 33 22 
8 Kuzmányho 59 3 58 1 29 
9 Malá 34 2 32 2 12 
10 Medená 53 3 48 5 19 
11 Myjavská 31 2 27 4 16 
12 Špitálska 38 2 29 9 11 
13 Šulekova* 116 6 114 2 27 
14 Tabaková 62 3 52 10 19 
15 Timravina* 80 4 77 3 29 
16 Óvoda-Ul.29.augusta 71 4 41 30 25 
17 Škarniclova** 31 2 19 12 11 
18 Vazovova 64 3 54 10 19 

Spolu 1 066 55 915 151 349 
 
*MŠ s právnou subjektivitou:      
** ako súčasť základných škôl       
 
Zmeny v sieti materských škôl 
 
 V školskom roku 2010/2011 sa neuskutočnila žiadna organizačná zmena v sieti 
materských škôl.  

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2011/2012 sa uskutočnil v súlade 
s platnou legislatívou. Počet detí a tried v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti je uvedený podrobne v prílohe -  v tabuľkách č.1a, 1b, 1c. 
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 Napriek tomu, že materské školy môžu navštevovať aj deti mladšie ako 3 roky, pre 
veľký záujem starších detí nemohla mestská časť takéto žiadosti akceptovať. Neprijaté deti, 
ktoré spĺňajú podmienky, budú mať možnosť nastúpiť do MŠ Javorinská, kde sa pripravujú 
priestory na  zvýšenie kapacity. 

Materská škola-Óvoda Ul. 29. augusta (od 1.8.2010 tento názov) má 2 triedy 
s vyučovacím jazykom slovenským a 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Z tohto 
dôvodu má táto materská škola celomestskú pôsobnosť.  
  
Zameranie jednotlivých 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 
2011/2012 vstupuje regionálne školstvo do štvrtého roku reformy. Tento fakt znamená 
pokračovanie v rozpracovávaní školských vzdelávacích programov, ktorý vychádza zo štátneho 
vzdelávacieho programu ISCED 0. Školský vzdelávací program dáva priestor pre uplatnenie 
vlastného zamerania v konkrétnych podmienkach MŠ s prihliadnutím na špecifiká  
mikroregión. 

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 zameraním, príp. aj primerané využitie 
PC a športové vyžitie. Takmer všetky MŠ realizujú plavecký výcvik, niektoré lyžiarsky výcvik 
a kurz korčuľovania.   
Stručné zameranie  jednotlivých materských škôl mestskej časti je uvedené v prílohe v tabuľke 
č.3. 
 
2. ZÁKLADNÉ ŠKOLY 
 

Z toho  
P.č. Škola 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

SM IMČ 

1 Dubová  14 230 111 119 
2 Grösslingová* 13 283 155 128 
3 Hlboká cesta  14 303 169 134 
4 Jelenia  24 267 62 205 
5 Jesenského  8 150 53 97 
6 Mudroňova  21 457 369 88 
7 Škarniclova*  19 373 183 190 

8 Vazovova  24 490 189 301 

spolu   137 2553 1291 1262 
 
* ZŠ s MŠ  
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Školy s čestným pomenovaním: 3 
   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 triedy v základných školách 
 

ZŠ Jelenia  má 7 klasických tried, jej špecifikom je však poskytovanie vzdelávania v   
17 špeciálnych triedach, v ktorých je 167 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Ide o žiakov s poruchami  učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) 
a žiakov  s poruchami komunikácie  (dysfázia), často však  v kombinácii niekoľkých porúch.   
Uvedenému stavu zodpovedá aj kvalifikačné zloženie pedagogických zamestnancov (20 
odborných zamestnancov). 
 
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 výchovno-
vzdelávacími potrebami v  základných školách.  V súlade s legislatívou sa poskytuje 
starostlivosť predovšetkým deťom s vývinovými poruchami učenia. Stupeň poruchy dieťaťa 
mu musí umožňovať zvládnuť základné učivo podľa osnov klasickej triedy na základe 
individuálneho vzdelávacieho programu. Individuálna integrácia sa uskutočňuje pod odborným 
vedením školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. v úzkej spolupráci s rodičmi 
dieťaťa.   
 
V šiestich základných školách je  individuálne integrovaných 47 žiakov. 

 
Škola Integrovaní 

žiaci 
Dubová 1 4 
Grösslingová 48 1 
Jelenia 16 32 
Jesenského 6 2 
Mudroňova 83 6 
Vazovova 4 2 
Spolu 47 

 
Zmeny v sieti základných škôl 
 
 V školskom roku 2010/2011 sa neuskutočnila žiadna zmena v organizácii siete 
základných škôl. V porovnaní so školským rokom 2010/2011 nastal v školskom roku 
2011/2012 nárast v základných školách o 44 žiakov, zvýšil sa aj počet tried (pozri tabuľka č. 
2a, 2b).  

 Každoročne býva rozdiel medzi počtami zapísaných detí (vo februári) a skutočným 
stavom v septembri. Dôvodom býva duplicitne zapísanie dieťaťa na viaceré školy i značná  
migrácia obyvateľstva. Pôvodne plánovaný prvý ročník sa neotvoril na ZŠ Jesenského  
(v súvislosti s predajom budovy) a zapísaní žiaci – prváci sa rozdelili do okolitých základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.  
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Počet žiakov a tried v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
je uvedený podrobne v prílohe -  v tabuľkách č.2a, 2b, 2c. 
 
Zameranie základných škôl  
 

Základná škola  poskytuje základné vzdelanie, ktoré sa člení  na: primárne vzdelanie - 
1.stupeň základnej školy (1. – 4. ročník) a nižšie stredné vzdelanie - 2. stupeň základnej školy 
(5. – 9. ročník). Spoločným cieľom vzdelávania je naučiť žiakov učiť sa, poznávať, konať, 
hodnotiť, porozumieť vzájomným súvislostiam, dorozumieť sa s druhými, vytvárať si jasné 
povedomie kultúrneho dedičstva a vlastenectva, a čo je naozaj dôležité, naučiť sa múdro 
rozhodovať na križovatkách života.  

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 2011/2012 základné školy vytvárajú vlastné školské vzdelávacie programy 
v stanovenom zákonnom rámci pre 4.ročníky a pre 8.ročníky základných škôl. 

Vlastné školské vzdelávacie programy pomáhajú odlíšiť školy navzájom, snažiac sa 
o vlastnú identitu a  autonómiu.    

Všetky základné školy mestskej časti sa zameriavajú na kvalitu výchovno-
vzdelávacieho 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: ZŠ Hlboká  poskytuje 
vzdelanie v nemeckom jazyku; ZŠ Jelenia  má špeciálne triedy a v klasických triedach 
rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy; ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Škarniclova  má výborné 
podmienky pre využívanie IKT; v budove ZŠ Jesenského sídli základná umelecká škola - 
hudobný odbor; ZŠ Mudroňova, ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Grösslingová  a ZŠ Dubová  majú 
vlastné športoviská; ZŠ 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. 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.  

Zameranie činnosti základných škôl mestskej časti je v prílohe v tabuľke č.4 
a podrobnejšie na  webových stránkach jednotlivých základných škôl. 
 
3.    ŠKOLSKÉ  KLUBY  DETÍ  pri  ZŠ 
 

Školské kluby detí sú neoddeliteľnou súčasťou škôl. Z 2553 žiakov navštevuje školský 
klub detí 1204 žiakov (vyše 47 %). 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. Jednotlivých  škôl. Školské kluby detí organizujú svoju činnosť tak, aby sa žiakom 
umožnila účasť aj na iných formách záujmovej činnosti - ZUŠ, telovýchovné kluby, 
vzdelávacie inštitúcie pre deti, atď. Predovšetkým treba vyzdvihnúť činnosť Centra voľného 
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času na Štefánikovej ulici, ktoré poskytuje školám širokú ponuku krúžkov s pravidelnou 
dochádzkou (80 krúžkov pre asi  900 žiakov, 6 oddelení podľa záujmu),  alternatívnu výučbu 
výtvarnej výchovy a prírodovedy  (v priebehu školského roka pre 800 – 1000 žiakov). 

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.   
 
4. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE  pri  MŠ  a  ZŠ 
 

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.  

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, pričom náklady na nákup potravín sa uhrádzajú 
povinnými príspevkami na stravovanie od rodičov stravujúcich sa detí, prípadne od ďalších 
iných osôb v zmysle schváleného VZN mestskej časti č. 7/2011 účinného od 1. 10.2011. 

Školské jedálne sú oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť – zabezpečovať 
stravovacie služby na základe zmluvy aj pre iné subjekty. 

 
Zmeny v sieti zariadení školského stravovania 
 

 V školskom roku 2010/2011 sa uskutočnila 1 zmena v organizácii siete zariadení 
školského stravovania. (Na ZŠ Jesenského je v súčasnosti iba výdajná školská jedáleň.)  

V súčasnosti sa môže v zariadeniach školského stravovania stravovať 3619 
potenciálnych stravníkov.  
 
Informácia o využívaní nebytových priestorov v objektoch základných škôl 
 
Nebytové priestory uvedené v tabuľke sú prenajaté na dobu dlhšiu ako 1 rok. 
 
Základná škola Nájomca Účel využitia priestorov Suma / rok 
Grösslingová 48 MUDr. Hollá  Zubná ambulancia 1 588,32 
Škarniclova 1 MUDr. Danišová Zubná ambulancia 2 638, 76 
Škarniclova 1 Orange Zosilnenie signálu anténou  
Dubová 1 MUDr. Štrasserová Zubná ambulancia 2 623,96 
Grösslingová 48 MC Prešporkovo Materské centrum 6,64 
Jesenského 6 ZUŠ    Umelecké vzdelávanie 0 
Jesenského 6 Lúčnica Umelecký súbor 0 
Spolu 6857,68 

 
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 
dobu kratšiu ako 1 rok. Túto možnosť riaditelia škôl využili na uzatvorenie zmlúv pri 
prenájmoch nebytových priestorov (tried, telocviční, striech a fasád) od septembra 2010 až do 
júna 2011 v celkovej sume 50 628,17. 

 
 
 



 8 

Základná škola Suma / rok Základná škola Suma / rok 
Dubová 1 4 225,52 Mudroňova 83 8 907,28  
Grösslingová 48 5 740,00 Vazovova 4 13 701,00 
Hlboká 4 4 512,00 Škarniclova 1 11 339,41 
Jesenského 6 2 202,96 Spolu 50 628,17 
 
Informácia o nájme a službách 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 priestoroch 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.   
Materské školy, základné školy i školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom  je mestská 

časť Bratislava-Staré Mesto sa v konkretizácii cieľov, dotváraní obsahu výchovy a vzdelávania 
vo vlastných školských vzdelávacích programoch, výbere metód, foriem a prostriedkov vo 
výchovno-vzdelávacej práci stávajú vzdelávacími centrami pripravujúcimi svojich „klientov“ 
na úspešný a plnohodnotný život.  

 
 
Prílohy : 
  
Tabuľka č.1a, 1b, 1c 
Tabuľka č. 2a, 2b, 2c 
Tabuľka č. 3 
Tabuľka č. 4 
  
 
Vysvetlivky : 
1. lokalita (západná časť MČ): Mlynská dolina, Pražská, Kalvária, Slavín, Timravina,  
Archeologická múzeum, Dunaj  
2. lokalita (severovýchodná časť MČ): Kalvária, železničná stanica, Šancova, Krížna, 
Kollárovo námestie, Obchodná 
3. lokalita (juhovýchodná časť MČ): Palisády, Kollárovo námestie, Mlynské Nivy,                  
Dunaj 
 
IKT  - informačné a komunikačné  technológie 
Cj  - cudzie jazyky (Aj - anglický jazyk, Nj - nemecký jazyk) 
ŠvP - škola v prírode  
SM - Staré Mesto 
IM Č - iné mestské časti   
 
 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2008 sú najvyššie počty detí v triede MŠ a najvyššie 
počty žiakov v triede ZŠ nasledovné:  
 
Materská škola: a) 20 v triede pre trojročné až štvorročné deti 
     b) 21 v triede pre štvorročné až päťročné deti 
     c) 22 v triede pre päťročné až šesťročné deti  
     d) 21 v triede pre trojročné až šesťročné deti 
 
Základná škola: a) 16 žiakov v triede nultého ročníka 
     b) 22 žiakov v triede prvého ročníka 
     c) 25 v triede druhého až štvrtého ročníka    
     d) 28 v triede piateho až deviateho ročníka 



Tabuľka č. 1b Prehľad o po čte tried MŠ

1 Beskydská 7 2 2 2
2 Búdkova 21 3 3 3
3 Ferienčíkova 12 2 2 2
4 Gorazdova 6 3 3 3
5 Grösslingová 48 4 4 4
6 Javorinská 9 3 3 3
7 Karadžičova 51 4 4 4
8 Kuzmányho 9 3 3 3  

9 Malá 6 2 2 2
10 Medená 24 3 3 3
11 Myjavská 22 2 2 2
12 Špitálska 49 2 2 2
13 Šulekova 35 4 4 6
14 Tabaková 10 3 3 3
15 Timravina 8 4 4 4
16 MŠ-Óvoda Ul.29 augusta 4 4 4
17 Vazovova 16 3 3 3
18 Škarniclova 1 2 2 2

53 53 55Spolu

Škola
Počet tried 
2011/2012

Počet tried 
2010/2011

Počet tried 
2009/2010

P.č.



Tabuľka č. 2c Prehľad o po čte žiakov ZŠ

Školský rok 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Počet žiakov  ZŠ 2766 2640 2563 2536 2531 2509 2553
Počet žiakov zo Starého Mesta 1555 1388 1281 1244 1236 1266 1291
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Tabuľka č. 1c Prehľad o po čte detí MŠ

Školský rok 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Počet detí v MŠ 1103 1064 1127 1121 1066
Počet detí zo Starého Mesta 801 766 845 886 915
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Tabuľka č. 1a Prehľad o po čte detí MŠ

SM Iné  SM Iné  SM Iné  

1 Beskydská 44 27 17 12 42 28 14 22 42 38 4 15
2 Búdkova 59 57 2 16 64 54 10 17 53 49 4 19
3 Ferienčíkova 39 28 11 14 40 30 10 12 38 28 10 10
4 Gorazdova 68 57 11 22 70 65 5 16 57 56 1 24
5 Grösslingová 84 50 34 30 82 56 26 37 88 77 11 22
6 Javorinská 9 66 54 12 11 66 64 2 13 72 72 0 20
7 Karadžičova 83 39 44 20 79 45 34 25 77 44 33 22
8 Kuzmányho 70 70 0 21 72 71 1 24 59 58 1 29
9 Malá 40 33 7 15 42 36 6 17 34 32 2 12

10 Medená 65 43 22 16 60 47 13 18 53 48 5 19
11 Myjavská 41 39 2 13 40 38 2 11 31 27 4 16
12 Špitálska 42 19 23 9 43 27 16 14 38 29 9 11
13 Šulekova 89 88 1 25 91 87 4 26 116 114 2 27
14 Tabaková 66 48 18 30 67 53 14 25 62 52 10 19
15 Timravina 85 80 5 26 88 82 6 33 80 77 3 29
16 MŠ-Óvoda Ul.29 augusta 82 36 46 22 72 34 38 20 71 41 30 25
17 Vazovova 69 58 11 24 66 52 14 20 64 54 10 19
18 Škarniclova 35 19 16 14 37 17 20 11 31 19 12 11

1 127 845 282 340 1 121 886 235 361 1 066 915 151 349
75% 25% 30,17% 79% 21% 32,00% 86% 14% 33,00%

Počet detí 
rok pred 
plnením 
povinnej 

šk. 
dochádzky

 Materská škola
Počet 
detí 

09/10

Z toho MČ
P.č.

%
Spolu

Počet detí 
rok pred 
plnením 
povinnej 

šk. 
dochádzky

Počet 
detí 

11/12

Z toho MČ
Počet detí 
rok pred 
plnením 
povinnej 

šk. 
dochádzky

Z toho MČPočet 
detí 

10/11



Tabuľka č. 2b Prehľad o po čte tried ZŠ

1 Dubová 1 12 12 13 14
2 Grösslingová 48 11 12 11 13
3 Hlboká 4 15 14 14 14
4 Jelenia 16 25 23 24 24
5 Jesenského 6 10 9 9 8
6 Mudroňova 83 17 19 20 21
7 Škarniclova 1 19 19 19 19
8 Vazovova 4 22 23 24 24

131 131 134 137

Počet tried 
2011/2012P.č.

Spolu

Škola
Počet tried 
2010/2011

Počet tried 
2009/2010

Počet tried 
2008/2009



Tabuľka č. 2a Prehľad o po čte žiakov ZŠ

SM Iné SM Iné SM Iné
1 Dubová 210 102 108 211 103 108 230 111 119

2 Grösslingová 220 106 114 245 148 97 283 155 128

3 Hlboká 343 183 160 317 179 138 303 169 134

4 Jelenia 275 78 197 260 64 196 267 62 205

5 Jesenského 183 68 115 158 51 107 150 53 97

6 Mudroňova 408 319 89 444 358 86 457 369 88

7 Škarniclova 382 178 204 370 169 201 373 183 190

8 Vazovova 510 202 308 504 194 310 490 189 301

2531 1 236 1 295 2509 1 266 1 243 2553 1 291 1 262

49% 51% 50% 49% 51% 50%

Z toho MČ
P.č.

Spolu

Škola
Počet 
žiakov 
11/12

%

Z toho MČPočet 
žiakov 
09/10

Z toho MČ Počet 
žiakov 
10/11



Tabuľka č. 3

Materská škola
Projektova
ný počet 

tried

Aktuálny 
počet tried

Kapacita 
MŠ * 

Aktuálny 
počet detí 

Búdková 3 3 53 53

Projekty - Spoznávajme Bratislavu, Semafórik - môj kamarát, Adamko hravo-zdravo, 
Zdravá krajina, Chráň svoje múdre telo, Môj kamarát-knižka, Cesta rozprávkami, 
Zdravý úsmev; krúžky - tanečný, výtvarný, anglického jazyka, kurzy plávania, 
korčuľovania, lyžovania, základy práce s PC

Gorazdova 3 3 54 57
Prvky projektu Krok za krokom, Zdravie v školách, Montessori, Angličtinka, 
Nemčinka, aktivity zamerané na zdravý životný štýl; krúžky-nemecký, anglický; kurz 
- plávania, korčuľovania, lyžovania

Javorinská 3 3 72 72

Projekty - Svet je pre všetkých, Zdravé mliečne zúbky sú darom života, Tíško deti, 
počúvajte,Cestou zdravia,Svet okolo nás, Dúhový kolotoč,Naturčikové 
dobrodružstvá, Adamko hravo-zdravo, Spoznaj bratislavu; krúžky -  výtvarný, 
anglického jazyka, tanečnej rytmiky; korčuľovanie, predplavecký výcvik, francúzsky 
tenis

Malá 2 2 34 34
Projekty - Buď fit, Šikovníček, Farbičkovo, Dopraváčik; krúžky - tanečný, hra na 
flautu; plavecký kurz; cudzí jazyk (AJ)

Myjavská 2 2 30 31

Projekty - Hravé pískanie-zdravé dýchanie,  Muzikoterapia, Cookie and friends, 
Športom k zdraviu, Adanko hravo-zdravo, Environsvet, Zebrička lekárnička, Na 
ceste hravo a bezpečne, Tajomstvo ohňa; krúžky - hra na zobcovej flaute, práca s 
PC, výtvarný; cudzí jazyk (AJ)

Šulekova 6 6 116 116

Projekty -  Recyklohry, Škola podporujúca zdravie, Bezpečná skôlka, Dopravné 
ihrisko (vlsdtný projekt), Detské fitnes (vlastný projekt), keramický a tanečný 
krúžok, kurz - plávania, korčuľovania, lyžovania, gymnastiky, francúzsky minitenis; 
cudzí jazyk (AJ)

Sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012 - zameranie materských škôl 

1. lokalita - západná časť MČ
Zameranie

Lokality (3) zohľadňujú územné členenie  MČ Bratislava-Staré Mesto (komunikácie, železničnú trať, rieku)

 Naplnenosť 
v %

100

105

100

100

103

100



Timravina 4 4 72 80
Projekty - Krok za krokom, Mám rád seba aj teba, Čo dokážu fraby, Ovečky, krúžky -
enviromentálny, výtvarný, folklórny; plávanie, korčuľovanie, lyžovanie,cudzí jazyk 
(AJ,NJ)  

Materská škola
Projektova
ný počet 

tried

Aktuálny 
počet tried

Kapacita  
MŠ*

Aktuálny 
počet detí 

Ferienčíkova 2 2 38 38
Využívanie ponúk poskytovaných organizáciami v SM -  Bibiana, Gašparkovo; 
krúžky - tanečný, výtvarný, plavecký kurz, korčuľovanie, lyžiarsky výcvik

Grösslingová 4 4 93 88
Projekty - Medvedík Nivea, Adamko hravo-zdravo, Srdce na dlani, Naučme piť deti 
čistú vodu; krúžky - tanečná rytmika, športová príprava, výtvarný, plavecký výcvik, 
korčuľovanie

Medená 3 3 50 53
Projekty - Adamko hravo-zdravo, Ovečky, Zdravé zúbky, Tajomstvo jednej 
kvapôčky vody, Čítanie pre najmenších, Bezpečná škôlka; krúžky - výtvarný, 
tanečný, plavecký výcvik, cudzí jazyk (AJ)

Tabaková 3 3 62 62
Projekty- Prvky projektu krok za krokom, Adamko hravo-zdravo, Ovečky, Moje 
mesto, Bezbečná škôlka, Krôčik k umeniu; krúžky - tanečný, spevácky; kurzy -  
plavecký, korčuľovanie, lyžovanie, cudzí jazyk (AJ) 

Škarniclova 2 2 31 31
Projekty - Bezpečná škôlka, Čítanie pre najmenších, Poznaj svoje mesto, Radostné 
Vianoce; krúžky - tanečný, výtvarný, krzy plávania a korčuľovania, cudzí jazyk (AJ)

2. lokalita - severovýchodná časť MČ

3. lokalita - juhovýchodná časť MČ časť

Zameranie

106

Naplnenosť v 
%

100

94,62

106

100

100



Materská škola
Projektova
ný počet 

tried

Aktuálny 
počet tried

Kapacita 
detí 

Aktuálny 
počet detí 

Beskydská 2 2 46 42

Projeky - Ochraňuj prírodu, Svet je pre vetkých, Adamko hravo-zdravo, Správaj sa 
bezpečne, Otvorená škola, Otužovaním predchádzame chorobám, V zdravom tele 
zdravý duch, Ľudské telo; Bezpečnosť a ochrana, krúžky - tanečný, výtvarný, 
anglického jazyka, Malí majstri; kurzy- plávania, korčuľovania, gymnastiky

Karadžičova 4 4 82 77
Projekty - Veselé leto, Bezpečne na ceste, Olympiáda Slovensko OFDM, ZOO; 
krúžky - výtvarný, tanečný, práca s PC, plavecký kurz, korčuľovanie, cudzí jazyk 
(AJ)

Kuzmányho 3 3 59 59
Projekty - Zdravý úsmev, Hry formou dýchacej gymnastiky, Čo jeto 
umenie,Montessori; krúžky - pohybový, tanečný, hra na flaute, joga; kurzy - 
plavecký, lyžiarsky, korčuľovanie, cudzí jazyk (AJ)

Špitálska 2 2 38 38
Projekty - Adamko hravo-zdravo, Liečivé bylinky, Ovečky, Chorý medvedík; krúžky 
- hudobno-dramatický, výtvarný, plavecký výcvik, cudzí jazyk (AJ)

MŠ-Óvoda Ul.29. augusta 4 4 75 71
Zbližovanie a bezproblémové nažívanie dvoch národností - slovenskej a maďarskej, 
posilňovanie úcty k vlastnej kultúre, k materinskému a štátnemu jazyku, plavecký 
výcvik, cudzí jazyk (AJ)

Vazovova 3 3 64 64

Prvky projektu Zdravá škola, Čisté zúbky, Pola radí deťom,Adamko hravo-, zdravo, 
Nemocnica u medvedíka, Sladkosti závislosťou, Psík, ktorý pomáha udržiavať 
poriadok v meste; krúžky - tanečný, spevácky, výtvarný, anglického jazyka, 
dramatický; kurzy - korčuľovania; cudzí jazyk (AJ)

* Kapacita určená zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a rozhodnutím RÚVZ

Zameranie

93,9

100

Naplnenosť v 
%

91,3

100

94,66

100



Tabuľka č. 4

spolu
špecializov
ané

nevyužité

Dubová 19 5 0 14 230

Mudroňova 18 3 0 21 457

spolu
špecializov
ané

nevyužité

Hlboká 16 2 0 14 303

Vzdelávanie žiakov v oblasti cudzích jazykov - angličtina, nemčina, uplatňovanie 
informačných a komunikačných technológií, realizácia pohybových pohybových aktivít; 
projekty - Škola chrbtice, Infovek, Správaj sa normálne; početná krúžková činnosť
Školský vzdelávací program Farebná škola, Výchovný program Mudráčik, rozšírené 
vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka, využívanie IKT, tanečná výchova v 1. 
ročníku, organizovanie okresných športových súťaží (Staromestská liga), Športovej 
olympiády pre MŠ; bohatá  krúžková činnosť (spevácky, loptové hry, futbalový, hravá 
informatika, výtvarný, Vševedkovo, Šikovné ručičky, Múdre hlavičky, Bláznivé 
písmenká a i.)

2. lokalita - severovýchodná časť MČ

Základná škola
Počet učební

Aktuálny 
počet tried

Zameranie
Aktuálny 

počet 
žiakov

Sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Staré Mesto v školskom roku 2011/2012 - zameranie základných škôl 

Základná škola
Počet učební

Aktuálny 
počet tried

Lokality (3) zohľadňujú územné členenie  MČ Bratislava - Staré Mesto (komunikácie, železničnú trať, rieku)

1. lokalita - západná časť MČ
Zameranie

Aktuálny 
počet 
žiakov

Vzdelávanie detí občanov SR, ktorí sa hlásia k nemeckej národnostnej menšine a 
záujemcov. Možnosť získať Sprachdiplom - certifikát stredného stupňa znalosti 
nemeckého jazyka (na realizácii sa podieľa Goetheho inštitút). Vyučovanie anglického 
jazyka od 1. ročníka. Pestrá ponuka krúžkov; projekty - eTwinning, Pfarrer D.Alexy 
Preis, Škola hudby, Čítame s Osmijankom, Hudobná akadémia, Recyklohry, Týždeň 
moderného gombíka 



Jelenia 19 5 0 24 267

Vazovova 27 3 0 24 490

spolu
špecializov
ané

nevyužité

Grösslingová * 20 7 0 13 283

Jesenského** 10 1 1 8 150

Škarniclova*** 27 8 0 19 373

Základná škola
Počet učební

Aktuálny 
počet tried

Aktuálny 
počet 
žiakov

3. lokalita - juhovýchodná časť MČ

*** 3 triedy poskytuje MŠ 
** poskytuje 5 tried ZUŠ

Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov - anglický; využívanie IKT; projekty - Poďme 
spolu, podporíme našu školu, Bezpečná škola, Modrá škola,Adamko hravo-zdravo, 
SME v škole, Orange, Škola bez alkoholu, cigariet a drog, Pátranie po predkoch a 
i.;bohatá krúžková činnosť
Cudzie jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, ruský, vyučovanie informatiky, bohatá  
projektová činnosť (i s celoslovenskou pôsobnosťou) napr. Kvalitný život, Všetci v 
pohybe, Svet v Bratislave, Pocta majstrovi, Náš spisovateľ,... krúžky - volejbal, 
basketbal, futbal, stolný tenis, školský časopis, zdravotnícky, dramatický...

Poznámky:
* 4 triedy poskytuje pre MŠ, 2 triedy pre Prešporkovo

Zameranie: rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, vzdelávanie žiakov v špeciálnych 
triedach s narušenou kominikačnou schopnosťou a s poruchami učenia pri normálnom 
intelekte, vzdelávanie individuálne integrovaných žiakov v bežných triedach; projekty - 
Mliečna liga, Infovek, Nechaj ma, chcem sa učiť sám, Zdravý životný štýl, Modrá škola;  
zaujímavá krúžková činnosť
Zameranie: rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od 1.roč. (anglický/nemecký jazyk); 
technická výchova a informačné technológie, informatika; projekty -  Zvyšovanie 
gramotnosti detí v európskych jazykoch, Olympijske festivaly detí a mládeže Slovenska, 
Otvorená škola pre šport, Správaj sa normálne, Tvorivá dieľna detí, Zvyšovanie 
gramotnosti detí v európskych jazykoch; bohatá krúžková činnosť

Zameranie: rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (anglický /nemecký jazyk); 
využívanie IKT, výučba pomocou interaktívnej tabule, projekty -  Správaj sa normálne,  
Otvorená škola pre šport, Tvorivá dieľňa detí a i.; záujmová činnosť

Zameranie


