
 

 

          

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných 
školách v Bratislavskom samosprávnom kraji 

na roky 2013 – 2018 – záverečný odpočet k 30. 4. 2018 
 

Bratislavský samosprávny kraj predkladá v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov aktualizáciu Regionálnej stratégie 
výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 
2018. 
 
 
 

I. Aktualizácia údajov  
 

Bratislavský samosprávny kraj v školskom roku 2017/2018 zriaďuje 57 škôl a školských zariadení     
s právnou subjektivitou, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy,           
2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát. 
  
Okrem toho má vo svojej pôsobnosti 39 školských zariadení bez právnej subjektivity, ktoré sú 
súčasťami škôl a sú originálnou kompetenciou samosprávneho kraja. Ide o zariadenia školského 
stravovania (21), školské kluby detí (2), školské internáty (12), strediská odbornej praxe (3) 
a centrum voľného času (1).  
 
V školskom roku 2017/2018 študuje v rôznych formách štúdia na stredných školách                           
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK celkom 18 015 žiakov.  
 
Okresný úrad Bratislava zriaďuje 6 stredných škôl, z toho 4 gymnáziá, 1 spojenú školu                   
a 1 obchodnú akadémiu. 
Okrem stredných škôl patrí do pôsobnosti Okresného úradu  Bratislava 24 špeciálnych škôl 
a zariadení (1 SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, 2 odborné učilištia, 14 špeciálnych škôl, 1 
ZŠ a 1 MŠ pri zdravotníckom zariadení, 2 diagnostické centrá, 2 reedukačné centrá, 1 liečebno-
výchovné sanatórium) a 8 centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 
Na území Bratislavského samosprávneho kraja pôsobí 11 cirkevných stredných škôl, z toho                  
4 gymnáziá, 4 spojené školy, 1 konzervatórium, 1 stredná odborná škola a 1 lýceum a 33 
súkromných stredných škôl, z toho 15 gymnázií, 9 stredných odborných škôl, 1 hotelová akadémia, 
3 obchodné akadémie, 2 stredné umelecké školy, 1 konzervatórium, 2 pedagogické a sociálne 
akadémie (okrem toho 10 súkromných škôl, v ktorých v školskom roku 2017/2018 neprebieha 
výchovno-vzdelávací proces, ale sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení). 
 
Jednu strednú školu zriaďuje Mestská časť Bratislava – Karlova Ves a jednu  Ministerstvo školstva 
a vedy Bulharskej republiky. 
                      
Z analýzy populačného vývoja vyplýva, že dlhodobý pokles populačnej krivky sa v posledných 
rokoch spomaľuje. Pozitívny demografický vývoj sa prejavuje aj vo zvyšovaní počtu žiakov 
končiacich základné školy. 
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Počet žiakov 1. – 9. (a nultého ročníka) základných škôl v Bratislavskom kraji 2017 - 2018 ⃰ 
 

  
  

Územie 
Počet žiakov v ročníku - šk. rok 2017/18 

Spolu 
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Štátne ZŠ 

Bratislava I 0 366 372 370 395 336 263 287 250 178 2 817 

Bratislava II 23 1 023 999 972 872 914 704 637 626 472 7 242 

Bratislava III 0 688 638 611 573 488 377 384 372 284 4 415 

Bratislava IV 0 795 790 807 714 729 489 496 454 348 5 622 

Bratislava V 0 767 737 701 610 603 495 436 415 344 5 108 

Malacky 0 816 790 742 694 617 536 590 558 474 5 817 

Pezinok 0 751 765 710 741 636 529 558 486 431 5 607 

Senec 0 1 146 1 127 1 026 922 823 689 642 600 442 7 417 

SPOLU 23 6 352 6 218 5 939 5 521 5 146 4 082 4 030 3 761 2 973 44 045 

Súkromné 
ZŠ 

Bratislava I 0 78 68 62 67 34 32 36 17 16 410 

Bratislava II 0 76 85 71 59 59 58 53 54 0 515 

Bratislava III 0 120 97 119 90 93 77 85 51 23 755 

Bratislava IV 0 59 51 40 43 36 31 46 31 19 356 

Bratislava V 0 115 131 84 91 73 42 19 13 5 573 

Malacky 0 9 6 5 0 0 0 0 0 0 20 

Senec 0 33 40 16 18 17 16 16 0 0 156 

SPOLU 0 490 478 397 368 312 256 255 166 63 2 785 

Cirkevné 
ZŠ 

Bratislava I 0 139 109 111 109 123 49 61 59 46 806 

Bratislava II 0 71 66 68 69 68 26 25 24 19 436 

Bratislava III 0 60 73 90 69 88 38 44 46 42 550 

Bratislava IV 0 79 89 50 75 70 70 57 62 51 603 

Bratislava V 0 195 196 191 163 161 126 87 98 30 1 247 

Malacky 0 50 50 75 76 73 74 47 27 54 526 

Pezinok 0 10 4 6 8 0 0 0 0 0 28 

SPOLU 0 604 587 591 569 583 383 321 316 242 4 196 

CELKOM   23 7 446 7 283 6 927 6 458 6 041 4 721 4 606 4 243 3 278 51 026 
Zdroj: CVTI 
⃰ V prehľade nie sú uvedení žiaci špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri základných školách. 

 
 
 
Predpokladaný počet žiakov deviateho ročníka ZŠ v jednotlivých školských rokoch 
 

Školský rok 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Počet žiakov 3278 4243 4606 4721 5739* 6135* 6581* 6919* 7074* 
*po odčítaní predpokladaného počtu žiakov, ktorí odídu na 8-ročné gymnáziá (5%)  
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Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 
 

V školskom roku 2017/18 má Bratislavský samosprávny kraj v zriaďovateľskej pôsobnosti 56 

stredných škôl: 

 

14     gymnázií, 

4       obchodné akadémie,  

6       stredných priemyselných škôl, 

2       stredné pedagogické školy,  

2       konzervatóriá,  

2       stredné umelecké školy,   

2       stredné zdravotnícke školy,  

3       spojené školy,  

18     stredných odborných škôl, 

1       hotelová akadémia,  

2       jazykové školy.  

 

Zoznam škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v aktuálnom školskom roku 2017/18 -       - 

vývoj počtu žiakov (v prehľade sú uvedené údaje o všetkých žiakoch školy podľa údajov 

k 15. 9. 2017) 
 

      Gymnáziá: 

 

Škola 2011/12 2012/13 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1 ZŠaG s VJM, Dunajská 13, BA* 356 373 366 369 381 375 377 

2 GY, Grösslingová 18, BA 421 440 485 535 581 591 650 

3 GY Jána Papánka, Vazovova 6, BA 561 549 544 540 528 528 524 

4 

GY Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 

14, BA 
402 369 319 285 263 265 293 

5 GY športové, Ostredková 10, BA 319 268 260 288 284 331 341 

6 

GY Ladislava Novomeského, 

Tomášikova 2, BA 
618 590 551 582 659 634 629 
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7 GY, Hubeného 23, BA 500 466 416 368 334 305 297 

8 

GY Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 

BA 
420 373 380 383 376 405 425 

9 GY, Pankúchova 6, BA 674 567 496 462 495 500 566 

10 GY, Ul. 1. mája 8, Malacky 516 494 462 457 423 399 436 

11 

GY Karola Štúra, Nám. slobody 5, 

Modra 
305 295 289 283 273 266 286 

12 GY, Senecká 2, Pezinok 437 429 420 386 365 329 358 

13 

GY Antona Bernoláka, Lichnerova 69, 

Senec 
309 307 309 301 304 285 300 

14 

Škola pre mim. nad. deti a GY, 

Teplická 7, BA* 
631 649 653 644 650 713 771 

*uvádzajú sa žiaci G a ZŠ spolu 

 
  

  

 

Stredné odborné školy: 
  

    

15 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, BA 206 167 151 163 185 202 224 

16 SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, BA 428 386 354 357 383 382 363 

17 SPŠ elektrotechnická, K. Adlera 5, BA 366 367 403 443 482 510 486 

18 SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, BA 329 295 257 305 327 371 414 

19 SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA 428 392 343 307 269 240 244 

20 

SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 

35, BA 
331 266 240 257 275 305 320 

21 

SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 

3, Modra 
109 108 102 109 105 95 93 

22 OA, Nevädzová 3, BA 411 415 403 378 366 351 347 

23 OA, Račianska 107, BA 449 398 341 336 263 279 294 

24 OA, Dudova 4, BA 664 582 443 405 308 288 249 

25 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA 225 194 176 165 157 125 110 

26 OA, Myslenická 1, Pezinok 315 294 263 238 216 204 166 

27 
SOŠ masmediálnych a informačných 

štúdií, Kadnárova 7, BA 
219 198 181 214 247 268 314 

28 SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA 492 554 533 530 523 533 508 

29 SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra 353 318 312 337 325 345 355 

30 ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11, BA 232 230 236 262 269 276 286 

31 SZŠ, Záhradnícka 44, BA 461 467 478 479 516 564 575 

32 SZŠ, Strečnianska 20, BA  416 325 324 319 315 266 236 

33 SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA 361 304 274 265 225 208 198 

34 

Stredná umelecká škola scénického  

výtvarníctva, Sklenárova 7, BA  
344 343 344 326 300 301 327 

35 SOŠ, Račianska 105, BA 308 310 301 250 266 269 257 

36 SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA 462 457 417 350 361 375 381 

37 

SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku,  

Bratislavská 44, Malinovo 
147 116 

 

100 
110 107 102 75 

38 

SOŠ automobilová a podnikania, 

Kysucká 14, Senec 
322 278 225 180 155 132 98 

39 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, BA 702 701 714 710 684 648 605 

40 

SOŠ gastronómie a hotelových 

služieb, Farského 9, BA 
440 396 428 477 472 424 424 

41 SOŠ, Ivanská cesta 21, BA 548 505 523 508 479 430 409 

42 

SOŠ kaderníctva a vizážistiky, 

Svätoplukova 2, BA 
450 473 419 421 376 365 418 

43 

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, 

Sklenárova 1, BA 
317 262 190 196 180 202 204 

44 SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, 230 197 168 140 136 119 108 
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BA 

45 

SOŠ hotelových služieb a obchodu, 

Na pántoch 9, BA 
382 354 363 388 375 347 316 

46 

SOŠ informačných technológií, 

Hlinická 1, BA 
220 211 197 192 203 220 224 

47 SOŠ technická, Vranovská 14, BA 134 112 86 87 102 119 127 

48 SOŠ, Myslenická 1, Pezinok 237 190 144 130 104 72 34 

49 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA 151 191 197 192 201 187 233 

 

       Konzervatóriá:   
  

  

50 Konzervatórium, Tolstého 11, BA 591 613 622 607 626 635 646 

51 

Tanečné konzervatórium Evy 

Jaczovej, Gorazdova 20, BA 
153 153 153 143 129 123 139 

 

 

Spojené školy:   
  

  

52 

Spojená škola s vyuč. jazykom 

maďarským,  

Lichnerova 71, Senec 

68 68 84 98 127 140 130 

53 Spojená škola, Tokajícka 24, BA  365 335 372 352 309 285 279 

54 

Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri 

Dunaji  
572 570 563 527 523 543 546 

        18 015 

 
 
Prehľad počtu žiakov stredných škôl podľa ročníkov v školskom roku 2017/2018: 
 

Gymnáziá: 
  Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 

do 1. 
ročníka 

 

Absolventi 
za šk. rok 

16/17 
 Názov školy 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. - 8. 

   

1.  Gymnázium s VJM, Bratislava, Dunajská 13   

Denná forma spolu 32 48 47 41     168 32 47 

2.  Gymnázium, Bratislava, Grösslingová 18   

Denná forma spolu 149 133 125 122 31 33 31 26 650 149 87 

3.  Gymnázium Jána Papánka, Bratislava, Vazovova 6   

Denná forma spolu 111 110 93 110 27 26 20 27 524 111 104 

4.  Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava, Ivana Horvátha 14   

Denná forma spolu 82 86 67 58     293 82 48 

5.  Športové gymnázium,  Bratislava, Ostredková 10   

Denná forma spolu 82 76 71 82 13 17 0 20 341 82 35 

6.  Gymnázium L. Novomeského,  Bratislava, Tomášikova 2   

Denná forma spolu 89 91 127 114 59 62 62 25 629 89 84 

7.  Gymnázium,  Bratislava, Hubeného 23   

Denná forma spolu 41 53 52 47 30 27 22 25 297 41 43 

8.  Gymnázium A. Einsteina,  Bratislava, Einsteinova 35   

Denná forma spolu 89 93 108 109 26 0 0 0 425 82 70 

9.  Gymnázium,  Bratislava, Pankúchova 6   

Denná forma spolu 115 113 110 81 75 21 24 27 566 115 33 

10.  Gymnázium, Malacky, 1. mája 8   

Denná forma spolu 97 68 82 82 30 28 24 25 436 97 48 

11.  Gymnázium K. Štúra,  Modra, Nám. slobody 5   

Denná forma spolu 52 51 49 42 26 23 20 23 286 51 23 
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12.  Gymnázium, Pezinok, Senecká 2   

Denná forma spolu 78 52 73 66 23 19 27 20 358 77 41 

13.  Gymnázium A. Bernoláka, Senec, Lichnerova 69   

Denná forma spolu 46 52 55 56 23 23 25 20 300 46 26 

14.  Gymnázium pre nadané deti,  Bratislava, Teplická 7 (Skalická 1)   

Denná forma spolu 67 66 62 57 67 50 52 28 449 67 15 

 
Stredné odborné školy, spojené školy: 

Názov školy 

Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
do 1. 

ročníka 
 

Absolventi 
za šk. rok 

16/17 

Odborný 
výcvik 
a prax* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. - 8. 
 

1.  SPŠ strojnícka, Bratislava, Fajnorovo nábrežie 5   

Denná forma spolu 60 54 54 56     224 59 31 108 

2.  SPŠ elektrotechnická,  Bratislava, Zochova 9   

Denná forma spolu 88 90 101 84     363 88 86 279 

3.  SPŠ stavebná a geodetická, Bratislava, Drieňová 35   

Denná forma spolu 78 66 82 83     299 76 59 159 

Externá forma spolu 0 21       21    

4.  Stredná odborná škola,  Bratislava, Ivanská cesta 21   

Denná forma spolu 158 96 67 34     355 158 71 293 

Externá forma spolu 24 19 11      54 24 12 0 

5.  SPŠ dopravná,  Bratislava, Kvačalova 20   

Denná forma spolu 74 56 49 65     244 72 50 189 

6.  Obchodná akadémia,  Bratislava, Nevädzová 3   

Denná forma spolu 90 80 83 79     332 90 74 162 

Externá forma spolu 15        15 15 6 0 

7.  SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča,  Bratislava, Sklenárova 1   

Denná forma spolu 55 61 43 45     204 52 20 157 

8.  SUŠ scénického výtvarníctva,  Bratislava, Sklenárova 7   

Denná forma spolu 100 74 68 85     327 95 53 327 

9.  SOŠ dopravná,  Bratislava, Kvačalova 20   

Denná forma spolu 67 75 40 15     197 56 51 197 

Externá forma spolu 0 0 1      1 0 4 1 

10.  Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky,  Bratislava, Svätoplukova 2   

Denná forma spolu 145 106 74 30     355 145 78 355 

Externá forma spolu 40 23       63 40 3 63 

11.  SOŠ chemická,  Bratislava, Vlčie hrdlo 50   

Denná forma spolu 70 44 52 50     216 68 29 216 

Externá forma spolu 17        17 17 6 17 

12.  SZŠ,  Bratislava, Záhradnícka 44   

Denná forma spolu 156 144 129 117     546 156 122 261 

Externá forma spolu 0 29       29 0 9 29 

13.  Hotelová akadémia, Bratislava, Mikovíniho 1   

Denná forma spolu 142 135 129 110 89    605 142 150 605 

14.  Stredná odborná škola,  Bratislava, Račianska 105   

Denná forma spolu 97 89 54 17     257 97 54 257 

15.  Obchodná akadémia, Bratislava, Račianska 107   

Denná forma spolu 87 77 76 54     294 87 48 130 
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16.  SOŠ polygrafická,  Bratislava, Račianska 190   

Denná forma spolu 113 104 95 69     381 113 79 381 

17.  SOŠ informačných technológií, Bratislava, Hlinícka 1   

Denná forma spolu 62 62 51 49     224 58 24 224 

18.  SOŠ  masmediálnych a informačných štúdií,  Bratislava, Kadnárova 7   

Denná forma spolu 97 73 85 59     314 88 48 144 

19.  SOŠ hotelových služieb a obchodu Bratislava, Na pántoch 9   

Denná forma spolu 69 84 74 44 17    288 65 34 252 

Externá forma spolu 9 10 9      28 9 1 0 

20.  SOŠ elektrotechnická, Bratislava, Rybničná 59   

Denná forma spolu 19 25 24 40     108 17 17 108 

21.  SOŠ pedagogická, Bratislava, Bullova 2   

Denná forma spolu 54 59 51 45     209 51 46 164 

Externá forma spolu 153 146       299 150 137 299 

22.  SPŠ elektrotechnická, Bratislava, Karola Adlera 5   

Denná forma spolu 113 136 122 108     479 109 99 479 

Externá forma spolu 0 7       7 0 7 7 

23.  Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava, Dúbravská cesta 11   

Denná forma spolu 79 71 69 67     286 77 54 0 

24.  Obchodná akadémia, Bratislava, Dudova 4   

Denná forma spolu 46 77 75 51     249 46 72 143 

25.  SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Bratislava, Farského 9   

Denná forma spolu 146 103 95 58 22    424 146 68 424 

26.  SPŠ elektrotechnická,  Bratislava, Hálova 16   

Denná forma spolu 135 108 74 80     397 124 42 397 

Externá forma spolu 13 4       17 13 6 17 

27.  SOŠ podnikania,  Bratislava, Strečnianska 20   

Denná forma spolu 16 22 37 35     110 16 30 49 

28.  SZŠ, Bratislava, Strečnianska 20   

Denná forma spolu 36 49 43 32     160 36 43 108 

Externá forma spolu 43 19 14      76 43 35 76 

29.  SOŠ technická, Bratislava, Vranovská 4   

Denná forma spolu 24 24 11      59 24 19 59 

Externá forma spolu 7 39 22      68 7 13 68 

30.  SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra, Kostolná 3   

Denná forma spolu 29 23 16 25     93 28 26 93 

31.  SOŠ pedagogická, Modra, Sokolská 6   

Denná forma spolu 56 73 60 46     235 56 42 212 

Externá forma spolu 62 58       120 62 49 120 

32.  Stredná odborná škola, Pezinok, Myslenická 1  

Denná forma spolu 0 16 18      34 0 26 34 

33.  Obchodná akadémia, Pezinok, Myslenická 1   

Denná forma spolu 34 44 38 50     166 32 65 88 

34.  Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, ul. SNP 30   

Denná forma spolu 156 130 124 94     504 149 91 504 

Externá forma spolu 31 11       42 31 14 42 
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35.  SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo, Bratislavská 44   

Denná forma spolu 8 14 14 19     55 8 22 55 

Externá forma spolu 12 8       20 12 4 20 

36.  Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Senec, Kysucká 14   

Denná forma spolu 29 42 27      98 27 36 98 

37.  Spojená škola, Bratislava, Tokajícka 24 

Denná forma spolu 72 53 65 66     256 72 58 190 

Externá forma spolu 14 9       23 14 9 0 

38. Spojená škola s VJM, Senec, Lichnerova 71   

Denná forma spolu 27 21 32 16     96 27 25 36 

Externá forma spolu 22 12       34 22 24 24 
*počet žiakov, ktorí absolvovali odborný výcvik a prax 

 
Konzervatóriá: 

Názov školy 

Počet žiakov v ročníku 

Novoprijatí 
do 1. ročníka 

Absolventi 
za 

šk. rok 16/17 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. - 8. 

 

1.  Tanečné  konzervatórium E. Jaczovej, Bratislava, Gorazdova 20   

Denná forma spolu 24 20 22 23 14 12 13 11 139 24  

2.  Konzervatórium, Bratislava, Tolstého 11   

Denná forma spolu 114 110 91 89 123 104   631 114 107 
Zdroj: CVTI SR 

 

 

Porovnanie kapacity škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK s obsadenosťou škôl     

v  školskom roku 2017/18: 
 

Poznať kapacitné možnosti jednotlivých škôl je nevyhnutným predpokladom pre strategické 
plánovanie vývoja siete škôl a školských zariadení. 
 

Pri tvorbe stratégie v roku 2013 bola vykonaná fyzická obhliadka priestorov škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK a následne bol spracovaný prehľad o aktuálnej kapacite škôl a o možnej, resp. 
potenciálnej  kapacite, ktorá by sa v prípade potreby dala využiť bez stavebných a iných väčších 
úprav. 
Pre vysvetlenie uvádzame: 

- kapacita školy (kapacita súč.) je údaj o počte miest v jednotlivých učebniach, ktoré môžu 
byť využívané ako kmeňové triedy, bez odborných učební a laboratórií, to znamená, počet 
žiakov denného štúdia, ktorí môžu byť súčasne prítomní v škole na teoretickom vyučovaní,  

- maximálna kapacita (kapacita max.) je údaj o potenciálnej kapacite, ktorá by sa dala 
dosiahnuť bez väčších stavebných a iných úprav (niektoré školy z dôvodu nižšieho počtu 
žiakov prerobili časť učební na špecializované, tie sa však tiež v prípade potreby dajú využiť 
ako kmeňové). Pri školách, ktorých žiaci vykonávajú odbornú prax, je možné zvážiť 
využívanie budovy v režime striedania teoretického vyučovania v škole a odborného 
vyučovania mimo školy (v tom čase môže školu využívať ďalšia časť žiakov), čím sa reálna 
kapacita školy zdvojnásobí (Pozn. údaje boli zisťované v roku 2014). 

 
Vzhľadom na to, že MŠVVaŠ SR postupne vydáva normatívy materiálno-technického 
a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé odbory vzdelávania, došlo aj v niektorých školách 
k úprave priestorov na odborné učebne a tým aj k úprave údajov o kapacite školy (kapacita súč.). 
Z uvedeného dôvodu sú uvádzané údaje o kapacite (kapacita súč.) aktualizované podľa 
pasportizačných listov škôl k 31. 10. 2017. 
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Pri tvorbe novej stratégie na nasledujúce obdobie je potrebné aktualizovať údaje o kapacitách škôl, 
nakoľko ide o „živý“ údaj, ktorý sa vyvíja a závisí od materiálno – technických a priestorových potrieb 
jednotlivých  študijných a učebných odborov. 
Súčasne je potrebné brať do úvahy aj snahu o maximálne využívanie existujúcich kapacít škôl, teda 
zvážiť naplnenosť tried, potrebu tzv. kmeňových učební, využitie priestorov, ktoré škola prenajíma 
iným subjektom a tak dosiahnuť stav, kedy všetky priestory škôl budú využívané racionálne 
a efektívne, primárne pre potreby zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu stredných škôl. 
 
V tabuľke uvádzame aktualizované údaje o kapacite škôl a počte žiakov v školskom roku 
2017/18: 

P.č. Škola 
Stav k 

15.9.2017* 
Kapacita 
súčasná 

Kapacita 
maximum 

% 
súčasná 

% 
maximum 

1 Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 425 480 480 88,54 88,54 

2 ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava 377 450 630 83,77 59,84 

3 Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava 650 693 660 93,79 98,48 

4 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava 297 427 528 69,55 56,25 

5 Gymnázium, I. Horvátha 14, Bratislava 293 364 570 80,49 51,40 

6 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava 629 595 698 105,71 90,11 

7 Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 524 570 594 91,92 88,21 

8 Gymnázium, Ul. 1. mája, Malacky 436 540 540 80,74 80,74 

9 Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra 286 392 477 72,95 59,95 

10 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 358 358 581 100 61,61 

11 Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 300 360 360 83,33 83,33 

12 Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava 566 618 618 91,58 91,58 

13 Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava 341 414 540 82,36 63,14 

14 
Škola pre mim. nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 
Bratislava 

771 836 1150 92,22 67,04 

15 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava 279 420 420 66,42 66,42 

16 Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec 130 250 250 52 52 

17 SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 244 480 480 50,83 50,83 

18 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava 224 336 354 66,66 63,27 

19 SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava 486 633 633 76,77 76,77 

20 SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 414 540 624 76,66 66,34 

21 SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava 363 363 660 100 55 

22 SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava 320 527 527 60,72 60,72 

23 Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava 249 510 729 48,82 34,15 

24 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava 347 372 372 93,27 93,27 

25 Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava 294 533 559 55,15 52,59 

26 Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok 166 270 542 61,48 30,62 

27 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava 110 405 405 27,16 27,16 

28 SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava 508 462 540 109,95 94,07 

29 SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra 355 310 436 114,51 81,42 

30 Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava  646 660 660 97,87 97,87 

31 SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra 93 400 469 23,25 19,82 

32 
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdova 20, 
Bratislava 

139 240 240 57,91 57,91 

33 ŠÚV Jozefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava 286 336 336 85,11 85,11 

34 SOŠ masm. a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava 314 374 440 83,95 71,36 

35 SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 198 314 314 63,05 63,05 

36 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava 605 700 720 86,42 84,02 

37 Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava 257 480 555 53,54 46,30 
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38 SUŠ scén. výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava 327 372 372 87,90 87,90 

39 Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava 381 410 410 92,92 92,92 

40 SOŠ záhradnícka G. Čejku, Bratislavská 44, Malinovo 75 240 248 31,25 30,24 

41 SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava 424 480 725 88,33 58,48 

42 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava 409 520 520 78,65 78,65 

43 SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec 98 425 590 23,05 16,61 

44 SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava 316 600 690 52,66 52,66 

45 SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava 204 240 360 85 56,66 

46 SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava 127 308 308 41,23 41,23 

47 SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava 418 360 435 116,11 96,09 

48 Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok 34 38 60 89,47 56,66 

49 SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava 108 328 480 32,92 22,50 

50 SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava 224 548 560 40,87 40 

51 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava 236 450 450 52,44 52,44 

52 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava 575 447 447 128,63 128,63 

53 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava 233 445 450 52,35 51,77 

54 Spojená škola, SNP č. 30, Ivanka pri Dunaji 546 906 970 60,26 56,28 

    18 015 24 129 27 766 74, 66 64,88 

*údaje sú uvedené podľa pasportizačných listov škôl k 30. 10. 2017 

*v prípade, ak je kapacita naplnená na viac ako 100%, ide o striedanie žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní 

 

 

Vývoj počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: 

 

2004 - 2013 

šk. rok 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

počet ž. 29 370 28 496 27 475 25 168 24 449 23 146 22 025 20 722 19 567 

 

2013 - 2018 

šk. rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

počet ž. 18621 18417 18151 17776 18015 

 

 

Vývoj počtu žiakov v členení na gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatória  

2013 – 2018 

šk. rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

počet žiakov celkom 18621 18417 18151 17776 18015 

z toho GYM 5950 5853 5916 5926 6253 

           SOŠ 11896 11814 11480 11092 10977 

           KON 775 750 755 758 785 
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Vývoj počtu žiakov v členení na dennú a externú formu štúdia  

2013 - 2018 

šk. rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

počet žiakov celkom 18621 18417 18151 17776 18015 

z toho denná 17571 17376 17149 16806 17081 

           externá 1050 1041 1002 970 934 
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Vývoj počtu žiakov

 
 

 

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava  
 

V školskom roku 2017/18 má Okresný úrad Bratislava zriaďovateľskú pôsobnosť k 6 stredným 

školám, z toho sú 

4 gymnáziá, 
1 spojená škola, 
1 obchodná akadémia. 
 
Okrem stredných škôl Okresný úrad  Bratislava zriaďuje 24 špeciálnych škôl a výchovných zariadení 
(1 SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím; 2 odborné učilištia; 1 ZŠ pri ZZ; 1 MŠ pri ZZ; 14 
špeciálnych škôl ; 2 diagnostické centrá; 2 reedukačné centrá a 1 liečebno-výchovné sanatórium) 
a 8 centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
 

Prehľad počtu žiakov podľa ročníkov v školskom roku 2017/18 – stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  Okresného úradu  Bratislava 
 

Gymnáziá: 
           

  Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
Absolventi 

za  

Názov školy  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. - 8. 
do 1. 

ročníka 
minulý šk. 

rok 

1.  Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava, Hronská 3   

Denná forma spolu 129 124 118 123 80 24     598 129 48 
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2.  Gymnázium, Bratislava, Metodova 2   

Denná forma spolu 180   212 198 106 59 55 28 1024 180 133 

3.  Spojená škola, Bratislava, Novohradská 3   

Denná forma spolu 152 151 148 150 112 55 82 82 932 152 128 

4.  Gymnázium, Bratislava, Bilíkova 24   

Denná forma spolu 199 179 188 154 105 41 39 18 923 199 95 

5.  Gymnázium,  Bratislava, Ladislava Sáru 1   

Denná forma spolu 124 129 161 156 103 46 41 24 784 123 89 

 

Stredné odborné školy: 

  Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
Absolventi 

za 
Odborný 

Názov školy  
1 2 3 4 5 1. - 8. 

do 1. 
ročníka 

minulý šk. 
rok 

výcvik 

      a prax* 

1.  Obchodná akadémia I. Karvaša, Bratislava, Hrobákova 11   

Denná forma spolu 79 78 95 100 37 389 79 43 158 

*počet žiakov, ktorí absolvovali odborný výcvik a prax 

     Zdroj: CVTI 

 

 

Cirkevné a súkromné školy 
 

Školy cirkevných a súkromných zriaďovateľov v školskom roku 2017/18: 
 

-  11 cirkevných stredných škôl v nasledovnom členení: 
3  gymnáziá, 
5          spojených škôl, 
1 lýceum, 
1 konzervatórium, 
1 stredná odborná škola, 
 

-  33 súkromných stredných škôl v nasledovnom členení:  
15 gymnázií,  
9 stredných odborných škôl,  
1 hotelová akadémia,  
3 obchodné akadémie,  
2 stredné umelecké školy,  
1 konzervatórium,  
2 pedagogické a sociálne akadémie, 
 
- 12 súkromných škôl, v ktorých neprebieha v školskom roku 2017/18 výchovno-vzdelávací 

proces, ale sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR: 
6 gymnázií: 

 Súkromné gymnázium IKT, Ivánska cesta 15, 831 06 Bratislava (IKT spol., s.r.o.) 

 Súkromné gymnázium, Plickova 9, 831 06 Bratislava (Bratislavská akademická spoločnosť, n. 
o.) 

 Súkromné gymnázium Alkana, Batkova 2, 841 01 Bratislava (Alena Kaňuková) 

 Súkromn gymnázium Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava (Cogitatio-M, s. r. o.) 
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 Súkromná medzinárodná škola kvality, Karloveská 64, 841 01 Bratislava (Medzinárodná škola 
kvality) 

 Súkromné gymnázium francúzsko-slovenské, M. C. Sklodowskwj 1, 851 04 Bratislava 
(Združenie pre francúzsku školu v Bratislave) 

2 stredné odborné školy: 

 Súkromná stredná odborná škola, Plavecký Štvrtok 351, 900 68 Plavecký Štvrtok 

 Súkromná stredná odborná škola, Štefánikova 94, 900 01 Modra (Vinifera, spol. s.r.o.) 
1 obchodná akadémia 

 Súkromná obchodná akadémia Cogitatio, Batkova 2, 841 01 Bratislava (Cogitatio -M, s. r.o.) 
2 hotelové akadémie: 

 Súkromná hotelová akadémia HOST, Riazanská 75, 831 03 Bratislava (Súkromná stredná 
odborná škola HOST, s.r.o.) 

 Súkromná hotelová akadémia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava (PaedDr. Ivona Podstavková - 
IP s.r.o.) 

1 súkromná stredná umelecká škola 

 Súkromná stredná umelecká škola, Ivanská cesta 21, 821 04 BA, (Nadácia strednej školy 
výtvarných umení) 

 
Prehľad počtu žiakov podľa ročníkov v školskom roku 2017/2018 – súkromní a cirkevní 
zriaďovatelia 
 

Gymnáziá  – súkromné a cirkevné: 

Názov školy 

Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
Absolventi 

za 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. - 8. 
do 1. 

ročníka 
minulý šk. 

rok 

1.  Gymnázium Matky Alexie, Bratislava, Jesenského 4/A  (Kanonistky sv. Augustína rehole 
Notre Dame) 

Denná forma spolu 86 85 79 85 29 30 28 30 452 86 45 

2.  Gymnázium Sv. Uršule, Bratislava, Nedbalova 6  (Rím. únia Rádu sv. Uršule, Slov. 
provincia, Prov. Uršulínok) 

Denná forma spolu 38 41 46 45 27 27 22 25 271 37 16 

3.  S-Gym. nem-slov, Bratislava, Palisády 51  (Združenie rodičov Sp. nem.- slovenskej školy 
v Bratislave) 

Denná forma spolu 29 17 20 18 11 20 4 8 127 29 8 

4.  Súkromné gymnázium, Bratislava, Dudvážska 6  (GALILEO SCHOOL, s.r.o.) 

Denná forma spolu 32 26 19 24 11       112 32 12 

5.  Súkr. šport. gymnázium, Bratislava, Dudvážska 6  (GAUDEAMUS, s.r.o.) 

Denná forma spolu 16 13 24 20 5 0 0 0 78 16 5 

6.  Spojená škola-Gymnázium Sv. Vincenta de Paul, Bratislava, Bachova 4  (Rímskokatolícka 
cirkev, Bratislavská arcidiecéza) 

Denná forma spolu 30 26 29 23 28 27 20 8 191 30 0 

7.  1. súkromné gymnázium, Bratislava, Bajkalská 20  (Výchovno-vzdelávacie združenie) 

Denná forma spolu 49 53 46 53 25 29 27 24 306 49 0 

8.  Súkromné gymnázium, Bratislava, Vážska 32  (PhDr. Elvíra Chadimová) 

Denná forma spolu 27 35 29 31 0 0 0 9 131 16 9 

Externá forma spolu 3 6 23 25         57 3 21 

9.  Súkromné gymnázium, Bratislava, Česká 10 (SCHOOL, s.r.o.) 

Denná forma spolu 85 79 61 53 31 17 12 0 338 85 45 
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10.  SŠ - Gym. šk.b ratov, Bratislava, Čachtická 14  (Inštitút školských bratov) 

Denná forma spolu 29 40 30 47 21 21 20 16 224 29 12 

11.  S-Gymnázium Cambridge, Bratislava, Úprkova 3  (Cambridge international 
communications,s.r.o.) 

Denná forma spolu 17 20 17 2 0 0 0 2 58 16 0 

12.  Súkromné gymnázium, Bratislava, Batkova 2  (Cogitatio - M, s.r.o.) 

Denná forma spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

13.  SŠ - Gym sv. Františka, Bratislava, Karloveská 32  (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská 
arcidiecéza) 

Denná forma spolu 19 21 24 18         82 19 18 

14.  Súkromné gymnázium, Bratislava, Majerníkova 62  (Občianske združenie ESPRIT) 

Denná forma spolu 7 10 5 8         30 7 0 

15.  SŠ Svätej Rodiny – Gym., Bratislava, Gercenova 10  (Rímskokat. cirkev, Bratislavská 
arcidiecéza) 

Denná forma spolu 30 30 30 43 18 20 22 0 193 30 0 

16.  Súkromné gymnázium, Bratislava, Kremnická 26 (IP s.r.o.) 

Externá forma spolu 0 0 152 187 0 0 0 0 339 0 139 

17.  Evanjelické lýceum, Bratislava, Vranovská 2  (Západný dištrikt Evanj. cirkvi a. v. na 
Slovensku) 

Denná forma spolu 139 125 105 52 49 0 0 0 470 139 61 

18.  Súkr. gymnázium Mercury, Bratislava, Zadunajská cesta 27  (Helena Barnová) 

Denná forma spolu 30 20 27 21 11 14 0 15 138 30 4 

19.  spojená škola - Gymnázium sv.Fr. Assisk., Malacky, Kláštorné nám. 3 (Rímskokat. 
cirkev, Bratislavská arcidiecéza) 

Denná forma spolu 19 14 19 30         82 19 19 

20.  Súkromné gymnázium, Bernolákovo, Svätoplukova 38 (Ladislav Balogh) 

Denná forma spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Externá forma spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

21. Bilingválne gymnázium, Bratislava, Haanova 28 (Cirkev bratská v Slovenskej republike) 

Denná forma spolu 96 93 101 55 52       397 96 38 

22. SSŠ BIS – gymnázium, Bratislava, Pekníkova 6, (British International School Bratislava, 
s.r.o.) 

Denná forma spolu 48 41 58 49         196 48 43 

23. Súkromné gymnázium EISB, Bratislava, Kalinčiakova 12, (EIS Bratislava s.r.o.) 

Denná forma spolu 11 1 0 0 0 0 0 0 12 5 0 

*v prehľade nie sú uvedené stredné školy, v ktorých neprebieha 
výchovno-vzdelávací proces  

    
Stredné odborné školy – súkromné a cirkevné: 

  Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
Absolventi 

za 
Odborný 

Názov školy  
1. 2. 3. 4. 5. 1. - 8. 

do 1. 
ročníka 

minulý šk. 
rok 

výcvik 

      a prax* 

1.  SOŠ elektr. Frassatiho, Bratislava, Vazovova 12  (Rímskokat. cirkev, Bratislavská arcidiecéza) 

Denná forma spolu 62 41 42 39   184 62 61 184 

Externá forma spolu 23 11 8     42 23 12 42 
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2.  Súkromná SOŠ, Bratislava, Bieloruská 1 (Gastroškola, s. r. o.) 

Denná forma spolu 27 18 17     62 27 26 62 

Externá forma spolu 10 9       19 10 11 19 

3.  Súkr. pedagogická škola, Bratislava, Bieloruská 1  (Ing. Elena Strašková) 

Externá forma spolu 167 150       317 167 90 317 

4.  Súkr. hotelová akadémia, Bratislava, Biskupická 21 (Súkromná hotelová akadémia, HaGMa 
s.r.o.) 

Denná forma spolu 2 3 8 13 12 72 5 15 67 

Externá forma spolu 2         2 2 2 2 

5.  Súkr. obchodná akadémia, Bratislava, Dudvážska 6 (PROFI - KAMO, s.r.o.) 

Denná forma spolu 4 7 12 4   27 3 5 16 

6.  Súkr. SOŠ, Bratislava, Exnárova 20 (UniTrade Institute, s. r. o.) 

Denná forma spolu 120 97 92 31   340 112 75 340 

7.  Súkr. str. umelecká škola, Bratislava, Ivanská cesta 21  (Bohumil Bača, akad. mal.) 

Denná forma spolu 68 43 55 22   188 68 26   

8.  Súkr. ped. a soc. akad., Bratislava, Ružová Dolina 29  (Občianske združenie PROFKREATIS) 

Denná forma spolu 7 5 2 16   30 7 17   

9.  Súkromná SOŠ HOST, Bratislava, Riazanská 75 (Súkromná stredná odborná škola HOST, 
s.r.o.) 

Denná forma spolu 35 33 19 29 9 125 35 22 72 

Externá forma spolu   6 9 7   22   3 3 

10.  Súkr. SOŠ veterinárna, Bratislava, Bullova 2 (Peter Jaký) 

Denná forma spolu 25 23 11 17   76 25 20 76 

11.  Súkromná SOŠ Duálna akadémia, Bratislava, Jána Jonáša 5 (Duálna akadémia, z.z.p.o.) 

Denná forma spolu 137 146 54 23   360 137 36 120 

12.  Súkromná SOŠ, Bratislava, Holíčska 2 (Ing. Stanislav Krchnák) 

Denná forma spolu                   

Externá forma spolu 16 9 8 16   49 15 5 49 

13.  Súkr. obchodná akadémia, Bratislava, Kremnická 26 (IP s.r.o.) 

Externá forma spolu     65 125   190   50   

14.  Súkromná SOŠ, Bratislava, Lachova 1 (Johannes Senio Service s.r.o.) 

Externá forma spolu 11 15 8     34 11 11 34 

15.  S-športová SOŠ, Bratislava, M. C. Sklodowskej 1  (FC Petržalka akadémia) 

Denná forma spolu 40 43 39 27   149 39 21   

16.  Súkr. SUŠ animov. tvorby, Bratislava, Vlastenecké námestie 1 (Mgr. Viera Zavarčíková) 

Denná forma spolu 69 76 46 46   237 69 31 237 

17.  Súkromná SOŠ, Bratislava, Vranovská 4 (Security management, s.r.o.) 

Denná forma spolu 74 67 68 39   248 74 40 68 

18.  Súkromná OA, Plavecký Štvrtok, 351  (PhDr. Miroslav Malík) 

Denná forma spolu       8   8   5   

*v prehľade nie sú uvedené stredné školy, v ktorých neprebieha výchovno-vzdelávací proces 
 *počet žiakov, ktorí absolvovali odborný výcvik a prax 
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Konzervatóriá – súkromné a cirkevné: 

  Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
Absolventi 

za 

Názov školy  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. - 8. 

do 1. 
ročníka 

minulý šk. 
rok 

      

1.  Súkr. konzervatórium ALKANA, Bratislava, Batkova 2 (Alena Kaňuková) 

Denná forma spolu 114 110 91 89 123 104     631 114 107 

2.  Cirkevné konzervatórium, Bratislava, Beňadická 16 (Rímskokat. cirkev, Bratislavská 
arcidiecéza) 

Denná forma spolu 17 25 16 17 47 36     158 17 33 

Zdroj: CVTI 

 
 

Iní zriaďovatelia 
 

Jednu strednú školu zriaďuje obec – Mestská časť Bratislava – Karlova Ves a jednu  Ministerstvo 
školstva a vedy Bulharskej republiky: 
 

  Počet žiakov v ročníku Novoprijatí 
Absolventi 

za 

Názov školy  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. - 8. 

do 1. 
ročníka 

minulý šk. 
rok 

      

1.  Spojená škola, Bratislava, Tilgnerova 14  (Mestská časť Bratislava - Karlova Ves) 

Denná forma spolu 63 63 82 56 70 53 52 26 465 63 0 

2.  Bulharské gymnázium, Bratislava, Záporožská 8  (Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej 
republiky) 

Denná forma spolu 7 7 9 1 2     26   7 7 

Zdroj: CVTI 

 

 

Počet žiakov gymnázií a stredných odborných škôl na území Bratislavského 

samosprávneho kraja (stav k 15. 9. 2017) 
 

 

A. Gymnáziá 

Druh Počet škôl 
Počet žiakov 

8-ročná forma 4– 5- ročná forma Spolu 

BSK 15* 2954 2785 5739 

OÚ 5 2 024 2 237 4 261 

MČ BA – Karlova Ves 1 328 137 465 

cirkevné 9 1 158 1 204 2 362 

súkromné 13 536 1355 1 891 

spolu 43 7 000 7718 14 718 

*vrátane SŠ s VJM, Lichnerova 71, Senec (org. zložka Gymnázium) a ŠMNDaG, Teplická 7, Bratislava  
Poznámka: V tabuľke sú uvedené len školy, v ktorých prebieha vyučovací proces.  
                   Uvedení sú len žiaci denného štúdia. 
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Druh 
Percentuálny 
podiel počtu 

škôl 

Percentuálny podiel počtu žiakov 

8- ročná forma 4– 5- ročná forma Spolu 

BSK 34,88 42,20 36,08 38,99 

OÚ 11,63 28,91 28,98 28,95 

MČ BA – Karlova Ves 2,33 4,69 1,78 3,16 

cirkevné 20,93 16,54 15,60 16,05 

súkromné 30,23 7,66 17,56 12,85 

spolu 100,00 100,00 100,00 100,00 

Zdroj: CVTI SR, BSK 

 

 

B. Stredné odborné školy 

Druh Počet škôl 

Počet žiakov       

ŠO UO 3 r. UO 2 r. NŠ PMŠ VOŠ  
Spolu 
žiakov 

BSK 37** 8436 883 104 309 31 184 9947 

OÚ 1 389 0 0 0 0 0 389 

cirkevné 1 184 0 0 0 0 0 184 

súkromné 17 1519 280 41 42 27 54 1963 

spolu 56 10528 1163 145 351 58 238 12483 

* v súčte nie sú zahrnutí žiaci externého štúdia 
ŠO-študijné odbory, UO-učebné odbory, NŠ – nadstavbové štúdium, PMŠ – pomaturitné štúdium, VOŠ – vyššie odborné 
štúdium 
**vrátane  dvoch SŠ v Ivanke pri Dunaji a na Tokajíckej 24 v Bratislave 
 
 

Druh % podiel  

Percentuálny podiel počtu žiakov       

ŠO UO 3 r. UO 2 r. NŠ PMŠ VOŠ  Spolu 

BSK 66,07 80,13 75,92 71,72 88,04 53,45 77,31 79,69 

OÚ 1,79 3,70 0 0 0 0 0 3,12 

cirkevné 1,79 1,75 0 0 0 0 0 1,47 

súkromné 30,36 14,43 24,08 28,28 11,97 46,55 22,69 15,73 

spolu 100 100 100 100 100 100 100 100 
Zdroj: CVTI SR, BSK 

 
 

C. Konzervatóriá 

Zriaďovateľ Počet škôl 

Počet žiakov  

8  roč. (tanečné) 
6 roč. (hudobné 
a dramatické) Spolu  

BSK 2 139 631 770  

cirkevné 1 0 163 163  

súkromné 1 0 30 30  

spolu 4 139 824 963  

     
 

Zriaďovateľ 

  
% podiel počtu 

škôl  

              Percentuálny  podiel počtu žiakov 
 

8 roč. (tanečné) 
6 roč. (hudobné 
a dramatické) Spolu  

BSK 50 100 76,58 79,98  

cirkevné 25 0 19,78 16,93  
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súkromné 25 0 3,64 3,12  

spolu 100 100 100 100  
Zdroj: CVTI SR; BSK 

 
 

  
 

 

 
Počet žiakov stredných odborných škôl k 15. 9. 2017 v členení podľa skupín 
študijných a učebných odborov  
 
Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad o rozmiestnení žiakov v stredných odborných školách podľa 
skupín študijných odborov a učebných odborov za všetky školy v územnej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. Z prehľadu vyplýva, že najviac je zastúpená skupina odborov 
gymnáziá, ekonomika  a organizácia, obchod a služby. Pre porovnanie uvádzame aj stav v minulých 
školských rokoch: 
 

Skupina študijných odborov 
a učebných odborov 

 

Počet 
žiakov k 

15. 9. 
2012 

Počet 
žiakov k 

15. 9. 
2013 

Počet 
žiakov k 

15. 9. 
2014 

Počet 
žiakov k 

15. 9. 
2015 

Počet 
žiakov 
k 15. 9. 

2016 

Počet 
žiakov k 

15. 9. 
2017 

Novoprija
tí do               

1. ročníka 

Absolven
ti za šk. 

rok 
2016/2017 

23 
strojárstvo a ostatná 

kovospracúvacia výroba 
115 114 129 155 153 164 43 26 

24 
strojárstvo a ostatná 

kovospracúvacia výroba 
630 646 640 597 545 612 201 127 

25 
Informatika a výpočtová 

technika 
- - - - - 33 33 - 

26 elektrotechnika 1 831 1 874 1 885 1947 2 056 1986 475 376 

28 
technická a aplikovaná 

chémia 
138 138 157 174 172 339 123 53 

29 potravinárstvo 91 199 137 152 126 107 61 31 

31 textil a odevníctvo 110 119 99 91 81 72 16 18 

33 spracúvanie dreva 5 33 40 36 32 46 29 14 

34 polygrafia a médiá 453 428 368 414 428 460 146 74 

36 
stavebníctvo, geodézia a 

kartografia 
498 493 451 419 465 473 147 78 

37 
doprava, pošty a 
telekomunikácie 

803 664 608 555 508 497 131 95 

39 
špeciálne technické 

odbory 
216 61 65 30 49 68 32 5 

42 

poľnoh., lesné 
hospodárstvo a rozvoj 

vidieka I 
338 468 479 457 438 422 153 86 

43 veterinárne vedy 97 100 97 111 120 136 42 20 

45 

poľnoh., lesné 
hospodárstvo a rozvoj 

vidieka II 
122 128 88 87 102 112 235 6 

53 
zdravotnícke odbory 
vzdelávania na SZŠ 

792 792 634 710 830 797 235 200 

63 
ekonomika a organizácia, 

obchod a služby I 
4 112 3 722 3 472 3 205 3 070 2911 610 627 

64 
ekonomika a organizácia, 

obchod a služby II 
2 724 2 863 2 744 2 228 1 992 1708 

 
534 

335 

72 
publicistika, knihovnícke  

a vedecké informácie 
181 179 214 247 268 314 97 48 

76 učiteľstvo 1 042 991 1 120 1 158 1 297 1334 387 413 

79 gymnáziá 14 017 13 720 13 466 13 430 13 990 14 855 2 848 1 736 

82 

umenie a 
umeleckoremeselná 

tvorba I 
2 090 2 079 2 085 2072 2 048 2063 501 357 
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85 

umenie a 
umeleckoremeselná 

tvorba II 
9 26 40 39 43 48 2 18 

92 bezpečnostné služby 99 121 142 193 228 248 74 40 

Spolu 30 513 29 975 29 160 29 558 29 041 29 805 7 155 4 783  

Zdroj: BSK, CVTI SR 
 

 
Percentuálny podiel zastúpenia jednotlivých  skupín odborov: 

Skupina študijných odborov 
a učebných odborov 

 

% podiel 
počtu žiakov 
k 15. 9. 2012 

% podiel 
počtu žiakov 
k 15. 9. 2013 

% podiel 
počtu žiakov 
k 15. 9. 2014 

% podiel 
počtu 

žiakov k 
15. 9. 2015 

% podiel 
počtu 
žiakov 
k 15. 9. 

2016 

% podiel 
počtu 
žiakov 
k 15. 9. 

2017 

23 
strojárstvo a ostatná 

kovospracujúca výroba 
0,38 0,38 0,44 0,52 0,53 0,55 

24 
strojárstvo a ostatná 

kovospracujúca výroba 
2,06 2,16 2,18 2,02 1,88 2,05 

25 
Informatika a výpočtová 

technika 
0 0 0 0 0 0,11 

26 elektrotechnika 6,00 6,25 6,41 6,59 7,08 6,66 

28 
technická a aplikovaná 

chémia 
0,45 0,46 

0,53 
0,59 0,59 1,14 

29 potravinárstvo 0,30 0,66 0,47 0,51 0,43 0,36 

31 textil a odevníctvo 0,36 0,40 0,34 0,31 0,28 0,24 

33 spracúvanie dreva 0,02 0,11 0,14 0,12 0,11 0,15 

34 polygrafia a médiá 1,48 1,43 1,25 1,40 1,47 1,54 

36 
stavebníctvo, geodézia a 

kartografia 
1,63 1,64 

1,53 
1,42 1,60 1,59 

37 
doprava, pošty a 
telekomunikácie 

2,63 2,22 
2,07 

1,88 1,75 1,67 

39 
špeciálne technické 

odbory 
0,71 0,20 

0,22 
0,10 0,17 0,23 

42 

poľnohosp., lesné 
hospodár. a rozvoj vidieka 

I 
1,11 1,56 1,63 1,55 1,51 1,42 

43 veterinárne vedy 0,32 0,33 0,33 0,37 0,41 0,46 

45 

poľnohosp., lesné 
hospodár. a rozvoj vidieka 

II 
0,40 0,43 0,30 0,30 0,35 0,38 

53 
zdravotnícke odbory 
vzdelávania na SZŠ 

2,60 2,64 2,71 2,81 2,86 2,67 

63 
ekonomika a organizácia, 

obchod a služby I 
13,48 12,42 11,96 10,84 10,57 9,77 

64 
ekonomika a organizácia, 

obchod a služby II 
8,93 9,55 9,33 7,64 6,86 5,73 

72 
publicistika, knihovníctvo 

a vedecké informácie 
0,59 0,60 0,73 0,84 0,92 1,05 

76 učiteľstvo 3,41 3,30 3,81 3,92 4,47 4,48 

79 gymnáziá 45,94 45,77 45,92 45,44 48,17 49,84 

82 

umenie a 
umeleckoremeselná 

tvorba I 
6,85 6,90 7,09 7,01 7,05 6,92 

85 

umenie a 
umeleckoremeselná 

tvorba II 
0,03 0,09 0,14 0,13 0,15 0,16 

92 bezpečnostné služby 0,33 0,40 0,48 0,65 0,79 0,83 

Spolu 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: BSK, CVTI SR  
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Gymnáziá s osemročným štúdiom 

 

V školskom roku 2017/18 je v Bratislavskom samosprávnom kraji 30 gymnázií, ktoré majú 

osemročnú formu štúdia. Z toho 11 gymnázií patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, 5 gymnázií 

do pôsobnosti Okresného úradu Bratislava, 1 do pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Karlova 

Ves, 6 zriaďujú cirkevní zriaďovatelia a 7 súkromní zriaďovatelia.  

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o počte tried prvých ročníkov pre gymnáziá 

s osemročným štúdiom rozhoduje okresný úrad v sídle kraja a to tak, aby tento počet neprekročil 

5% z daného populačného ročníka. Zákon súčasne stanovuje prechodné obdobie, ktoré bolo 

zákonom č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, opakovane posunuté do školského roka 

2018/2019. 

Na základe rozhodnutia Okresného úradu v Bratislave z decembra 2017 v zmysle uvedeného 

zákona nebolo povolené viacerým gymnáziám v Bratislavskom kraji otvorenie tried prvého ročníka 

osemročného štúdia pre školský rok 2018/19, pričom najviac sa pokles počtu otváraných tried dotkol 

cirkevných a súkromných gymnázií. Z dôvodu nesúhlasu zriaďovateľov dotknutých škôl 

s rozhodnutím a dopytu zo strany rodičov bola vo februári 2018 schválená v Národnej rade SR 

výnimka pre Bratislavský kraj pre školský rok 2018/19, podľa ktorej osemročné gymnáziá 

v Bratislavskom kraji budú môcť prijať v školskom roku 2018/19 do 1. ročníka 10% žiakov 

z populačného ročníka. Zároveň bol schválený návrh o vyradení tých škôl z 10-percentného limitu, 

na ktorých sa vykonáva overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, keďže prijatie 

týchto žiakov sa uskutočňuje na základe talentovej skúšky alebo súčasťou prijímacieho konania je aj 

psychodiagnostické vyšetrenie na preukázanie všeobecného intelektového nadania v zmysle 

školského zákona. Uvedená novela zákona však rieši daný problém iba na jeden školský rok            

a výhradne pre Bratislavský kraj, situáciu s osemročnými gymnáziami, je preto potrebné riešiť 

systémovo, napr. novelou školského zákona.  

Pomer gymnázií s osemročným štúdiom v Bratislavskom kraji podľa zriaďovateľov: 

Bratislavský samosprávny kraj  11 

Okresný úrad  Bratislava 5 

Cirkevní zriaďovatelia 6 

Súkromní zriaďovatelia 7 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 

Spolu 30 
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Prehľad počtu žiakov podľa ročníkov na gymnáziách s 8-ročným štúdiom (k 15. 9. 2017): 

  Názov školy 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. Spolu 

  BSK 470 419 440 366 357 329 307 266 2954 

1 Gymnázium, Grösslingová 18, BA 58 32 33 33 31 33 31 26 277 

2 Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA 28 27 26 29 27 26 20 27 210 

3 Športové gymnázium, Ostredková 10, BA 28 26 25 22 13 17 0 20 151 

4 Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA 61 61 65 55 59 62 62 25 450 

5 Gymnázium, Hubeného 23, BA 29 28 28 27 30 27 22 25 216 

6 Gymnázium, Pankúchova 6, BA 55 56 56 31 28 21 24 27 298 

7 Gymnázium, 1.mája 8, Malacky 55 37 56 27 30 28 24 25 282 

8 Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra 29 30 28 28 26 23 20 23 207 

9 ŠMNDaG, Teplická 7, BA 67 66 62 57 67 50 52 28 449 

10 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok 31 27 31 29 23 19 27 20 207 

11 Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 29 29 30 28 23 23 25 20 207 

  Okresný úrad BA 298 305 298 277 252 225 217 152 2024 

12 Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, BA 60 61 57 55 37 24 0 0 294 

13 Gymnázium, Metodova 2, BA 59 62 61 57 56 59 55 28 437 

14 SŠ – Gymnázium, Novohradská 3, BA 56 57 57 57 56 55 82 82 502 

15 Gymnázium, Bilíkova 24, BA 64 64 60 54 49 41 39 18 389 

16 Gymnázium, Ladislava Sáru 1, BA 59 61 63 54 54 46 41 24 402 

  MČ Karlova Ves 32 33 53 30 49 53 52 26 328 

17 SŠ – Gymnázium, Tilgnerova 14, BA 32 33 53 30 49 53 52 26 328 

  Cirkevný zriaďovateľ 193 193 191 142 123 125 112 79 1158 

18 Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4, BA 32 32 33 30 29 30 28 30 244 

19 Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, BA 28 30 28 29 27 27 22 25 216 

20 SŠ – Gymnázium, Bachova 4, BA 30 26 29 23 28 27 20 8 191 

21 SŠ - Gymnázium škol. bratov, Čachtická 14, BA 29 30 30 30 21 21 20 16 197 

22 SŠ Svätej rodiny – Gymnázium, Gercenova 10, BA 30 30 30 30 18 20 22 0 180 

23 Evanjelické lýceum, Vranovská 2, BA 44 45 41 0 0 0 0 0 130 

  Súkromný zriaďovateľ 90 72 72 71 50 80 43 58 536 

24 SG nemecko-slovenské, Palisády 51, BA 29 17 20 18 11 20 4 8 127 

25 SG Cambridge, Úprkova 3, BA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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26 SŠG, Dudvážska 6, BA 4 4 4 5 5 0 0 0 22 

27 1. SG, Bajkalská 20, BA 28 28 27 28 25 29 27 24 216 

28 SG, Vážska 32, BA 12 9 7 9 0 0 0 9 46 

29 SG, Česká 10, BA 0 0 0 0 0 17 12 0 29 

30 SG Mercury, Zadunajská cesta 27, BA 17 14 14 11 9 14 0 15 94 

  SPOLU 1083 1022 1054 886 831 812 731 581 7000 

Zdroj: CVTI 

 
 

 

Porovnanie  počtu žiakov prvých  ročníkov stredných škôl a počtu žiakov končiacich 

základné školy  

 

  
Žiaci 1. roč. 
SŠ k 15. 9.  

Z toho 
novoprijatí 

Žiaci 9. roč. ZŠ  
(v predchádzajúcom 

školskom roku) 
Rozdiel 

2013/2014 4 874 4 736 3 062 1 674* 

2014/2015 5 234 5 012 3 393 1 619* 

2015/2016 5 266 5 082 3 271 1 811* 

2016/2017 5 305 5 144 3 230 1 914* 

2017/2018 5 104 4 988 3 112 1 876* 

Zdroj: CVTI SR 

*rozdiel medzi novoprijatými a končiacimi ZŠ             

 

 
Z údajov Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky vyplýva, že v sledovaných 
školských rokoch bol počet žiakov deviateho ročníka v predchádzajúcom školskom roku výrazne 
nižší ako počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v nasledujúcom školskom roku. 
To znamená, že do prvých ročníkov stredných škôl nastupuje viac žiakov, ako je žiakov deviateho 
ročníka. Do úvahy sa pritom brali iba žiaci denného štúdia bez externého, nadstavbového, 
pomaturitného a pod. zo škôl so sídlom na území Bratislavského kraja (v počte žiakov prvého 
ročníka nie sú zarátaní žiaci prvých ročníkov osemročného štúdia). 
 
Tento rozdiel môže byť spôsobený tým, že do bilingválnych gymnázií sú prijímaní aj žiaci po 
skončení ôsmeho ročníka základnej školy, do stredných škôl môžu byť prijatí aj žiaci s trvalým 
bydliskom mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja (v školách s nadregionálnou, resp. 
celoslovenskou pôsobnosťou) a môže ísť aj o žiakov opakujúcich ročník, či v odôvodnených 
prípadoch prijatých prestupom (pre porovnanie je uvedený aj údaj o novoprijatých žiakoch). 
 
Na základe toho, že Bratislavský samosprávny kraj poukázal na tento fakt, boli špecifiká jednotlivých 
regiónov zohľadnené aj pri stanovovaní koeficientov, resp. násobkov  predpokladaného počtu 
žiakov posledného ročníka základných škôl pre určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl 
v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.  
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Školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

 

Školský internát 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je v školskom roku 2017/18 13 školských internátov, z toho 8 
internátov na území Bratislavy a 5 internátov v okolí Bratislavy (Pezinok, Modra, Malinovo, Senec, 
Ivanka pri Dunaji). Jeden školský internát má právnu subjektivitu, ostatné sú súčasťou škôl. 
ŠI na Saratovskej 26, Bratislava je od 1. 7. 2016 elokovaným pracoviskom ŠI na Trnavskej 2, 
Bratislava). 
V prehľade sa neuvádza ŠI pri SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava so sídlom na Račianskej 
80, Bratislava, ktorý má od 1. 7. 2015 pozastavenú činnosť.  
ŠI pri SOŠ, Myslenická 1 v Pezinku nemá v aktuálnom školskom roku ubytovaných žiakov stredných 
škôl. 
 

P. 
č. 

Školský internát 

kapacita 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

  
obs. v 

% 
obs. v 

% 
obs. v 

% 
obs. v 

% 
obs. v 

% 
SŠ VŠ iní spolu % 

1. 
pri TK E. Jaczovej, 
Gorazdova 20, BA 
(Úprkova, Hroboňova) 

57 71 63 88 88 79 35 10 4 49 86 

2. Trnavská 2 174 100 100 100 100 100 174 0 0 174 100 

  
Trnavská 2, elok. 
pracovisko ŠI Saratovská 
26,BA* 

423         87 195 0 127 322 76 

3. 
pri SOŠ, Ivanská cesta 21, 
BA (Ivanská cesta 21, 25)  

386 0 74 91 96 96 357 2 19 378 98 

4. 
pri SOŠ kaderníctva a 
vizážistiky, Svätoplukova 
2, BA 

132 100 100 98 68 100 92 27 13 132 100 

5.  
pri SOŠ polygrafickej, 
Račianska 190, BA 

140 71 73 82 76 80 77 0 39 116 83 

6. 
pri SOŠ HSaO,               Na 
pántoch 9, BA 

644 98 93 94 66 67 96 16 325 433 68 

7. 
pri SOŠ IT,            Hlinická 
1, BA 

268 94 74 80 75 75 60 0 0 60 22 

 

pri SOŠA,                              
J. Jonáša 5, BA (Saratovská 
26 B)* 

282 82 80 93 88 0         0 

8. 
pri SOŠ technickej, 
Vranovská 4, BA 
(Vranovská 2, 4) 

406 100 100 100 100 100 393 2 11 406 100 

9. 
pri SOŠ vin.-ovoc., 
Kostolná 3,                                      
Modra 

270 34 32 38 39 48 142 0 0 142 53 

10. 
pri SOŠ, Myslenická 1,             
Pezinok 

40 53 53 55 20 0 0 0 0 0 0 

11. 
pri SOŠ záhr. G. Čejku, 
Bratislavská 44,                      
Malinovo 

133 52 52 44 41 44 22 1 33 56 42 

12. 
pri SpŠ, Ul. SNP 30, Ivanka 
pri Dunaji 

153 98 98 91 92 95 146 0 0 146 95 

  
Svätoplukova38,           
Bernolákovo** 

295 59 79 6 52 52 0 7 153 160 54 

13. 
pri SOŠ AaP, Kysucká 14, 
Senec 

89 73 31 100 57 40 39 0 0 39 44 

  Spolu: 3 892 84 79 81 86 71 1 828 65 793 2 619 67 

 
Uvedená kapacita je súčasný stav. Zmena kapacity nastáva v zmysle legislatívy, prípadne stavebnými úpravami.  

 

*ŠI bol k 30.6.2016 vyradený zo siete škôl a školských zariadení (od 1. 7. 2016 zaradený ako elokované pracovisko ŠI, 
Trnavská 2, Bratislava) 

 
**ŠI je súčasťou Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji, nie sú v ňom ubytovaní žiaci SŠ 
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Školská jedáleň 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 21 školských jedální, ktoré sú súčasťou škôl. Pre žiakov 
pripravujú hlavné jedlá (HJ - obed a večera) a doplnkové jedlá (DJ - raňajky, desiata, olovrant  
a druhá večera). 
 

  

Školská jedáleň 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

P. 
č. 

HJ+DJ HJ+DJ HJ+DJ HJ+DJ HJ+DJ HJ DJ Spolu 

1. 
pri ZŠaGY s VJM, 
Dunajská13,BA   

71 385 63 303 62 089 70 939 77 764 78 909 0 78 909 

2. 
pri GY A. Einsteina, 
Einsteinova 35,BA     

22 419 20 408 26 157 26 158 27 825 24 243 2 296 26 539 

3. 
pri GY J. Papánka, Vazovova 
6, BA     

46 233 42 199 40 889 37 919 33 171 25 551 0 25 551 

4. pri GY, Hubeného 23, BA     60 910 74 437 67 143 61 409 56 044 38 630 7 026 45 656 

5. 
pri GY                                A. 
Bernoláka, Lichnerova 69, 
Senec     

25 438 24 989 24 542 27 371 30 360 31 634 0 31 634 

6. pri OA, Nevädzová 3, BA   19 199 19 673 17 486 18 727 19 270 19 496 0 19 496 

7. pri ŠGY, Ostredková 10, BA  93 730 111 012 118 932 132 152 144 036 39 503 118 509 158 012 

8. pri GY, Pankúchova 6, BA      95 922 88 496 85 229 94 858 90 854 94 887 8 870 103757 

9. pri GY, 1. mája 8, Malacky      55 976 53 675 49 933 46 121 44 429 48 495 0 48 495 

10. pri ŠMNDaG, Teplická 7, BA     33 260 45 581 44 956 48 470 53 060 40 228 19 461 59 689 

11. 
pri TK E. Jaczovej,  
Gorazdova 20, BA    

89 868 88 936 78 259 69 283 65 429 24 325 44 528 68 853 

12. 
pri SŠ, SNP 30, Ivanka pri 
Dunaji     

133 916 117 140 101 041 97 668 95 542 44 175 48 861 93 036 

13. 
pri SOŠ záhradníckej G. 
Čejku, Bratislavská 44, 
Malinovo     

22 761 19 901 17 755 18 315 18 659 8 119 9 448 17 567 

14. 
pri SOŠ vin.-ovoc., Kostolná 
3, Modra     

92 651 90 921 89 110 82 598 85 795 67 087 30 462 97 549 

15. pri SOŠ IT, Hlinická 1, BA      30 942 34 205 33 376 32 298 35 856 16 885 22 135 39 020 

16. 
pri SOŠ HSaO, Na pántoch 9, 
BA     

28 728 31 707 35 963 44 587 50 023 29 488 25 538 55026 

17. 
pri SOŠ, Myslenická 1, 
Pezinok      

20 993 20 351 18 744 14 901 12 749 12 325 0 12 749 

18. pri SOŠ, Račianska 105, BA      24 651 20 255 17 678 17 617 19 371 22 225 0 22 225 

19. pri HA, Mikovíniho 1, BA      12 371 12 349 10 187 9 354 7 889 7 934 0 7 904 

20. 
pri SOŠ polygrafickej, 
Račianska 190, BA     

63 350 67 272 63 662 59 688 68 999 26 822 42 907 69 729 

21. pri SOŠ, Kysucká 14, Senec      10 508 5 852 9 653 14 957 14 729 1 663 9 480 11143 

  SPOLU: 1 055 211 1 052 662 1 012 784 1 025 390 1 051 854 702 624 389 521 1 092 145 

 
 
Stredisko odbornej praxe 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú 3 strediská odbornej praxe, počet vybavených pracovných 
miest je počet miest, na ktorých súčasne môžu žiaci vykonávať prípravu na svoje budúce povolanie. 
 

  
SOP 

Počet vybavených pracovných miest Počet žiakov v SOP 

P. č.  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. 
pri SOŠ vin.-ovoc., 
Kostolná 3,  Modra     

15 15 15 15 15 102 109 105 95 93 
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2. 
pri SŠ, SNP 30,  Ivanka pri 
Dunaji 

37 37 44 49 49 533 527 523 542 544 

3. 
pri SOŠ záhr. G. Čejku, 
Bratislavská 44, Malinovo     

60 60 60 60 60 91 110 107 102 55 

 
 
Centrum voľného času 
BSK zriaďuje 1 centrum voľného času. 
 

P. 
č. 

CVČ Počet záujmových útvarov Počet členov 

 
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. 
pri SOŠ HSaO,                           
Na pántoch 9, BA     

32 32 29 29 31 318 319 385 415 605 

 
 
Školský klub detí 
BSK zriaďuje školské kluby detí pri dvoch základných školách s gymnáziom. 
  

P. 
č. 

ŠKD 
Počet oddelení Počet žiakov 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. 
pri ZŠ a GY s VJM, 
Dunajská 13, BA   

4 4 4 4 5 107 109 112 116 128 

2. pri ŠMNDaG, Teplická 7, BA 12 13 14 15 16 192 205 222 240 243 

 
 
Jazyková škola 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pôsobia dve jazykové školy – JŠ, Palisády 38, Bratislava 
poskytuje jazykové vzdelávanie žiakom stredných škôl, študentom vysokých škôl a dospelým, JŠ pri 
Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava poskytuje jazykové vzdelávanie iba žiakom stredných 
škôl. 
 

P. 
č. 

JŠ 
Počet poslucháčov 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1. Palisády 38, BA 4 763 4 646 4 486 4 120 3 875 

2. pri GY J. Papánka, Vazovova 6, BA 192 149 194 127 156 

 

 
 

Školské zariadenia  - neštátne 

 

Od roku 2008 sa financovanie neštátnych školských zariadení realizuje  z podielových daní 
cez rozpočet  Bratislavského samosprávneho kraja.  
 
Financovanie neštátnych zriaďovateľov základných umeleckých škôl  a školských zariadení sa riadi 
všeobecne záväzným nariadením BSK - VZN BSK č. 2/2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných 
príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií 
jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 
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Prehľad údajov za neštátnych zriaďovateľov, ktorým Bratislavský samosprávny kraj 
poskytuje dotáciu (cirkevní a súkromní): 
 

Rok Počet zriaďovateľov  
Počet školských 

zariadení 
Počet žiakov, poslucháčov, detí za 

šk. rok 

2008 46 52 2 021 2007/2008 

2009 53 60 1 732 2008/2009 

2010 53 62 1 939 2009/2010 

2011 54 62 1 862 2010/2011 

2012 54 60 2 951 2011/2012 

2013 64 69 3 411 2012/2013 

2014 62 67 3 902 2013/2014 

2015 57 64 3 182 2014/2015 

2016 58 66 3 539 2015/2016 

2017 60 69 3 586 2016/2017 
 

 
 
Počet školských zariadení financovaných z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja: 
 

  
Rok 
2010 

Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok          
 2017 

základné umelecké školy 16 16 14 17 16 17 18 18 

jazykové školy 2 2 2 2 2 1 2 2 

školské internáty 1 1 1 1 1 1 1 2 

zariadenia školského stravovania 33 33 34 36 36 33 33 35 

centrá voľného času 5 5 4 6 6 6 6 6 

strediská odbornej praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 

centrá špeciálno-pedagogického 
poradenstva 

2 2 2 1 1 1 1 
1 

centrá pedagog.-psych.porad.a prevencie 1 1 1 4 3 3 3 3 

liečebno-výchovné sanatóriá 1 1 1 1 1 1 1 1 

SPOLU 62 62 60 69 67 64 66 69 

Zdroj: Záverečný účet BSK za rok 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017  

 

 

Financovanie v oblasti školstva  
 

Financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja 
 
 

Rozpočet BSK a jeho čerpanie za oblasť vzdelávania: 

    Schválený Upravený Čerpanie      

 Čerpanie 
podľa 
zdroja     Čerpanie  Čerpanie  

Rok Kat. rozpočet rozpočet k 31.12. ŠR (111) ŠR+EÚ BSK MRZ INÉ 
SSHR v 

% UR v % 

    (SR) (UR)           ZDROJE*     

2010 BV 35 607 080 40 368 137 40 095 527 37 990 341 85 039 1 258 520 676 418 85 209  112,61 99,32 

  KV - 33 082 33 082  -  - 33 082  - - 0,00 100,00 

2011 BV 36 309 494 38 890 735 38 487 403 36 236 409 82 198 943 550 1 164 004 61 242 106,00 98,96 
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  KV 980 000 2 262 701 2 142 832  -  - 2 142 832  -  - 218,66 94,70 

2012 BV 36 507 638 38 514 421 38 060 678 36 190 496 86 697 1 098 680 654 469  30 336 104,25 98,82 

  KV 371 046 377 550 377 550  -  - 377 550  - - 101,75 100,00 

2013 BV 36 822 428 39 236 095  38 885 328 
  

36 821 532  115 747 1 813 925   82 059 52 065 105,60 99,11 

 KV 3 755 000 1 198 967 1 198 967 -    10 000 1 185 867     3 100 - 31,93 100,00 

2014 BV 34 127 783 39 847 512 39 347 169 37 347 278 699 849 1 106 866 174 117 19 059 115,56 98,97 

 KV - 228 478 228 478 - - 228 478 - - 0,00 100,00 

2015 BV 45 383 507 50 618 067 50 081 743 38 929 501 1 641 558 9 343 395 112 987 54 302 77,03 98,94 

 KV 10 150 5 234 242 4 387 195 - - 4 381 195 6 000 - 0,00 83,81 

2016 BV 
 

38 053 450 43 837 372 43 775 985 40 318 634 - 2 981 103 389 518 86 730 115,04 99,86 

 KV - 75 000 32 996 - - 2 374 741 - - 0,00 43,99 

2017 BV 37 655 085 44 579 395 44 091 005 42 487 145 279 419 1 152 680 27 022 144 739 117,09 98,90 

 KV  4 672 500 4 672 500 - - - - - - 100,00 

*dotácie od ostatných subjektov verejnej správy (súťaže z OÚ,dary) 

BV – bežné výdavky, KV – kapitálové výdavky, MRZ – mimorozpočtové zdroje(§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.) 

Zdroj:  Záverečné účty BSK za roky 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016, 2017  

           MRZ zo Správ o hospodárení za roky 2010 – 2017 MŠVVaŠ SR,  

           EÚ projekty z účtovných závierok škôl za jednotlivé roky, 

           čerpanie FP zo ŠR znížené o nedočerpané FP z r. 2017 (presunuté do r. 2018) a FP vrátené do ŠR       

      

 

                                                                                                                                                                                        

Finančné prostriedky účelovo poskytnuté na opravy a údržbu 

                                                                                            Rok 
   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

3 818 925 4 850 530 2 985 263 2 042 196 1 089 975  904 315 
 

2 372 668 
 

1 574 389 
 

Zdroj: Záverečné účty BSK za roky 2010 – 2017 

 

 

Financovanie  školských  zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  

Rok 
Kód 

EK 

Ekonomická 

klasifikácia 

Schválený 

rozpočet 

v EUR 

Upravený 

rozpočet               

v EUR 

Čerpanie             

v EUR 

Čerpanie k 

upravené

mu 

rozpočtu v 

% 

z toho čerpané    

z rozpočtu BSK 

z toho 

čerpané z 

rozpočtu 

BSK v % 

2010 600 

Bežné 

výdavky 4 287 440,00 4 769 603,78 4 769 596,79 100,00 4 769 596,79 100,00 

2011 600 

Bežné 

výdavky 4 168 314,00 4 554 937,59 4 554 925,81 100,00 4 554 925,81 100,00 

2012 600 

Bežné 

výdavky 4 300 916,00 4 568 533,00 4 568 523,79 100,00 4 568 523,79 100,00 

2013 600 

Bežné 

výdavky 4 129 996,00 4 364 047,55 4 325 720,15 100,89 4 156 241,00 96,08 

2014 600 

Bežné 

výdavky 4 657 535,00  4 695 572,16 4 682 226,95 99,72 4 682 226,95 99,72 
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2015 600 

Bežné 

výdavky 3 749 580,00 3 758 549,00 3 716 370,00 98,88 3 716 370,00 100,00 

2016 600 

Bežné 

výdavky 4 126 768,00 4 765 640,00 4 765 640,00 100,00 4 765 640,00 100,00 

2017 600 

Bežné 

výdavky 4 361 517,00 4 650 860,17 4 650 664,50 100,00 4 650 664,50 100,00 

Zdroj: Záverečné účty BSK za roky 2010 - 2017 

 
 

Financovanie neštátnych školských zariadení  
 

Financovanie neštátnych zriaďovateľov základných umeleckých škôl  a školských zariadení 
upravuje VZN BSK č. 2/2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského 
samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným 
umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
 

Finančné prostriedky poskytnuté na financovanie neštátnych školských zariadení: 

 

Rok Výška poskytnutej dotácie BSK v EUR 

2008 
 

1 330 578 

2009 
  

1 430 824 

2010 
  

1 987 250 

2011 
  

1 539 945 

2012 
  

1 752 392 

2013 1 800 758 

2014 1 706 930 

2015 1 711 657 

2016 1 851 453 

2017 1 987 123 

 

 

Vývoj počtu zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  

 

rok PDG NPDG Spolu PDG NPDG Spolu PDG NPDG Spolu 

2006 2394,2 806,3 3200,5 167,2 265,6 432,8 2561,3 1072 3633,3 

2007 2319,4 762,7 3082,2 171,3 265,6 436,9 2490,7 1028,4 3519,1 

2008 2182,5 710,1 2892,6 170,9 247,4 418,2 2353,3 957,5 3310,8 

2009 2098,3 696 2794,3 161,9 251,8 413,7 2260,2 947,7 3207,9 

2010 2037,7 683,9 2721,6 150 255,6 405,6 2187,7 939,4 3127,1 
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2011 1928,1 660,3 2588,4 157,1 253,1 410,2 2085,2 913,4 2998,6 

2012 1826,4 634,2 2460,6 157,2 242,3 399,5 1983,7 876,5 2860,2 

2013 1773,8 669,2 2443 156,8 258,6 415,4 1930,6 927,8 2858,4 

2014 1729,1 666,4 2395,5 153,4 241,1 394,5 1882,4 907,4 2789,8 

2015 1706 641,1 2347,1 145,2 255,7 400,9 1851,2 896,8 2748 

2016 1672,5 623,4 2295,9 150,3 247,8 398,1 1822,8 871,2 2694 

2017 1660 637,6 2297,6 148,2 239,8 388 1808,2 877,4 2685,6 

Vysvetlivky:  PDG – pedagogickí zamestnanci,  
                     NPDG – nepedagogickí zamestnanci 

    

Vývoj počtu pedagogických zamestnancov:  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2561,3 2490,7 2353,3 2260,2 2187,7 2085,2 1983,7 1930,6 1882,4 1851,2 1822,8 1808,2 

 

Vývoj počtu nepedagogických zamestnancov: 

 

    

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1072 1028,4 957,5 947,7 939,4 913,4 876,5 927,8 907,4 896,8 871,2 877,4 

 

Vývoj počtu všetkých zamestnancov:     

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3633,3 3519,1 3310,8 3207,9 3127,1 2998,6 2860,2 2858,4 2789,8 2748 2694 2685,6 

 

 

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu  
v Bratislavskom samosprávnom kraji je poradným orgánom predsedu Bratislavského 
samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.  
 
Aktuálne zloženie – k 1. 4. 2018: 
Predseda – Mgr Juraj Droba, MBA, MA - predseda BSK 
Podpredseda - Mgr. Katarína Dubovanová – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Tajomník – Mgr. Igor Urbančík - riaditeľ odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK 
Členovia: 
PhDr. Alžbeta Ožvaldová - podpredsedníčka BSK 
Mgr. Rudolf Novák - Okresný úrad Bratislava, odbor školstva 
Ing. Juraj Majtán – Slovenská obchodná a priemyselná komora  
Mgr. Daniela Jaslovská – Slovenská živnostenská komora 
Ing. Andrea Záhradníková – Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava 
Bc. Jana Kollárová – Úrad Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 
Ing. Peter Blubla – Republiková únia zamestnávateľov 
Eva Matulová – Slovenská komora medicínsko – technických pracovníkov 
PaedDr. Eva Klikáčová – OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
PaedDr. Jozef Horák – Územná školská rada BSK 
RNDr. Renáta Valeková – Volkswagen Slovakia a. s. 
Bohumil Bača, akademický maliar – Asociácia súkromných škôl a šk. zariadení Slovenska 
Ing. Jaroslav Holeček – zamestnávatelia združení v Rade vlády pre OVP 
Mgr. Viera Kyselicová – Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza  
Ing. Mária Filová – zriaďovatelia stredných škôl zriadených rehoľou 
Mgr. art. Tibor Ghillány – Únia konzervatórií SR 
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Územná školská rada Bratislavského samosprávneho kraja  
je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy                  
a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, 
školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov             
z pohľadu školskej problematiky, plní funkciu rady školy ku školám a školským zariadeniam, ktorých 
zriaďovateľom je okresný úrad alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená.  
 
Aktuálne zloženie k 25. 4. 2018: 
Predseda - doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. – delegovaný zástupca BSK 
Podpredseda - Mgr. Jana Bachratá  –  predsedníčka RŠ pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, 
Bratislava 
Členovia: 
PaedDr. Lucia Takáčová – delegovaný zástupca Odboru školstva OÚ Bratislava 
Ing. Bystrík Hollý – predseda RŠ pri SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava 
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. –  predseda RŠ pri Gymnáziu L. Sáru 1, Bratislava 
Mgr. Beáta Matulová –  predsedníčka RŠ pri ŠZŠ s MŠ, Žehrianska 9, Bratislava 
JUDr. Igor Sidorjak, PhD. –  rodič z RŠ pri Spojenej škole, Metodova 2, Bratislava 
Renáta Chorvatová  –  rodič z RŠ pri ŠZŠ s MŠ, Karpatská 1, Bratislava 
PaedDr.  Jozef Horák –  riaditeľ SOŠ gastronómie a hotel. služieb,  Farského 9, Bratislava 
RNDr. Pavel Sadloň – riaditeľ Gymnázia, L. Sáru č. 1, Bratislava 
Mgr. Eduard Filo –  riaditeľ Odborného učilišťa, Dúbravská 1, Bratislava 
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II. Východiská 
 

 
Potreby trhu práce 
 
Pri spracovaní pôvodného materiálu v roku 2013 neboli k dispozícii údaje o potrebách trhu práce, 
ktoré by bolo možné využiť pri nastavovaní plánov výkonov pre stredné školy v regióne.  
V júni 2013 bola samosprávnym krajom elektronicky doručená analýza predpokladaných potrieb 
zamestnancov v jednotlivých povolaniach spracovaná zamestnávateľskými zväzmi a združeniami, 
ktorá poskytovala prehľad o dodatočnej potrebe zamestnancov v roku 2017 v členení podľa krajov 
(v roku 2015 bol tento prehľad dopracovaný do roku 2020). Materiál obsahoval informácie                 
o aktuálnom stave a predpokladanej potrebe pracovníkov v jednotlivých profesiách, no jeho 
uplatnenie pre potreby samosprávneho kraja nebolo možné, nakoľko ponúkal výhľadovú potrebu do 
roku 2017, čo neodrážalo plánované výkony (určovali sa na školský rok 2014/15, v roku 2017 by 
končili len absolventi trojročných odborov) a súčasne obsahoval len informáciu o potrebe 
zamestnancov podľa národnej sústavy povolaní, pričom chýbal prevodník, ktorý by určil, aké 
študijné, resp. učebné odbory sú požadované pre výkon konkrétneho povolania. Aktualizovaný 
prehľad do roku 2020 bol v roku 2015 už spracovaný podľa jednotlivých odborov vzdelávania. 
 
V marci 2014 konštatovala Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá sa zaoberala 
problematikou potrieb trhu práce, že v nasledujúcich piatich rokoch budú zamestnávatelia na 
Slovensku potrebovať celkovo 320 000 pracovníkov. Z toho 99 200 s vysokoškolským vzdelaním 
a 220 800 so stredoškolským odborným vzdelaním. Informáciu predložili zástupcovia 
zamestnávateľov v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu - Asociácie 
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 
Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenskej banskej komory. 
Ročne by tak podľa ich odhadov mali zamestnávatelia potrebovať približne 44 000 vyštudovaných 
stredoškolákov. Stredné školy v súčasnosti však ročne majú menej ako 50 000 absolventov, pričom 
iba 10 % z nich sa zamestná v odbore, ktorý vyštudovali a 60 % pokračuje v štúdiu na vysokej 
škole. 
 
V roku 2015 boli samosprávnym krajom k dispozícii pracovné materiály v rámci projektu Rozvoj 
stredného odborného vzdelávania, ktoré obsahovali prehľad o dodatočnej potrebe trhu práce 
v jednotlivých odboroch vzdelania do roku 2020.  
 
V roku 2016 bola po prvýkrát samosprávnym krajom poskytnutá  Radou zamestnávateľov pre 
systém duálneho vzdelávania oficiálna informácia o dodatočnej potrebe trhu práce do roku 2022, 
ktorá bola spracovaná stavovskými a profesijnými organizáciami v súčinnosti s Ústredím práce, 
sociálnych vecí a rodiny.  
 
Vo februári roku 2017 boli samosprávnym krajom predložené Ústredím práce, sociálnych vecí 
a rodiny údaje o dodatočnej potrebe trhu práce, ktoré boli spracované na základe nových prognóz 
v členení podľa študijných a učebných odborov na obdobie rokov 2017 – 2021 (ako aj pilotné 
kvalifikované odhady na obdobie 2022 – 2025). Údaje boli spracované pod koordináciou odborníkov 
ÚPSVaR prostredníctvom riešiteľského tímu TREXIMA Bratislava podľa požiadaviek poverených 
expertov Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a Pracovnej skupiny Rady vlády 
SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre verifikáciu potrieb trhu práce. 
Vzhľadom na to, že potreby trhu práce neboli špecifikované na potreby absolventov škôl a potreby 
zamestnancov po získaní rekvalifikácie, inicioval Bratislavský samosprávny kraj pracovné stretnutie 
na úrovni zástupcov ÚPSVaR, Treximy, zamestnávateľov, ŠIOV-u a BSK, s cieľom prerokovania 
Dodatočnej potreby trhu práce zaslanej generálnym riaditeľom UPSVaR. Požadované rozdelenie 
potrieb trhu práce, z ktorého by bola zrejmá potreba absolventov nedokázal spracovateľ Trexima 
zabezpečiť. 



32 

 

 
Rok 2018 – 4. mája 2018 bol predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja doručený list riaditeľa 
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, v ktorom informuje, že na základe vzájomnej spolupráce 
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami 
a po prerokovaní a schválení v regionálnej pracovnej skupine pre verifikáciu potrieb trhu práce, boli 
spracované údaje o potrebách trhu práce v členení na študijné a učebné odbory. Údaje boli 
spracované do „Plánovacej tabuľky pre určovanie počtu žiakov a tried prvého ročníka pre školský 
rok 2019/2020“ a sú podkladom pre proces určovania počtu žiakov a tried prvého ročníka pre 
školský rok 2019/2020. Táto tabuľka bola doručená na odbor školstva, mládeže a športu aj 
elektronicky.  
 

 
Prehľad o počte absolventov a uchádzačov o zamestnanie podľa jednotlivých 
stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji 
 
Prehľad vychádza z podkladov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
Absolventská  štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie - absolventov škôl je 
spracovaná k septembru 2017.  
Definícia absolventa je daná zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
Absolventom je občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý skončil príslušným stupňom vzdelania 
sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred 
zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie. 
 

 
Prehľad o počte absolventov a uchádzačov o zamestnanie podľa jednotlivých 
stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji 
 

Gymnáziá: 

P.č. Názov školy 
Zriaďo-
vateľ 

Absolventi 
2016+2017 

Nezamestnaní 
absolventi 

9/2017 

AMN (v 
%)    

9/2017 

1 Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava š 192 9 4,7% 

2 Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava š 137 7 5,1% 

3 Súkromné gymnázium, Svätoplukova 38, Bratislava s 48 7 14,6% 

4 Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, Bratislava š 141 6 4,3% 

5 Gymnázium, 1. mája 8, Malacky š 136 6 4,4% 

6 Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava š 65 4 6,2% 

7 Gymnázium, Metodova 2, Bratislava š 306 4 1,3% 

8 Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava š 117 4 3,4% 

9 Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, 
Lichnerova 71, Senec 

š 45 4 8,9% 

10 Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava š 199 3 1,5% 

11 Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 
Bratislava 

š 205 3 1,5% 

12 Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava š 125 3 2,4% 

13 Súkromné gymnázium, Vážska 32, Bratislava s 30 3 10,0% 

14 Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava š 290 3 1,0% 

15 Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava š 127 3 2,4% 

16 Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, Bratislava c 130 2 1,5% 

17 Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava š 208 2 1,0% 

18 Gymnázium Svätej Uršule,Nedbalova 6, Bratislava c 49 2 4,1% 

19 Gymnázium, Bilíkova 24, Bratislava š 253 2 0,8% 

20 Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, c 87 2 2,3% 
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Bratislava 

21 Gymnázium, Senecká 2, Pezinok š 119 2 1,7% 

22 Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava c 31 2 6,5% 

23 ZŠa GYM s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská  
13, Bratislava 

š 97 1 1,0% 

24 
Súkromné gymnázium Galileo School, Dudvážska 6, 
Bratislava 

s 22 1 4,5% 

25 Súkromné gymnázium, Česká 10, Bratislava s 83 1 1,2% 

26 Gymnázium Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava c 13 1 7,7% 

27 Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 
Malacky 

c 48 1 2,1% 

28 Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5, Modra š 73 1 1,4% 

29 Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec š 79 1 1,3% 

30 Súkromné gymnázium nemecko-slovenské, Palisády 51, 
Bratislava 

s 16   0,0% 

31 Súkromné gymnázium Cambridge International School, 
Úprkova 3, Bratislava 

s 21   0,0% 

32 
1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 
Bratislava 

s 45   0,0% 

33 Súkromné športové gymnázium Gaudeamus, Dudvážska 6, 
Bratislava 

s 22   0,0% 

34 Gymnázium,Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, Bachova 
4, Bratislava 

c 27   0,0% 

35 Gymnázium školských bratov, Spojenej školy de La Salle, 
Čachtická 14, Bratislava 

c 37   0,0% 

36 Súkromné gymnázium COGITATIO, Batkova 2, Bratislava s 7   0,0% 

37 Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava š 47   0,0% 

38 Súkromné gymnázium British International School 
Bratislava, Pekníkova 6, Bratislava 

s 71   0,0% 

39 Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava c 107   0,0% 

40 Súkromné gymnázium MERCURY, Zadunajská cesta 27, 
Bratislava 

s 13   0,0% 

41 Súkromné bulharské gymnázium Christa Boteva, 
Záporožská 8, Bratislava 

s 13   0,0% 

Zdroj: CVTI SR 
Vysvetlivky: 
AMN -  absolventská miera nezamestnanosti 
Škola:  š štátna 
 s súkromná 
 c cirkevná 

 
Stredné odborné školy: 

P.č. Názov školy 
Zriaďo-
vateľ 

Absolventi 
2016+2017 

Nezamestnaní 
absolventi 

9/2017 

AMN (v 
%)    

9/2017 

1 SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava š 188 21 11,2% 

2 SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava š 151 18 11,9% 

3 Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava š 155 18 11,6% 

4 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava š 146 17 11,6% 

5 Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava š 302 17 5,6% 

6 Spojená škola, Ul. SNP 30, Bratislava š 178 17 9,6% 

7 Súkromná SOŠ, Exnárova 20, Bratislava  s 168 16 9,5% 

8 SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava š 119 15 12,6% 

9 Obchodná akadémia, Myslenická 1, Bratislava š 122 15 12,3% 

10 SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava š 105 14 13,3% 

11 SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava š 170 14 8,2% 

12 
SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 
Bratislava 

š 158 14 8,9% 
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13 Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava š 122 13 10,7% 

14 SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava š 97 13 13,4% 

15 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava š 229 12 5,2% 

16 Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava š 129 12 9,3% 

17 SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava š 51 12 23,5% 

18 SOŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava š 63 12 19,0% 

19 Cirkevná SOŠ elektrotechnická P. G. Frassatiho, 
Vazovova 12, Bratislava 

c 104 11 10,6% 

20 SOŠ elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava š 149 10 6,7% 

21 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava š 152 10 6,6% 

22 Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava š 112 10 8,9% 

23 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská 
cesta 11, Bratislava 

š 106 10 9,4% 

24 SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava š 44 9 20,5% 

25 SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava š 47 9 19,1% 

26 Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra š 42 9 21,4% 

27 SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra š 42 9 21,4% 

28 Súkromná SOŠ - Gastroškola, Bieloruská 1, Bratislava s 29 8 27,6% 

29 SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava š 76 8 10,5% 

30 SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 
Bratislava 

š 90 7 7,8% 

31 SOŠ automobilová, Jána Jonáša 5, Bratislava s 28 7 25,0% 

32 Súkromná SOŠ automobilová Duálna akadémia, Jána 
Jonáša 5, Bratislava 

s 36 7 19,4% 

33 SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava š 77 7 9,1% 

34 Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, 
Bratislava 

š 85 7 8,2% 

35 Stredná odborná škola, Komenského 27, Bratislava š 28 7 25,0% 

36 Stredná odborná škola, Myslenická 1, Bratislava š 26 7 26,9% 

37 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava š 62 6 9,7% 

38 Súkromná SOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 
Bratislava 

s 67 6 9,0% 

39 Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec š 53 6 11,3% 

40 SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec š 36 6 16,7% 

41 
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 
Bratislava 

š 94 5 5,3% 

42 Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava š 63 5 7,9% 

43 SOŠ pedagogická, Bullova 2, Bratislava š 46 5 10,9% 

44 
Súkromná športová SOŠ, M. C. Sklodowskej 1, 
Bratislava 

s 43 5 11,6% 

45 
SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 
Malinovo 

š 32 5 15,6% 

46 
Súkromná SUŠ škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 
Bratislava 

s 56 4 7,1% 

47 SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, Bratislava š 93 4 4,3% 

48 Súkromná SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava s 48 3 6,3% 

49 SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava š 23 3 13,0% 

50 Súkromná SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké 
námestie 1, Bratislava 

s 65 3 4,6% 

51 SOŠ vinársko - ovocinárska, Kostolná 3, Modra š 61 3 4,9% 

52 Súkromná hotelová akadémia HaGMa, Biskupická 21, 
Bratislava 

s 30 2 6,7% 

53 Súkromná OA Profi - Kamo, Dudvážska 6, Bratislava s 11 2 18,2% 

54 Súkromná SOŠ veterinárna, Bullova 2, Bratislava s 46 2 4,3% 

55 
Súkromná stredná odborná škola, Budatínska 61, 
Bratislava 

s 35 2 5,7% 

56 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava š 75 2 2,7% 
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57 SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 
1, Bratislava 

š 57 1 1,8% 

58 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová 
dolina 29, Bratislava 

s 28   0,0% 

59 Súkromná SOŠ, Dudova 4, Bratislava s 20   0,0% 

60 Súkromná obchodná akadémia, Plavecký Štvrtok 51 s 13   0,0% 

Zdroj: CVTI SR 
Vysvetlivky: 
AMN -  absolventská miera nezamestnanosti 
Škola:  š štátna 
 s súkromná 
 c cirkevná 

 
Konzervatóriá: 

P.č. Názov školy 
Zriaďo-
vateľ 

Absolventi 
2016+2017 

Nezamestnaní 
absolventi 

9/2017 

AMN (v 
%)    

9/2017 

1 Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava š 236 1 0,4% 

2 Súkromné konzervatórium ALKANA, Batkova 2, Bratislava s 6 1 16,7% 

3 
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, 
Bratislava 

š 19   0,0% 

4 Cirkevné konzervatórium, Beňadická 16, Bratislava c 64   0,0% 

Zdroj: CVTI SR 
Vysvetlivky: 
AMN -  absolventská miera nezamestnanosti 
Škola:  š štátna 
 s súkromná 
 c cirkevná 

 

 
Študijné a učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu 
práce a študijné a učebné odbory, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce  
 
V súlade s § 29 ods. 2 a 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene       
a doplnení niektorých zákonov zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným 
počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré 
sú nad rozsah potrieb trhu práce, vypracúva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a tieto zoznamy po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom 
webovom sídle každoročne do 31. januára.  
Aktuálne platné zoznamy boli schválené dňa 15. februára 2017 pod číslom 2017-2528/5418:1-10E0. 
 
Zoznamy boli vytvorené v súlade so Smernicou č. 1/2017, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe 
zoznamu študijných  odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce 
a zoznamu učebných odborov a študijných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 
potreby trhu práce, ktorá bola vypracovaná v spolupráci so zástupcami stavovských a profesijných 
organizácií, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických informácií. 
 
Pri tvorbe zoznamov boli brané do úvahy zdroje údajov, ktoré boli relevantné pre zaradenie 
študijného odboru alebo učebného odboru do príslušného zoznamu: 

 absolventská miera nezamestnanosti v príslušnom odbore vzdelávania za máj 2016, 
 celkový počet žiakov v príslušnom odbore vzdelávania k 15. 9. 2016, 
 dodatočná potreba zamestnancov v kalendárnom roku v závislosti podľa dĺžky štúdia             

v príslušnom odbore vzdelávania, 
 odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, 
 regionálne stratégie výchovy a vzdelávania, 
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 študijné a učebné odbory, v ktorých je možné k 1. 9. 2016 poskytovať odborné vzdelávanie 
a prípravu v systéme duálneho vzdelávania, 

 študijné a učebné odbory, vo vzťahu ku ktorým je k 1. 9. 2016 zriadené centrum odborného 
vzdelávania a prípravy, 

 študijné a učebné odbory, v ktorých sa pripravuje k 15. 9. 2016 15 a menej žiakov. 
 
Zoznamy budú mať v praxi nasledovné uplatnenie:  
a) študijné a učebné odbory zaradené v predmetných zoznamoch budú podľa § 4 ods. 14 a 15 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších 
predpisov, počas doby zaradenia zohľadňované pri rozpise finančných prostriedkov v rámci 
normatívneho financovania na žiaka prvého ročníka strednej odbornej školy a jeho nasledujúcich 
ročníkov a na žiaka strediska praktického vyučovania, ktorý je žiakom prvého ročníka strednej 
odbornej školy a jeho nasledujúcich ročníkov,  
 

b) zaradenie študijného odboru alebo učebného odboru do zoznamu študijných odborov a učebných 
odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce predstavuje jeden z 
osobitných prípadov, keď zriaďovateľ strednej školy môže za podmienok § 33 ods. 8 písm. a) 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov určiť aj menší počet žiakov v triede (9 žiakov v dennej forme 
štúdia, 5 žiakov v externej forme štúdia) ako je minimálny počet žiakov v triedach stredných škôl v 
zmysle § 33 ods. 7 školského zákona (17 žiakov v dennej forme štúdia, 8 žiakov v externej forme 
štúdia),  
 

c) v zmysle § 27 ods. 3 zákona sa žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo 
odborných činností v študijnom odbore alebo učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných 
odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce 
poskytuje motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,  
 

d) zaradenie študijného alebo učebného odboru do predmetných zoznamov predstavuje relevantné 
kritérium pri určovaní počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia stredných škôl pre prijímacie 
konanie v nasledujúcom školskom roku všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja       
v zmysle § 31 ods. 2 a 3 zákona a pri rozhodovaní ministerstva školstva podľa § 29 ods. 6 zákona    
o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl určeného všeobecne záväzným nariadením 
samosprávneho kraja.  
 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce:  
3916 M  životné prostredie  
8222 M  úžitková maľba  
8276 Q  produktová tvorba  
8557 H  umelecký stolár  
 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 
potreby trhu práce:  
2430 H  operátor strojárskej výroby  
2433 H  obrábač kovov  
2435 H 01  klampiar – strojárska výroba  
2435 H 02  klampiar – stavebná výroba  
2464 H  strojný mechanik  
2466 H 02  mechanik opravár – stroje a zariadenia  
2466 H 10  mechanik opravár – koľajové vozidlá  
2466 H 21  mechanik opravár – hasičská technika  
2675 Q  elektrotechnika  
2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika  
2683 H 12  elektromechanik – automatizačná technika  
2683 H 13  elektromechanik – telekomunikačná technika  
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2683 H 14  elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika  
2683 H 15  elektromechanik – úžitková technika  
2683 H 17  elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá  
2738 H 01  operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla  
2738 H 02  operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov  
2738 H 03  operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla  
2738 H 04  operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky  
2738 H 05  operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov  
2738 H 06  operátor sklárskej výroby – brúsenie skla  
2839 Q  manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu  
2848 M  chemická informatika  
2859 K  operátor gumárskej a plastikárskej výroby  
2860 K  chemik operátor  
2949 M  výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín  
2987 H 01  biochemik – mliekarská výroba  
2987 H 02  biochemik – výroba piva a sladu  
2987 H 03  biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína  
3247 K  technik obuvníckej výroby  
3274 H  obuvník  
3473 H 06  polygraf – grafik  
3473 H 07  polygraf – tlačiar  
3473 H 08  polygraf – knihár  
3672 H  kamenár  
3758 K  operátor prevádzky a ekonomiky dopravy  
3762 H  železničiar  
4561 H 01  poľnohospodár – mechanizácia  
4561 H 02  poľnohospodár – farmárstvo  
4578 H  rybár  
5325 Q  diplomovaná všeobecná sestra  
6310 Q  financie  
6475 H  technicko-administratívny pracovník  
7667 N  starostlivosť o seniorov v sociálnych službách  
8503 K  umeleckoremeselné spracúvanie kovov  
 
Vysvetlivky: 
H -  učebné odbory –stredné odborné vzdelanie (3-ročné) 
M – študijné odbory – úplné stredné odborné vzdelanie (odborná prax alebo umelecká prax) 
N – pomaturitné kvalifikačné štúdium 
K –  študijné odbory – úplné stredné odborné vzdelanie (odborný výcvik) 
L – nadstavbové štúdium pre absolventov 3 ročných učebných odborov - úplné stredné odborné  
      vzdelanie 
Q – študijné odbory – vyššie odborné vzdelanie a študijné odbory na konzervatóriách 

 
V školskom roku 2017/18 neboli tieto zoznamy aktualizované, všetky uvedené informácie ostávajú 
v platnosti aj pre aktuálny školský rok. 
 

 
Duálne vzdelávanie  
 

Dňa 1. 4. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza do školského systému odborného 
vzdelávania prvky duálneho vzdelávania. 
 

Hlavným cieľom duálneho vzdelávania je väčšia zainteresovanosť zamestnávateľov na odbornom 
vzdelávaní a príprave, zabezpečenie odbornej prípravy žiakov priamo u zamestnávateľov, čím sa 
dosiahne lepšia pripravenosť žiakov na zamestnanie hneď po ukončení štúdia. V systéme duálneho 
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vzdelávania sa žiak pripravuje na výkon povolania podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek 
zamestnávateľa. 
 

V školskom roku 2015/2016 sa v Bratislavskom kraji do systému duálneho vzdelávania zapojilo 7 
zamestnávateľov, ktorí uzatvorili zmluvy o duálnom vzdelávaní s dvomi školami, učebné zmluvy 
podpísalo 29 žiakov:  
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava – 20 žiakov  

- 15 – dm drogerie markt s.r.o.,  

- 5 – TESCO STORES a.s.,  
SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava – 9 žiakov  

- 3 – BOAT Bratislava,  

- 3 – Todos Italia,  

- 2 – Todos Bratislava,  

- 1 – Auto-Impex Bratislava.                                       
(pozn. 1 zamestnávateľ mal podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní, no nezazmluvnil ani jedného 
žiaka) 
 

Školský rok 2016/2017: 
Podľa informácií Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (orgán vytvorený 
zamestnávateľmi, ktorí pôsobia v systéme duálneho vzdelávania) bolo pre školský rok 2016/17 
certifikovaných 45 zamestnávateľov (94 prevádzok), ktorí mali záujem vytvoriť 349 učebných miest 
pre žiakov (údaj z februára 2016). 
 

Na školský rok 2016/2017 podpísalo zmluvy o duálnom vzdelávaní 35 zamestnávateľov                   
s 9 strednými odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorí ponúkali 355 miest pre 
žiakov.  
 
V školskom roku 2017/18 je do systému duálneho vzdelávania v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK zapojených 9 škôl, ktoré majú podpísané zmluvy s 23 zamestnávateľmi 
a vzdelávajú 86 žiakov, z toho je 34 žiakov 1. ročníka. 5 stredných škôl má podpísané zmluvy so 
zamestnávateľmi, no zatiaľ nepripravujú žiakov v systéme duálneho vzdelávania.     
 

P.č. Škola 

Počet 
zamest
návateľ

ov Zamestnávatelia Odbor 

Počet 
žiako

v 
k 1.9. 
2017 

 
Počet 
žiakov 

I. 
ročníka 

 
Pozn. 

1. 

SOŠ obchodu a 
služieb Samuela 
Jurkoviča, Sklenárova 
1, Bratislava 

7 

dm drogerie markt, s.r.o 

6442 K obchodný 
pracovník,   
6405 K pracovník 
marketingu 

25 

8  

TESCO STORES SR, a.s. 

6442 K obchodný 
pracovník,   
6405 K pracovník 
marketingu 

15 5 

 

Leder & Schuh SK spol. 
s.r.o 

6442 K obchodný 
pracovník 
6460 H predavač 

5 
4  

Deichmann-Obuv SK, s.r.o 
6442 K obchodný 
pracovník 

3 
0  

Kaufland Slovenská 
republika 

6442 K obchodný 
pracovník,   
6405 K pracovník 
marketingu 
6460 H predavač 

5 3  

Lidl Slovenská republika 
v.o.s 

6442 K obchodný 
pracovník,   
6405 K pracovník 
marketingu 

12 6  



39 

 

BILLA  s.r.o 
6442 K obchodný 
pracovník 

7 
4  

     72 30  

2. 
SOŠ dopravná, 
Kvačalova 20, 
Bratislava 

4 

IMPA Bratislava 

2487 H01 autoopravár 
mechanik 
2487 H02 autoopravár 
elektrikár 
2487 H03 autoopravár 
karosár 
2487 H04 autoopravár 
lakovník 

 

 

len 
zmluva 

JL spol. s r.o. 

2487 H01 autoopravár 
mechanik 
2487 H02 autoopravár 
elektrikár 
2487 H03 autoopravár 
karosár 
2487 H04 autoopravár 
lakovník 

 

 

len 
zmluva 

Auto Rotos-Rozbora,s.r.o. 

2487 H01 autoopravár 
mechanik 
2487 H02 autoopravár 
elektrikár 
2487 H03 autoopravár 
karosár 
2487 H04 autoopravár 
lakovník  

 

 

len 
zmluva 

Dopravný podnik Ba 

2487 H01 autoopravár 
mechanik 
2487 H02 autoopravár 
elektrikár 
2487 H03 autoopravár 
karosár 
2487 H04 autoopravár 
lakovník 

 

 

len 
zmluva 

        

3. 

SOŠ 
elektrotechnická, 
Rybničná 59, 
Bratislava 

3 

Železnice SR 

2683 H 11 
elektromechanik – 
silnoprúdová technika, 
2697 K mechanik 
elektrotechnik 

6 

1  

BEZ Transformátory, a.s.  
2697 K mechanik 
elektrotechnik 

2 
0  

  
Západoslovenská 
distribučná, a.s. 

2697 K mechanik 
elektrotechnik 

2 
2  

     10 3  

4. 
SOŠ, Račianska 105, 
Bratislava 

1 Royal Hair, Stupava 
6456 H kaderník 

 
 len 

zmluva 

   FriserKlier s.r.o. 
6456 H kaderník 

 
 len 

zmluva 

5. 
SOŠ chemická, Vlčie 
hrdlo 50, Bratislava 

2 

TAU - CHEM spol. s.r.o. 
2860 K chemik operátor 

 
 len 

zmluva 

MIKROCHEM spol. s.r.o. 
2860 K chemik operátor 

 
 len 

zmluva 

        

6. 
SOŠ, Svätoplukova 2, 
Bratislava 

1 Frisör Klier s.r.o. 
6456 H kaderník 

2 0  

     2 0  

7. 

SOŠ hotelových 
služieb a obchodu, 
Na pántoch 9, 
Bratislava 

2 

Lidl Slovenská republika 
v.o.s 

 
  

len 
zmluva 

TESCO STORES SR, a.s. 
6405 K pracovník 
marketingu 

  
len 

zmluva 

        

8. SOŠ polygrafická, 1 Slovenská Grafia a.s. 3457 K operátor tlače   len 
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Račianska 190, 
Bratislava 

3446 K grafik tlačových 
médií 
3473 H 07 polygraf – 
tlačiar 
3473 H 08 polygraf - 
knihár 

zmluva 

        

9. 
Spojená škola Ivanka 
pri Dunaji 

1 SD Šenkvice 
4524 H 
agromechanizátor 
opravár 

1 0 
 

  1 Národný žrebčín 
„Topoľčianky“, štátny 
podnik 

4580 H 02 chovateľ-chov 
koní a jazdectvo 1 1 

 

     2 1  

 SPOLU 23   86 34  

 

 
Zo skúseností z predchádzajúcich rokov je zrejmé, že záujem o duálne vzdelávanie nenapĺňa  
predpoklady zamestnávateľov. Bratislavský samosprávny kraj podporuje všetky aktivity škôl 
a zamestnávateľov smerujúce k zvýšeniu počtu žiakov zapojených do SDV a aj aktívne vstupuje do 
rokovania so zamestnávateľmi. Vo februári 2018 zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj 
pracovné stretnutie s výchovnými poradcami základných škôl z Bratislavského regiónu, kde im 
stredné školy v pôsobnosti BSK prezentovali výhody a možnosti duálneho vzdelávania. 
 
V súčasnosti prebiehajú rokovania stredných škôl so zamestnávateľmi a pripravujú sa podpisy 
ďalších zmlúv o duálnom vzdelávaní na školský rok 2018/2019.  
 

 
Koeficienty  
– násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl na 
určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre 
prijímacie konanie pre školský rok 2018/19 
 
Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre určovanie počtu 
tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre príslušný 
školský rok určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne 
do 30. júna pre každý samosprávny kraj na základe § 31 ods. 3 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre určovanie počtu 
tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie na nasledujúci 
školský rok sa vypočítava na základe podkladov Centra vedecko-technických informácií Slovenskej 
republiky, metodicky ho spracúva Inštitút vzdelávacej politiky a ministerstvo školstva ho následne 
schvaľuje a zverejňuje na svojej webovej stránke do 30. júna. 
 
Prehľad násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl 
a rámcová prognóza novoprijatých žiakov na SŠ v predchádzajúcich rokoch: 
 

  Násobok Počet žiakov 

2015 1,51 4884 

2016 1,55 4796 

2017 1,57 4894 
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Plánovanie počtu tried prvých ročníkov – vyhodnotenie VZN (2013, 2014, 2015, 2016, 
2017), kritériá, ukazovatele, ciele pre prijímanie žiakov do prvých ročníkov  
 
 
Od roku 2013 majú samosprávne kraje kompetenciu určovať počty tried prvých ročníkov pre 
nasledujúce prijímacie konanie všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy v územnej 
pôsobnosti, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu (netýka sa to osemročných gymnázií, 
policajných stredných odborných škôl, stredných škôl požiarnej ochrany, stredných škôl pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijných odborov, v ktorých sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijných 
a učebných odborov, v ktorých sa výchova a vzdelávanie poskytuje len v jednej strednej škole na 
území Slovenskej republiky). 
 

Zastupiteľstvom BSK bolo doposiaľ schválených 5 všeobecne záväzných nariadení:  

- Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2013 zo dňa 20. 09. 
2013 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu       
v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský 
rok 2014/2015,  
 

- Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2014 zo dňa 24. 10. 
2014 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu       
v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský 
rok 2015/16, 

 

- Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2015 zo dňa 28. 10. 
2015 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu     
v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský 
rok 2016/2017, 

 

- Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2016 zo dňa 21. 10. 
2016 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu      
v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský 
rok 2017/2018, 

 

- Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2017 zo dňa 29. 9. 
2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu      
v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský 
rok 2018/2019. 

 

  BSK 
Iní 
zriaďovatelia 

SPOLU 

2
0

1
4

/2
0

1
5

 

Počet škôl  54 42 96 

Návrhy 
škôl 

triedy 179,5 83 262,5 

žiaci* 5123 1915 7038 

VZN 
triedy 163 83 246 

žiaci* 4657 1915 6572 

k 15. 9. 
2014 

triedy 145 45 190 

žiaci* 3641 901 4542 

2
0

1
5

/2
0

1
6

 

Počet škôl  54 42 96 

Návrhy 
škôl 

triedy 181 77 258 

žiaci* 5219 1857 7076 
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VZN 
triedy 172 69 241 

žiaci* 4992 1697 6689 

k 15. 9. 
2015 

triedy  142 65  207  

žiaci*  3575  1328  4903 

2
0

1
6

/2
0

1
7

 

Počet škôl  54 48 102 

Návrhy 
škôl 

triedy 180 94 274 

žiaci* 5112 2602 7714 

VZN 
triedy  157  76  233 

žiaci*  3548  1599 5147  

k 15. 9. 
2016 

triedy 136  68  204  

žiaci* 3412  1499  4911  

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

Počet škôl   54  48  102 

Návrhy 
škôl 

triedy  169  87  256 

žiaci*  4860  2409  7269 

VZN 
triedy 158  78  236  

žiaci* 3243  1610  4853  

k 15. 9. 
2017 

triedy 132 65 197 

žiaci* 3360 1454 4814 

2
0

1
8

/1
9

 

Počet škôl  53 48 101 

Návrhy 
škôl 

triedy 158 90 248 

žiaci* 4506 2473 6979 

VZN 

triedy 158 77 235 

žiaci* 3416 1563 4979 

k 15. 9. 
2018 

riedy       

žiaci*       

 

 
 
Aktuálny stav prípravy VZN na školský rok 2019/2020 
 
Podmienky určovania počtu tried prvých ročníkov pre stredné školy v územnej pôsobnosti 
samosprávneho kraja všeobecne záväzným nariadením určuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samosprávne kraje určujú počet 
tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie konanie 
v členení na jednotlivé študijné a učebné odbory v termíne do 31. 10. po prerokovaní v Krajskej rade 
pre odborné vzdelávanie a prípravu, pričom zohľadňujú kritériá stanovené zákonom, ako aj ďalšie 
kritériá určené  samosprávnym krajom (§ 31 ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní).  
 
Od roku 2015 samosprávne kraje určujú počty tried aj pre stredné školy zriadené okresnými úradmi 
s výnimkou študijných odborov, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku 
na základe medzinárodnej dohody. 
 
Pri schvaľovaní počtu tried samosprávny kraj vychádza zo schválenej regionálnej stratégie výchovy 
a vzdelávania v stredných školách, pričom zohľadňuje informácie o nezamestnanosti absolventov, 
potreby trhu práce, ako aj koeficienty pre počty žiakov prvých ročníkov určené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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Pre vyhodnotenie kritérií, ktoré sa budú zohľadňovať pri určovaní počtu tried prvých ročníkov bol 
spracovaný dotazník, ktorý všetci zriaďovatelia zasielajú spolu s návrhom na počet tried prvých 
ročníkov. 
Bratislavský samosprávny kraj každoročne organizuje pracovné stretnutie všetkých zriaďovateľov, 
na ktorom informuje o dôležitých legislatívnych zmenách a podmienkach prípravy všeobecne 
záväzného nariadenia o určení počtu tried.  
 
Kritériá hodnotenia stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK v rámci určovania počtu tried 
1. ročníka pre školský rok 2019/2020: 
 
SOŠ - kritériá stanovené zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (váha 70%): 

- Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce / stratégia BSK   

- Spolupráca SOŠ so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní  

- Spolupráca SOŠ so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní praktického 
vyučovania   

- Oprávnenie SOŠ používať označenie COVaP  

- % podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na ÚPSVaR-e vo vzťahu k počtu 
absolventov strednej školy  

- Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných ŠŠI  

- Výsledky hodnotenia externej časti MS a písomnej formy internej časti MS  

- Výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky 
MS, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky  

- Výsledky z celoslovenských kôl súťaží predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl 
súťaží alebo predmetových olympiád  

- Účasť strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch  
 

SOŠ - kritéria stanovené  Bratislavským samosprávnym krajom (váha  30%) 

-  % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2017) vzhľadom na stanovený počet tried na 
predchádzajúci školský rok  

- % podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2018  

- % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2017) vzhľadom na stanovený počet tried na 
predchádzajúci školský rok  

- Odbornosť vyučovania  

- Akreditované a rekvalifikačné kurzy  

- Atestácie pedagogických zamestnancov  

- Celkový stav učební teoretického vyučovania  

- Celkový stav učební odborného vyučovania  

- Celkový stav dielní praktického vyučovania  

- Kapacita školy a jej naplnenosť  

- Súčasti školy - školský internát a školská jedáleň  

- Certifikát IES  
 
GYM - kritériá stanovené zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (váha 70%) 

- Analýzy a prognózy o vývoji trhu práce / stratégia BSK;  

- % podiel evidovaných nezamestnaných absolventoch na ÚPSVaR-e vo vzťahu k počtu 
absolventov strednej školy  

- Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných ŠŠI  

- Výsledky hodnotenia externej časti MS a písomnej formy internej časti MS  
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- Výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky 
MS, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky  

- Výsledky z celoslovenských kôl súťaží predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl 
súťaží alebo predmetových olympiád  

- Účasť strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch  
 
GYM - kritéria stanovené  Bratislavským samosprávnym krajom (váha 30%) 

- % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2017) vzhľadom na stanovený počet tried na 
predchádzajúci školský rok  

- % podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2018  

- % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2017) vzhľadom na stanovený počet tried na 
predchádzajúci školský rok  

- % umiestnenia absolventov na VŠ v školskom roku 2016/2017  

- Záujem o štúdium v prvom kole v prvom termíne prijímacích skúšok  

- Odbornosť vyučovania  

- Atestácie pedagogických zamestnancov  

- Laboratóriá (pre fyziku, chémiu, informatiku, cudzie jazyky a biológiu) 

- Kapacita gymnázia a jeho naplnenosť  

- Súčasti školy - školský internát a školská jedáleň  
 
KON - kritériá stanovené zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (váha 70%) 

- Spolupráca SOŠ so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní praktického 
vyučovania   

- % podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na ÚPSVaR-e vo vzťahu k počtu 
absolventov strednej školy  

- Výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných ŠŠI  

- Výsledky hodnotenia externej časti MS a písomnej formy internej časti MS  

- Výsledky teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky 
MS, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky  

- Výsledky z celoslovenských kôl súťaží predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl 
súťaží alebo predmetových olympiád  

- Účasť strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch  
 

KON - kritéria stanovené  Bratislavským samosprávnym krajom (váha 30%) 

- % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2017) vzhľadom na stanovený počet tried na 
predchádzajúci školský rok  

- % podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2018  

- % podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2017) vzhľadom na stanovený počet tried na 
predchádzajúci školský rok  

- Odbornosť vyučovania  

- Akreditované a rekvalifikačné kurzy  

- Atestácie pedagogických zamestnancov  

- Kapacita školy a jej naplnenosť  

- Súčasti školy - školský internát a školská  
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III. Odpočet cieľov, priorít, odporúčaní   
 
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom 
kraji na roky 2013 – 2018 vytýčila strategický zámer - budovať funkčnú, efektívnu, hospodárnu 
a kvalitnú sieť stredných škôl  a  školských zariadení vystihujúcu potreby regiónu a  ekonomicko-
sociálne špecifiká Bratislavského samosprávneho kraja tak, aby školy a školské zariadenia 
reagovali na aktuálne potreby Bratislavského regiónu,  na európske trendy vo výchove a vzdelávaní 
a bezproblémovo kooperovali so svojimi európskymi partnermi, pričom je potrebné zohľadňovať 
aktuálne údaje o potrebách trhu práce, o zamestnanosti absolventov stredných škôl a súčasne 
zohľadňovať špecifiká škôl bez ohľadu na zriaďovateľa. 
 
Strategickým cieľom je  zvýšenie kvality a efektivity vzdelávania na stredných školách a prístup 
k celoživotnému vzdelávaniu s dôrazom na transformáciu obsahu vzdelávania smerom k rozvíjaniu 
kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja.  
Súčasne pokračovať v optimalizácii siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK, v spolupráci so všetkými zriaďovateľmi vytvárať efektívnu štruktúru odborov, 
zodpovedajúcu požiadavkám trhu práce a zohľadňujúcu špecifiká regiónu a objektivizovať 
financovanie stredných škôl a školských zariadení na území BSK. 
   
Pri uplatňovaní kompetencie samosprávneho kraja, ktorá umožní koordináciu  výkonov na všetkých 
stredných školách v jeho územnej pôsobnosti, je nevyhnutné zachovávať proporcionalitu 
vzdelávania v jednotlivých skupinách odborov, pomer medzi všeobecným a odborným vzdelávaním, 
ako aj ponechať rodičom a žiakom možnosť výberu charakteru štúdia (cirkevné a súkromné školy)  
najmä po zohľadnení počtu absolventov základných škôl. 

 
 

Cieľ I. 
Zachovanie proporcionálneho pomeru všeobecného a odborného vzdelávania tak, aby bol 
zachovaný tento pomer  v prospech odborného vzdelávania 
 
Jedným zo špecifík Bratislavského kraja je vysoká koncentrácia vysokých škôl, ako aj obyvateľstva 
s vyšším stupňom vzdelania, čo vytvára predpoklad vyššieho záujmu o pokračovanie v štúdiu po 
skončení strednej školy na vysokých školách. To znamená, že Miléniom preferovaný model 70:30 
(v prospech odborného vzdelávania) nie je možné v podmienkach Bratislavského kraja realizovať. 
 
Priorita 1:  
Podporovať školy s kvalitným materiálno-technickým, priestorovým a personálnym vybavením, 
najmä v tých študijných a učebných odboroch, ktoré majú v Bratislavskom kraji perspektívu, sú 
žiadané na trhu práce, vykazujú minimálnu mieru nezamestnanosti absolventov a majú 
nezanedbateľnú tradíciu. 
 
Priorita 2: 
Ponechať možnosť výberu medzi štúdiom na škole v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho 
kraja a cirkevných a súkromných zriaďovateľov (samosprávny kraj nemá dosah na školy zriadené 
okresným úradom).  
 
Priorita 3: 
Zohľadňovať  pri stanovovaní plánov výkonov aktuálny vývoj populačnej krivky.  
Z dlhodobých štatistík vyplýva, že výrazný pokles počtu žiakov by sa mal zastaviť v školskom roku 
2013/14 a bude nasledovať obdobie konsolidácie, kedy počty žiakov budú mierne rásť. Napriek 
tomu sa nepredpokladá prudký nárast počtu žiakov a tým ani výrazný nápor na existujúce kapacity 
škôl a školských zariadení.  
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2014: 
Aj napriek tomu, že k 30. 6. 2013 zanikla jedna stredná odborná škola (SOŠ drevárska, Pavlovičova 
3, Bratislava sa zlúčila so Spojenou školou, Tokajícka 24, Bratislava), ostáva pomer medzi 
všeobecným a odborným vzdelávaním v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja zachovaný.  
Z 57 stredných škôl je 14 gymnázií a 43 ostatných škôl (stredné odborné školy, konzervatóriá, 
spojené školy, jazykové školy), čo predstavuje 24,6 % pre všeobecné vzdelávanie a 75,4 % pre 
odborné vzdelávanie. 
Z celkového počtu 124 stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji je 44 gymnázií, čo je 
35,5 % pre gymnáziá (všeobecné vzdelávanie) a 64,5 % pre ostatné školy (odborné vzdelávanie). 
 
Pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvých ročníkov na školský rok 
2014/15 bola dôsledne dodržaná požiadavka na zachovanie možnosti výberu pre uchádzačov 
medzi štúdiom na školách v pôsobnosti BSK a školách cirkevných a súkromných zriaďovateľov.  
 
BSK ako zodpovedný zriaďovateľ pri všetkých svojich strategických rozhodnutiach zohľadňuje 
predpokladaný vývoj populačnej krivky a ani pri miernom náraste počtu žiakov končiacich základné 
školy v nasledujúcom období nepredpokladáme problémy s nedostatočnou kapacitou na 
existujúcich stredných školách. 
 
Zachovanie proporcionálneho pomeru medzi všeobecným a  odborným vzdelávaním je 
v Bratislavskom samosprávnom kraji ovplyvňované jeho špecifikami. Je to najmä vysoká 
koncentrácia vysokých škôl, ako aj zvýšený záujem o vysokoškolské štúdium, ale aj existujúca sieť 
škôl, do ktorej nemá Bratislavský samosprávny kraj kompetencie zasahovať. Prípadné dôsledky 
zmeny legislatívy v oblasti regulácie siete škôl a školských zariadení je možné pozorovať až 
v horizonte niekoľkých nasledujúcich rokov. 
 
2015: 
V školskom roku 2014/15 bol počet škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK nezmenený – 57 
stredných škôl, z toho 14 gymnázií a 43 ostatných škôl, čiže aj pomer medzi všeobecným 
a odborným vzdelávaním ostáva zachovaný na úrovni predchádzajúceho roka (24,6 % pre 
všeobecné vzdelávanie a 75,4 % pre odborné vzdelávanie). 
Celkom je v Bratislavskom samosprávnom kraji 122 stredných škôl, z toho je 46 gymnázií a 76 
ostatných škôl, pričom celkový pomer je 37,7 % pre všeobecné vzdelávanie a 62,3 % pre ostatné 
školy (odborné vzdelávanie). 
 
Pri porovnaní počtu žiakov je pomer v školách BSK  - 32 % pre všeobecné vzdelávanie a 68 % pre 
odborné vzdelávanie (celkový počet žiakov v školách BSK bol 18 417, z toho 5883 v gymnáziách 
a 12 534 v stredných odborných školách). 
Vo všetkých školách v územnej pôsobnosti BSK bolo celkom 28 825 žiakov, z toho 13 960 
v gymnáziách a 14 865 v ostatných stredných školách, čo predstavuje 48 % pre všeobecné 
vzdelávanie a 52 % pre odborné vzdelávanie. 
 
Princíp ponechania možnosti voľby bol dodržaný aj pri tvorbe VZN o určení počtu tried prvého 
ročníka na školský rok 2015/16. 
Zmenou legislatívy sa schvaľovanie počtu tried prvého ročníka prostredníctvom VZN dotkne aj škôl 
zriadených okresným úradom s výnimkou tých študijných odborov, v ktorých sa výchova 
a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody. 
 
Vo vzťahu k populačnej krivke bol v školskom roku 2014/15 zaznamenaný po prvýkrát medziročný 
pokles počtu žiakov nižší ako v predchádzajúcich rokoch – celkový počet žiakov v školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bol 18 417, čo je len o 204 žiakov menej ako v školskom roku 
2013/14. Aj to je signál stabilizácie populačnej krivky a na základe toho predpokladáme, že 
v nasledujúcich rokoch by počet žiakov stredných škôl mohol mierne rásť. 
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2016: 
V školskom roku 2015/2016 bolo z 57 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 14 gymnázií 
a 43 ostatných škôl (stredné odborné školy, spojené školy, konzervatóriá), čo predstavuje pomer 
24,6 % pre všeobecné vzdelávanie a 75,4 % pre odborné vzdelávanie. 
Z celkového počtu 111 škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji bolo 42 gymnázií a 69 ostatných 
škôl, čo je 38 % pre všeobecné vzdelávanie a 62 % pre ostatné školy (odborné vzdelávanie). 
 
Pomer počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bol 33 % pre všeobecné 
vzdelávanie a 67 % pre ostatné vzdelávanie (z celkového počtu 18 151 žiakov  bolo 5 960 žiakov na 
gymnáziách, 11 436 v stredných odborných školách a 755 žiakov v konzervatóriách). 
Vo všetkých školách v územnej pôsobnosti BSK bol pomer žiakov 51 %  pre všeobecné vzdelávanie 
a 49 % pre ostatné vzdelávanie (z 26 533 žiakov celkom bolo 13 443 v gymnáziách, 12 132 
v odborných školách a 958 v konzervatóriách).  
 
Aj pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia o počte tried prvých ročníkov na školský rok 
2016/2017 bol dôsledne dodržaný princíp ponechania možnosti výberu vzdelávacej cesty pre 
uchádzačov o štúdium, ako aj ustanovenia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. 
 
Počty žiakov v stredných školách ukazujú postupnú stabilizáciu populačnej krivky, nenapĺňajú sa 
však predpoklady postupného rastu, ale ide skôr o spomalenie poklesu, resp. stagnáciu – v školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo v školskom roku 2015/2016 18 151 žiakov, čo je oproti 
minulému roku pokles o 266 žiakov. 
Súčasné kapacity škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji poskytujú dostatočné možnosti štúdia 
pre uchádzačov aj za predpokladu, že by v budúcom období populačná krivka rástla. 
Na základe predbežných výsledkov prijímacieho konania predpokladáme v nasledujúcom školskom 
roku nárast počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. 
 
2017 
V školskom roku 2016/17 má Bratislavský samosprávny kraj vo svojej pôsobnosti 56 stredných škôl, 
z toho je 14 gymnázií a 42 ostatných škôl. Od 1. 9. 2017 došlo k transformácii 1 strednej odbornej 
školy na Duálnu akadémiu, ktorú zriaďuje záujmové združenie právnických osôb (aj za účasti 
Bratislavského samosprávneho kraja). Pomer všeobecného a odborného vzdelávania v školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je teda 25 % pre všeobecné a 75 % pre odborné vzdelávanie. 
Celkom je v Bratislavskom kraji 113 stredných škôl, z toho je 45 gymnázií a 68 ostatných stredných 
škôl, čo je 40 % pre všeobecné vzdelávanie a 60 % pre odborné vzdelávanie. 
 
Pomer počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je  33 % pre všeobecné 
vzdelávanie a 67 % pre ostatné vzdelávanie (z celkového počtu 17 776 žiakov  je  5 949 žiakov na 
gymnáziách (vrátane 2 základných škôl),  11 069 v stredných odborných školách a 758 žiakov 
v konzervatóriách). 
Vo všetkých školách v územnej pôsobnosti BSK je pomer žiakov  48 %  pre všeobecné vzdelávanie 
a 52 % pre ostatné vzdelávanie (z  29 059 žiakov celkom je 13 933 v gymnáziách,  14 190 
v odborných školách a 936 v konzervatóriách).  
 
Pokles celkového počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK o 375 je spôsobený tým, 
že SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava sa stala po transformácii súkromnou školou (celkový 
počet žiakov tejto školy v školskom roku 2016/17 je 315 žiakov). Aj to svedčí o postupnej stabilizácii 
populačnej krivky, pričom na základe predbežných údajov z prijímacieho konania predpokladáme 
v nasledujúcom školskom roku mierny nárast počtu žiakov. 
Súčasné kapacity stredných škôl sú dostatočné aj v prípade, že by v budúcnosti došlo 
k výraznejšiemu nárastu počtu žiakov. 
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2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Napriek predpokladom z roku 2013 týkajúcich sa stabilizácie počtu žiakov, pokles počtu 
žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pokračoval až do školského roku 
2016/2017, kedy klesol  až na počet 17 776. Pôvodne očakávaný nárast nastal od školského 
roku 2017/2018 – na 18 015 žiakov. Napriek nenaplneným predpokladom sa podarilo sieť škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK stabilizovať nielen zachovaním pomeru škôl so 
všeobecným a odborným vzdelávaním v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ale aj 
výraznou podporou spolupráce so zamestnávateľmi (napr. Duálna akadémia – Volkswagen, 
Matador, Siemens, Memorandum o spolupráci so Slovnaft, a. s.), čím boli aj podporené 
požiadavky kľúčových zamestnávateľov v regióne. Pri plánovaní výkonov prostredníctvom 
všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvých ročníkov bola plne akceptovaná 
požiadavka na zachovanie možnosti výberu školy bez ohľadu na zriaďovateľa.  
 
 
Cieľ II. 
Pokračovať v optimalizácii siete škôl a školských zariadení a študijných a učebných odborov 
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v súčinnosti s inými zriaďovateľmi ovplyvňovať 
sieť škôl a školských zariadení a študijných a učebných odborov v rámci celého regiónu. 
 
Priorita 1 
Vytvorenie funkčnej a efektívnej siete škôl a školských zariadení v Bratislavskom kraji, 
proporcionálne zastúpenej vo všetkých okresoch Bratislavského kraja.  
Na základe analýzy potrieb trhu práce vytvoriť podmienky pre vznik strednej odbornej školy v okrese 
Malacky. 
 
Priorita 2: 
Zabezpečiť dostatočné kapacity pre štúdium všetkých uchádzačov v jednotlivých druhoch škôl podľa 
aktuálnych potrieb trhu práce a vývoja uplatniteľnosti absolventov. 
 
Priorita 3: 
V úzkej súčinnosti s partnermi - Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcami 
zamestnávateľov - zabezpečiť  dostatočné kapacity v tých odboroch, o ktoré majú zamestnávatelia 
záujem tak, aby absolventi boli dobre uplatniteľní a zamestnali sa hneď po skončení školy. 
 
Priorita 4. 
Pri úpravách siete študijných a učebných odborov zohľadňovať požiadavky zamestnávateľov a trhu 
práce (ak budú tieto informácie k dispozícii).  
 
Priorita 5: 
Vyradiť zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR duplicitné študijné a učebné odbory 
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  
 
2014: 
Sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je 
po realizovaných racionalizačných opatreniach nastavená tak, že pokrýva všetky odvetvia 
hospodárskej činnosti regiónu, zohľadňuje regionálne špecifiká Bratislavského samosprávneho kraja 
a aj z teritoriálneho hľadiska pokrýva región takmer rovnomerne (koncentrácia obyvateľstva z iných 
regiónov Slovenska, zvýšený dopyt po vysokoškolskom štúdiu, pôsobenie vedeckých a výskumných 
inštitúcií, ako napr. SAV).  
Existujúce disproporcie, napr. v prípade okresu Malacky  je potrebné riešiť v súčinnosti so všetkými 
zainteresovanými stranami na základe analýzy požiadaviek zamestnávateľov a potrieb trhu práce 
v regióne. V prípade, že z analýz potrieb trhu práce v Bratislavskom kraji vzíde potreba zriadiť novú 
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strednú odbornú školu, Bratislavský samosprávny kraj pristúpi k tejto analýze maximálne 
zodpovedne.  
 
Najväčšie rezervy v sieti škôl a školských zariadení sú vo využívaní existujúcich kapacít škôl, ktoré 
nie sú dostatočne naplnené.  
V priebehu mesiacov marec – apríl 2014 boli vykonané fyzické obhliadky škôl za účelom zistenia ich 
reálnej kapacity, pričom bolo zistené, že údaje uvádzané riaditeľmi škôl v každoročných výkazoch 
(tzv. pasportizačných listoch školy) neboli správne, resp. úplné. 
 
Po posúdení aktuálnej obsadenosti škôl a predpokladaného vývoja populačnej krivky je nevyhnutné 
hľadať riešenia, ktoré by zefektívnili využívanie finančných prostriedkov určených pre oblasť 
školstva, nakoľko ani pri miernom náraste počtu žiakov končiacich základné školy v nasledujúcom 
období nepredpokladáme nedostatok miest na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Optimálnym riešením by mohla byť existencia viacerých škôl vzdelávajúcich v príbuzných odboroch 
vzdelávania v jednom komplexe. Tým by sa znížili náklady na prevádzku pre jednotlivé školy oproti 
súčasnému obdobiu, keď školám, ktoré nemajú dostatočne naplnené kapacity, nepostačujú 
normatívne finančné prostriedky na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s prevádzkou budovy, 
pričom vzniká potreba neustáleho dofinancovania niektorých škôl. 
Vytvorenie takýchto vzdelávacích centier (kampusov) však predpokladá posúdenie zamerania 
jednotlivých škôl podľa odborov, zabezpečenie nevyhnutných materiálno- technických podmienok 
v zmysle schválených normatívov materiálno technického zabezpečenia pre jednotlivé odbory 
a pod. 
Nakoľko problémy s naplnenosťou sa týkajú predovšetkým odborných škôl, takéto riešenie by 
nespôsobilo zanikanie škôl s malým počtom žiakov, o absolventov ktorých je však záujem na trhu 
práce.  
 
Vzdelávacie centrá (kampusy) by postupne vznikali  pre jednotlivé vzdelávacie oblasti – strojárstvo 
a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika, automobilový priemysel a doprava, 
pôdohospodárstvo, ekonomika, obchod, služby, stavebníctvo, chémia, zdravotníctvo, publicistika, 
knihovníctvo a vedecké informácie, polygrafia, pedagogika a kultúra, umenie a šport.  
    
V úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi a zamestnávateľskými zväzmi, ako aj v operatívnej 
komunikácii so školami sa priebežne upravuje aj sieť učebných a študijných odborov. Vyraďujú sa 
neatraktívne odbory, o ktoré nie je záujem zo strany zamestnávateľov, ale ani uchádzačov 
a zaraďujú sa nové odbory, ktoré reagujú na aktuálne požiadavky trhu práce. 
 
2015: 
V apríli 2015 schválilo Zastupiteľstvo BSK materiál Zámer na vytvorenie funkčnej, efektívnej 
a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktorý 
poskytuje analýzu stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v členení podľa príslušných 
skupín odborov.  
Cieľom tohto materiálu je  
- stabilizácia finančných prostriedkov v oblasti výchovy a vzdelávania  tak, aby činnosť škôl 
a školských zariadení bola financovaná len z prostriedkov Programu 8. Vzdelávanie bez nutnosti, 
dofinancovania z iných programov rozpočtu BSK,  
- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvorenie priestoru pre riaditeľov škôl a školských 
zariadení na motiváciu zamestnancov s cieľom poskytnúť žiakom tých najlepších pedagógov 
s adekvátnym ohodnotením, 
- skvalitnenie materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení. 
Predpokladom realizácie predložených návrhov je vytipovanie tzv. líderských škôl podľa skupín 
odborov, pri ktorých bude zohľadňovaná kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, ponuka odborov 
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vzdelávania, finančná stabilita, efektívne využívanie kapacity školy, tradícia v rámci skupiny odborov 
a pod. 
V zmysle schváleného uznesenia bola vytvorená pracovná skupina z poslancov Zastupiteľstva BSK 
a zamestnancov Úradu BSK, ktorá má pripraviť konkrétne návrhy na realizáciu uvedeného zámeru.   
 
Postupne sa stabilizuje sieť učebných a študijných odborov, v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK boli vyradené duplicitné odbory, postupne sa zaraďujú nové odbory či už podľa požiadaviek 
jednotlivých zamestnávateľov, alebo na základe požiadaviek zo škôl, ktoré sa snažia zatraktívniť 
svoju ponuku odborov vzdelávania. 
 
Zaradené študijné a učebné odbory k 1. 9. 2015: 

 7232 M marketingová komunikácia pre SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, 
Kadnárova 7, Bratislava 

 7902 J gymnázium – bilingválne štúdium v ruskom jazyku pre Gymnázium Ivana Horvátha 
14, Bratislava 

 2495 K autotronik pre SOŠ automobilovú, J. Jonáša 5, Bratislava 

 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre Spojenú školu s VJM, 
Lichnerova 71, Senec 

 7646 N vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť pre Spojenú školu s VJM, Lichnerova 71, 
Senec 

 6317 N obchodná akadémia pre Obchodnú akadémiu, Nevädzová 3, Bratislava 

 3795 K klientsky manažér pošty pre SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava   
    
2016: 
Pracovná skupina na realizáciu Zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na základe 
podrobnej analýzy stredných škôl v členení podľa skupín odborov pripravila návrhy na zefektívnenie 
činnosti tých z nich, u ktorých boli identifikované problémy. Okrem iných je medzi navrhovanými 
riešeniami aj sťahovanie viacerých škôl do jedného objektu, čím by ostala zachovaná právna 
subjektivita školy, ale optimalizovali by sa prevádzkové náklady – 2 subjekty by sa podieľali na 
prevádzke jednej budovy, ktorá je v súčasnosti kapacitne poddimenzovaná.  
 
Kapacitné možnosti stredných škôl v aktuálnom školskom roku sú stále dostatočné aj za 
predpokladu, že by v budúcich rokoch mohlo dôjsť k miernemu nárastu počtu žiakov končiacich 
základné školy. 
 
Na základe požiadaviek pracovnej skupiny boli prostredníctvom Krajskej rady pre odborné 
vzdelávanie a prípravu v BSK oslovení zástupcovia jednotlivých zamestnávateľských zväzov 
s požiadavkou na vypracovanie analýzy o potrebách trhu práce v okrese Malacky. 
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR vo svojom stanovisku uvádza, že počet 
stredných škôl ako aj ich zameranie v BSK považuje za dostatočné, nie je im známy dôvod na 
zriadenie novej strednej školy v okrese Malacky a ako efektívnejší model riešenia vidia využitie 
kvalitných stredných škôl v Bratislave, Trnave a pod.  
Z analýzy Bratislavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory vyplýva, že 
dodatočná potreba trhu práce v regióne Malacky za odbory, ktoré spadajú do pôsobnosti SOPK 
predstavuje napr. pre rok 2020 celkom 49 pracovníkov, z toho najviac pre povolanie zámočníci, 
nástrojári a podobní pracovníci, ďalej nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov a technici 
v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení. 
Z uvedených stanovísk a analýz nevyplýva jednoznačne potreba zriadenia novej strednej školy 
v okrese Malacky. V prípade záujmu zo strany zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov je 
možné túto otázku opäť v budúcnosti riešiť.    
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V úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi a zamestnávateľskými zväzmi BSK aj naďalej pokračuje 
v systematizácii siete odborov vzdelávania – duplicitné odbory boli vyradené, priebežne sa zaraďujú 
nové odbory podľa požiadaviek zamestnávateľov a potrieb trhu práce. 
 
Zaradené študijné a učebné odbory k 1. 9. 2016: 

 3693 K technik energetických zariadení budov pre SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava 

 8296 M grafický dizajn pre Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 
Bratislava  

 7646 M vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť pre Pedagogickú a sociálnu akadémiu, 
Bullova 2, Bratislava  

 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka pre Spojenú školu, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji   

 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách pre Strednú priemyselnú školu 
dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava 
 

Zaradené študijné a učebné odbory k 1. 9. 2017: 

 8294 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih pre Strednú umeleckú školu 
scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava  

 2694 M informačné a sieťové technológie pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, 
Hálova 16, Bratislava 

 2381 M strojárstvo pre Strednú odbornú školu, Kysucká 14, Senec 

 3968 M logistika s vyučovacím jazykom  maďarským pre Strednú odbornú školu 
s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec ako organizačná zložka Spojenej 
školy, Lichnerova 71, Senec 

 
V súčasnosti sú v štádiu schvaľovacieho procesu tieto študijné odbory: 

 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy pre Strednú odbornú školu dopravnú, 
Sklenárova 9, Bratislava 

 
Výsledkom zohľadnenia potrieb zamestnávateľov a trhu práce v regióne je aj vytváranie centier 
odborného vzdelávania a prípravy ako aj zavádzanie prvkov duálneho systému vzdelávania a čoraz 
väčší záujem škôl a najmä zamestnávateľov o vstup do systému duálneho vzdelávania (viď Cieľ III). 
 
2017 
V nadväznosti na schválený materiál  Zámer na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete 
stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo Zastupiteľstvom BSK 
schválené Uznesenie č. 100/2016 zo dňa 21. 10. 2016 o zmenách v sieti škôl a školských zariadení 
a následne sa začalo s ich realizáciou. 
Od 1. 9. 2017 dôjde k zmene sídla dvoch stredných škôl – SOŠ dopravná, Sklenárova 9, Bratislava 
sa presťahuje do objektu SPŠ dopravnej na Kvačalovej 20, Bratislava a SOŠ, Komenského 27, 
Pezinok sa presťahuje do budovy OA, Myslenická 1, Pezinok. Vzhľadom na kapacitné 
možnosti, počet žiakov jednotlivých škôl a každoročné požiadavky na dofinancovanie ide o riešenie, 
kedy ostane zachovaná právna subjektivita škôl, ostane zachovaná ponuka všetkých odborov 
vzdelávania a zároveň sa budú dva subjekty spoločne podieľať na prevádzkových nákladoch, čím 
by malo dôjsť k úspore finančných prostriedkov vynakladaných na každoročné dofinancovanie 
prevádzky. 
V zmysle vyššie uvedeného sa  k 31. 8. 2017 zmení sídlo a názov dotknutých škôl nasledovne: 

 Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 

 Stredná odborná škola, Myslenická 1, Pezinok;  
so súčasťami: 
Školská jedáleň Komenského 27, Pezinok ako súčasť Strednej odbornej školy, Myslenická 1, 
Pezinok,  
Školský internát, Komenského 27, Pezinok ako súčasť Strednej odbornej školy , Myslenická 
1, Pezinok   
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Ďalšie zmeny sa týkajú formy hospodárenia a správy majetku vo vlastníctve BSK a ich cieľom je 
efektívne vynakladanie finančných prostriedkov  určených na oblasť vzdelávania. 
 
Od 1. 9. 2016 sa zmenil názov Strednej odbornej školy, Svätoplukova 2, Bratislava na Stredná 
odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava. Nový názov prispeje k lepšej 
identifikácii zamerania danej školy. 
Od 1. 9. 2017 budú do siete zaradené ďalšie študijné a učebné odbory: 

 7902 J 01 gymnázium – matematika v štvorročnom a osemročnom štúdiu pre Gymnázium, 
Grösslingová 18, Bratislava (experimentálne overovanie) 

 2561 M informačné a sieťové technológie do siete pre Strednú priemyselnú školu 
elektrotechnickú, Hálova 16, Bratislava   

 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby do siete pre Strednú odbornú školu 
chemickú, Vlčie hrdlo 50, Bratislava    

 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy do siete pre Strednú odbornú školu 
dopravnú, Bratislava   

 8290 M masmediálna tvorba pre Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva, 
Sklenárova 7, Bratislava  

 
V štádiu schvaľovacieho procesu sú aktuálne  tieto študijné odbory: 

 7670 M pedagogický asistent do siete pre Pedagogickú a sociálnu akadémiu,  
Bullova 2, Bratislava  

 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy do siete pre Strednú priemyselnú školu 
dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava 

 2697 K mechanik elektrotechnik do siete pre Strednú odbornú školu, Ivanská cesta 21, 
Bratislava 

 2683 H 17 elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá do siete pre Strednú 

odbornú školu, Ivanská cesta 21, Bratislava  

 34xx K technik dokončovacieho spracovania na experimentálne overovanie do siete pre 
Strednú odbornú školu polygrafickú, Račianska 190, Bratislava 

V štádiu schvaľovania je aj zmena názvu škôl (od 1. 9. 2017): 

 Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava na nový názov Stredná odborná 

škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava 

 Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra na nový názov Stredná odborná škola 

pedagogická, Sokolská 6, Modra 

 Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec na nový názov Stredná odborná škola 
automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec 

 
Po realizovaných zmenách v sieti predstavuje sieť škôl a školských zariadení ucelený a racionálny 
systém, kde sú pokryté potreby regiónu a Bratislavský samosprávny kraj je aj naďalej pripravený 
v úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi reagovať na potreby trhu práce a flexibilne upravovať sieť 
odborov vzdelávania. 
 
2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
V spolupráci s poslancami Zastupiteľstva BSK, zriaďovateľmi súkromných, cirkevných škôl, 
Okresným úradom, členmi Územnej školskej rady a Krajskej rady pre odborné vzdelávanie 
a prípravu sa podarilo stabilizovať sieť škôl a školských zariadení ako aj sieť odborov 
v rámci regiónu. Každoročne sa vytvoril dostatočný priestor (napriek poklesu populačnej 
krivky) pre napĺňanie požiadaviek trhu práce prostredníctvom zaraďovania nových 
študijných a učebných odborov ako aj kapacít pri plánovaní počtu žiakov v prijímacom 
konaní.  
Prostredníctvom Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v BSK boli v roku 2016 
oslovení zástupcovia jednotlivých zamestnávateľských zväzov s požiadavkou na 
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vypracovanie analýzy o potrebách trhu práce v okrese Malacky a z ich stanovísk a analýz 
nevyplýva jednoznačne potreba zriadenia novej strednej školy v okrese Malacky.    
S ohľadom na tieto závery a vzhľadom na realizáciu spoločného projektu – Duálnej 
akadémie, ako aj kvôli ďalšiemu poklesu populačnej krivky sa nepristúpilo ku zriadeniu novej 
strednej odbornej školy v okrese Malacky. V prípade záujmu zo strany zamestnávateľov 
a zamestnávateľských zväzov je možné túto otázku opäť v budúcnosti riešiť. 
 
Jednoznačne je možné konštatovať, tak ako v roku 2017, že po realizovaných zmenách v sieti 
predstavuje sieť škôl a školských zariadení ucelený a racionálny systém, kde sú pokryté 
potreby regiónu a Bratislavský samosprávny kraj je aj naďalej pripravený v úzkej súčinnosti 
so zamestnávateľmi reagovať na potreby trhu práce a flexibilne upravovať sieť odborov 
vzdelávania. 
 
 
Cieľ III. 
Pokračovať vo vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé oblasti 
podľa požiadaviek trhu práce. 
 
Zabezpečenie kvality a efektívnosti odborného vzdelávania a prípravy si vyžaduje koncentráciu do 
jedného organického celku, tzv. Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). COVP je 
hlavným odborným a komunikačným centrom za príslušnú skupinu odborov a odborných zameraní 
so školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, kde sa tieto odbory otvárajú v úzkej spolupráci so 
zamestnávateľmi, prípadnými novými investormi, ale aj s okolitými regiónmi a so zahraničím. 
Jednou zo základných požiadaviek na COVP je vysoká úroveň odbornosti pedagogických 
zamestnancov, priestorové podmienky umožňujúce rozvoj školy a vhodné materiálno-technické 
vybavenie.  
 
BSK zabezpečuje v rámci svojich možností podmienky pre rozvoj v súčasnosti pôsobiacich COVP, 
ale aj pre vznik nových v súlade s regionálnymi potrebami trhu práce. Vzhľadom na legislatívne 
upravené podmienky pre systémovú spoluprácu a komunikáciu so zamestnávateľmi, potrebu 
pružného reagovania na požiadavky trhu práce, tempo zmien v jednotlivých skupinách odborov 
a odborných zameraní, predpokladáme vznik ďalších centier odborného vzdelávania a prípravy, 
napr. pre oblasti :  

- automobilového priemyslu 
- chemického priemyslu 
- stavebníctva 
- obchodu a služieb  
- vinohradníctva a vinárstva a pod. 
- cestovného  ruchu 

Dobudovanie a modernizácia už existujúcich a vytvorenie nových centier odborného vzdelávania 
a prípravy je podmienené dostatkom finančných prostriedkov tak, aby ich materiálno-technické 
zabezpečenie zodpovedalo požiadavkám súčasného a perspektívneho vybavenia výrobnej               
a prevádzkovej praxe. 
  
Priorita 1: 
Vytvorenie systému centier odborného vzdelávania a prípravy pre kľúčové oblasti z hľadiska potrieb 
regiónu. 
 
Priorita 2: 
Z centier odborného vzdelávania a prípravy vytvoriť  centrá celoživotného vzdelávania, na ktoré 
budú napojené všetky ostatné školy v regióne s podobným zameraním. 
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Priorita 3: 
V spolupráci so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými zväzmi a združeniami zabezpečiť dostatok 
prostriedkov na materiálno-technické vybavenie centier odborného vzdelávania a prípravy tak, aby 
zodpovedali aktuálnym požiadavkám prípravy žiakov pre prax. 
 
Priorita 4: 
Vytvoriť legislatívne prostredie na čerpanie finančných prostriedkov na budovanie COVP 
v Bratislavskom kraji zo štátneho rozpočtu (v prípade, že v budúcom programovacom období bude 
Bratislavský kraj vyradený z čerpania prostriedkov EU).  
 
V rámci programového obdobia 2014-2020 budú prostredníctvom aktivít Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) finančné prostriedky smerované v rámci investičnej 
priority č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry aj do zariadení 
stredných odborných škôl, s dôrazom na podporu Centier odborného vzdelávania a prípravy, to sa 
týka aj Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
2014: 
V rámci BSK aktuálne pôsobia tieto centrá odborného vzdelávania a prípravy: 

- pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných 
technológií, Hlinícka 1, Bratislava v spolupráci so Zväzom elektrotechnického priemyslu  
SR (od 1. 9. 2012) 

- pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji 
v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou  SR (od 1. 9. 
2012) 

- pre oblasť potravinárstva na SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 
Bratislava v spolupráci so SPaPK SR (od 1. 5. 2013). 

 
Podpora existujúcich centier odborného vzdelávania a prípravy, ako aj vytváranie ďalších je 
nevyhnutným predpokladom pre kvalitné odborné vzdelávanie. 
V roku 2013 bol z rozpočtu BSK spolufinancovaný rozvojový  projekt na podporu budovania Centra 
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií pri SOŠ 
informačných technológií, Hlinická 1 v Bratislave.  
Okrem toho boli pre zlepšenie materiálno-technických podmienok centier poskytnuté finančné  
prostriedky vo výške cca 12 000,- €. 
V januári 2014 bolo na SOŠ IT na Hliníckej ulici otvorené AMOS Democentrum, ktoré pozostáva 
z IT laboratória a digitálneho jazykového laboratória. Tieto boli vybudované z prostriedkov 
zriaďovateľa (38 100,- €) a vybavené technikou od firiem Intel, Lenovo, Novell, Verita, EDUXE, 
eTechnology a občianskeho združenia ASIT v hodnote 40 000,- €.  Hlavným cieľom AMOS 
Democentra Bratislava je vytvorenie vzorovej školy 21. storočia v prostredí slovenského školstva,   
integrácia informačno-komunikačných prostriedkov do vzdelávacieho procesu, podporenie 
zavádzania inovácií v prístupe učiteľov k vzdelávaniu a zvýšenie motivácie žiakov k samotnej 
výučbe s napojením na zamestnávateľov. 
 
V súvislosti s čerpaním podpory z fondov Európskej únie je vytváranie COVP nosnou časťou 
Integrovaného regionálneho operačného programu na roky 2014 – 2020, v ktorom je oprávnené 
územie BSK a teda Úrad BSK ako oprávnený žiadateľ. 
Podpora COVP je zahrnutá v Prioritnej osi č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 
službám, Cieľ č. 2.2.3: Zvýšenie počtu žiakov na odbornom výcviku.  
V súčasnosti sa vyjednáva rozsah podpory Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, ktorý 
umožní financovanie aktivít v oblasti vzdelávania nielen pre COVP. 
 
Predpokladá sa aj vznik ďalších vzdelávacích centier (kampusov), ktoré by postupne vznikali  pre 
jednotlivé vzdelávacie oblasti – strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, elektrotechnika, 
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automobilový priemysel a doprava, pôdohospodárstvo, ekonomika, obchod, služby, stavebníctvo, 
chémia, zdravotníctvo, publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, polygrafia, pedagogika 
a kultúra, umenie a šport.  
 
2015: 
Bratislavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje vo vytváraní centier odborného vzdelávania 
a prípravy  
-  od 1. 1. 2015 bolo zriadené COVP pre oblasť stavebníctva na SOŠ, Ivanská cesta 21, 
Bratislava  
- od 1. 7. 2015 COVP pre oblasť polygrafie a médií na SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 
Bratislava. 
 
V rámci programového obdobia 2014-2020 budú prostredníctvom aktivít Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) finančné prostriedky smerované v rámci investičnej 
priority č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry aj do zariadení 
stredných odborných škôl, s dôrazom na podporu Centier odborného vzdelávania a prípravy. 
Bratislavský samosprávny kraj počíta v prvej fáze s podporou piatich existujúcich COVP  

 COVP pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri 
Dunaji (COVP v agropodnikaní - farmárstve + COVP v chove koní a jazdectve + COVP         
v kynológii + COVP v rybárstve) 

 COVP pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií – SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava 

 COVP v pekárstve a cukrárstve + COVP v mäsiarstve a lahôdkárstve – SOŠ GaHS, 
Farského 9, Bratislava 

 COVP pre oblasť stavebníctva – SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava 

 COVP pre oblasť polygrafie a médií – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 
Aktivity budú zamerané na podporu materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových 
podmienok stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev a 
stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier odborného vzdelávania a prípravy s 
cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenia 
kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 
Odhadovaná finančná náročnosť obnovy a modernizácie jedného COVP je cca. 3 milióny eur, 
pričom však táto suma závisí od veľkosti areálu, stavu budov, množstva potrebného vybavenia 
a pod.  
V rámci rozvoja COVP je potrebné riešiť materiálno-technickú zaostalosť vybavenia a priestorov 
a ich prispôsobenie na moderné vzdelávacie štandardy. Rovnako dôležitým procesom bude aj 
zvyšovanie kapacity vzdelávacích zariadení, vzhľadom na rozšírenie pôsobnosti COVP (celoživotné 
vzdelávanie, spolupráca s praxou, duálne vzdelávanie, kurzy, pričom je potrebné počítať s nárastom 
počtu žiakov súvisiacim s rozvojom COVP ako hlavného centra vzdelávania pre danú oblasť).  
Aktivity budú zamerané na  

- komplexnú obnovu, prestavbu budovy školy a zmenu jej dispozičného riešenia podľa 
požiadaviek na kapacitné možnosti, vrátane vnútorného zariadenia 

- prístavby, resp. nadstavby škôl v súvislosti s požiadavkami na kapacitu, resp. doplnenie 
odborných stredísk, možné aj stavby nových priestorov (napr. jazdecká hala v Zálesí) 

- zlepšenie tepelno-technického stavu budov (zateplenie obvodového plášťa a strechy, 
výmena okien a dverí, obnova kotolní vrátane nákupu nových zariadení a technológií, 
vyregulovanie systému vykurovania) so zameraním na zelené technológie a nízkouhlíkové 
hospodárstvo, pričom je vhodné využitie aj alternatívnych zdrojov energie (slnečné kolektory 
na rovných strechách, využitie biomasy v poľnohospodárskej škole a pod.) 

- obnova a úprava školských športových areálov, zmena ich využitia, obnova telocviční, 
spoločenských miestností a pod. 

- obnova internátov, školských kuchýň a jedální a iných budov priamo súvisiacich s funkciou 
COVP 
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- zariadenie odborných učební modernými učebnými pomôckami, technológiami                       
a zariadeniami pre potreby výučby odborných predmetov 

- vybudovanie a zariadenie školských stredísk odbornej praxe. 
Aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre COVP IT, Hlinícka 1, Bratislava. 
Ďalšie tri COVP projekty sú vo fáze prípravy verejných obstarávaní na spracovateľa projektových 
dokumentácií (proces koordinuje OIČSMaVO). Pre COVP pre oblasť polygrafie a médií, ktoré bolo 
vytvorené s časovým odstupom od ostatných COVP, prebieha aktuálne spracovanie projektového 
zámeru zo strany školy, ktorý bude následne v spolupráci s OSÚRaRP a OSMS rozpracovaný do 
podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa projektovej dokumentácie. 
Predpokladaný časový harmonogram: 

- Spracovanie projektovej dokumentácie vrátane získania všetkých potrebných povolení do 
02/2016 

- Spracovanie a predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok do 05/2016 
- Proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác do 08/2016 
- Na základe schválenia žiadosti o NFP a podpisu zmluvy o poskytnutí NFP začiatok 

realizácie. 
 
Na základe záujmu zamestnávateľov a zamestnávateľských združení a zväzov je Bratislavský 
samosprávny kraj pripravený vytvárať podmienky na rozvoj a podporu odborného vzdelávania aj 
v ďalších oblastiach, pre ktoré  v súčasnosti platná legislatíva nepočíta s duálnym vzdelávaním – 
cestovný ruch, kultúra, pedagogika, umenie a umeleckoremeselná tvorba a pod., a to najmä 
v kontexte existujúcich súvisiacich strategických dokumentov Bratislavského samosprávneho kraja – 
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014 – 2020, Stratégia rozvoja kultúry 
v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020 a pod.   
V záujme vytvorenia kvalitných podmienok na vzdelávanie a prípravu športovo talentovanej 
a nadanej mládeže plánuje Bratislavský samosprávny kraj zriadiť v spolupráci so športovými zväzmi 
„Športovú akadémiu“, ktorá by umožnila perspektívnym nadaným športovcom vzdelávať sa nielen 
na gymnáziu, ale aj v odboroch blízkych pre vybranú skupinu žiakov. 
 
Zámer vytvorenia Duálnej akadémie :  
V odbornom vzdelávaní sa v súčasnosti pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj praktických 
pracovných zručností žiakov, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na 
podporu technických odborov vzdelávania.  
Bratislavský samosprávny kraj si uvedomuje dôležitosť a význam úzkej spolupráce so 
zamestnávateľmi, o čom svedčí aj aktívna spolupráca s jedným z najväčších zamestnávateľov 
v regióne – spoločnosťou Volkswagen Slovakia, a. s., ktorej výsledkom bude prepojenie 
vzdelávacích systémov jednotlivých krajín s využitím prvkov nemeckého vzdelávacieho systému 
v odbornom vzdelávaní a perspektívne vytvorenie modelu tzv. Duálnej akadémie, ktorá bude 
pripravovať kvalifikovaných absolventov pre potreby zamestnávateľa.  

Dôležitým krokom bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi oboma subjektmi – 
Bratislavským samosprávnym krajom a Volkswagen Slovakia a.s. V ňom deklarovali spoločnú vôľu 
a participáciu pri vytvorení Duálnej akadémie, prostredníctvom ktorej sa budú implementovať prvky 
duálneho vzdelávania v oblasti automobilového priemyslu.  
Sídlo školy sa predpokladá v priestoroch školy na Jána Jonáša 5, Bratislava so  začiatkom 
výchovno-vzdelávacieho procesu od 01. 09. 2016 a zriaďovateľom školy by malo byť Záujmové 
združenie právnických osôb. Vzdelávanie v Duálnej akadémii bude založené na princípoch 
nemeckého vzdelávacieho systému.  
Koncept Duálnej akadémie je zameraný na zriadenie centra vzdelávania, ktorého základnou úlohou 
je zlepšovanie kvality vzdelávania a príprava absolventov podľa požiadaviek zamestnávateľa. 
Zámerom predloženého konceptu je zriadenie súkromnej strednej odbornej školy – centra 
odborného vzdelávania s názvom Duálna akadémia, ktorá bude poskytovať rôzne formy 
vzdelávania.  
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Úvodné pracovné rokovanie (predstavenie konceptu) zástupcov spoločnosti Volkswagen Slovakia a. 
s. a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja za okrúhlym stolom sa uskutočnilo aj za účasti 
ďalších zástupcov zamestnávateľov dňa 18. 2. 2015.  
V spolupráci nemeckých expertov so školou a príslušnými predmetovými komisiami boli  porovnané 
vzdelávacie obsahy slovenských a nemeckých odborov vzdelávania. Predstavitelia Volkswagen 
Slovakia a.s. prehodnotili dĺžku štúdia v odboroch vzdelávania, ktoré sú plánované pre Duálnu 
akadémiu, a to z pôvodne uvádzaných 3,5 ročných učebných odborov na 4 ročné študijné odbory 
ukončené maturitnou skúškou (2413 K mechanik strojov a zariadení, 2411 K mechanik nastavovač, 
2697 K mechanik elektrotechnik a 2679 K mechanik – mechatronik), ktoré má v sieti SOŠ 
automobilová, J. Jonáša. 
Od septembra 2015 začnú nemeckí experti spolu s pedagógmi SOŠ automobilovej pripravovať 
školské vzdelávacie programy tak, aby do nich boli implementované prvky nemeckého 
vzdelávacieho systému a aby absolventi boli vzdelávaní podľa potrieb zamestnávateľov.  
Dohoda o vzájomnej spolupráci pri vytvorení Duálnej akadémie je významným krokom k prepojeniu 
teórie a praxe, ktoré vychádza aj zo schváleného zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Od 1. 2. 2015 pôsobí na základe rozhodnutia Slovenskej živnostenskej komory a po schválení 
v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu BSK ako Centrum odborného vzdelávania 
a prípravy dizajnu a multimédií aj Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 
Bratislava. 
 
2016: 
K existujúcim centrám odborného vzdelávania a prípravy pribudli v rokoch 2015 a 2016 ďalšie: 

- COVP pre oblasť automobilového priemyslu na SOŠ automobilovej, Jána Jonáša 5, 
Bratislava (od 1. 12. 2015) 

- COVP pre oblasť osobných služieb na SOŠ, Račianska 105, Bratislava (od 1. 3. 2016) 
- COVP pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených na SOŠ obchodu a služieb S. 

Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava (od 1. 9. 2016) 
- COVP pre oblasť technickej a aplikovanej chémie na SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava (od 1. 9. 2016) 
 
BSK ako zriaďovateľ v rámci svojich finančných možností prispieva k zabezpečeniu a skvalitneniu 
materiálno-technického vybavenia existujúcich centier odborného vzdelávania a prípravy – 
spoluúčasťou na projektoch, finančnými príspevkami na nákup vybavenia a pomôcok. V roku 2016 
získala Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji finančné prostriedky určené na realizáciu 
rozvojového projektu na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy s názvom 
„Podpora modernizácie a rozvoja činnosti COVP v odbore chov koní a jazdectvo, rybárstvo 
a kynológia s dôrazom na zvýšenie schopnosti pružne reagovať na potreby súčasného trhu práce 
a na efektívnu propagáciu odborného vzdelávania v regióne“ v hodnote 30 000,- EUR (po 10 000,- 
BSK, MŠVVaŠ SR a zamestnávatelia). 
 
 Bratislavský samosprávny kraj v zmysle Akčného plánu BSK plánuje získať nenávratný finančný 
príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 na realizáciu štyroch 
projektov centier odborného vzdelávania a prípravy, a to : 
·         pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava 
·         v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava 
·         v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, 
Ivanka pri Dunaji 
·         v stavebníctve, Ivanská cesta 21, Bratislava 
 
Prostredníctvom týchto projektov budú realizované nasledovné aktivity: obstaranie a modernizácia 
materiálno - technického vybavenia, prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia 
vonkajších a vnútorných priestorov a areálov a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 
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Plánované výdavky na podporu štyroch COVP predstavujú 13 300 000 EUR. Detailnejší popis 
projektov je uvedený v prílohe č. 3.: Projekty centier odborného vzdelávania a prípravy.  
 
Duálna akadémia 
V zmysle schválenej dohody o vzájomnej spolupráci pri vytvorení duálnej akadémie medzi 
Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s., ako aj v zmysle 
predchádzajúcich rokovaní schválilo Zastupiteľstvo BSK dňa 19. 2. 2016 Uznesením č. 7/2016 
návrh na zmenu zriaďovateľa SOŠ automobilovej, Jána Jonáša 5, Bratislava z Bratislavského 
samosprávneho kraja na Duálnu akadémiu, z.z.p.o. ku dňu 1. 9. 2016 so všetkými relevantnými 
podmienkami a návrh na vstup BSK do záujmového združenia právnických osôb Duálna akadémia, 
ako aj všetky podmienky súvisiace so zmenou zriaďovateľa a transformáciou školy na duálnu 
akadémiu. 
Novým zriaďovateľom školy bude záujmové združenie právnických osôb Duálna akadémia, ktoré 
vytvorili významní zamestnávatelia v regióne – Volkswagen Slovakia, a.s. a Matador Holding, a.s. 
V zmysle Uznesenia Z BSK sa od 1. 9. 2016 stane členom záujmového združenia právnických osôb 
aj Bratislavský samosprávny kraj, pričom bude mať rozhodovacie  kompetencie v oblasti výchovno-
vzdelávacieho procesu vo vzťahu ku škole.  
 
Návrh na zmenu zriaďovateľa SOŠ automobilovej bol schválený rozhodnutím Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, došlo k uzatvoreniu Dohody o zmene zriaďovateľa SOŠ automobilovej, 
J. Jonáša 5, Bratislava a Nájomnej zmluvy medzi BSK a Duálnou akadémiou z.z.p.o., ktoré upravili 
majetkové pomery a postupy pri zmene zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
Bratislavský samosprávny kraj vo všetkých súvisiacich dokumentoch prezentuje zásadné 
podmienky zmeny zriaďovateľa, a to vstup školy do systému duálneho vzdelávania so zakladajúcimi 
členmi nového zriaďovateľa – Duálnej akadémie, z.z.p.o., ako aj vytvorenie podmienok pre vstup 
školy do systému duálneho vzdelávania v zmysle schváleného Centra odborného vzdelávania 
a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu. 
 
Zmena zriaďovateľa sa uskutočňuje s cieľom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
a materiálno-technického vybavenia v úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi, pričom nový zriaďovateľ 
sa zaväzuje pokračovať vo výchovno-vzdelávacom procese tak, aby bola zachovaná kontinuita 
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu a deklaruje ako svoju 
prioritu podporu duálneho vzdelávania v súčinnosti so všetkými zamestnávateľmi, ktorí prejavia 
o systém duálneho vzdelávania záujem.  
Prioritou budúceho zriaďovateľa bude aj podpora a rozvoj existujúceho Centra odborného 
vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu so schválenými odbormi vzdelávania. 
Aj po zmene zriaďovateľa sa zmeny v sieti študijných a učebných odborov budú uskutočňovať 
v súlade s Regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2013 – 
2018 a budú podliehať schváleniu v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu, pričom musia 
korešpondovať so záujmami zamestnávateľov. 
 
Nový názov školy od 1. 9. 2016 bude Súkromná stredná odborná škola automobilová – Duálna 
akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava, sídlo školy ostáva nezmenené a vzťah k budove vo vlastníctve 
BSK je upravený nájomnou zmluvou.  
 
2017 
V školskom roku 2016/17 pôsobí na území BSK 10 Centier odborného vzdelávania a prípravy.  
 
Pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK: 
- pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií na SOŠ informačných technológií, Hlinícka 

1, Bratislava (od 1. 9. 2012), 
- pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Spojenej škole, Ivanka pri Dunaji                 (od 

1. 9. 2012), 
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- pre oblasť potravinárstva na SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava          
(od 1. 5. 2013), 

- pre oblasť stavebníctva na SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava (od 1. 1. 2015), 
- pre oblasť polygrafie a médií na SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava (od 1. 7. 2015), 
- pre oblasť osobných služieb na SOŠ, Račianska 105, Bratislava (od 1. 3. 2016), 
- pre oblasť obchodu a služieb s ním spojených na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 

1, Bratislava (od 1. 9. 2016), 
- pre oblasť technickej a aplikovanej chémie na SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava (od 1. 9. 

2016). 
 
Pri školách iných zriaďovateľov: 
- pre oblasť automobilového priemyslu na SOŠ automobilovej, Jána Jonáša 5, Bratislava (od 1. 12. 

2015) – od 1. 9. 2016 je škola transformovaná na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú 
– Duálna akadémia, ktorej zriaďovateľom je Duálna akadémia, z.z.p.o. 

- dizajnu a multimédií na Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava – 
od 1. 2. 2015. 

 
V súčasnosti sú na štyri Centrá odborného vzdelávania vypracované projektové dokumentácie 
v stupni „Realizačná projektová dokumentácia“ so získaným „Právoplatným stavebným 
povolením“. 
Prebieha príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Začatie verejného 
obstarávania by malo byť v máji. Predpokladaný termín realizácie stavebných prác je november 
2017. Časový horizont realizácie stavebných prác za jednotlivé projekty je cca 15 mesiacov. 
V prvom polroku 2018 prebehne vyhlásenie verejného obstarávania na Materiálno – technické 
vybavenie jednotlivých centier.  
 
Dňa 28.02. 2017 boli podané „Projektové zámery“ do prvého hodnotiaceho kola ŽoNFP. 
Hodnotiaca správa z PZ je povinnou prílohou ŽoNFP. Momentálne prebieha kompletizácia 
podkladov na podanie ŽoNFP. 
 
Ako výsledok aktívnej spolupráce Bratislavského samosprávneho kraja s významnými 
zamestnávateľmi v regióne začala od 1. 9. 2016 pôsobiť Súkromná stredná odborná škola 
automobilová – Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava, ktorej zriaďovateľom je záujmové 
združenie právnických osôb Duálna akadémia, z.z.p.o. (BSK, Volkswagen Slovakia, a.s., Matador 
Holding, a.s., Siemens). Škola pôsobí aj ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť 
automobilového priemyslu. 
 
2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie (Realizačná projektová dokumentácia) 
pre 4 Centrá odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVP“) - COVP pre oblasť 
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka – Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji, COVP pre 
oblasť elektrotechniky a informačných technológií – SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava, COVP       
v pekárstve a cukrárstve + COVP v mäsiarstve a lahôdkárstve – SOŠ GaHS, Farského 9, 
Bratislava, COVP pre oblasť stavebníctva – SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava - boli na konci 
roku 2016 získané právoplatné stavebné povolenia pre „Rekonštrukciu“ objektov v projekte. 
 
V mesiaci jún 2017 boli podané Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre všetky 4 COVP. 
Na základe ukončeného odborného hodnotenia projektov, BSK obdržal Rozhodnutia 
o schválení projektov COVP v mesiacoch február a marec 2018. Predpokladaný začiatok 
realizácie stavebných prác sa odhaduje na mesiac máj 2018. Realizácia jednotlivých 
projektov sa odhaduje od 12 do 19 mesiacov.   
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Cieľ IV.  
Skvalitniť vybavenosť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK tak, aby spĺňali normatív 
materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre schválené učebné a študijné 
odbory. 
 
Priorita 1: 
Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
 
Priorita 2: 
Pri rozhodovaní o počte tried prvých ročníkov pre nasledujúce prijímacie konanie zohľadňovať 
materiálno-technické a priestorové zabezpečenie pre požadované odbory bez rozdielu zriaďovateľa. 
 
2014: 
Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojich finančných možností priebežne investuje do 
zlepšenia technického stavu školských budov a do ich materiálno-technického vybavenia. V roku 
2013 bolo investovaných 3 228 063,54 € (kapitálové výdavky a  údržba), ktoré boli použité na 
úhradu nákladov za revízie, opravy, údržbu budov, výmenu okien, rekonštrukcie striech, 
odstraňovanie havárií a pod.  
 
V uplynulom období sa v rámci projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania pod gesciou 
ŠIOV-u realizovali fyzické pasportizácie technického stavu budov a materiálno-technických 
podmienok pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na území Bratislavského 
samosprávneho kraja (výsledky pasportizácie neboli k termínu spracovania materiálu k dispozícii). 
Pre to, aby výsledok tejto pasportizácie bol relevantný a využiteľný aj pri rozhodovaní o počte tried 
prvého ročníka je nevyhnutné, aby sa pasportizácii podrobili všetky školy bez ohľadu na 
zriaďovateľa.   
 
2015: 
V roku 2014 bolo do zlepšenia technického stavu školských budov a do ich materiálno-technického 
vybavenia investovaných 1 089 975,48 € (kapitálové výdavky a  údržba), ktoré boli použité na 
úhradu nákladov za opravy, údržbu budov, výmenu okien, rekonštrukcie striech, odstraňovanie 
havárií a pod.  
 
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia je jedným z cieľov realizácie Zámeru na vytvorenie 
funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK a tiež jedným z kritérií pri porovnávaní a hodnotení jednotlivých škôl pri určovaní 
počtu tried prvých ročníkov. Do tohto hodnotenia by mali byť zahrnuté aj školy iných zriaďovateľov, 
tu však hrozí riziko nedostatočnej kontroly a subjektívne hodnotenie kvality materiálno-technického 
vybavenia škôl zo strany riaditeľov a zriaďovateľov. 
V roku 2015 využil Bratislavský samosprávny kraj možnosť z programu MunSEFF (Municipal 
Sustainable Energy Financing Facility) na zatepľovanie budov a v zmysle stratégie o znižovaní 
energetickej náročnosti realizuje zateplenie, opravy striech, výmenu okien a hydraulickú reguláciu 
kúrenia vnútorných rozvodov za takmer 5 mil. €. Program MunSEFF je iniciatívou Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu a rozvoj financovania obcí a ich spoločností na 
Slovensku. Cieľom programu MunSEFF a aj BSK je dosiahnuť minimálne 30% úsporu energií 
v uvedených budovách. 
Procesom zatepľovania prechádza 10 objektov vo vlastníctve BSK, z toho je 7 objektov stredných 
škôl - SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava, SOŠ záhradnícka G. Čejku, Malinovo, SOŠ 
vinársko-ovocinárska, Modra, SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava, SOŠ hotelových služieb a obchodu,  
Na pántoch 9, Bratislava, SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava, Školský internát SOŠ 
automobilovej Jána Jonáša 5, Bratislava, ktorý sídli na Saratovskej 26 v Bratislave.  
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2016: 
V roku 2015 investoval Bratislavský samosprávny kraj do opráv a údržby školských budov viac ako 
904 000,- €. 
V školskom roku 2015/16 boli ukončené práce súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti 
budov – zateplenie, oprava striech, výmena okien, regulácia vnútorných rozvodov kúrenia, ktoré boli 
realizované v rámci programu MunSEFF na všetkých vyššie uvedených objektoch, pričom v roku 
2016 sa začali realizovať aj ďalšie s tým súvisiace opravy a úpravy, ktoré sú financované z rozpočtu 
BSK a ich ukončenie sa predpokladá v roku 2017.  
 
V zmysle záverov pracovnej skupiny k materiálu Zámer na vytvorenie funkčnej, efektívnej 
a hospodárnej siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK budú navrhnuté také zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení, ktoré predpokladajú zvýšenie efektívnosti využívania jednotlivých 
školských budov a zníženie finančných prostriedkov vynakladaných na dofinancovanie prevádzky 
stredných škôl. 
 
Úroveň materiálno technického vybavenia je dôležitým kritériom pri hodnotení a porovnávaní 
stredných škôl a zohľadňuje sa aj ako jedno z kritérií pri určovaní počtu tried prvých ročníkov, 
pričom rizikom je subjektívne hodnotenie úrovne materiálno-technického vybavenia riaditeľmi 
a zriaďovateľmi škôl. Relevantným ukazovateľom by mohli byť výsledky inšpekčných kontrol 
zameraných na dodržiavanie normatívov materiálno-technického zabezpečenia pre jednotlivé 
odbory vzdelávania. 
 
V roku 2016 získali viaceré školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK od MŠVVaŠ SR na projekty 
určené na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 
dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične finančné 
prostriedky v celkovej hodnote 121 500,- EUR (na rekonštrukciu telocviční 75 000,- EUR, na 
vybavenie telocviční 46 500,- EUR), finančná spoluúčasť BSK na uvedených projektoch je 40 275,- 
EUR (skutočné spolufinancovanie 312 174,2 EUR). Projekty rekonštrukcií 3 telocviční (Hotelovej 
akadémie, Mikovíniho 1, BA; SPŠ stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, BA; Obchodnej akadémie, 
Račianska 107, BA) musia byť zrealizované do augusta 2018. 
 
2017 
Na rok 2017 bol v Zastupiteľstve BSK schválený plán investičných akcií, ktoré majú za cieľ 
skvalitnenie priestorového a materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Prioritou aj naďalej ostávajú investície do centier odborného 
vzdelávania a prípravy ako aj do ďalších aktivít v súlade s Akčným plánom BSK. 
 
Na prelome rokov 2016/2017 investičné oddelenie zabezpečovalo realizáciu opráv väčšieho 
rozsahu celkom na dvanástich školských objektoch.  
Na objekte školy OA Dudova 4, Bratislava bola realizovaná výmena vstupných dverí, výmena 
stupňov vstupného schodiska do budovy, rekonštrukcia sociálnych zariadení a vymenili sa všetky 
svietidlá v učebniach a chodbách školy. V SOŠ záhradníckej G. Čejku v Malinove bola realizovaná 
oprava svetlíkov nad jedálňou a kuchyňou na streche, rekonštrukcia sociálnych priestorov na 
internáte, výmena výdajných okien v kuchyni, výmena prechodových dverí do jedálne a internátu. 
V ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta 11 v Bratislave boli na budove „B“  vymenené okná a ďalšia 
výmena sa dotkla vstupných dverí a výmeny schodiskových okien. Výmena okien a dverí bola 
taktiež realizovaná v SOŠ, Komenského 27 v Pezinku. V OA, Račianska 107 bola realizovaná 
oprava telocvične a sociálnych zariadení. Výmena PVC podláh, svietidiel a rekonštrukcia sociálnych 
zariadení sa realizovala v SOŠ, Račianska 105, Bratislava. Na budove SOŠ na Kysuckej ulici 
v Senci sa realizovala výmena okien a oprava sociálnych zariadení. Výmena PVC podláh, opravy 
sociálnych zariadení a dodanie a montáž okenných žalúzií sa realizovalo v SOŠ obchodu a služieb 
S. Jurkoviča na Sklenárovej 1 v Bratislave. V SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9 
v Bratislave sa realizovala výmena PVC podláh, výmena rozvodov zdravotechniky a výmena okien. 
V priestoroch SOŠ, Ivanská cesta 21 v Bratislave sa realizovala výmena všetkých okien 
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a presklených stien na internáte č. 25. Výmena vstupných dverí, výmena podlahových krytín 
a zateplenie telocvične s vymaľovaním interiéru telocvične sa realizovala na SOŠ dopravnej na 
Sklenárovej 9 v Bratislave. 
 
V priebehu roka 2017 bude investičné oddelenie zabezpečovať  realizáciu stavebných prác 
odsúhlasených v investičnom pláne pre roky 2017-2019 v ďalších školských zariadeniach so 
zameraním na energetickú úsporu tepelnej energie formou zatepľovania objektov škôl. Ide o školské 
objekty – SZŠ, Strečianska 20, BA,  Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 
BA, SPŠE, K. Adlera 5, BA, Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok, 
Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec, Gymnázium Karola Štúra, Nám. Slobody 5, 
Modra.  
V ďalších školských zariadeniach pôjde o rekonštrukcie prípadne opravy - SOŠ polygrafická, 
Račianska 190, BA - opravy v priestoroch SOŠ;  Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA – 
rekonštrukcia objektu; SOŠ, Kysucká 14, Senec – oprava bloku A;  HA Mikovíniho 1, BA – oprava 
a zateplenie strechy školy a výmena okien v telocvični; SOŠ Komenského 27, Pezinok – výmena 
okien a dverí; Gymnázium I. Horvátha, I. Horvátha 14, BA – rekonštrukcia elektroinštalácie; SPŠS, 
Fajnorovo nábrežie 5, BA – vybudovanie krytej telocvične; SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na 
pántoch 9, BA – obnova a rekonštrukcia bazénu; Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, BA 
a SPŠSaG, Drieňová 35, BA – obnova a rekonštrukcia bazénu.  
 
Prioritou Bratislavského samosprávneho kraja je aj v oblasti financovania odborné vzdelávanie, 
o čom svedčí to, že v Zastupiteľstve BSK bola schválená suma 600 tisíc eur na podporu odborného 
vzdelávania, ktoré budú použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia stredných 
odborných škôl.   
 
 2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Na rok 2018 bol v Zastupiteľstve BSK schválený plán investičných akcií, ktoré majú za cieľ 
skvalitnenie interiérov a exteriérov škôl, materiálno-technické vybavenie škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Prioritou je modernizácia osvetlenia učební, chodieb 
a kabinetov a zatepľovanie objektov škôl. 
Na prelome rokov 2017 a 2018 bola realizovaná modernizácia osvetlenia na desiatich školách 
(Gymnázium, Hubeného 23, BA; Gymnázium, Pankúchova 6, BA; SPŠ elektrotechnická, K. 
Adlera, BA; Jazyková škola, Vazovova 6, BA; SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA; SPŠ 
elektrotechnická, Hálova 16, BA; Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; OA 
Myslenická 1, Pezinok; Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; SPŠ strojnícka, 
Fajnorovo nábrežie 5, BA). 
Ďalej boli realizované zateplenia škôl na Gymnáziu v Pezinku,  Gymnáziu K. Štúra v Modre 
a Gymnázium A. Bernoláka, Senec. 
 
V priebehu roka 2018 sú naplánované stavebné práce väčšieho rozsahu na nasledovných 
školách: 
- realizácia štyroch projektov COVP  (SOŠ informačných technológií, Hlinícka 1, BA; Spojená 
škola Ivanka pri Dunaji; SOŠ Ga HS, Farského 9, BA a SOŠ stavebná, Ivanská cesta 21, BA), 
- zateplenie objektov SZŠ, Strečnianska 20, BA, ŠMNDaG, Teplická 7, BA, SPŠE K. Adlera 5, 
BA, Gymnázium Malacky,  
- výmena rozvodov vody a kanalizácie na SOŠ KaV Svätoplukova 2, BA,  
- rekonštrukcia športového areálu na OA, Račianska 107, BA,  
- rekonštrukcia telocvične na SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA, 
- rekonštrukcia kotolne na Konzervatóriu, Tolstého 11, BA, 
- dokončenie rekonštrukcie bazéna a rekonštrukcia telocvične na SPŠ stavebná a 
geodetická, Drieňová 35, BA.  
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Na bežné opravy a údržbu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2,5 mil. € a na 
havárie 1 mil.€ 
 
Bratislavský samosprávny kraj investoval v minulom období do obnovy a modernizácie 
školských budov značné finančné prostriedky z vlastných zdrojov, nakoľko nemal možnosť 
čerpať prostriedky z fondov Európskej únie. Školy v spolupráci so zriaďovateľom využívali 
všetky dostupné možnosti financovania nevyhnutných investícií a rekonštrukcií, ako aj  
obnovy zariadenia a vybavenia – granty a projekty ministerstva školstva, Úradu vlády, iných 
štátnych inštitúcií, spoluprácu so zamestnávateľmi a podobne. 
 
 
Cieľ V.  
Podpora celoživotného vzdelávania 
 
Priorita 1: 
Vytvoriť podmienky na školách pre uchádzačov o rozšírenie a prehĺbenie už získaného vzdelania, 
rekvalifikáciu. 
 
Priorita 2. 
Podpora tých škôl a školských zariadení, ktoré poskytujú rôzne formy ďalšieho vzdelávania. 
 
 
2014: 
Poskytovanie celoživotného vzdelávania, rekvalifikačných kurzov, či iných foriem ďalšieho 
vzdelávania je súčasťou činnosti centier odborného vzdelávania a prípravy, no v nadväznosti na 
požiadavky trhu práce sú vzdelávacie možnosti ponúkané aj na iných stredných školách, ktoré majú 
akreditované vzdelávacie programy. 
V súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii je poskytovanie celoživotného vzdelávania aj 
možnosťou na jej zlepšenie a to poskytovaním akreditovaných vzdelávacích programov v rámci 
rekvalifikácií, ďalšieho vzdelávania a pod. 
 
2015: 
Stredné školy v súčasnosti poskytujú možnosti na ďalšie vzdelávanie, resp. rekvalifikáciu v súlade 
s platnou legislatívou na základe schválenia a akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, napr.: 
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2 v Bratislave, ktorej bola udelená akreditácia MŠVVaŠ SR, 
vypracovala  programy pre ďalšie vzdelávanie dospelých v kurzoch kaderník, manikér - pedikér, 
vizážista, kozmetik, vlasová kozmetika. Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho 
programu sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov, ktoré boli akreditované podľa zákona 
č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. 
Škole bolo MŠVVaŠ SR udelené oprávnenie  na vykonávanie skúšky na overenie odbornej 
spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie v odboroch kaderník, manikér, pedikér, vizážista, 
kozmetik, vlasová kozmetika. Osvedčenie o úplnej kvalifikácii slúži ako doklad, na základe ktorého 
môže osoba požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia v danom odbore. 
Vzdelávacie akreditované programy majú schválené aj SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava 
pre oblasť polygrafickej výroby, SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava pre oblasť zlatníctva a 
techniky, SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava pre oblasť gastronómie. 
 
V rámci celoživotného vzdelávania ponúka Spojená škola v Ivanke pri Dunaji kvalifikačné 
a rekvalifikačné kurzy akreditované:  
- Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - Chov koní a jazdectvo (Základy chovu 
a ošetrovania koní, Inštruktor pre výcvik koňa na hipoterapiu, Prirodzené partnerstvo s koňmi – 
partnership, horsemansship, Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa), Rybárstvo (Chov 
okrasných a akváriových rýb, Rybárska stráž, Rybársky hospodár, Základy chovu lososovitých rýb, 
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Podnikanie v chove rýb, Obsluha elektrického agregátu pre lov rýb, Chov kapra a nížinných druhov 
rýb), Kynológia (Základy výcviku psov, Canisterapia, Výživa a starostlivosť o psa) 
- Národným inšpektorátom práce Košice - Výchova a vzdelávanie osôb v oblasti práce (Obsluha 
vybraných lesníckych strojov a zariadení, Obsluha ručnej motorovej píly pri ťažbe dreva, Obsluha 
ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti), Kurzy na obsluhu vybraných poľnohospodárskych 
strojov a zariadení (Obilné kombajny, Samohybné zberacie rezačky, Špeciálne stroje na zber 
poľnohospodárskych plodín). 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava je spoluautorom programu 
kontinuálneho vzdelávania „Súčasné trendy a legislatíva v návrhu elektrických inštalácií a nn 
rozvádzačov“. Vzdelávací program je určený učiteľom elektrotechnických predmetov obsahovo 
zameraných na návrh elektroinštalácií, prax s elektroinštaláciami a elektrotechnickú spôsobilosť 
a tiež majstrom odbornej výchovy elektrotechnického zamerania. Lektormi programu sú učitelia 
elektrotechnických predmetov a odborníci z elektrotechnických firiem - partnerov SPŠE Hálova. 
Program bol schválený MŠVVaŠ SR v rámci projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 
spoločnosť spolufinancovaného zo zdrojov EÚ 
 
2016: 
V súčasnosti školy zaznamenávajú zvýšený záujem zo strany uchádzačov o štúdium 
v nadväzujúcich formách (pomaturitné, nadstavbové), ale aj o zmenu alebo zvýšenie kvalifikácie 
prostredníctvom rekvalifikačných kurzov. 
Týka sa to nielen stredných škôl, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania a prípravy, ale aj 
ostatných stredných škôl, ktoré ponúkajú odbory vzdelávania požadované na trhu práce, prípadne 
majú akreditované rekvalifikačné kurzy.   
 
Napr. Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji rozšírila ponuku akreditovaných kurzov: 

- Chov koní a jazdectvo – kurzy Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa, Základy chovu a 
ošetrovania koní, Inštruktor pre výcvik koňa na hipoterapiu, Prirodzené partnerstvo s koňmi – 
partnership, horsemanship, 

- Rybárstvo – kurzy Rybárska stráž, Rybársky hospodár, Chov okrasných a akváriových rýb, 
Základy chovu lososovitých rýb, Podnikanie v chove rýb, Obsluha elektrického agregátu pre 
chov rýb, Chov kapra a nížinných druhov rýb, 

- Výchova a vzdelávanie osôb v oblasti ochrany práce – kurzy Obsluha vybraných lesníckych 
strojov a zariadení, Obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva, Obsluha ručnej 
motorovej reťazovej píly pri inej činnosti,  

- Farmárstvo – kurz Obsluha vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, 
- Získanie vodičského oprávnenia A,B C T, E a Získanie profesionálnej karty vodiča. 

 
2017 
Aj v aktuálnom školskom roku školy pokračujú v realizácii celoživotného vzdelávania, a to nielen 
formou kvalifikačného, nadstavbového a pomaturitného štúdia, ale aj vo forme rekvalifikačných 
kurzov. Školy využívajú už akreditované a schválené vzdelávacie programy. 
 
2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Poskytovanie celoživotného vzdelávania, rekvalifikačných kurzov, či iných foriem ďalšieho 
vzdelávania je jednou zo súčastí činnosti centier odborného vzdelávania a prípravy, no 
v nadväznosti na požiadavky trhu práce sú vzdelávacie možnosti ponúkané aj inými 
strednými školami. 
V sledovanom období zaznamenávajú stredné školy zvýšený záujem zo strany uchádzačov 
o štúdium v nadväzujúcich formách štúdia (pomaturitné, nadstavbové), ale aj o zmenu alebo 
zvýšenie kvalifikácie prostredníctvom rekvalifikačných kurzov, čo súvisí s flexibilitou 
pracovnej sily a jej uplatnenia sa na trhu práce. 
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Týka sa to nielen stredných škôl, ktoré pôsobia ako centrá odborného vzdelávania 
a prípravy, ale aj ostatných stredných škôl, ktoré ponúkajú odbory vzdelávania požadované 
na trhu práce, prípadne majú akreditované rekvalifikačné kurzy.   
 
Cieľ VI.  
Propagácia stredného školstva a najmä odborného vzdelávania v Bratislavskom 
samosprávnom kraji 
 
Priorita 1: 
Organizácia propagačných aktivít o možnostiach štúdia na stredných školách (napr. Deň župných 
škôl v Avione) s perspektívou rozšírenia ponuky aj pre školy iných zriaďovateľov. 
 
Priorita 2: 
Dlhodobá a cielená propagácia škôl prostredníctvom aktivít Bratislavského samosprávneho kraja (v 
rámci možností uprednostnenie škôl pred dodávateľskými firmami), propagácia v médiách a pod. 
 
Priorita 3: 
Vytvorenie marketingovej stratégie pre stredné školy v rámci jednotnej propagačnej stratégie 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
2014: 
BSK realizuje propagáciu stredných škôl vo svojej pôsobnosti priamo – propagačnými aktivitami, 
ako je Deň župných škôl (január 2014), s tým súvisiaca propagácia v Bratislavských novinách, ale aj 
nepriamo – podporou aktivít škôl (účasť na veľtrhoch a výstavách, prezentačné aktivity škôl, súťaže 
a pod.).  
 
V uplynulom období bola vytvorená Marketingová stratégia pre stredné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK, ktorá školám aj zriaďovateľovi dáva možnosti pre lepšie zviditeľnenie a identifikáciu 
škôl, najmä odborných škôl.  
Nakoľko však propagácia a marketing sú pre mnohé školy finančne náročné, realizujú sa 
odporúčania uvedenej stratégie len čiastkovo a v rámci tých škôl, ktoré sú schopné pokryť náklady 
s tým súvisiace. 
Zo strany zriaďovateľa sa prioritne aj v oblasti propagácie podporujú existujúce centrá odborného 
vzdelávania a prípravy, ako aj školy, ktoré sú pre región dôležité z hľadiska tradície, 
celoslovenského významu, ale aj strategicky ako budúce centrá odborného vzdelávania a prípravy. 
 
Podpora a propagácia odborného vzdelávania sa uskutočňuje aj v spolupráci s partnerskými firmami 
a zamestnávateľmi – napr. spoločnosti LIDL a DM drogérie, ktoré prejavili záujem o otvorenie tried a 
odborov, prostredníctvom ktorých by si vychovali svojich budúcich zamestnancov (napr. SOŠ 
obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava). Obe spoločnosti ponúkajú 
zazmluvneným žiakom rôzne benefity, ako aj spoluúčasť na financovaní školy a podporu pri 
propagácii školy.  
 
2015: 
Bratislavský samosprávny kraj pristupuje k propagácii stredných škôl aktívne a okrem už tradičných 
podujatí (Deň župných škôl – január 2015, prezentácia škôl na podujatiach organizovaných župou, 
príloha Bratislavských novín pred termínom podávania prihlášok na stredné školy) hľadá rôzne nové 
formy, ktoré by prispeli k vyššej informovanosti o tradíciách škôl, možnostiach štúdia, 
zaujímavostiach, čo v konečnom dôsledku zvýši záujem uchádzačov o štúdium. 
V tejto súvislosti sa pripravuje projekt v spolupráci s TV Bratislava, kde by školy dostali možnosť 
prezentovať sa v krátkych reportážach odvysielaných v pravidelných reláciách TV Bratislava.  
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2016: 
V školskom roku 2015/16 bola v súvislosti s činnosťou pracovnej skupiny na realizáciu Zámeru na 
vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
aktualizovaná Marketingová stratégia pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, z ktorej 
sa mnohé odporúčania zatiaľ nepodarilo naplniť (napr. portál „Župné školy“).  
Súčasne bolo na návrh poslancov BSK v rozpočte na rok 2016 vyčlenených 100 000,- na 
propagáciu stredných škôl v Programe 2: Propagácia a marketing (50 000,-) a v Programe 
8:Vzdelávanie, v podprograme 8.9.2 Ostatné výdavky na originálne kompetencie (50 000,-). 
 
BSK aj naďalej pokračuje v tradičných prezentačných aktivitách – Deň župných škôl, prezentácia 
v mesačníku Bratislavský kraj, prezentovanie prác a zručností žiakov počas rokovania Z BSK, na 
podujatiach organizovaných samosprávnym krajom. 
 
Mimoriadnou príležitosťou na zviditeľnenie aktivít škôl v roku 2016 bola aj príprava a organizačné 
zabezpečenie Samitu výboru regiónov, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 7. – 9. 7. 2016 a jeho 
organizátorom bol spolu s Výborom regiónov aj Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR 
Bratislava. 
Na samite sa podieľali žiaci našich škôl organizačne (hostesky, obsluha pri cateringu), ale aj 
prezentáciou výsledkov svojej práce (hudobný program, scénická show, tanečné vystúpenie, módna 
prehliadka). Autorom loga Samitu je žiak Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta, 
Bratislava. 
 
Aj naďalej pokračuje propagácia odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi, a to 
najmä s tými, ktorí vstupujú do systému duálneho vzdelávania.  
 
Do budúcnosti je potrebné prezentovať školy intenzívnejšie, s dôrazom na posilnenie povedomia o 
„župných školách“, čo môže byť silnou marketingovou značkou pre všetky školy v pôsobnosti BSK 
a ich odlíšenie od škôl iných zriaďovateľov. 
Tiež je potrebné zintenzívniť aktivitu zriaďovateľa pri marketingu škôl a nenechávať ťažisko 
marketingových aktivít na samotných školách, ktoré na to často nemajú dostatok finančných 
prostriedkov ani personálnych kapacít.  
  
2017 
BSK aj naďalej pokračuje v tradičných prezentačných aktivitách – Deň župných škôl, prezentácia v 
mesačníku Bratislavský kraj, prezentovanie prác a zručností žiakov počas rokovania Z BSK, na 
podujatiach organizovaných samosprávnym krajom. 
 
Okrem toho Bratislavský samosprávny kraj intenzívne propaguje aktivity organizované školami, 
prípadne podujatia pre školy prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a sociálnych 
sietí. 
 
Aj v roku 2017 bolo z rozpočtu BSK  vyčlenených 100 000,- na propagáciu stredných škôl v 
Programe 2: Propagácia a marketing (50 000,-) a v Programe 8: Vzdelávanie, v podprograme 8.9.2 
Ostatné výdavky na originálne kompetencie (50 000,-). 
 
V školskom roku 2016/2017 (v mesiacoch september – december) bol v spolupráci s agentúrou 
EUROMESTO s.r.o., realizovaný pilotný projekt „Moja stredná škola“, v rámci ktorého bolo 
vytvorených 6 prezentačných videí, ktoré budú využité na propagáciu jednotlivých stredných škôl. 
Videovizitky sú spracované modernou formou a sú určené pre potenciálnych žiakov stredných škôl. 
Ide o krátke 3 – 5 minútové videá, na ich výrobe v maximálnej možnej miere participovali samotní 
žiaci strednej školy a sú tak moderným marketingovým nástrojom na propagáciu stredných škôl. 
Vzhľadom na úspešnosť pilotného projektu plánuje BSK pokračovať v ňom aj v roku 2017 a podporiť 
ďalších 10 škôl pri realizácii videovizitiek. 
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2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
V hodnotenom období bola vytvorená Odborom komunikácie a propagácie „Marketingová 
stratégia pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK“, ktorá školám aj 
zriaďovateľovi dáva možnosti pre ich lepšie zviditeľnenie a identifikáciu škôl. 
Zo strany zriaďovateľa sa prioritne aj v oblasti propagácie podporovali existujúce centrá 
odborného vzdelávania a prípravy, ako aj školy, ktoré sú pre región dôležité z hľadiska 
tradície, celoslovenského významu, ale aj strategicky ako budúce centrá odborného 
vzdelávania a prípravy. 
Podpora a propagácia odborného vzdelávania bola realizovaná aj v spolupráci 
s partnerskými firmami a zamestnávateľmi – napr. spoločnosti LIDL, DM drogérie, Slovnaft, 
a.s., Volkswagen, Siemens, Matador ako aj mnohými ďalšími. 
Na návrh poslancov BSK v rozpočtoch na rok 2016 a 2017 bolo vyčlenených 100 000,- na 
propagáciu stredných škôl v Programe 2: Propagácia a marketing (50 000,-) a v Programe 8: 
Vzdelávanie, v podprograme 8.9.2 Ostatné výdavky na originálne kompetencie (50 000,-). 
Mimoriadnou príležitosťou na zviditeľnenie aktivít škôl v roku 2016 bola aj príprava 
a organizačné zabezpečenie Samitu výboru regiónov, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 7. – 
9. 7. 2016 a jeho organizátorom bol spolu s Výborom regiónov aj Bratislavský samosprávny 
kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. 
Na samite sa podieľali žiaci našich škôl organizačne (hostesky, obsluha pri cateringu), ale aj 
prezentáciou výsledkov svojej práce (hudobný program, scénická show, tanečné vystúpenie, 
módna prehliadka). Autorom loga Samitu je žiak Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru, 
Dúbravská cesta, Bratislava. 
Veľký význam pre propagáciu stredných škôl získalo tradičné propagačno – prezentačné 
podujatie Deň župných škôl v Avione, ktoré je už v súčasnosti, po siedmich ročníkoch, 
známe nielen medzi strednými školami, ale najmä medzi žiakmi základných škôl, ich rodičmi 
ale aj širokou verejnosťou. 
Do budúcnosti je potrebné prezentovať školy intenzívnejšie, s dôrazom na posilnenie 
povedomia o „župných školách“, čo môže byť silnou marketingovou značkou pre všetky 
školy v pôsobnosti BSK a ich odlíšenie od škôl iných zriaďovateľov. 
Tiež je potrebné zintenzívniť aktivitu zriaďovateľa pri marketingu škôl a nenechávať ťažisko 
marketingových aktivít na samotných školách, ktoré na to často nemajú dostatok finančných 
prostriedkov ani personálnych kapacít.   
 
 
Cieľ VII. 
Podpora kvalitného manažmentu škôl a školských zariadení motivovaním riadiacich 
pracovníkov na dosahovaní pozitívnych výsledkov škôl a školských zariadení. 
 
Priorita 1: 
Naďalej skvalitňovať spoluprácu s riaditeľmi škôl prostredníctvom jednotlivých sekcií. 
 
Priorita 2: 
Uplatňovanie motivačného systému odmeňovania a jeho flexibilné modifikovanie v závislosti od 
aktuálnych podmienok. 
Vyhodnocovanie osobných a riadiacich príplatkov riaditeľov škôl na základe každoročného 
vyhodnotenia ich práce a dosiahnutých výsledkov škôl a školských zariadení. 
 
Priorita 3:  
Vyčlenenie finančných prostriedkov na odmeňovanie riaditeľov z rozpočtu BSK, aby tieto 
nezaťažovali rozpočet školy a boli efektívnym nástrojom motivácie. 
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Priorita 4: 
Podporovať väčšiu samostatnosť a flexibilitu škôl pri získavaní prostriedkov na rozvoj školy z iných 
zdrojov, zainteresovať vedenie školy na pozitívnych výsledkoch školy. 
 
Priorita 5: 
V rámci možností rozpočtu BSK podporovať vzdelávanie manažmentu škôl najmä v oblasti 
legislatívy. 
 
Priorita 6: 
Vytvorenie systému hodnotenia a merania kvality škôl v podmienkach Bratislavského 
samosprávneho kraja.  
 
2014: 
Pre každého zriaďovateľa je nevyhnutným predpokladom prosperity kvalitný manažment priamo 
riadených organizácií. 
Bratislavský samosprávny kraj pravidelne organizuje porady riaditeľov škôl a školských zariadení, 
zasadnutia sekcií a pracovné stretnutia s predsedami jednotlivých sekcií. 
V rámci možností ponúka pre riadiacich pracovníkov organizácií semináre k novej legislatíve, 
smernice BSK ako podklad pre vypracovanie ich vlastných smerníc, poskytuje operatívnu 
kooperáciu v oblasti verejného obstarávania. 
 
Aj v roku 2013 pokračoval Bratislavský samosprávny kraj v systéme odmeňovania riaditeľov škôl 
a školských zariadení na základe hodnotenia ich práce podľa vopred stanovených kritérií, pričom 
školám boli poskytnuté finančné prostriedky na financovanie časti osobných a riadiacich príplatkov 
riaditeľov z vlastných zdrojov BSK. Osobné a riadiace príplatky sa každoročne vyhodnocujú 
a aktualizujú podľa aktuálneho stavu a kvality práce jednotlivých riaditeľov. Cieľom takéhoto 
systému odmeňovania je motivácia riaditeľov škôl k zlepšovaniu ekonomickej situácie škôl, 
k získavaniu iných mimorozpočtových prostriedkov, zapájanie sa do projektov a pod.  
 
2015: 
V rámci zvyšovania zručností a kompetencií riaditeľov škôl a pedagogických zamestnancov 
Bratislavský samosprávny kraj aktívne participuje na realizácii vzdelávacích programov v oblasti 
spotrebiteľského vzdelávania, podnikateľského vzdelávania, finančnej gramotnosti a pod. Už druhý 
rok realizujeme v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR projekt spotrebiteľského vzdelávania 
pre učiteľov, ktorí okrem zvyšovania svojich kompetencií získavajú aj učebné materiály, ktoré môžu 
využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Pre nasledujúce školské roky sa pripravuje podobný 
model vzdelávania aj s Finančnou správou SR. 
Dlhoročná spolupráca s Junior Achievement Slovensko pokračovala v tomto roku aj seminárom pre 
riaditeľov škôl a vybraných pedagógov, ktorý bol zameraný na rozvoj podnikateľských zručností 
a predstavil možnosti využitia vzdelávacích programov JA Slovensko v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK. 
 
V súvislosti s kompetenciami samosprávneho kraja pri určovaní počtu tried prvých ročníkov pre 
stredné školy v územnej pôsobnosti kraja je otázka hodnotenia kvality škôl veľmi dôležitá. 
Pre hodnotenie kvality škôl sa doteraz využívali väčšinou existujúce hodnotiace systémy – napr. EIS 
– hodnotenie úrovne škôl medzinárodnou certifikovanou inštitúciou, nevýhodou je však finančná 
náročnosť projektu a preto v ňom nie sú zapojené všetky školy, hodnotenie škôl podľa výsledkov 
externej časti maturitnej skúšky,  ktoré spracúva NÚCEM, alebo hodnotenie inštitútu INEKO, kde 
však mnohé školy spochybňujú výber a hodnotenie jednotlivých kritérií. 
 
V rámci projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania (na jednej z čiastkových aktivít 
participuje aj BSK) bol vypracovaný systém hodnotenia a porovnávania kvality stredných škôl podľa 
vybraných kritérií. Na základe dotazníkov od jednotlivých škôl a zriaďovateľov, bude zostavený 
rebríček škôl na základe porovnania jednotlivých ukazovateľov. Kritériá sú odlíšené pre gymnáziá, 
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stredné odborné školy a konzervatóriá, aby bola dodržaná porovnateľnosť jednotlivých 
ukazovateľov. Problémom však môže byť subjektívnosť riaditeľov škôl a zriaďovateľov pri vypĺňaní 
dotazníkov, ako aj nedostatočná možnosť kontroly správnosti uvedených údajov. 
 
2016: 
Aj v školskom roku 2015/2016 pokračovala úzka súčinnosť zriaďovateľa s riaditeľmi škôl 
prostredníctvom pravidelne organizovaných pracovných porád, pravidelného rokovania sekcií 
stredných škôl, ale aj prostredníctvom školení a seminárov k novým právnym normám a k iným 
aktuálnym problémom súvisiacim s riadiacou prácou manažmentu škôl a školských zariadení.  
Tiež pokračovali vzdelávacie aktivity pre zamestnancov škôl a školských zariadení v oblasti 
spotrebiteľského a podnikateľského vzdelávania. Projekt vzdelávania, ktorý bol pripravovaný 
s Finančnou správou SR, bol na žiadosť Finančnej správy SR posunutý na nasledujúce obdobie 
a v prípade, že Finančná správa prejaví záujem, je Bratislavský samosprávny kraj pripravený 
poskytnúť maximálnu súčinnosť pri zabezpečení vzdelávacieho programu. 
 
Bratislavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v realizovaní motivačného systému 
odmeňovania riaditeľov škôl na úrovni predchádzajúcich rokov – na základe pravidelného 
hodnotenia kvality práce prispieva čiastočne na osobné a riadiace príplatky riaditeľov škôl. Do 
budúcnosti by malo byť ambíciou  navýšiť sumu finančných prostriedkov na tento účel tak, aby sa 
zvýšila možnosť lepšej motivácie riaditeľov škôl, samozrejme, po zohľadnení aktuálnej ekonomickej 
situácie a hospodárenia samosprávneho kraja. 
 
V súvislosti s určovaním počtu tried prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK bol 
vytvorený komplexný systém hodnotenia úrovne a kvality stredných škôl na území BSK bez rozdielu 
zriaďovateľa. Školy, resp. ich zriaďovatelia zasielajú vyplnené dotazníky (odlíšené pre gymnáziá, 
stredné odborné školy a konzervatóriá) a na základe údajov v nich uvedených sa zostavuje rebríček 
stredných škôl, ktorý slúži ako podklad pri určovaní počtu tried prvého ročníka, ale zároveň je aj 
rebríčkom kvality stredných škôl v regióne. 
 
2017 
Naďalej pokračuje úzka súčinnosť zriaďovateľa s riaditeľmi škôl prostredníctvom pravidelne 
organizovaných pracovných porád, rokovania sekcií stredných škôl, ale aj prostredníctvom školení a 
seminárov k novým právnym normám a k iným aktuálnym problémom súvisiacim         s riadiacou 
prácou manažmentu škôl a školských zariadení. Súčinnosť s riaditeľmi škôl a školských zariadení 
bola využitá aj pri pripomienkovaní novelizácie právnych predpisov a strategických dokumentov 
v oblasti výchovy a vzdelávania (napr. Národný program výchovy a vzdelávania v SR Učiace sa 
Slovensko).  
 
Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v realizovaní motivačného systému odmeňovania 
riaditeľov škôl na úrovni predchádzajúcich rokov – na základe pravidelného hodnotenia kvality práce 
prispieva čiastočne na osobné a riadiace príplatky riaditeľov škôl. V rozpočte BSK na rok 2017 boli 
mierne navýšené finančné prostriedky na tento účel, čo dáva väčšiu možnosť motivácie riaditeľov 
škôl, samozrejme, po zohľadnení aktuálnej ekonomickej situácie                  a hospodárenia 
samosprávneho kraja, ako aj po zohľadnení každoročného hodnotenia práce jednotlivých riaditeľov 
škôl a školských zariadení. 
 
V súvislosti s určovaním počtu tried prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti BSK bol 
vytvorený komplexný systém hodnotenia úrovne a kvality stredných škôl na území BSK bez rozdielu 
zriaďovateľa. Školy, resp. ich zriaďovatelia zasielajú vyplnené dotazníky (odlíšené pre gymnáziá, 
stredné odborné školy a konzervatóriá) a na základe údajov v nich uvedených sa zostavuje rebríček 
stredných škôl, ktorý slúži ako podklad pri určovaní počtu tried prvého ročníka, ale zároveň je aj 
rebríčkom kvality stredných škôl v regióne. Kritériá uplatňované pri tomto hodnotení sú na základe 
spoločnej dohody samosprávnych krajov jednotné pre všetky samosprávne kraje a v prípade 
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potreby sa aktualizujú a upravujú, pričom aj pri ich úprave sa vždy dbá o dohodu všetkých 
samosprávnych krajov. 
 
2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Bratislavský samosprávny kraj pravidelne organizuje porady riaditeľov škôl a školských 
zariadení, zasadnutia sekcií a pracovné stretnutia s predsedami jednotlivých sekcií. 
V rámci možností ponúka pre riadiacich pracovníkov organizácií semináre k novej legislatíve, 
smernice BSK ako podklad pre vypracovanie ich vlastných smerníc, poskytuje operatívnu 
kooperáciu v oblasti verejného obstarávania. 
Môžeme konštatovať, že spolupráca manažmentov škôl so zriaďovateľom je na veľmi dobrej 
úrovni, riaditelia škôl sú aktívni aj v rámci sekcií stredných škôl, ale aj v rámci viacerých 
pracovných skupín v gescii ministerstva školstva, ministerstva kultúry, ministerstva 
zdravotníctva, ale aj iných inštitúcií a stavovských a profesijných organizácií.  
Na základe viacročných pozitívnych skúseností realizoval Bratislavský samosprávny kraj 
odmeňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení na základe hodnotenia ich práce podľa 
vopred stanovených kritérií dvakrát ročne. Školám boli taktiež každoročne poskytnuté 
finančné prostriedky na financovanie časti osobných a riadiacich príplatkov riaditeľov 
z vlastných zdrojov BSK nasledovne: 

- 2014 – 139 583 Eur 
- 2015 -  139 583 Eur 
- 2016 -  139 031 Eur 
- 2017 -  201 119 Eur 

Osobné a riadiace príplatky sa každoročne vyhodnocovali podľa aktuálneho stavu a kvality 
práce jednotlivých riaditeľov. Cieľom takéhoto systému odmeňovania bola motivácia 
riaditeľov škôl k zlepšovaniu ekonomickej situácie škôl, k získavaniu iných 
mimorozpočtových prostriedkov, zapájanie sa do projektov a pod.  
V rámci zvyšovania zručností a kompetencií riaditeľov škôl a pedagogických zamestnancov 
Bratislavský samosprávny kraj v rokoch 2014 a 2015 aktívne participoval na realizácii 
vzdelávacích programov v oblasti spotrebiteľského vzdelávania, podnikateľského 
vzdelávania, finančnej gramotnosti v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. 
Prostredníctvom projektu spotrebiteľského vzdelávania mali učitelia, resp. riaditelia škôl 
okrem zvyšovania svojich kompetencií, možnosť získať aj učebné materiály, ktoré využívajú 
vo výchovno-vzdelávacom procese. 
Dlhoročná spolupráca s Junior Achievement Slovensko priebežne pokračovala  seminármi 
pre riaditeľov škôl a vybraných pedagógov, ktoré boli zamerané na rozvoj podnikateľských 
zručností a predstavili možnosti využitia vzdelávacích programov JA Slovensko v školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
V súvislosti s určovaním počtu tried prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti 
BSK bol vytvorený komplexný systém hodnotenia úrovne a kvality stredných škôl na území 
BSK bez rozdielu zriaďovateľa. Školy, resp. ich zriaďovatelia   na základe vlastných údajov  
uvedených v dotazníkoch (rozdielne pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá)  majú možnosť 
oboznámiť sa s  rebríčkom stredných škôl, ktorý slúži ako podklad pri určovaní počtu tried 
prvého ročníka, ale zároveň je aj rebríčkom kvality stredných škôl v regióne. 
 
  
Cieľ VIII. 
Skvalitnenie podmienok pre zlepšovanie sociálneho postavenia zamestnancov škôl 
a školských zariadení. 
 
Priorita 1: 
Vytvorenie systému odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení (finančné prostriedky 
by školám boli prideľované na základe vyhodnotenia výsledkov, riaditeľ by mal kompetenciu 
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rozhodnúť o pridelení odmien, resp. príplatkov vyčlenených z rozpočtu BSK  za kvalitné 
vykonávanie práce, resp. na ohodnotenie inovatívnych a tvorivých učiteľov). 
 
Priorita 2: 
Vytváranie podmienok pre ubytovanie pedagógov, resp. zamestnancov škôl a školských zariadení, 
najmä podpora mladých  pedagógov.  
Poskytnúť existujúce kapacity v školských internátoch, postupne vybudovanie samostatného objektu 
poskytujúceho ubytovanie pre učiteľov. 
Vypracovanie podmienok pre udelenie zvýhodneného ubytovania. 
 
2014: 
Vytvorením motivačného systému odmeňovania riaditeľov škôl a školských zariadení sleduje 
Bratislavský samosprávny kraj aj motivovanie riaditeľov k získavaniu dodatočných finančných 
zdrojov, ktoré by boli využité na diferencované odmeňovanie zamestnancov podľa kritérií 
stanovených jednotlivými školami. 
 
V záujme zlepšenia sociálneho postavenia pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení 
boli v Školskom internáte na Saratovskej ulici v Bratislave vybudované 2 ubytovacie jednotky pre 
mladých učiteľov so zvýhodneným nájomným, ktoré boli odovzdané do užívania 28. 3. 2014. V roku 
2014 sa plánuje dobudovanie ďalších 4 ubytovacích jednotiek. 
 
2015: 
Začiatkom roku 2015 sa zabezpečovali potrebné podklady k pokračovaniu budovania učiteľských 
ubytovacích jednotiek (statické posudky a podklady pre projektovú dokumentáciu). Aktuálne 
prebieha zateplenie fasády internátu a výmena okien a následne je v pláne vybudovanie ďalších 
ubytovacích jednotiek. 
 
2016: 
Ambíciou Bratislavského samosprávneho kraja aj naďalej ostáva vytvorenie motivačného systému 
odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý by poskytoval riaditeľom škôl 
možnosť ohodnotenia a motivácie aktívnych a kvalitných zamestnancov.  
V súčasnej situácii sa však Bratislavský samosprávny kraj v prvom rade snaží kompenzovať 
nerovnomerné prideľovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu – či už na zvyšovanie 
platov zamestnancov škôl a školských zariadení (štát pokryje len náklady na pedagogických 
zamestnancov, ktorí sú financovaní z prenesených kompetencií, netýka sa to nepedagogických 
zamestnancov a zamestnancov financovaných z originálnych kompetencií), odmeny na konci roka 
2014 a 2015 vo výške 100,- € na zamestnanca (ministerstvo pridelilo finančné prostriedky na 
odmeny pre  zamestnancov financovaných z prenesených kompetencií, BSK kompenzoval rovnakú 
výšku odmeny aj pre zamestnancov v originálnych kompetenciách) a pod.  
 
V roku 2015 bola ukončená vonkajšia rekonštrukcia Školského internátu na Saratovskej ulici            
(v rámci programu MunSEFF) a v roku 2016 sa realizuje rekonštrukcia a oprava 10 ubytovacích 
jednotiek pre pedagógov. Predpokladá sa , že práce by mali byť ukončené ešte v roku 2016. 
 
2017 
Vytvorenie motivačného systému odmeňovania zamestnancov škôl je aj naďalej ambíciou 
Bratislavského samosprávneho kraja, no vzhľadom na aktuálnu finančnú situáciu ho bude možné 
pravdepodobne realizovať až v nasledujúcich rokoch. 
V súčasnosti sa Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojich finančných možností snaží 
zabezpečiť základné mzdové a prevádzkové nároky škôl a školských zariadení a kompenzovať 
dopad legislatívnych zmien bez dodatočného krytia finančnými prostriedkami (napr. dopad 
zvyšovania tarifných platov na zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií 
a pod.) 



72 

 

Na motiváciu a ohodnotenie zamestnancov škôl nie je v rozpočtoch škôl dostatok finančných 
prostriedkov, najmä pre tých, ktorí vykonávajú činnosti v prospech školy a nad rámec svojich 
povinností. Niektorým pedagogickým zamestnancom sa v školskom roku 2016/17 zníži  funkčný plat 
po skončení platnosti kreditov. 
 
Pri analýze odmeňovania zamestnancov v školstve sa ako jeden z problémov javí nedostatočné 
nastavenie normatívov pre niektoré skupiny odborov, ktoré nezohľadňujú vekovú a kvalifikačnú 
štruktúru zamestnancov. Dôsledkom je to, že škole pridelený normatív ani pri 100 % výške 
nepokrýva požiadavky na mzdy a odvody zamestnancov. 
Najvýraznejšie je to pri gymnáziách a obchodných akadémiách, čiastočne aj pri stredných 
priemyselných školách.  
Z analýzy pridelených normatívnych prostriedkov a skutočnej potreby na mzdy a odvody 
zamestnancov vyplynulo, že v roku 2016 chýbalo gymnáziám oproti 100%-nému normatívu cca 1,2 
mil. eur a predpoklad na rok 2017 je cca 1,1 mil. eur. Obchodným akadémiám chýbalo v roku 2016 
cca 205 tisíc eur a predpoklad na rok 2017 je asi 260 tisíc eur, pri stredných priemyselných školách 
je deficit mzdových prostriedkov v roku 2016 na úrovni cca 196 tisíc eur a predpoklad na rok 2017 je 
asi 97 tisíc eur. 
Nedostatočne nastavené normatívy spôsobujú situáciu, že samosprávny kraj musí jednak 
prerozdeľovať vytvorenú rezervu tak, aby boli vytvorené podmienky pre plnohodnotný výchovno-
vzdelávací proces vo všetkých stredných školách v jeho pôsobnosti, ale často aj vynakladať nemalé 
sumy na dofinancovanie potrieb škôl z vlastného rozpočtu. 
V takýchto podmienkach nie je vytvorený priestor na zavádzanie motivačných systémov, no ani na 
kvalitatívny rozvoj stredných škôl. 
 
V roku 2016 bola ukončená rekonštrukcia 10 ubytovacích jednotiek v školskom internáte na 
Saratovskej ulici a v decembri 2016 boli tieto ubytovacie jednotky odovzdané do užívania 
pedagogickým zamestnancom. V roku 2017 je naplánovaná rekonštrukcia ďalšieho poschodia, teda 
ďalších 12 ubytovacích jednotiek pre potreby ubytovania zamestnancov škôl a školských zariadení 
v Bratislavskom kraji.  
 
2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Aj napriek tomu, že sa v predchádzajúcom období nepodarilo zaviesť motivačný systém 
odmeňovania zamestnancov škôl, ostáva tento cieľ aj naďalej ambíciou Bratislavského 
samosprávneho kraja.  
Bratislavský samosprávny kraj sa v rámci svojich možností vždy snaží zabezpečiť základné 
mzdové a prevádzkové nároky škôl a školských zariadení a kompenzovať dopad 
legislatívnych zmien bez dodatočného krytia finančnými prostriedkami (napr. dopad 
zvyšovania tarifných platov na zamestnancov financovaných v rámci originálnych 
kompetencií a pod.). 
Na motiváciu a ohodnotenie zamestnancov škôl nie je v rozpočtoch škôl dostatok finančných 
prostriedkov, najmä pre tých, ktorí vykonávajú činnosti v prospech školy a nad rámec 
svojich povinností.  
Pri analýze odmeňovania zamestnancov v školstve sa ako jeden z problémov javí 
nedostatočné nastavenie normatívov pre niektoré skupiny odborov, ktoré nezohľadňujú 
vekovú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov.  
Nedostatočne nastavené normatívy spôsobujú situáciu, že samosprávny kraj musí jednak 
prerozdeľovať vytvorenú rezervu tak, aby boli vytvorené podmienky pre plnohodnotný 
výchovno-vzdelávací proces vo všetkých stredných školách v jeho pôsobnosti, ale často aj 
vynakladať nemalé sumy na dofinancovanie potrieb škôl z vlastného rozpočtu. 
V takýchto podmienkach nie je vytvorený priestor na zavádzanie motivačných systémov, no 
ani na kvalitatívny rozvoj stredných škôl. 
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Cieľ IX. 
Vytvorenie systému pre efektívne riadenie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK s cieľom racionalizácie vynakladaných finančných prostriedkov. 
 
Priorita 1: 
Posúdiť efektívnosť súčasného systému správy školských internátov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK s ohľadom na podmienky vytvárania centier odborného vzdelávania a prípravy. 
Na základe doterajších skúseností s ubytovávaním študentov vysokých škôl v prípade voľných 
ubytovacích kapacít je potrebné iniciovať rokovanie s predstaviteľmi vysokých škôl o úprave 
legislatívy tak, aby došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi zriaďovateľom školského internátu a vysokou 
školou o ubytovaní študentov (v súčasnosti sa študenti VŠ ubytovávajú ako cudzie osoby, internát 
nedostáva príspevok, celú sumu si hradia študenti). 
 
Priorita 2: 
Vytvorenie efektívnej siete školských jedální, ktoré sú súčasťou škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK.  
Postupné vybudovanie siete školských jedální a výdajných školských jedální a zabezpečenie 
dodávky stravy v rámci siete školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (systém dodávania 
stravy od externých neštátnych dodávateľov je neefektívny, problémy s dodržiavaním noriem 
a pod.). 
 
2014: 
Súčasne so snahou o efektívne využívanie ubytovacích kapacít v školských internátoch si 
Bratislavský samosprávny kraj uvedomuje nevyhnutnosť zabezpečenia dostatočných ubytovacích 
kapacít v prípade vzniku ďalších centier odborného vzdelávania a prípravy. Preto je nevyhnutné 
v súčasnosti voľné kapacity ponúkať iným záujemcom o ubytovanie len na dobu určitú, aby sa 
v prípade potreby každé účelové ubytovacie zariadenie mohlo využívať prioritne pre potreby 
školstva. 
V prípade záujmu zo strany vysokých škôl je možné rokovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa 
ubytovania študentov vysokých škôl v školských internátoch v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
Dlhodobým zámerom BSK je aj postupná výmena zastaraného vybavenia a zariadenia internátov za 
moderné, ktoré bude zodpovedať požiadavkám na ubytovanie v zmysle platnej legislatívy, čím sa 
zabezpečia vhodné a dôstojné podmienky pre bývanie porovnateľné s podmienkami vo vyspelých 
štátoch EÚ.  
 
V oblasti školského stravovania je nevyhnutné postupne vytvárať efektívnu sieť školských jedální 
a výdajných školských jedální, ktoré budú súčasťou škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a tým 
eliminovať dodávanie stravy od externých neštátnych dodávateľov. Zároveň postupne vymeniť 
zastarané materiálno technické vybavenie za štandard, s akým sa stretávame vo vyspelých 
krajinách EÚ. 
 
Opodstatnenosť vytvorenia takejto siete a vytvorenia predpokladov pre skvalitnenie stravovania 
žiakov vyplýva aj z alarmujúcich výsledkov projektu „Rešpekt pre zdravie“, ktorý je spoločným 
projektom Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
a cieľovou skupinou sú žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. Zo záverov projektu vyplýva nevyhnutnosť pôsobiť na režim stravovania 
v školských jedálňach tak, aby sledoval celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedzil na 
minimum predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch. Bufety by mali slúžiť ako 
doplnkové stravovanie, nie ako náhrada zdravého a vyváženého stravovania. 
Školské jedálne pripravujú stravu na základe materiálno spotrebných noriem schválených 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva tak, aby boli dodržiavané odporúčané výživové dávky 
podľa vekových kategórií stravníkov, sezónnosť a regionálna dostupnosť surovín, z ktorých sa jedlá 
pripravujú. V rámci stravovania sa deťom ponúka aj osobitný stravovací režim v podobe diét – pre 
celiatikov, diabetikov a šetriaca diéta. 
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2016: 
Snaha Bratislavského samosprávneho kraja o vytvorenie efektívnej siete školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pokračuje aj naďalej.  
 
V uplynulom období prešla zateplením a čiastočnou rekonštrukciou väčšina školských internátov – v 
rámci programu MunSEFF ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava, ŠI 
pri SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava, ŠI pri SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5 so sídlom na 
Saratovskej 26, Bratislava, ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3 v Modre a ŠI pri SOŠ 
záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44 v Malinove. Z finančných prostriedkov poskytnutých BSK bol 
zateplený ŠI pri Spojenej škole, Ul. SNP 30 v Ivanke pri Dunaji a čiastočne rekonštruovaný ŠI pri 
SOŠ, Kysucká 14 v Senci. 
V budúcich rokoch plánuje BSK vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na postupnú výmenu 
opotrebovaného a zastaraného nábytku a vybavenia. 
Nakoľko doteraz vysoké školy neprejavili záujem o koordinované riešenie problému ubytovávania 
študentov vysokých škôl, školské internáty ubytovávajú aj naďalej vysokoškolských študentov ako 
cudzie osoby.  
BSK ako zriaďovateľ aj naďalej trvá na obsadzovaní voľných kapacít školských internátov na dobu 
určitú, aby v prípade nárastu záujmu o ubytovanie zo strany žiakov stredných škôl bol dostatok 
kapacít. V posledných rokoch je viditeľný nárast záujmu o ubytovanie, čo môže byť spôsobené 
využívaním bezplatnej vlakovej dopravy. 
 
V sieti školských internátov došlo v uplynulom období k dvom zmenám - Uznesením Zastupiteľstva 
BSK č. 51/2015 zo dňa 26.6.2015 o prebytočnosti budovy bola pozastavená činnosť ŠI pri SOŠ 
chemickej, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave, so sídlom na Račianskej 80 v Bratislave a v súvislosti so 
zmenou zriaďovateľa SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava došlo k vyradeniu ŠI na 
Saratovskej ul. ako súčasti školy zo siete škôl a školských zariadení a následne bola budova 
školského internátu zverená do správy ŠI na Trnavskej, pričom ŠI na Saratovskej ul. bol zaradený 
do siete ako elokované pracovisko ŠI, Trnavská 2, Bratislava. 
 
V sieti školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK nedošlo k výraznejším zmenám, 
v prípade kladného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR by mala začať 
svoju činnosť nová výdajná školská jedáleň pri SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábr. 5 v Bratislave od    
1. 9. 2016. 
 
Pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie, vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR materiálno-spotrebné normy 
pre prípravu troch druhov diét (šetriaca pri chorobách tráviaceho traktu, diabetická pri zvýšenej 
hladine cukru v krvi, bezgluténová, bezlepková diéta  pri poruche vstrebávania lepku v pokrmoch).  
Za účelom ozdravenia výživy detí sú MSN každoročne aktualizované – v r. 2015 bolo doplnených 67 
receptúr. Postupne školské jedálne zabezpečujú v svojich priestoroch aj tzv. šalátové bufety, čo má 
priaznivý ohlas medzi stravníkmi.  
 
2017 
Bratislavský samosprávny kraj pokračuje vo vytváraní efektívnej siete školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  
 
Na revitalizáciu školských internátov bolo v roku 2017 z rozpočtu BSK poskytnutých 150 000,- €. 
Z dôvodu nezáujmu o koordinované riešenie problému ubytovávania študentov vysokých škôl, 
školské internáty ubytovávajú aj naďalej vysokoškolských študentov ako cudzie osoby. Záujem 
o ubytovanie stredoškolákov aj v tomto roku narastá, preto BSK ako zriaďovateľ trvá                na 
obsadzovaní voľných kapacít školských internátov inými ubytovanými (nie žiakmi SŠ) len na dobu 
určitú. 
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Do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR bola k 1. 9. 2016 zaradená Výdajná školská 
jedáleň pri SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie 5 v Bratislave, strava pre žiakov je dodávaná zo ŠJ 
pri ZŠ a GY s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13 v Bratislave. 
 
Materiálno-spotrebné normy pre prípravu jedál v školských jedálňach boli aktualizované aj       
v roku 2017 a bolo doplnených 120 nových receptúr. 
 
2018 – hodnotiaci odpočet k 30. 4. 2018: 
 
Súčasná sieť školských zariadení predstavuje efektívny systém zodpovedajúci podmienkam 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
V súvislosti so vznikom centier odborného vzdelávania a prípravy, ale aj s postupným 
zvyšovaním počtu žiakov v školách je v súčasnosti zabezpečený dostatočný počet miest 
v internátoch pre všetkých žiakov stredných škôl, ktorí o to prejavia záujem. Nakoľko 
nedošlo k zmene legislatívy ani zo strany vysokých škôl nebola iniciovaná dohoda 
s Bratislavským samosprávnym krajom, ubytovávanie študentov vysokých škôl ostáva aj 
naďalej v režime ubytovávania tzv. cudzích osôb, aj to len v prípade, že na školskom 
internáte sú voľné kapacity, ktoré nie sú obsadené žiakmi stredných škôl. Zmluvy s cudzími 
ubytovávanými sú uzatvárané na dobu určitú, aby sa v prípade potreby každé účelové 
ubytovacie zariadenie mohlo využívať prioritne pre potreby školstva. 
Pre zabezpečenie vhodných a dôstojných podmienok pre bývanie žiakov stredných škôl boli 
v uplynulom období realizované viaceré investičné akcie - zateplenie a čiastočná 
rekonštrukcia v rámci programu MunSEFF ŠI pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na 
pántoch 9, Bratislava, ŠI pri SOŠ, Svätoplukova 2, Bratislava, ŠI pri SOŠ automobilovej, J. 
Jonáša 5 so sídlom na Saratovskej 26, Bratislava, ŠI pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 
3 v Modre a ŠI pri SOŠ záhradníckej G. Čejku, Bratislavská 44 v Malinove, z finančných 
prostriedkov poskytnutých BSK bol zateplený ŠI pri Spojenej škole, Ul. SNP 30 v Ivanke pri 
Dunaji a čiastočne rekonštruovaný ŠI pri SOŠ, Kysucká 14 v Senci. Na revitalizáciu 
vybavenia školských internátov bolo v roku 2017 z rozpočtu BSK poskytnutých 150 000,- €. 
 
V sieti školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK nedošlo v predchádzajúcom 
období k zásadným zmenám, do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR bola k 1. 9. 
2016 zaradená Výdajná školská jedáleň pri SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie 5 v 
Bratislave, strava pre žiakov je dodávaná zo ŠJ pri ZŠ a GY s vyučovacím jazykom 
maďarským, Dunajská 13 v Bratislave. 
 


