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Úvod 
 
 Podľa zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov: 
„Sieť je zoznam škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 
praktického vyučovania, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie. Sieť 
spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného krajského školského úradu, príslušného 
ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na 
internete. Školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania a pracoviská 
praktického vyučovania, ktoré sú zaradené do siete, majú právo a) vykonávať výchovu a 
vzdelávanie podľa osobitného predpisu, b) na zabezpečenie financovania podľa osobitného 
predpisu.“ 

Zákonom NR SR č. 179/2009 sa novelizoval zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj niektoré 
ustanovenia zákona č.597/2003 o financovaní škôl v znení neskorších predpisov. 
Uvádzame niektoré zmeny: 

- v rade školy pri ZŠ, ktorá má 11 členov, sú delegovaní štyria zástupcovia 
zriaďovateľa (namiesto pôvodných troch) 

- rada školy pri ZŠ vyzve príslušný krajský školský úrad a Štátnu školskú inšpekciu 
na delegovanie ich zástupcov do rady školy s riadnym hlasom na účely 
výberového konania  riaditeľa školy  

- obec určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 
príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením (od 1.1.2010) 

- obec poskytne v období rokov 2010 a 2011 na žiaka cirkevnej základnej umeleckej 
školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy 
a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88% z dotácie 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (od 
1.1.2010) 

Uvádzame niektoré zmeny zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vyvolané spomenutým 
zákonom č.179/2009 Z.z.: 

- zdrojom financovania regionálneho školstva sú aj príspevky od zamestnávateľov 
a zamestnávateľských zväzov 

- školy, školské zariadenia a obce sú povinné oznámiť do 20. septembra 
kalendárneho roka príslušnému krajskému školskému úradu údaje potrebné na 
rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci 
kalendárny rok podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 

- dohľad nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú ministerstvo školstva a krajský 
školský úrad 

- ministerstvo školstva uloží zriaďovateľovi za poskytnutie nesprávnych údajov 
o výsledkoch hospodárenia v správe o hospodárení podľa § 7 ods. 2 a 3 pokutu od 
331,50 eura do 33 193,50 eura. 

 
Okrem informácií o materských školách a základných školách, ktorých je mestská časť 
zriaďovateľom, prinášame v tomto materiáli aj informácie o ďalších školách a školských 
zariadeniach na území mestskej časti. 
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1. Materské školy v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 

Typ MŠ Počet 
MŠ 

Počet 
tried 

Počet 
detí 

Počet detí  
zo SM 

Počet detí 
z iných MČ 

∅ detí na 
triedu 

Obecné* 18 53 1121 886 235 21,15 
Špeciálne** 2 7 54 7 47 7,71 
Cirkevné*** 0 0 0 0 0 0 
Súkromné**** 5 11 124 53 71 11,27 
Spolu 25 71 1299 946 353 - 
 
*  MŠ:  s právnou subjektivitou:     2   MŠ Timravina 8, MŠ Šulekova 35  
                           bez právnej subjektivity:   14     
                          ako súčasť základných škôl:      2   ZŠ M.R.Štefánika, Grösslingová 48 
                                                                                 ZŠ Dr. M. Hodžu,  Škarniclova 1 
** 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 Funiversity, Gajova 21 
****    Súkromná špeciálna MŠ pre deti s autizmom, Galandova 7  
**** Spolo čná nemecko-slovenská MŠ, Palisády 51 (nie je evidovaná v sieti škôl a    

školských zariadení MŠ SR) 
Špeciálne, cirkevné a súkromné MŠ na území mestskej časti nie sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ, patria však do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.  
 

Financovanie činnosti materských škôl, ktorých je materská škola zriaďovateľom,  
patrí do originálnej kompetencie obce, to znamená, že je zabezpečované prostredníctvom 
rozpočtu mestskej časti a príspevkami rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole. Rodičia 
neuhrádzajú príspevok za pobyt tých detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky.  
 
1.1   Zmeny v sieti materských škôl 
 

Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2010/2011 sa uskutočnil v súlade 
s platnou legislatívou do 30.04.2010. Počet detí v materských školách v porovnaní s minulým 
školským rokom je približne rovnaký. 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 
Šulekova, kde sa po dokončenej rekonštrukcii  zvýši kapacita o 33 miest. 

Materská škola – Óvoda Ul.  29. augusta 6 má 2 triedy s vyučovacím jazykom 
slovenským a 2 triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Z tohto dôvodu má táto materská 
škola doplnený zmenený názov od 1.8.2010 a pôsobnosť pre celú Bratislavu. 
 Od 1.9.2009 sa presťahovali deti z  Materskej školy Radlinského do novo 
zrekonštruovaných  priestorov na  Javorinskej 9. 

 Počet detí a tried v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 
uvedený podrobne v prílohe v tabuľkách č.1, 2 a v grafe č.2. 
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1.2  Zameranie jednotlivých materských škôl 
 

 Zákon NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.9.2008 s niektorými ustanoveniam účinnými od 
1.1.2009, novelizovaný zákonom NR SR č.462/2008 Z.z. účinným od 1.1.2009 (ďalej len 
„Nový 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 podľa nového 
školského zákona tzv. predprimárne vzdelanie, o ktorom získa dieťa absolvovaním 
posledného ročníka vzdelávacieho programu  materskej školy osvedčenie.  Od roku 
2009/2010 pracujú materské školy podľa vlastných  školských vzdelávacích programov, ktoré 
vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Školský vzdelávací program dáva 
priestor pre uplatnenie  vlastného zamerania podčiarkujúc špecifiká daného mikroregiónu. 

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 v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 

Typ ZŠ Počet 
ZŠ 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Počet žiakov 
zo SM 

Počet žiakov 
z iných MČ 

∅ žiakov na 
triedu 

Obecné* 8 134 2509 1266 1243 18,72 
Špeciálne** 2 18 109 6 103 6,05 
Cirkevné*** 3 36 769 192 577 21,36 
Súkromné**** 2 4 25 5 20 6,25 
Iné***** 1 9 156 20 136 17,33 
Spolu 16 201 3568 1489 2079 - 
 
* ZŠ:       6  
* ZŠ s MŠ: 2       
** Špeciálna základná škola s materskou školou, 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 
**** Súkromná ZŠ Funiversity, Úprkova 3 
**** Spolo čná nemecko-slovenská ZŠ  Palisády 51 (zatiaľ nie je evidovaná v sieti škôl a    

školských zariadení MŠ SR) 
***** ZŠ s vyu čovacím jazykom maďarským, Dunajská 13 
Špeciálne, cirkevné, súkromné a iné  ZŠ   nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, patria však 
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR. 
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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 
 
2.1   Špeciálne triedy v základných školách 
 

ZŠ Jelenia  má okrem siedmich  klasických tried aj 17 špeciálnych tried, v ktorých je  
165 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, z toho  4 triedy  pre deti 
s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) a 13 tried 
pre deti s poruchami komunikácie a výslovnosti (dysfatici, často v kombinácii s ďalšími 
poruchami). Oproti predošlému školskému roku je to nárast o jednu špeciálnu triedu ale 
v celkovom počte žiakov ide o nárast len o 2 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Potrebám týchto detí zodpovedá aj kvalifikačné  zloženie pedagogických 
zamestnancov, keďže 20 odborných zamestnancov školy má potrebnú  kvalifikáciu špeciálnej 
pedagogiky. V oblasti špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí dosahuje naša ZŠ 
Jelenia výborné výsledky a každoročne usporadúva aj odborný seminár pre pedagógov iných 
škôl. 
 
2.2   Individuálna  integrácia  –  začlenenie   žiakov  s  poruchami  učenia v  klasických  
        triedach  ZŠ 
 
  V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa 
realizuje v 4 obecných základných školách individuálna integrácia detí so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. V súlade s legislatívou  sa poskytuje starostlivosť 
predovšetkým deťom s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, 
dyskalkulia, vyšetrenie sluchovej analýzy a syntézy atď.). Stupeň poruchy učenia dieťaťa 
musí umožňovať dieťaťu 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. Tieto služby 
a výkony psychológov a špeciálnych pedagógov sú zabezpečované v úzkej spolupráci 
s rodičmi dieťaťa.   
 
V štyroch základných školách  mestskej časti je  individuálne integrovaných 39 žiakov, z toho 
25 v Základnej škole Jelenia. 

 
Škola Integrovaní 

žiaci 
Dubová 1 3 
Jelenia 16 25 
Mudroňova 83 9 
Škarniclova 1 2 

 
2.3   Zmeny v sieti základných škôl 
 
 V školskom roku 2009/2010 sa neuskutočnila žiadna zmena v organizácii siete 
základných škôl. Napriek tomu, že v porovnaní so školským rokom 2009/2010 nastal pokles 
počtu žiakov v obecných základných školách mestskej časti o 22 žiakov, zvýšil sa počet tried 
o 3 triedy.  
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 K určitým menším zmenám dochádza každoročne v počtoch  žiakov a tried prvých 
ročníkov. Rozdiel medzi počtami zapísaných detí (vo februári) a skutočným stavom 
v septembri je spôsobený  zapísaním dieťaťa do  viacerých škôl a značnou  migráciou 
obyvateľstva. 
Počet detí a tried v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 
uvedený podrobne  v prílohe v tabuľkách č.1a, 2a ako aj v grafe č.2a. 
 
2.4   Zameranie základných škôl  
 

Základná škola  poskytuje základné vzdelanie, ktoré sa člení podľa nového školského 
zákona  na: tzv.  primárne vzdelanie tvorené 1. stupňom základnej školy v 1. – 4. ročníku, a  
nižšie stredné vzdelanie tvorené  2. stupňom základnej školy v 5. – 9. ročníku.   
Podľa nového školského zákona Cieľom výchovy a vzdelávania je (okrem iného a najmä) 
umožniť dieťaťu alebo žiakovi 
a) získať vzdelanie podľa tohto zákona, 
b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a 
písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v 
štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a 
kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, 
sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne 
kompetencie, 
c) ovládať aspoň dva cudzie jazyky a vedieť ich používať, 
d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 
ich riešiť, atď. (Pritom niektoré zo spomenutých kompetencií sú zrejme myslené pre stredné 
školy.) 

 
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 2010/2011 základné školy vytvárajú vlastné školské vzdelávacie programy 
v stanovenom zákonnom rámci pre 3.ročníky a pre 7.ročníky základných škôl. 

Vlastné školské vzdelávacie programy pomáhajú odlíšiť školy navzájom snažiac sa 
o vlastnú identitu a prispôsobiť sa možnostiam danej školy. 

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.  

Špecifiká základných škôl mestskej časti rámcovo:  
- ZŠ Hlboká 4 poskytuje vzdelanie v nemeckom jazyku v rozšírenej miere, v tomto 

roku pri nej mestská časť vybudovala doteraz chýbajúce ihrisko;  
- ZŠ Jelenia 16 má špeciálne triedy a v klasických triedach rozšírené vyučovanie 

výtvarnej výchovy, ale budova je stále majetkom štátu a preto mestská časť  do nej 
nemohla investovať toľko a takým spôsobom, ako by bolo potrebné; 

-  ZŠ Dr. Milana Hodžu s MŠ Škarniclova 1  má výborné podmienky pre využívanie 
informačných a komunikačných technológií využívajúc ich vo viacerých 
predmetoch 2.stupňa a dala inšpiráciu na vytvorenie multimediálnych učební aj 
iným školám. Škola sídli v 2 budovách, storočná budova na Podjavorinskej ulici je 
vyžívaná pre  1.stupeň a je v nej tiež materská škola s oddeleným ihriskom pre deti 
materskej školy; 
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-  v budove ZŠ Jesenského  6 je  aj sídlo základnej umeleckej  školy zriadenej 
mestom Bratislava (a to hudobný odbor tejto ZUŠ), škola nemá miesto pre vlastné 
ihrisko; 

-  ZŠ Mudroňova 83 má najväčšie a nové ihriská a športoviská a najväčší podiel detí 
z našej mestskej časti;  

- ZŠ s MŠ M. R. Štefánika Grösslingová 48 má zrekonštruované telocvične a ihrisko 
aj s vyhradenou časťou pre deti materskej školy, jedno poschodie je 
zrekonštruované na materskú školu, v priestoroch školy sídli aj materské centrum 
Prešporkovo s podporou mestskej časti; 

- ZŠ Vazovova 4 je počtom žiakov najväčšou obecnou základnou  školou v našej 
mestskej časti, v projekte Otvorená škola pre šport využíva zrekonštruovanú 
telocvičňu aj pre potreby iných škôl a verejnosti, školský dvor je na 
nevysporiadaných pozemkoch; 

-  ZŠ Dubová  1 má tohto roku novo zrekonštruovanú telocvičňu a rozľahlý dvor 
s antukovou dráhou, avšak z neho sú dve parcely vo vlastníctve súkromnej osoby, 
preto mestská časť nemôže celok zrekonštruovať vybudovaním nového ihriska ako 
pri ZŠ Mudroňova. 

Viaceré školy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, čo umožňuje inováciu výchovno-
vzdelávacieho procesu. Tým, že sa školy otvárajú verejnosti v čase mimo vyučovania, 
ponúkajú príležitosti pre športové a vzdelávacie aktivity pre obyvateľov a rodičov mestskej 
časti (poskytovaním priestorov, vzdelávacích kurzov, telovýchovných a iných voľnočasových 
aktivít). Ponuka bohatej a rozmanitej krúžkovej činnosti s možnosťami  dotovania 
vzdelávacími  poukazmi je jednou z foriem zmysluplného využívania voľného času detí.  
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 
 
Typ oddelenia Počet ŠKD Počet oddelení Počet žiakov ∅ žiakov na 

oddelenie 
Obecné 8 56 1180 21,07 
Špeciálne 2 13 80 6,15 
Cirkevné 3 15 340 22,66 
Súkromné 3 6 40 6,66 
Iné 1 5 128 25,5 
Spolu 17 95 1768 - 
 
* ZŠ Jelenia 16 má  okrem 1 oddelenia školského klubu detí pre  žiakov v klasických triedach 
aj  5 oddelení pri špeciálnych triedach. 
  

Školské kluby detí tvoria neoddeliteľnú súčasť škôl.  Vyše 47 % žiakov ZŠ navštevuje 
ŠKD. Ich výchovno-vzdelávaciu činnosť  koordinujú vedúci vychovávatelia. 

Činnosť je zameraná na uspokojovanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na 
ich prípravu na vyučovanie. Príprava žiakov na vyučovanie a činnosti oddychového 
a rekreačného charakteru sa uskutočňujú v oddeleniach klubov detí, záujmová činnosť sa 
realizuje spravidla v záujmových útvaroch samotných ŠKD, ale môže sa uskutočňovať aj 
v záujmových útvaroch 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. 
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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 
 

 
 

Školské jedálne 

Počet ŠJ  
a 

výdajní 
stravy 

 
Očakávaný počet 

stravníkov 

 
Očakávaný počet  

stravníkov na doplnkové jedlá 
-desiata, olovrant  

 
Diétne 

stravova
nie 

pri MŠ 14 922 902 - 
Výdajne stravy pri MŠ  2    80    79 - 
pri ZŠ   9 2 509      0  - 
pri ZŠ pre MŠ   0   119  117 - 
Spolu    23 + 2 3 630 1 098 - 

 
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 riaditeľkami 
materských škôl.  

Financovanie školských jedální patrí k originálnym kompetenciám obce ako  zariadení 
školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Originálne 
kompetencie obce sú od 1.1.2005 financované z vlastných príjmov obcí, ktoré sú tvorené 
predovšetkým daňovými príjmami obce a ďalšími nedaňovými príjmami, ako napr. príjmami 
mestskej časti za prenájmy nehnuteľného majetku.  

Financovanie prevádzok školského stravovania je zabezpečené prostredníctvom 
rozpočtu mestskej časti, pričom náklady na nákup potravín sa majú pokryť povinnými 
príspevkami na stravovanie od rodičov stravujúcich sa detí, prípadne od ďalších iných osôb 
v zmysle schváleného VZN mestskej časti č. 7/2008 účinného od 2.10.2008. 

Školské jedálne majú zriadené osobitné bankové účty, na ktoré vyberajú hodnotu 
stravného. Z tohto účtu uhrádzajú hotovostné a bezhotovostné výdavky za obstarané suroviny 
na prípravu stravy. Školské jedálne sú oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť, a to 
zabezpečovať stravovacie služby na základe zmluvy aj pre iné subjekty. 

 
4.1   Zmeny v sieti zariadení školského stravovania 
 

 V školskom roku 2009/2010 sa neuskutočnila žiadna zmena v organizácii siete 
zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. V súčasnosti sa 
môže v zariadeniach školského stravovania stravovať  3630 potenciálnych stravníkov.  
 
 
5.    Informácia o využívaní bytových a nebytových priestorov v objektoch materských 
škôl 
 
5.1   bytové priestory 
 Uvoľnené bytové priestory v Materskej škole Gorazdova 6 (po D. Kovačikovi 
s rozlohou 51,32 m2) po potrebných úpravách budú slúžiť materskej škole. 
 Uvoľnené bytové priestory v Materskej škole Šulekova 35 (po rodine p. J. Balogha 
s rozlohou 64,9 m2)  sú  už zrekonštruované na novú učebňu a zázemie pre potreby detí 
a môže sa tak zvýšiť kapacita tejto   materskej školy. 
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5.2   Samostatné nebytové priestory v budovách a priestoroch našich materských škôl 
nemáme. 
 
6.     Informácia o využívaní nebytových a bytových priestorov v objektoch základných  
        škôl 
 
6.1   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 2 638,70 
Škarniclova 1 Orange Zosilnenie signálu anténou 10 273,90 
Dubová 1 MUDr. Štrasserová Zubná ambulancia 2 632,96 
Grösslingová 48 MC Prešporkovo Materské centrum 6,64 
Jesenského 6 ZUŠ    Umelecké vzdelávanie 1 713,88 
Jesenského 6 Lúčnica Umelecký súbor 3 382,50 
Spolu   2 2236,90 
 

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 
2009 až do júna 2010  v celkovej sume 48 914,39 €.   

 
Základná škola Suma / rok Základná škola Suma / rok 
Dubová 1 4 805,58 Mudroňova 83 8 476,95 
Grösslingová 48 4 647,00 Vazovova 4 12 202,50 
Hlboká 4 3 485,19 Škarniclova 1 11 701,27 
Jesenského 6 3 595,90 Spolu 48 914,39 
 

6.2  bytové priestory 
Väčšina nájmov bytov tu uvedených v budovách základných škôl vznikla v čase, keď 
povinnosť starať sa o budovy škôl ako aj kompetenciu určovať nájomcu v týchto 
školských bytoch mal bývalý Okresný úrad Bratislava I., príp. ešte skôr. 

Základná škola Nájomca Účel využitia priestorov Rozloha m2 
ZŠ Grösslingová 48 Ľ. Sloboda Byt 116,80 
ZŠ Grösslingová 48 A. Randysková Byt 56,40 
ZŠ Grösslingová 48 M. Hatalová Byt 88,37 
ZŠ Grösslingová 48 T. Braun Byt 22,70 
ZŠ Grösslingová 48 M. Pešková Byt 23,30 
ZŠ Grösslingová 48 A. Chytilová Byt 23,20 
ZŠ Grösslingová 48 Ľ. Formánek Byt 158,80 
ZŠ Grösslingová 48 G. Kramárová Byt 92,60 
ZŠ Grösslingová 48 M..Danihelová Byt 93,90 
ZŠ Grösslingová 48 R. Karvaš Byt 63,70 
ZŠ Grösslingová 48 R. Dadykin Byt 59,15 
ZŠ Grösslingová 48 Z. Čičová Byt 30,35 
ZŠ Grösslingová 48 Š. Fešková Byt 30,95 
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ZŠ Grösslingová 48 K. Pasiarová Byt 69,33 
ZŠ Grösslingová 48 I. Ferko Byt 22,70 
ZŠ Dubová 1 M. Burgetová Byt 62,20 
ZŠ Dubová 1 M. Bakič Byt 45,70 
ZŠ Škarniclova 1 V. Slivková Byt 107,50 
ZŠ Škarniclova 1  Ľ. Žurek Byt 124,10 
ZŠ Mudroňova 83 R. Bauer Byt 81,30 
ZŠ Mudroňova 83  J. Pekár Byt 67,50 
ZŠ Hlboká 4 J. Kassa Byt 71,00 
ZŠ Škarniclova 1 na 
Podjavorinskej 

I. Molnárová Byt 65,20 

ZŠ Vazovova 4  F. Šišulaková Byt 77,20 
 
7.     Informácia o nájme a službách pre materské školy a základné školy 
 
7.1   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. 

 
7.2   MŠ Karadžičova 51, MŠ Špitálska 49, MŠ Tabaková 10 a MŠ Vazovova 16 sú 
v nebytových priestoroch bytových domov. Vlastníkom týchto nebytových priestorov je hl.m. 
SR Bratislava v správe mestskej časti Bratislava – Staré Mesto,  byty v týchto bytových 
domoch sú v osobnom vlastníctve. Preto pri rozhodovaní o opravách a investíciách 
spoločných častí a zariadení týchto domov má mestská časť len jeden hlas a povinnosť 
prispievať do fondu opráv a údržby domu čiastkou prislúchajúcou podlahovému podielu 
priestorov danej materskej školy. 
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. 
 
 7.3  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. 
  
7.4   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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8.      Informácie o ostatných školách a  školských zariadeniach pôsobiacich na území    
         mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ) 
 
8.1      Základné umelecké školy 

Zriaďovateľom  obecných ZUŠ je hlavné  mesto SR Bratislava. Počet základných 
umeleckých škôl pôsobiacich  na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zaradených do 
siete škôl ministerstva školstva je nasledovný: 
        
 

 
 
 
 
 
 

     * ZUŠ Panenská 11 a ZUŠ Jesenského 6 (majú detašované  pracovisko na ZŠ Dubová 1,   
ZŠ Mudroňova 83)  

      **  Súkromná ZUŠ Svoradova 2, Bratislava 
Súkromná ZUŠ Gorazdova 

            Súkromná ZUŠ H. Madariovej, Nitra (tanečný odbor na ZŠ Mudroňova 83)  
            Súkromná ZUŠ Prokofievova 5, Bratislava (výtvarný odbor  na ZŠ Mudroňova 83) 

 
8.1.1    Zameranie činnosti ZUŠ 
 

- veľmi vysoká miera využívania zariadení základných umeleckých škôl má racionálne 
odôvodnenie vo vysokej úrovni jednotlivých škôl, výhodnej dostupnosti objektov 
ZUŠ, ako aj optimálneho využitia voľného času detí. Každoročne svoje nadanie 
a talent v ZUŠ rozvíja viac  ako 1870 detí a mládeže na území mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto 

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

- pripravujú žiakov na štúdium učebných a študijných odborov na stredných školách 
umeleckého zamerania a na konzervatóriách 

- zriaďujú hudobné, tanečné, výtvarné a literárno-dramatické oddelenia alebo niektoré 
z nich. 

  
8.2.     Centrum voľného času Štefánikova 35  
            Zriaďovateľ:  hlavné mesto SR Bratislava 
 
8.2.1   Zameranie činnosti CVČ 

- uskutočňuje výchovno-vzdelávaciu činnosť ako pravidelnú záujmovú činnosť 
v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, ďalej uskutočňuje príležitostnú 
záujmovú činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných 
na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole 

- organizuje prázdninovú činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných 
sústredení a krátkodobých podujatí 

- organizuje voľnočasové aktivity, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré 
nenavštevujú  centrum 

Typ ZUŠ Počet 
ZUŠ 

Počet 
žiakov 

Obecné* 3 1414 
Súkromné** 4  456 
Spolu            7 1870 
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- spolupracuje s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní 
predmetových olympiád a postupových súťaží  

- spolupracuje so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami 
pracujúcimi s deťmi a inými osobami 

- zabezpečuje metodickú činnosť, poradenstvo pre profesionálnych a dobrovoľných 
zamestnancov pôsobiacich v oblasti výchovy mimo vyučovania 

- ďalšou činnosťou centra je aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických 
javov 

- spolupracuje so školami na projekte - alternatívna výučba výtvarnej výchovy, 
 prírodovedy a etickej výchovy  (v školskom roku 2009/2010 za účasti asi 2071 žiakov 
na 115 stretnutiach v trojhodinových vstupoch) 

- v centre sa počas roka zapojilo  do pravidelnej činnosti do 800 detí a mládeže v 79 
krúžkoch a 6 oddeleniach podľa záujmu 

- v čase prázdnin sa uskutočnilo19 turnusov denných táborov a sústredení (446 detí) 
- v príležitostnej činnosti sa  zorganizovalo 52 podujatí (šachové turnaje, súťaže, 

turistické „víkendovky“, výtvarné tvorivé dielne, slávnostné vyhodnotenie olympiád, 
atď.) s počtom 1674 ľudí. 

  
8.3.      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Brnianska 47         
            Zriaďovateľ: Krajský školský úrad Bratislava  
 
8.3.1 Zameranie činnosti centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 

  -     Individuálne  a  skupinové  odborné  činnosti  -  psychologické  poradenstvo,  
psychodiagnostika,  špeciálno-pedagogická starostlivosť v oblasti osobnostného, 
sociálneho a vzdelávacieho vývinu: školská zrelosť, prednášky pre rodičov v MŠ, 
cielená stimulácia vývinu detí s odloženou školskou dochádzkou, problémy v učení 
u detí  školského veku,. systematická poradenská starostlivosť -   psychodiagnostika, 
reedukácia, rediagnostika detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
v materských, základných a stredných školách, t.j. starostlivosť o deti s poruchami 
učenia, správania, zdravotným a sociálnym  znevýhodnením, ale aj diagnostika 
a poradenstvo pre deti so všeobecným intelektovým alebo špecifickým nadaním. 

      Poskytuje systematické poradenstvo v oblasti kariérneho vývinu v celej vekovej škále  
     od mladšieho školského veku po maturitu, poradenské intervencie v oblasti 
     osobnostného vývinu a psychoterapie, prevencie sociálno-patologických javov formou   
     preventívnych a intervenčných programov. Metodicky vedenie pedagógov (učiteľov,  
     výchovných poradcov, koordinátorov prevencie). 

Centrum je poverené metodickým a supervíznym vedením Centier Bratislavského    
kraja.  

 
8.3.2   Zameranie činnosti psychologického centra kariérneho poradenstva pri CPPPaP 
(projekt EÚ) 
 

- poskytuje skupinové a individuálne programy zamerané na rozvoj psychologických 
zručností v oblasti kariérneho vývinu  s cieľom optimalizovať možnosti uplatnenia na 
trhu práce. 

 
8.3.3    Na území MČ  Bratislava – Staré Mesto ešte pôsobí: 
      - Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ – Karpatská 1 
      - Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – Nám. SNP 14 
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- Inštitút detskej reči, súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,  
Lazaretská 35 

- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Galandova 7 
 
 
8.4 Stredné školy pôsobiace na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 

 
Názov strednej školy 

Počet 
žiakov  
2006/2007 

Počet 
žiakov  
2007/2008 

Počet 
žiakov  
2008/2009 

Počet 
žiakov 
2009/2010 

Počet 
žiakov 
2010/2011 

Gymnázium Grösslingová 18 582 610 574 496 457 

Gymnázium Dunajská 13 (maď.) 271 255 241 239 238 

Gymnázium Vazovova 6 
 

636 632 617 585 570 

Gymnázium Matky Alexie Jesenského 
4/A 

454 449 444 427 414 

Gymnázium Sv. Uršule Nedbalova 6 
 

493 488 482 448 403 

SPŠE Zochova 9 
 

525 529 529 497 474 

SPŠ geodetická Vazovova 14 
 

186 189 179 153 137 

SPŠS Fajnorovo nábr. 5 
 

364 363 361 300 251 

SZŠ cirkevná Palackého 1 
 

128  78 45 0 0 

Tanečné konzervatórium Gorazdova 20 
 

165 164 177 159 159 

Konzervatórium Tolstého 11 
 

546 547 564 579 582 

SOU P. G. Frassatiho Vazovova 12 
 

201 199 177 209 188 

 
 
8.5 Vysoké školy pôsobiace na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

 
Názov vysokej školy Počet 

študentov 
2006/2007 

Počet 
študentov 
2007/2008 

Počet 
študentov 
2008/2009 

Počet 
študentov 
2009/2010 

Počet  
Študentov 
2010/2011 

UK Šafárikovo nám. 6 11 724   9 772 18 563 14 749  
STU Vazovova 5 19 199 13 719 13 296 17 443  
VŠMU Ventúrska 3     252     256      264 268  
VŠVU Hviezdoslavovo nám. 18    617    616      679 694  
Súkromná vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce 

   841 4 196   2 993 4 411  

*Počty študentov vysokých škôl budú uvedené k 18.11.2010 
 
Záver 
 

Z uvedenej analýzy jednoznačne vyplýva, že mestská časť Bratislava - Staré Mesto je 
popri svojej historickej jedinečnosti i významným vzdelávacím regiónom na všetkých 
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stupňoch  vzdelávacej sústavy. Snaha pedagogických zamestnancov o kvalitný výchovno-
vzdelávací proces je determinujúca v príprave žiakov a študentov na úspešný a plnohodnotný 
život. 

 
  

 
Prílohy : 
  

Tabuľka č.1, 1a 
 Tabuľka č. 2, 2a 
 Graf č.2, 2a 
 Tabuľka č.3,4 
  
 
Vysvetlivky : 
 
1. lokalita (západná časť MČ):  Mlynská dolina, Pražská, Kalvária, Slavín, 

Timravina, Archeologické 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  
 
 
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 maximálne počty detí v jednej  triede 
materskej školy  a najvyššie počty žiakov v jednej triede základnej školy možné takto:  
 
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 


