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Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom 
kraji na roky 2019 – 2022 – záverečné plnenie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  



D ô v o d o v á    s p r á v a 
 

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom 
samosprávnom kraji na roky 2019 – 2022 – záverečné plnenie 
 
Jednou z najdôležitejších pôsobností Bratislavského samosprávneho kraja je vytvárať podmienky 
pre rozvoj výchovy a vzdelávania na území kraja. Bratislavský samosprávny kraj preto v súlade 
s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave predkladá aktualizáciu 
Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom 
kraji na roky 2019 – 2022 za rok 2022 a súčasne aj jej záverečné plnenie v zmysle daného 
ustanovenia zákona. Regionálna stratégia bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 14. 6. 2019 
a vo svojich jednotlivých kapitolách  pomenúva princípy a ciele rozvoja výchovy a vzdelávania na 
stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na uvedené obdobie rokov 2019 - 2022. 
 
Základné princípy schválenej stratégie ostávajú nezmenené: 

1. Otvorená komunikácia v záujme skvalitňovania školstva 
2. BSK ako zodpovedný partner všetkých škôl 
3. Kraj ústretový k zamestnávateľom 
4. Zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení zriadených BSK 
5. Regionálna a sociálna dostupnosť škôl 
6. Zvyšovanie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl a školských zariadení 

BSK 
 
Regionálna stratégia sa skladá zo siedmich kapitol: 

I. Východiská výchovy a vzdelávania na stredných školách v BSK – základné 
informácie o sieti škôl a školských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji 

II. Otvorená komunikácia v záujme skvalitňovania školstva - v záujme zapojenia čo 
najväčšieho počtu aktérov do procesu skvalitňovania školstva na území BSK sa 
všetky aktivity BSK opierajú o princíp otvorenej komunikácie. Vedenie BSK, Odbor 
školstva, mládeže a športu, ale aj Komisia školstva, športu a mládeže Zastupiteľstva 
BSK pristupuje ku všetkým aktérom v oblasti školstva otvorene s cieľom hľadať 
spoločné riešenia v prospech žiakov, učiteľov a škôl na území BSK 

III. BSK ako zodpovedný partner všetkých škôl - sieť stredných škôl v BSK je tvorená 
verejnými, cirkevnými a súkromnými školami. BSK má cieľ byť zodpovedný partner 
všetkých škôl na území kraja a vytvárať rovnocenné podmienky na rozvoj výchovy 
a vzdelávania na všetkých školách v BSK, bez ohľadu na typ či zriaďovateľa 

IV. Kraj ústretový k zamestnávateľom - spolupráca so zamestnávateľmi je základným 
zdrojom zvyšovania kvality odborného vzdelávania na stredných školách. Preto má 
BSK ambíciu byť lídrom pri nastavovaní spolupráce so zamestnávateľmi za účelom 
rozvoja odborného vzdelávania na území kraja 

V. Zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení zriadených BSK - cieľom BSK je 
preto využiť toto obdobie na zvýšenie kvality všetkých škôl, aby mohli byť do 
maximálnej možnej miery považované za „výkladnú skriňu“ slovenského školstva. 

VI. Regionálna a sociálna dostupnosť stredných škôl - zachovanie regionálnej 
a sociálnej dostupnosti stredných škôl je kľúčové z pohľadu zabezpečenia kvalitnej 
siete stredných škôl na území kraja. Stredné školy sú výrazným nositeľom 
vzdelávania a vzdelanosti, a preto je ich zachovanie aj v jednotlivých regiónoch kraja 
dôležité pre rozvoj územia. Minimalizovanie vzdialeností, ktoré musia žiaci dochádzať 
do škôl, má zároveň pozitívny dopad na odľahčenie nárokov na dopravnú 
infraštruktúru v najvyťaženejšom čase 

VII. Zvyšovanie ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl - nedostatočné mzdové     
ohodnotenie a postavenie učiteľov a zamestnancov škôl BSK predstavuje 
najvýznamnejšiu prekážku udržateľného zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania 
na území BSK. Problém mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl je 
v rámci SR najvypuklejší v BSK z dôvodu vyšších miezd v regióne. Napriek tomu, že 
v rámci preneseného výkonu štátnej správy nesie štát zodpovednosť za stanovenie 



mzdového ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl, BSK bude v rámci svojich 
zákonných kompetencií vyvíjať maximálne úsilie na zlepšenie ohodnotenia 
a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl. 

 
Obsahová časť materiálu bola aktualizovaná o informácie za školský rok 2021/2022 a aktualizovaná 
bola aj príloha č. 2, ktorá obsahuje vybrané prehľady a štatistiky za školy a školské zariadenia                                    
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022 (vývoj 
počtu žiakov v jednotlivých školách, prehľad školských zariadení, prehľad o počte zamestnancov 
v školách a školských zariadeniach, informácie o financovaní neštátnych škôl a školských zariadení, 
prehľad o zapojenosti škôl, žiakov a zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania).  
Súčasne je materiál doplnený o informácie o plnení jednotlivých cieľov a priorít a o východiská pre tvorbu 
regionálnej stratégie na nasledujúce obdobie. 
 
Pri spracovaní aktualizácie a záverečného plnenia regionálnej stratégie boli využité všetky dostupné 
zdroje a databázy a aj vlastné údaje Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Regionálna stratégia bude prerokovaná v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu 
a v Územnej školskej rade na ich najbližšom rokovaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách 
v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019-2022 – 

záverečné plnenie 
 
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 
2019 – 2022 bola schválená Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 14. 6. 2019. V zmysle 
ustanovení § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov samosprávny kraj každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy 
a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce.  
 
Aktualizácia 2022 je spracovaná na základe údajov za školský rok 2021/2022 zo všetkých dostupných zdrojov 
a databáz a aj z vlastných údajov Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Základné princípy schválenej stratégie sú: 

1. Otvorená komunikácia v záujme skvalitňovania školstva 
2. BSK ako zodpovedný partner všetkých škôl 
3. Kraj ústretový k zamestnávateľom 
4. Zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení zriadených BSK 
5. Regionálna a sociálna dostupnosť škôl 
6. Zvyšovanie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl a školských zariadení BSK 

 
 
Pozn.  
V zmysle novelizovaného znenia § 31 ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní samosprávny kraj vydáva 
regionálnu stratégiu najmenej raz za štyri roky, každoročne  vyhodnocuje priebežné plnenie a vyhodnotenie 
záverečného plnenia sa realizuje v poslednom roku, na ktorý sa regionálna stratégia vzťahuje. Priebežné 
plnenie a záverečné plnenie zverejňuje samosprávny kraj na svojom webovom sídle vždy do 31. októbra 
príslušného kalendárneho roka. 
 
Keďže k zmene legislatívnych podmienok prišlo počas platnosti súčasnej regionálnej stratégie, aktualizácia za 
rok 2022 je súčasne aj záverečným plnením a môže byť východiskom pre prípravu novej stratégie výchovy 
a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja na nasledujúce 
obdobie rokov 2023 – 2026. 
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Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2019-2022 

I. Východiská výchovy a vzdelávania na stredných školách v BSK 

 
Na území Bratislavského samosprávneho kraja v školskom roku 2021/2022 pôsobilo 113 škôl zabezpečujúcich 
stredoškolské vzdelávanie pre 30 614 žiakov denného štúdia. Sieť stredných škôl zabezpečuje všeobecné 
vzdelávanie na 45 gymnáziách, vzdelávanie žiakov so športovým nadaním na 4 stredných športových školách, 
odborné vzdelávanie na 34 stredných odborných školách, 6 stredných priemyselných školách, 2 stredných 
zdravotníckych školách, 8 obchodných akadémiách a 4 hotelových akadémiách a umelecké vzdelanie na 4 
konzervatóriách a 6 školách umeleckého priemyslu1. 
 
Z pohľadu zriaďovateľov má sieť škôl významný podiel cirkevných a súkromných škôl. Z celkového počtu 113 
stredných škôl zaradených v sieti k 15. 09. 2021, je 61 škôl (takmer 54%) zriadených verejnými zriaďovateľmi 
(Bratislavský samosprávny kraj, Regionálny úrad školskej správy Bratislava a Mestská časť Bratislava – Karlova 
Ves), 11 škôl (9,7%) zriadených štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou (cirkevné školy) a 41 
škôl ( takmer 37%) zriadených inou fyzickou alebo právnickou osobou (súkromné školy). V kraji zároveň 2 školy 
poskytujú stredoškolské vzdelanie v medzinárodných programoch nezaradených do siete škôl SR – LEAF 
Academy a American Academy in Bratislava. 
 

 
 
Tabuľka 1: Počet stredných škôl v BSK podľa zriaďovateľa k 15. 09.2021 (zdroj: CVTI SR)  

Typ školy 

Typ zriaďovateľa 
Počet škôl 

v BSK 
Subjekty 
verejnej 
správy 

Štátom uznané cirkvi 
alebo náboženské 

spoločnosti 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 

Gymnázium 192 93 174 45 

Stredné športové školy 1 - 3 4 

 
1 Školy umeleckého priemyslu vznikli transformáciou zo stredných umeleckých škôl, stredných odborných škôl umeleckopriemyselných a škôl 
úžitkového výtvarníctva na základe novely školského zákona zákonom č. 209/2019 Z. z. od 1.9.2019. 
2 Medzi gymnáziá boli zarátané aj Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Teplická, Spojená škola Novohradská a Spojená škola Tilgnerova, 
keďže gymnáziá sú ich súčasťou ako org. zložky. 
3 Medzi cirkevné gymnáziá boli zarátané aj Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Spojená škola Svätej Rodiny, 
Spojená škola sv. Františka Assiského a Spojená škola de la Salle, keďže cirkevné gymnáziá sú ich súčasťou ako organizačné zložky. 
4 Medzi súkromné gymnáziá bola zarátané aj Súkromná spojená škola British International School Bratislava a Súkromná spojená škola Cambridge 
International School, keďže súkromné gymnáziá sú ich súčasťou ako organizačné zložky. 
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Stredné priemyselné školy 6 - - 6 

Stredné odborné školy 225 1 116 34 

Stredné zdravotnícke školy 2 - - 2 

Hotelové akadémie 1 - 3 4 

Obchodné akadémie 5 - 3 8 

Konzervatóriá 2 1 1 4 

Školy umeleckého priemyslu 3 - 3 6 

SPOLU 61 11 41 113 

 
 
Na stredných školách v Bratislavskom kraji v školskom roku 2021/2022 študovalo 32 771 žiakov, z toho 30 
614 žiakov v dennom štúdiu. Zo žiakov v dennom štúdiu je takmer 48% na gymnáziách (z toho však 41 % v 8-
ročnej forme štúdia), takmer 42% na odborných školách, 8,6% na umeleckých školách a necelé 
2% na športových školách. 
 
Tabuľka 2: Počet žiakov študujúcich na stredných školách v školskom roku 2021/2022   

Typ školy 

Typ štúdia Počet žiakov 
v BSK Denné štúdium Externé štúdium 

Gymnázium2,3,4 14 661 283  14 944 

Stredné športové školy 541 0 541 

Stredné priemyselné školy 2 263 50 2 313 

Stredné odborné školy5,6 7 158 1 321 8 479 

Stredné zdravotnícke školy 951 181 1 132 

Hotelové akadémie 758 90 848 

Obchodné akadémie 1 651 232 1 883 

Konzervatóriá 1 012 0 1 012 

Školy umeleckého priemyslu1 1 619 0 1 619 

SPOLU 30 614  2 157  32 771  

 
 
Tabuľka 3: Vývoj celkového počtu žiakov denného štúdia na stredných školách v BSK  

Školský rok 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Denné 
štúdium 

29 780 27 962 26 976 26 525 26 520 26 574 27 409 27 845 28 214 28 914 30 614 

Medziročná 
zmena % 

 -6% -4% -2% 0% 0% 3% 2% 1% 2,5 % 5,9 % 

Externé 
štúdium 

2 573 2 364 2 107 2 181 2 170 2 095 2 005 1 788 1 972 1 769 2 157 

Počet žiakov 32 353 30 326 29 083 28 706 28 690 28 669 29 414 29 633 30 186 30 683 30 614 

 
 
Z pohľadu počtu žiakov dochádza od školského roka 2017/18 k postupnému miernemu nárastu celkového počtu 
študujúcich na stredných školách v BSK (medziročne 2-3%), pričom v školskom roku 2021/2022 bol tento nárast 
takmer 6 %. Tento nárast je spôsobený rozširovaním 8-ročných a 5-ročných foriem stredoškolského štúdia, 
zvyšujúcim sa záujmom o štúdium v BSK zo strany žiakov z iných krajov ako aj mierne pozitívnejším 
demografickým vývojom. K významnému nárastu počtu žiakov však v súčasnosti dochádza na základných 
školách. 

 
5 Medzi stredné odborné školy boli zarátané aj Spojená škola s VJM v Senci a Spojená škola v Ivanke pri Dunaji, keďže stredné odborné školy sú 
ich súčasťou ako organizačné zložky. 
6 Medzi súkromné stredné odborné školy bola zarátaná v zmysle typu školy aj Súkromná pedagogická a sociálna akadémia. 
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Tabuľka 4: Vývoj počtu žiakov na základných školách v BSK 
Školský rok 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

I. ročník ZŠ 5 387 5 662 5 767 6 047 6 565 7 010 7 381 7 446 7 708 7 981 8 035 8 477 

V. ročník ZŠ 4 648 4 724 4 566 4 768 5 276 5 538 5 715 6 041 6 512 6 974 7 341 7 508 

VIII. ročník ZŠ 3 693 3 345 3 939 3 803 3 770 3 619 3 883 4 243 4 600 4 670 5 210 5 944 

IX. ročník ZŠ 3 587 3 355 3 024 3 393 3 271 3 230 3 112 3 278 3 664 3 923 3 860 4 398 

Počet žiakov ZŠ 38 880 39 622 40 653 42 081 43 784 45 921 48 455 51 026 54 167 56 975 59 603 61 490 

 
 

 
 
Žiaci, ktorí v školskom roku 2012/13 boli v I. ročníku ZŠ, sú v školskom roku 2021/22 v I. ročníku strednej školy 
(pokiaľ nenastúpili na 8-ročnú alebo 5-ročnú formu stredoškolského štúdia). Oproti referenčnému roku 2010/11 
teda možno v počtoch žiakov v šk. roku 2021/22 badať: 
- 61% nárast počtu žiakov v VIII. ročníku ZŠ (v roku 2023/24 prváci na stredných školách), 
- 62% nárast počtu žiakov v V. ročníku ZŠ (nastúpia do I. ročníka strednej školy v šk. roku 2027/28), 
- viac ako 57% nárast počtu žiakov v I. ročníku ZŠ (nastúpia do I. ročníka strednej školy v šk. roku 2031/32). 
 
Mierny nárast počtu žiakov badateľný vo vyšších ročníkoch základných škôl už dnes začínajú pociťovať vo forme 
zvýšeného záujmu stredné školy v BSK. Tento nárast je však rozložený v čase z dôvodu postupného 
rozširovania 8-ročných a 5-ročných foriem štúdia, ktoré umožnili skorší nástup žiakov na stredné školy ako po 
ukončení 9. ročníka ZŠ. V období 2019-2022 môžeme na stredných školách v BSK očakávať každoročný 
nárast nastupujúceho počtu žiakov a tým aj celkového počtu žiakov študujúcich na stredných školách v BSK. 
 
Z pohľadu zákonného určovania počtu žiakov I. ročníkov stredných škôl sa tento pozitívny trend premieta aj do 
Rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl v BSK určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024, podľa ktorej 
bude možné prijať až o 20,9 % viac žiakov do I. ročníkov stredných škôl na území BSK.  
 
Tabuľka 5: Prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl v BSK  

 
Šk. rok 
2019/20 

Šk. rok 
2020/21 

Šk. rok 
2021/22 

Šk. rok 
2022/23 

Šk. rok 
2023/24 

Nárast % nárast 

Počet novoprijatých 
žiakov 

5 803 6 235 6 292 6 690 8 090 1 400 20,9 % 
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Z pohľadu regionálneho pokrytia územia BSK strednými školami sa veľká väčšina škôl nachádza na území 
hlavného mesta Bratislavy. S výnimkou Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách je tak dostupnosť 
stredného školstva v okresoch Malacky, Pezinok a Senec zabezpečovaná len verejnými strednými školami. 
 
Tabuľka 6: Počet škôl v okresoch BSK podľa typu zriaďovateľa 

Okres 

Typ zriaďovateľa 
Počet škôl 
v okrese 

Subjekty 
verejnej 
správy 

Štátom uznané cirkvi 
alebo náboženské 

spoločnosti 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 

Bratislava I 7 3 2 12 

Bratislava II 17 1 13 31 

Bratislava III 9 1 5 15 

Bratislava IV 7 1 6 14 

Bratislava V 9 4 12 25 

Pezinok 6 - 1 7 

Senec 5 - - 5 

Malacky 1 1 2 4 

SPOLU 61 11 41 113 

 
Z tohto pohľadu regionálnej dostupnosti stredného školstva je dlhodobo najproblematickejší okres Malacky. 
Nachádzajú sa v ňom len Gymnázium na ul.1.mája (zriaďovateľ BSK) a Spojená škola sv. Františka Assiského 
(zriaďovateľ Bratislavská arcidiecéza), obidve v Malackách, a Súkromná SOŠ a Súkromná obchodná akadémia 
v Plaveckom Štvrtku (zriaďovateľ PhDr. Miroslav Malík). Keďže obidve školy v Plaveckom Štvrtku dlhodobo 
bojujú s nedostatkom žiakov, prakticky sa tak v okrese Malacky nenachádza žiadna škola v súčasnosti 
poskytujúca odborné vzdelávanie. 
 
Regionálna dostupnosť stredného školstva je citeľne lepšia v Modre, Pezinku a Senci, kde sa v každom okrese 
nachádzajú 3 stredné školy poskytujúce všeobecné aj odborné vzdelávanie. V okrese Pezinok pôsobí aj 
Súkromná SOŠ v Modre (zriaďovateľa VINIFERA, spol. s. r. o.), tá však neposkytuje denné štúdium. 
 
Regionálnu sieť stredných škôl v BSK ešte dopĺňa Spojená škola v Ivanke pri Dunaji s organizačnými zložkami 
SOŠ pôdohospodárska a veterinárna v Ivanke pri Dunaji a SOŠ agrotechnická v Bernolákove a Spojená škola 
v Malinove, s organizačnými zložkami SOŠ záhradnícka a Základná škola v Malinove7. 
 
 
Pozn. 
V nasledujúcom období bude Bratislavský samosprávny kraj pokračovať v riešení problému zabezpečenia 
stredného odborného vzdelávania v okrese Malacky a to najmä s ohľadom na potreby trhu práce, regiónu a aj 
s ohľadom na iné súvisiace strategické dokumenty BSK (napr. Koncepcia inklúzie Rómov v Bratislavskom kraji). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Na základe dohody zriaďovateľov (BSK a Obec Malinovo) sa Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove stala 
od 1. 9. 2019 organizačnou zložkou Spojenej školy v Malinove v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
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II. Otvorená komunikácia v záujme skvalitňovania školstva 

 
V záujme zapojenia čo najväčšieho počtu aktérov do procesu skvalitňovania školstva na území BSK sa všetky 
aktivity BSK opierajú o princíp otvorenej komunikácie. Vedenie BSK, Odbor školstva, mládeže a športu, ale aj 
Komisia školstva, športu a mládeže Zastupiteľstva BSK pristupuje ku všetkým aktérom v oblasti školstva 
otvorene s cieľom hľadať spoločné riešenia v prospech žiakov, učiteľov a škôl na území BSK. 

Otvorené rokovania pri riešení otázok školstva 

Rokovania všetkých samosprávnych a poradných orgánov preberajúcich otázky školstva sú otvorené 
a prístupné nielen dotknutým stranám, ale aj zástupcom verejnosti. 

Transparentný výber riaditeľov škôl 

Výberové konania na posty riaditeľov škôl zriaďovaných BSK prebiehajú transparentne a podľa jasne 
stanovených pravidiel. Keďže v školskom roku 2018/19 končí funkčné obdobie 31 riaditeľom škôl zriadených 
BSK, vyvinulo BSK maximálne úsilie, aby celý proces prebehol čo najhladšie a najtransparentnejšie. Výberové 
konania boli vypisované už od jesene 2018, aby nevznikol zbytočný časový tlak. Podmienky výberových konaní 
boli publikované okrem štandardných kanálov aj na portáloch Profesia a Edujobs s cieľom osloviť čo najširší 
okruh uchádzačov. Samotné výberové konania (zasadnutia rozšírených Rád škôl) prebiehajú na Úrade BSK za 
účelom ich sprístupnenia verejnosti (okrem výberových konaní mimobratislavských škôl, ktoré v prípade potreby 
prebiehajú aj na školách). 
 

Aktualizácia 2020: 

Výberové konania sa uskutočňujú  v zmysle platnej legislatívy. V šk. roku 2019/2020 sa uskutočnili štyri výberové 

konania, všetky v 1. polroku šk. roka. Dve výberové konania sa uskutočnili v súvislosti so skončením funkčného 

obdobia riaditeľov škôl, jedno výberové konanie sa uskutočnilo na základe vzdania sa funkcie riaditeľky školy    

v súvislosti s jej ukončením pracovného pomeru na vlastnú žiadosť a jedno výberové konanie sa uskutočnilo na 

základe vzniku nového subjektu po spojení dvoch škôl do Spojenej školy. Vyhlásenie výberových konaní bolo 

zverejnené v príslušných školách, na internetovej stránke BSK ako zriaďovateľa príslušných škôl, na stránke 

Okresného úradu Bratislava ako i na portáloch Profesia a EduJobs.  V 2. polroku školského roka sa malo 

uskutočniť jedno výberové konanie v súvislosti so skončením funkčného obdobia riaditeľky školy. To sa 

neuskutočnilo vzhľadom na pandemickú situáciu v rámci COVID-19. Príslušné výberové konanie sa uskutoční 

do konca kalendárneho roka 2020. Riaditeľka školy je poverená výkonom funkcie riaditeľky v súlade so zákonom 

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Súčasne na jar 2020 ešte 

v jednej škole prišlo ku vzdaniu sa funkcie riaditeľky školy z dôvodu jej iného pôsobenia v rámci školstva. T. č. 

je tam zástupkyňa riaditeľky školy poverená výkonom funkcie riaditeľky školy. Výberové konanie na funkciu 

riaditeľky školy sa uskutoční v novom  školskom roku. 

V školskom roku 2020/2021 sa v súvislosti s ukončením funkčného obdobia, resp. poverenia výkonom funkcie 

riaditeľky školy uskutoční sedem výberových konaní a dve výberové konania sa uskutočnia v súvislosti so 

vznikom nových právnych subjektov, spojených škôl. 

 

Aktualizácia 2021: 

Výberové konania sa uskutočňujú  v zmysle platnej legislatívy. V 1. polroku šk. roku 2020/2021 sa uskutočnilo 
jedno výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy po vzdaní sa funkcie riaditeľa školy. Výberové 
konanie bolo neúspešné, výberová komisia nenavrhla na vymenovanie do funkcie žiadneho uchádzača.  
V 2. polroku šk. roku 2020/2021, t. j. v roku 2021 od februára do 24. júna 2021 sa uskutočnilo osem výberových 
konaní. Dve sa uskutočnili z dôvodu vzniku nových právnych subjektov k 3.9.2021, dve výberové konania sa 
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uskutočnili v riadnom termíne pred skončením aktuálneho funkčného obdobia riaditeľovi školy, dve výberové 
konania sa uskutočnili neskôr, až po skončení  funkčného obdobia riaditeľom škôl z dôvodu pandemickej 
situácie s COVID-19. Po skončení ich funkčného obdobia dotknutí riaditelia škôl boli dočasne poverení výkonom 
funkcie riaditeľa školy. Jedno výberové konanie sa uskutočnilo počas poverenia výkonom funkcie riaditeľa školy 
z dôvodu vzdania sa funkcie riaditeľa školy predchádzajúcim riaditeľom školy. Ďalšie, ôsme, sa uskutočnilo 
opakovane po neúspešnom výberovom konaní na jeseň v r. 2020. 
 
Všetky výberové konania sa uskutočnili za dodržania prísnych hygienických podmienok 
a protiepidemiologických opatrení. 
V 1. polroku školskom roku 2021/2022, t. j. od septembra do konca roka 2021 (resp. do konca januára 2022) sa 
predpokladá uskutočnenie 6 výberových konaní. 
 
Aktualizácia 2022: 

V 1. polroku školského roka  2021/2022 sa uskutočnilo šesť výberových konaní, všetky v riadnom termíne pred 
skončením aktuálneho funkčného obdobia príslušnému riaditeľovi školy. Z nich bolo jedno neúspešné, výberová 
komisia nenavrhla žiadneho uchádzača na vymenovanie do funkcie riaditeľa a požiadala zriaďovateľa 
o vyhlásenie nového výberového konania. 
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa všetky výberové konania uskutočnili za dodržania prísnych 
hygienických podmienok a protiepidemiologických opatrení. 
 
V 2. polroku školského roka 2021/2022, t. j. v roku 2022 od februára do apríla 2022 bolo vyhlásených                  
osem výberových konaní. Z toho päť bolo vyhlásených  v riadnom termíne pred skončením aktuálneho 
funkčného obdobia riaditeľovi školy, dve výberové konania boli vyhlásené   z dôvodu vzdania sa funkcie riaditeľa 
školy a jedno výberové konanie bolo vyhlásené opakovane po neúspešnom výberovom konaní na jeseň             
v r. 2021.  
 
V 1. polroku školského roka 2022/2023, t. j. od septembra do konca roka 2022 (resp. do konca januára, príp. 
februára 2023) sa predpokladá uskutočnenie štyroch výberových konaní z dôvodu skončenia aktuálneho 
funkčného obdobia príslušným riaditeľom škôl priebežne od 30. novembra 2022 do 28. februára 2023. Vzhľadom 
na konanie župných volieb na jeseň v roku 2022 a s tým predpokladané súvisiace zmeny v zložení rád škôl, 
z dôvodu technického zabezpečenia samotných výberových konaní ich uskutočnenie sa predpokladá do konca 
októbra 2022. 
 

Konštruktívny dialóg na pôde Krajskej rady pred odborné vzdelávanie a prípravu 

BSK sa v zmysle zákona o odbornom vzdelávaní aktívne podieľa na koordinácii odborného vzdelávania 
a prípravy pre trh práce na celoštátnej úrovni ale najmä na území Bratislavského samosprávneho kraja. Krajská 
rada pre odborné vzdelávanie (ďalej len „Krajská rada“) je aktívne využívanou platformou so zastúpením 
širokého spektra zamestnávateľov a zriaďovateľov škôl. Konštruktívny dialóg na pôde Krajskej rady uľahčil 
prechod na určovanie maximálneho počtu žiakov I. ročníkov pre školský rok 2021/22, kedy sa podarilo dosiahnuť 
širokú zhodu medzi zamestnávateľmi a zriaďovateľmi na území BSK. 
 
Tabuľka 7: Zoznam rokovaní Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v BSK – 2019- 2022 
 

Dátum Predmet rokovania 
29.10.2019 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, návrh počtu žiakov I. ročníka SŠ na 

školský rok 2020/2021 

10.12.2019 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, súkromný zriaďovateľ  

18.02.2020 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, cirkevný zriaďovateľ 

26.03.2020 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK 
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29.03.2020 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK 

13.11.2021 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, Prerokovanie návrhu na určenie 

najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022 

18.01.2021 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, cirkevný zriaďovateľ 

21.05.2021 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, Prerokovanie informácie o potrebách 

trhu práce a možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách v 

Bratislavskom kraji 2022/2023 

16.07.2021 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení – žiadosť BSK 

22.09.2021 Návrh na prerokovanie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

v Bratislavskom kraji na roky 2019-2022 – aktualizácia 2021, Diskusia o zaslaných 

pripomienkach „Potreby trhu práce a možnosti odborného vzdelávania a prípravy v stredných 

odborných školách v Bratislavskom kraji pre školský rok 2022/2023“ 

10.11.2021 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, súkromný zriaďovateľ, Prerokovanie 

návrhu na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti 

Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2022/2023 

17.01.2022 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť súkromný zriaďovateľ 

11.04.2022 per rollam Zmeny v sieti škôl a školských zariadení – žiadosť BSK 

05.05.2022  Zmeny v sieti škôl a školských zariadení - žiadosť BSK, súkromný zriaďovateľ  

 
Tabuľka 8: Zoznam členov Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu k 30.6.2022  

 Meno Nominujúca 
inštitúcia 

 Meno Nominujúca 
inštitúcia 

1 
Mgr. Juraj Droba, MBA, 
MA 

BSK 11 PaedDr. Jozef Horák Územná školská rada 

2 PhDr. Alžbeta Ožvaldová BSK 12 Andrej Hutta, MBA AZZZ SR 

3 PaedDr. Anna Gabron RÚŠS Bratislava 13 RNDr. Renáta Valeková 
Volkswagen Slovakia 
a. s. 

4 
Mgr. Katarína 
Dubovanová  

ÚPSVaR 14 RNDr. Mária Smreková 
Asociácia 
pracovníkov súkr. 
škôl a ŠZ 

5 Ing. Juraj Majtán  SOPK 15 Mgr. Viera Kyselicová 
RKC Bratislavská 
arcidiecéza 

6 Ing. Jaroslav Juriga  SŽK 16 Ing. Mária Filová 
Zriaďovatelia 
stredných škôl 
zriadených rehoľou 

7 
Ing. Jozef Šumichrast, 
PhD. 

RPPK Bratislava 17 Mgr. art. Tibor Ghillány Únia konzervatórií SR 

8 Ing. Peter Blubla RÚZ 18 Mgr. Andrej Lasz 

Asociácia 
priemyselných 
zväzov 

9 Eva Matulová, dipl. As. 
Slov. komora 
med.tech. prac. 

19 Mgr. Tomáš Polaščin 

Rada 
zamestnávateľov pre 
systém duálneho 
vzdelávania  

10 PaedDr. Eva Klikáčová 
OZ PŠaV na 
Slovensku 
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Transparentné ustanovenie Územnej školskej rady 

BSK zo zákona zodpovedá za ustanovenie Územnej školskej rady, deleguje jedného jej člena a zabezpečuje 
jej fungovanie. Keďže 12. 01. 2019 uplynulo funkčné obdobie voleným a delegovaným členom Územnej školskej 
rady, pristúpil BSK ešte v novembri 2018 k naštartovaniu procesov voľby nových členov. Vďaka aktívnej 
komunikácii s riaditeľmi a predsedami Rád škôl sa do volieb zapojili zástupcovia zo skoro všetkých škôl a 17. 
12. 2018 úspešne prebehla voľba členov Územnej školskej rady. Územná školská rada rieši prioritne otázky 
týkajúce sa škôl zriadených OÚ BA a BSK, no pri posudzovaní návrhov na zavedenie študijných a učebných 
odborov zohľadňuje do maximálnej možnej miery potreby a aktuálny stav celej siete škôl na území BSK.  
 
Aktualizácia 2020: 
BSK zo zákona zodpovedá za ustanovenie Územnej školskej rady a zabezpečuje jej fungovanie. Funkčné 
obdobie súčasnej Územnej školskej rady malo ustanovujúce zasadnutie 14. januára 2019. Jej členmi sú zvolení 
riaditelia škôl a školských zariadení, zvolení predsedovia rád škôl a školských zariadení a zástupcovia rodičov 
žiakov škôl. Voľby volených členov sa uskutočňujú na základe výzvy Bratislavského samosprávneho kraja na 
voľbu volených členov z príslušných zástupcov jednotlivých skupín zo škôl a školských zariadení                                 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a Okresného úradu Bratislava. Súčasne 
Bratislavský samosprávny kraj a Okresný úrad Bratislava deleguje do Územnej školskej rady po jednom svojom 
zástupcovi. Územná školská rada aj v školskom roku 2019/2020 riešila prioritne otázky týkajúce sa škôl 
zriadených OÚ BA a BSK, no posudzovala aj návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov všetkých 
zriaďovateľov, pričom zohľadňuje do maximálnej možnej miery potreby a aktuálny stav celej siete škôl na území 
BSK 
 
Aktualizácia 2021: 
Územná školská rada vzhľadom na pandemickú situáciu s COVID-19 v školskom roku 2020/2021 
prostredníctvom inštitútu „hlasovanie per rollam“ posudzovala návrhy na zavedenie študijných a učebných 
odborov, resp. vyradenie študijných odborov, pričom zohľadňovala do maximálnej možnej miery potreby                 
a aktuálny stav celej siete škôl na území BSK. V jednom prípade sa zaoberala Návrhom plánu výkonov na šk. 
rok 2021/2022, t. j. návrhom na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022. Hlasovanie 
per rollam sa uskutočnilo v priebehu šk. roku štyrikrát (1x-2020, 3x2021). 
  
Aktualizácia 2022: 
Územná školská rada pri prechodnom zlepšení pandemickej situácie v  1. polroku školského roka 2021/2022,   
t. j. od septembra do konca roka 2021 zasadala dvakrát. Na jednom zasadnutí sa zaoberala Regionálnou 
stratégiou výchovy a vzdelávania v SŠ BSK – aktualizáciou 2021, na druhom zasadnutí sa zaoberala návrhom 
na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2022/2023. Okrem toho na zasadnutiach ako  i pri 
hlasovaniach per rollam posudzovala návrhy na zavedenie študijných a učebných odborov, resp. vyradenie 
študijných odborov, návrhy na vznik nových subjektov v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. Vzhľadom na opätovné zhoršenie pandemickej situácie s COVID-19 v roku 2022 už nezasadala, ale vo 
svojej práci využívala inštitút hlasovania per rollam. V školskom roku 2021/2022 (do 27.4.2022) územná školská 
rada zasadala dvakrát a taktiež dvakrát uskutočnila hlasovanie per rollam. 
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Na zasadnutí 3. mája 2022, ktoré sa uskutočnilo prezenčne, posudzovala návrhy na zavedenie študijných 
a učebných odborov, resp. vyradenie študijných a učebných odborov. Posudzované návrhy na zmeny v sieti 
škôl a školských zariadení sa týkajú škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja a škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
Súčasne v ten deň sa zrealizovalo aj výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Jazykovej školy pri 
Gymnáziu Jána Papánka so sídlom na Vazovovej 6 v Bratislave, kde ÚŠR plní funkciu rady školy. Výberové 
konanie sa uskutočnilo z dôvodu skončenia aktuálneho funkčného obdobia súčasnej riaditeľke školy. 
 
BSK zo zákona zodpovedá za ustanovenie územnej školskej rady a zabezpečuje jej fungovanie. Územná 
školská rada rieši prioritne otázky týkajúce sa škôl zriadených Regionálnym úradom školskej správy  v Bratislave 
(do 31. 12. 2021 to bol Okresný úrad Bratislava) a Bratislavským samosprávnym krajom, avšak pri posudzovaní 
návrhov na zavedenie študijných a učebných odborov zohľadňuje do maximálnej možnej miery potreby aj  
aktuálny stav celej siete škôl na území BSK.  
Funkčné obdobie územnej školskej rady je štyri roky. Keďže ustanovujúce zasadnutie súčasnej Územnej 
školskej rady Bratislavského samosprávneho kraja sa konalo dňa 14. januára  2019, je potrebné pripraviť 
a zabezpečiť realizáciu volieb volených členov do územnej školskej rady na nasledujúce volebné obdobie. 
Oprávnenými voličmi sú predsedovia rád škôl a školských zariadení pri školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a Regionálneho úradu školskej správy             
v Bratislave.  
Zloženie a termíny súvisiace s  prípravou volieb členov a následne ustanovením územnej školskej rady sú 
stanovené zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti                
o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 
zabezpečení. Z uvedeného vyplýva predpokladaný termín uskutočnenia volieb členov územnej školskej rady 
z návrhov na  zástupcov rodičov žiakov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl a školských zariadení ako 
i príslušných predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorí sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja a v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave, dňa 19. 
decembra 2022 a ustanovujúce zasadnutie Územnej školskej rady Bratislavského samosprávneho kraja pre 
nové funkčné obdobie sa predpokladá v termíne  16. januára 2023.  
 
Tabuľka 9b: Zoznam členov Územnej školskej rady BSK k 27.4.2022 
 

Meno Škola/inštitúcia 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. Konzervatórium, Tolstého, BA – predseda RŠ 

t. č. neobsadené – predseda RŠ – skončený mandát 

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. Gymnázium, L. Sáru, BA – predseda RŠ 

Mgr. Darina De Jaegher   Gymnázium, Metodova 2, BA – predsedníčka RŠ 

Ing. Róbert Letko SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr., BA - rodič 

JUDR. Margita Medveczká Gymnázium, Grösslingová, BA - rodič 

Ing. Daniel Adamko SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera, BA – riaditeľ 

RNDr. Pavel Sadloň Gymnázium, L. Sáru, BA – riaditeľ 

PaedDr. Jozef Horák SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského, BA - riaditeľ 

Mgr. Monika Ignácová 
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave  

(do 31.12.2021 OÚ BA) – delegovaná členka 

Mgr. Michal Luciak Bratislavský samosprávny kraj – delegovaný člen 
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Pravidelné rokovania so zamestnávateľmi, zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl 

Za účelom budovania otvoreného dialógu inicioval BSK pravidelné stretnutia k otázkam týkajúcim sa školstva 
so zamestnávateľmi a zriaďovateľmi v BSK ako aj pravidelné porady s riaditeľmi škôl BSK. 
 
Pozn. 
Bratislavský samosprávny kraj bude aj v budúcom období dbať na dodržiavanie princípov transparentnosti, a to 
tak v prípade výberových konaní, ale aj v prípade rokovaní všetkých relevantných orgánov. 
Konštruktívny a otvorený dialóg so zamestnávateľmi a ostatnými partnermi je nevyhnutným predpokladom pre 
dobré nastavenie procesov a pre efektívne a systematické fungovanie stredného vzdelávania v kraji. 
 
 

III. BSK ako zodpovedný partner všetkých škôl 

 
Sieť stredných škôl v BSK je tvorená verejnými, cirkevnými a súkromnými školami. BSK má cieľ byť zodpovedný 
partner všetkých škôl na území kraja a vytvárať rovnocenné podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania na 
všetkých školách v BSK, bez ohľadu na typ školy či zriaďovateľa. 

Spravodlivé a transparentné určovanie počtov žiakov I. ročníkov stredných škôl 

Na základe zmeny zákona určuje Bratislavský samosprávny kraj od školského roka 2019/20 najvyšší počet 
žiakov I. ročníkov stredných škôl presne pre každý odbor na škole (v predchádzajúcich rokoch bol určovaný len 
počet tried). Táto zmena výrazne skomplikovala proces plánovania počtu žiakov. V praxi je totiž skoro nemožné 
s 15-mesačným predstihom správne odhadnúť presný počet žiakov, ktorí na konkrétnej škole budú mať záujem 
študovať konkrétny odbor. Školy a zriaďovatelia sú tak motivovaní naplánovať si čo najvyššie výkony na úkor 
ostatných škôl, keďže školám na žiakov prijatých nad rámec určeného počtu nebude poukázané normatívne 
financovanie zo strany štátu. BSK preto už v máji  2018 pristúpil k intenzívnym konzultáciám so zriaďovateľmi, 
ktorých cieľom bolo transparentne nájsť zhodu na spravodlivých pravidlách pre určovanie počtu žiakov I. 
ročníkov stredných škôl. Výsledkom rozsiahlych konzultácií tak bola dohoda potvrdená drvivou väčšinou 
zriaďovateľov aj v konaní pred ministerstvom školstva. BSK bude rovnako postupovať pri určovaní počtu žiakov 
aj v budúcnosti, aby boli zohľadnené nasledovné princípy: 

1) Dlhodobá udržateľnosť kvality a výučby na školách, 
2) Rešpektovanie záujmu zo strany žiakov a rodičov, 
3) Hodnotenie plánov jednotlivých škôl na základe faktov a podložených trendov. 

Vyvážený rozvoj siete odborov a škôl 

BSK presadzuje a bude presadzovať vyvážený postoj k požiadavkám na rozvoj siete stredných škôl a školských 
zariadení všetkých zriaďovateľov. V rokoch 2018-2019 bolo zatiaľ predložených 19 návrhov zo strany ostatných 
zriaďovateľov na rozšírenie, resp. úpravu siete stredných škôl. S výnimkou jediného prípadu kedy neboli 
vyvrátené vážne pochybnosti o priestorovom zabezpečení novo-navrhovaného gymnázia boli všetky zo strany 
BSK podporené v záujme zvyšovania kvality siete stredných škôl. Rovnako aktívne bude BSK podporovať 
zámery všetkých zriaďovateľov zvyšovať kvalitu a dostupnosť stredoškolského vzdelania v BSK. 
 
Aktualizácia 2020-2022 
V rokoch 2020-2022 bolo predložených 6 návrhov zo strany ostatných zriaďovateľov na zmeny v sieti stredných 
škôl. Zo strany BSK boli podporené tri návrhy na zaradenie odborov, ktoré sú potrebné pre trh práce. Pri dvoch 
návrhoch boli výhrady zo strany poradných orgánov (ÚŠR, KROVP), ktoré sme akceptovali. Pri jednom návrhu 
čakáme na doplnenie podkladov zo strany zriaďovateľa. 
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Spolupráca verejných, cirkevných a súkromných škôl 

V záujme budovania kvality škôl a podpory zdieľania najlepších skúseností a inovácií bude BSK podporovať 
všetky druhy spolupráce medzi verejným, cirkevnými a súkromnými školami. Cieľom je, aby školy, alebo aspoň 
jednotliví učitelia, nadväzovali medzi sebou spoluprácu, učili sa jeden od druhého a hlavne získavali skúsenosti 
aj mimo svojej školy. V rámci iniciatívy „Škola škole“ bude preto BSK prostredníctvom rozpočtov škôl BSK 
finančne podporovať náklady spojené s takouto spoluprácou. 

Spoločné športové aktivity škôl v BSK 

V rámci aktivít zameraných na rozvoj športu v kraji a najmä na školách pripravuje BSK rozvoj športových aktivít 
a súťaží prostredníctvom Krajského strediska športu. V septembri 2019 plánuje BSK zorganizovať I. ročník 
župnej olympiády stredných škôl určenej pre tímy zo všetkých škôl v BSK. Rovnako aktívne budú všetky školy 
v BSK oslovované do športových aktivít a súťaží, ktoré v školskom roku 2019/20 začne pripravovať Krajské 
stredisko športu. 

Vytváranie zázemia pre ostatných zriaďovateľov 

Bratislavský samosprávny kraj vytvára v rámci svojich možností zázemie pre verejných, cirkevných 
a súkromných zriaďovateľov aj poskytovaním nevyužívaných priestorov na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu. V súčasnosti tak v budovách vo vlastníctve BSK je viac ako 21 260 m2 využívaných súkromnými 
a cirkevnými školami na základe osobitne stanovených podmienok, t. j. nekomerčných podmienok nájmu 
podmienených využívaním priestorov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Medzi partnerov BSK 
tak patrí napr. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Evanjelické lýceum, SSOŠ ochrany osôb a majetku, 
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, CZŠ Narnia, SZŠ Felix, SZŠ Harmanček, SZŠ pre intelektovo 
nadaných žiakov Znievska, SZŠ s vyučovacím jazykom ruským a SZŠ S:E.N.E.C. Aj keď v súčasnosti už 
priestorové možnosti škôl neumožňujú ďalšie rozširovanie poskytovaných priestorov, BSK bude aj naďalej 
rozvíjať partnerstvá s uvedenými školami v záujme zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v BSK. 

Rozvoj ľudského kapitálu na školách v BSK 

V súvislosti so zvyšovaním kvality pedagogického personálu na školách spustil BSK program jazykového 
vzdelávania učiteľov a zamestnancov škôl za účelom zvyšovania ich kvalifikácie. V nasledujúcich školských 
rokoch bude možnosť zapojiť sa do programu ponúknutá všetkým stredným školám v BSK, aby učitelia na 
všetkých školách mali prístup k jednoduchému zvyšovaniu svojich jazykových kvalifikácií. Ďalšie vzdelávacie 
aktivity, ktoré BSK pripravuje od septembra 2020 budú rovnako ponúkané všetkým školám v BSK. 
 
Aktualizácia 2020: 
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorej školy, školské zariadenia, žiaci, rodičia a zamestnanci čelili, sa mnohé 
plánované aktivity nemohli z objektívnych dôvodov realizovať, resp. boli presunuté na nasledujúce obdobie. 
Napr. mnohé schválené podujatia v rámci projektu Škola škole sa buď neuskutočnili, alebo sa budú realizovať 
v nasledujúcom školskom roku. Pandémia koronavírusu zasiahla aj organizovanie športových podujatí, ktoré 
musia rešpektovať aktuálne usmernenia odborníkov v záujme bezpečnosti všetkých zúčastnených. 
Plánované vzdelávacie aktivity pre zamestnancov škôl boli prerušené, prípadne pokračovali v obmedzenom 
režime. 
 
Aktualizácia 2021: 
Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie prebiehalo vyučovanie prevažne dištančnou formou 
a plánované aktivity nebolo možné realizovať v pôvodne plánovanom rozsahu. V októbri 2020 sa neuskutočnil 
Župný športový deň. V rámci možností sa realizovali niektoré aktivity v rámci projektu Škola škole. V júni 2021 
sa uskutočnilo spoločné stretnutie s ostatnými zriaďovateľmi škôl v BSK on-line formou.     
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Aktualizácia 2022:  
Aj v tomto roku pokračovalo jazykové vzdelávanie, ale aj iné formy podpory formálneho a neformálneho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov, zatiaľ však stále len v intenciách škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
 
Pozn. 
Bratislavský samosprávny kraj je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení v regióne. Otvorené 
a rešpektujúce partnerstvo so všetkými ostatnými zriaďovateľmi je nevyhnutné pre zabezpečenie slobodnej 
voľby foriem a spôsobov vzdelávania, ako aj pre vyváženú a rôznorodú sieť vzdelávacích inštitúcií. 
V priebehu predchádzajúcich rokov bol proces určovania maximálneho počtu žiakov prvých ročníkov stredných 
škôl vo veľmi úzkej komunikácii so všetkými zriaďovateľmi „vyladený“ do podoby, kedy zriaďovatelia výraznou 
mierou rešpektujú dané kritériá (smerné čísla určené ministerstvom školstva, reálne potreby trhu práce, vlastné 
kapacity a populačný vývoj v danom ročníku) a samosprávny kraj v maximálnej možnej miere rešpektuje 
požiadavky vlastných škôl a ostatných zriaďovateľov. To znamená, že sa výrazne zmenšil rozdiel medzi 
požiadavkami škôl a zriaďovateľov a reálnymi počtami žiakov končiacich základné školy. 
Pri posudzovaní návrhov na zriaďovanie nových škôl, prípadne na zaraďovanie nových odborov vzdelávania 
Bratislavský samosprávny kraj vždy dôsledne prihliadal na stanoviská poradných orgánov, pričom prioritou vždy 
bolo posúdenie významu nového odboru, príp. školy pre región, pre zvyšovanie kvality vzdelávania a zvýšenie 
ponuky vzdelávacích možností. 
V súvislosti so stúpajúcou populačnou krivkou je prioritou BSK v prvom rade zabezpečiť kvalitné podmienky pre 
vzdelávanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, v prípade voľných kapacít je však možné poskytnúť 
priestory iným subjektom pre zabezpečenie vzdelávacích potrieb kraja. V nasledujúcom období sa predpokladá 
prudký nárast populácie v základných školách a bude potrebné riešiť kapacity pre umiestnenie žiakov 
základných škôl aj v spolupráci s obcami a mestskými časťami. 
Vzhľadom na náročné roky spojené s finančnými dopadmi na vlastné príjmy samosprávneho kraja boli aktivity 
zamerané na rozvoj ľudského kapitálu na školách v BSK cielené len na zamestnancov zo škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
  

IV. Kraj ústretový k zamestnávateľom 

 
Spolupráca so zamestnávateľmi je základným zdrojom zvyšovania kvality odborného vzdelávania na stredných 
školách. Preto má BSK ambíciu byť lídrom pri nastavovaní spolupráce so zamestnávateľmi za účelom rozvoja 
odborného vzdelávania na území kraja. 

Vytvorenie zázemia pre rozvoj duálneho vzdelávania 

Duálne vzdelávanie predstavuje v súčasnosti najvýznamnejší zdroj rastu záujmu o odborné vzdelávanie zo 
strany žiakov na školách BSK. BSK preto aktívne pristupuje k vytváraniu podmienok pre rozširovanie ponuky 
duálneho vzdelávania v kraji. V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) bol na 
najúspešnejšej škole z pohľadu zavádzania duálneho vzdelávania (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča na 
Sklenárovej 1 v Bratislave) vytvorený tzv. Dualpoint. Školy a zamestnávatelia v kraji tak získali jedinečné 
zázemie na zdieľanie najlepších skúseností z praxe a pomoc pri zavádzaní duálneho vzdelávania. 

Podpora zavádzania duálneho vzdelávania na školách BSK 

BSK v rámci svojich kompetencií intenzívne podporuje zavádzanie duálneho vzdelávania na školách BSK 
a úpravu študijných programov pre jeho potreby. V I. polroku 2019 bola naštartovaná úprava študijných 
a učebných odborov na všetkých školách v oblasti gastronómie, do mája 2019 upravia svoje odbory všetky 
technické školy. BSK zároveň podporuje školy pri zavádzaní experimentálnych odborov do duálneho 
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vzdelávania (napr. bankový pracovník na obchodných akadémiách), ale aj pri odstraňovaní legislatívnych 
prekážok pre zavádzanie duálneho vzdelávania (stredné zdravotnícke školy). 

Aktívne zohľadňovanie potrieb zamestnávateľov a trhu práce pri určovaní počtu žiakov I. ročníkov SŠ 

Už pri určovaní maximálneho počtu žiakov I. ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/20 dával BSK 
maximálny dôraz na navyšovanie počtu žiakov v odboroch žiadaných zamestnávateľmi. Za týmto účelom boli 
iniciované rokovania so zamestnávateľmi spolupracujúcimi so školami, aby bolo možné v každom odbore 
odhadnúť maximálne reálne schopnosti škôl pripravovať absolventov v zmysle požiadaviek zamestnávateľov. 
V tomto zmysle zostáva najvážnejším obmedzením nižší záujem žiakov, ktorý negatívne obmedzuje schopnosť 
škôl pripravovať dostatočný počet absolventov v žiadaných odboroch. Pri určovaní počtu žiakov I. ročníkov však 
BSK bude presadzovať zásadu, aby každý žiak, ktorý prejaví záujem o odborné vzdelávanie v odboroch 
požadovaných zamestnávateľmi, mal možnosť tento odbor na školách v BSK študovať. 

Zavádzanie nových odborov a inovácia existujúcich podľa potrieb zamestnávateľov a trhu práce 

BSK v spolupráci so školami a zamestnávateľmi aktívne presadzuje zavádzanie nových odborov a inováciu 
existujúcich podľa potrieb zamestnávateľov a trhu práce. 

Administratívna podpora spolupráce škôl a zamestnávateľov 

Spolupráca zamestnávateľov so školami je napriek prínosom najmä administratívne veľmi náročná. Pozitívne 
príklady škôl BSK pritom hovoria, že učitelia a školy vedia do veľkej miery proces uľahčiť odbremenením 
zamestnávateľov. Preto v rámci preplácania mimovyučovacej činnosti vytvára BSK motivačné podmienky pre 
učiteľov a zamestnancov škôl, aby mohli byť do maximálnej možnej miery voči zamestnávateľom ústretoví pri 
zavádzaní a realizácii duálneho vzdelávania. 
 
Pozn. 
Bratislavský samosprávny kraj má odborné vzdelávanie a zvlášť duálne vzdelávanie za jednu zo svojich priorít 
a konštruktívnu a intenzívnu komunikáciu so zamestnávateľmi považuje za veľmi dôležitú. 
V aktuálnom školskom roku podľa údajov k januáru 2022 je do duálneho vzdelávania zapojených 466 žiakov 
z 18 stredných škôl, ktoré vzdelávajú pre viac ako 100 zamestnávateľov. 
 

V. Zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení zriadených BSK 

 
Napriek tomu, že na území BSK pôsobia jedny z najlepších škôl v rámci Slovenska, kvalita škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK zostáva rôznorodá. Cieľom BSK je preto maximálne využiť obdobie rokov 2019-2022 na 
zvýšenie kvality všetkých škôl, aby mohli byť do maximálnej možnej miery považované za „výkladnú skriňu“ 
slovenského školstva. 

Zvyšovanie kvality jazykového vzdelávania na školách – aktualizované 2021/2022 

Ovládanie cudzích jazykov patrí medzi kľúčové kompetencie absolventov škôl. BSK preto pristúpilo 
k zvyšovaniu kvality jazykového vzdelávania na školách. V prvej vlne išlo o rozšírenie ponuky gymnaziálneho 
vzdelávania o bilingválne triedy (od školského roka 2019/20 otvárajú bilingválne triedy Gymnázium 
Grösslingová, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Malacky a Gymnázium Pezinok, v školskom roku 2020/21 
sa k nim pridalo aj Gymnázium Vazovova). V druhej vlne sa BSK zameriava na rozšírenie jazykového 
vzdelávania na Obchodnej akadémii Dudova (od septembra 2020 bilingválna trieda), strednej športovej škole, 
odborných a umeleckých školách, rozšíreným zameraním vybraných odborov na jazyky alebo zavedením 
experimentálnych bilingválnych odborov. Od školského roka 2021/22 sa začalo na troch školách overovať nový 
študijný odbor – technické lýceum – bilingválne v anglickom jazyku pre oblasti chémie, strojárstva a 



#ModernéŠkoly 
 

15 
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2019-2022 

elektrotechniky (SOŠ chemická, Vlčie hrdlo; SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie; SPŠ elektrotechnická, K. 
Adlera). 

Zvýšenie atraktívnosti škôl zavádzaním inovatívnych odborov – aktualizované 2020/2021 

Úspešnosť škôl sa odvíja nielen od kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj od schopnosti škôl osloviť 
žiakov svojou ponukou vzdelávania. Od januára 2018 tak školy BSK intenzívne pracujú na rozšírení ponuky 
odborov o moderné odbory zohľadňujúce potreby trhu práce ale aj na inovovaní existujúcich odborov, aby lepšie 
zohľadňovali vývoj v odbore. Aj vďaka novým a inovovaným odborom sa podarilo medziročne dosiahnuť takmer 
17% nárast počtu prihlášok na školy BSK pre školský rok 2022/2023 (v porovnaní s rokom 2019 je nárast 
viac ako 40 %) . Školy BSK budú naďalej pokračovať v rozširovaní a inovovaní vzdelávacej ponuky, najmä 
v oblasti zavádzania moderných technológií. 

Kvalitné technické školy 

V súčasnosti poskytuje vysokokvalitné technické vzdelávanie v BSK 6 stredných priemyselných škôl – 
1 strojnícka, 3 elektrotechnické, 1 dopravná a 1 stavebná a geodetická. Tieto školy majú dlhoročnú tradíciu, no 
dlhodobý nezáujem o podporu technického vzdelávania sa na väčšine nich premietol do nízkeho záujmu 
o štúdium zo strany žiakov (výnimkou je SPŠE Hálova, ktorá vďaka zavedeniu nových IT zameraní úspešne 
reaguje na dopyt žiakov a trhu práce po IT odborníkoch). Cieľom BSK je preto dobudovať sieť 8 kvalitných 
priemyselných škôl, ktorých veľkosť zabezpečí dostatok prostriedkov na rozvoj kvalitného zázemia pre technické 
vzdelávanie. Za týmto účelom pristúpi BSK: 

- k vytvoreniu SPŠ automobilovej a dopravnej, ktorá plne využije potenciál zlúčených SPŠ dopravnej a SOŠ 
dopravnej na prípravu odborníkov v automotive a dopravnom sektore, 

- k transformácii SPŠ elektrotechnickej na Zochovej v Bratislave na SPŠ informačných technológií za účelom 
vytvorenia modernej školy pripravujúcej odborníkov pre rýchlo sa rozvíjajúci IT priemysel, 

- k transformácii SOŠ chemickej na SPŠ chemickú s cieľom ďalej skvalitňovať ponuku vzdelávacích odborov 
pre chemický priemysel, 

- k transformácii SOŠ polygrafickej na SPŠ polygrafickú s celoslovenskou pôsobnosťou a cieľom 
skvalitňovania ponuky vzdelávacích odborov pre polygrafický priemysel, vrátane prehĺbenia spolupráce 
so SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, 

- k zintenzívneniu spolupráce medzi SPŠ strojníckou na Fajnorovom nábreží a SOŠ technickou na 
Vranovskej za účelom identifikácie najvhodnejšieho riešenia potrieb polytechnického vzdelávania na území 
BSK (tento proces už bol spustený menovaním spoločného riaditeľa pre obidve školy) 
Pozn.: riaditeľ SOŠ technickej Vranovská 4 sa vzdal funkcie; po výberovom konaní je od 1.7.2021 
vymenovaná nová riaditeľka SOŠ technickej). 

Zefektívnenie fungovania škôl 

V sieti škôl BSK sa nachádzajú aj „netechnické“ školy, ktoré svojou veľkosťou nevedia zabezpečiť ekonomickú 
efektivitu výchovno-vzdelávacieho procesu, t. j. ktoré ani výhľadovo neponúkajú perspektívu vzdelávania aspoň 
300 žiakov. Prvým krokom k zefektívneniu fungovania škôl bude identifikácia synergií (personálnych, 
prevádzkových a priestorových) medzi školami pomocou zjednotenia vedenia týchto škôl. V praxi tak funkciu 
štatutára na 2 školách bude zastávať 1 riaditeľ, ktorého úlohou bude optimalizovať fungovanie škôl z pohľadu 
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj prevádzkových nákladov. Tento „medzikrok“ umožní 
najprv naplno využiť synergiu z efektívneho nastavenia spolupráce škôl a zvážiť, či je postačujúca alebo je 
potrebné pristúpiť k zlúčeniu škôl. V prvej fáze bude BSK takýmto spôsobom hľadať synergie medzi: 

- SOŠ podnikania a služieb v Pezinku a OA v Pezinku (tento proces bol už spustený vymenovaním spoločnej 
riaditeľky obidvoch škôl), 

- OA na Dudovej a SOŠ podnikania na Strečnianskej (tento proces bude spustený na jeseň 2019 pri 
výberovom konaní na riaditeľa SOŠ podnikania na Strečnianskej). 
(Pozn. tento krok sa po dohode s dotknutými riaditeľmi škôl posunul do nasledujúceho obdobia) 



#ModernéŠkoly 
 

16 
Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2019-2022 

Inkluzívne vzdelávanie ako nástroj zvyšovania kvality vzdelávania 

Napriek rastúcemu počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) je na rozdiel od 
základných škôl na stredných školách badateľný len veľmi malý pokrok v oblasti inkluzívneho vzdelávania žiakov 
so ŠVVP. Stredným školám chýbajú personálne kapacity, odborné poznatky a vzdelávacie programy, ktoré by 
umožňovali efektívne zavádzanie inkluzívneho vzdelávania. V praxi tak žiaci so ŠVVP len problematicky 
prechádzajú zo základných na stredné školy, často nie je využitý ich plný potenciál a školy tak prichádzajú 
o kvalitných žiakov. Cieľom BSK je preto vytvoriť odborné zázemie pre podporu inkluzívneho vzdelávania na 
stredných školách, ktoré bude slúžiť na šírenie odborných skúseností s inkluzívnym vzdelávaním, poskytovať 
podporu školám pri jeho zavádzaní a vzdelávať kolegov zo škôl BSK v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Za 
týmto účelom sa BSK pokúsi vytvoriť Spojenú školu s odborným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie, ktorej 
cieľom bude nielen aktívne vytvoriť priestor pre inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP, ale zároveň aj 
identifikovať najlepšie postupy úspešného zvládnutia prechodu žiakov so ŠVVP zo základnej na strednú školu. 

Zvyšovanie kvality školských jedální a internátov 

Kvalita škôl BSK nie je len o kvalite vzdelávacieho procesu ale aj o prostredí, v ktorom žiakov vychovávajú. Za 
týmto účelom pristúpi BSK k systematickému zvyšovaniu kvality prostredia školských jedální a internátov. 
Okrem potreby zvýšenia materiálno-technického zabezpečenia (dovybavenia kuchýň, renovácie ubytovacích 
priestorov) sa BSK zameria aj na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb (skvalitnenie jedálnych lístkov, 
zvýšenie ponuky záujmových činností na internátoch). Tieto zmeny budú zároveň vyžadovať optimalizáciu siete 
zariadení (najmä z pohľadu rozloženia jedální a výdajných jedální) a zvýšenie ohodnotenia zamestnancov 
jedální a internátov, ktorí v súčasnosti patria medzi najnižšie ohodnotených pracovníkov v školstve.  
 
Pozn.  
Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK bolo v období rokov 
2019 – 2022 úspešne rozbehnuté – zvýšila sa ponuka bilingválneho vzdelávania na gymnáziách, ale aj na 
stredných odborných školách. Rozšírená a inovovaná ponuka odborov sa prejavila aj na zvýšenom záujme 
o štúdium na stredných školách v pôsobnosti BSK, počas celého sledovaného obdobia narástol záujem o 34 % 
(podľa počtu prihlášok na stredné školy v roku 2019  a v roku 2022). 
Pre zefektívnenie systému stredných škôl bude v nasledujúcom období pripraviť analýzu aktuálneho stavu 
a navrhnúť viaceré racionalizačné zmeny, ktoré by priniesli efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov 
určených pre oblasť školstva. 
 

VI. Regionálna a sociálna dostupnosť stredných škôl 

 
Zachovanie regionálnej a sociálnej dostupnosti stredných škôl je kľúčové z pohľadu zabezpečenia kvalitnej siete 
stredných škôl na území kraja. Napriek tomu, že väčšina stredných škôl je sústredená na území hlavného mesta 
Bratislavy, BSK považuje za kľúčové zabezpečiť udržateľnosť stredných škôl na celom území kraja. Stredné 
školy sú výrazným nositeľom vzdelávania a vzdelanosti, a preto je ich zachovanie aj v jednotlivých regiónoch 
kraja dôležité pre rozvoj územia. Minimalizovanie vzdialeností, ktoré musia žiaci dochádzať do škôl, má zároveň 
pozitívny dopad na odľahčenie nárokov na dopravnú infraštruktúru v najvyťaženejšom čase. 

Stabilizácia stredného školstva v okresoch Pezinok a Senec 

V okresoch Pezinok a Senec v súčasnosti aktívne pôsobí 11 stredných škôl (3 v Pezinku, 3 v Modre, 3 v Senci,  
1 v Ivanke pri Dunaji/Bernolákove a 1 v Malinove). V spolupráci s miestnou samosprávou BSK vyvinie 
maximálne úsilie na vytvorenie podmienok pre dlhodobú udržateľnosť týchto škôl a zvyšovanie ich kvality. BSK 
bude preto podporovať zvyšovanie kvality vzdelávania regionálnych gymnázií zavádzaním atraktívnych 
vzdelávacích programov (napr. bilingválne štúdium) a udržaním regionálnej dostupnosti 8-ročných foriem štúdia. 
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Rozvoj stredného školstva v okrese Malacky 

Na území okresu Malacky v súčasnosti aktívne pôsobia len 2 gymnáziá poskytujúce všeobecné vzdelávanie. 
Dlhodobým problémom tak zostáva dostupnosť odborného vzdelania pre žiakov z okresu Malacky. BSK bude 
preto v spolupráci so zamestnávateľmi pôsobiacimi na území okresu aktívne analyzovať možnosti zriadenia 
aspoň elokovaného pracoviska poskytujúceho odborné vzdelávanie. 

Spolupráca samospráv prostredníctvom zriaďovania Spojených škôl – aktualizácia 2020/2021 

12 stredných škôl BSK mimo územia hlavného mesta predstavuje rozvojový potenciál nielen z pohľadu 
stredného školstva, ale aj z pohľadu pokrytia dopytu po základnom vzdelaní. Prvým príkladom je v tomto SOŠ 
v Malinove, kde na základe spolupráce BSK a Obce Malinovo vznikla prvá spojená škola, ktorá využíva kapacity 
strednej školy na rozšírenie možností základného vzdelávania v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej obci. BSK je 
v pripravené úzko spolupracovať aj s ďalšími samosprávami (Bernolákovo, Modra, Pezinok, Senec, Záhorská 
Bystrica) pri komplexnom zabezpečovaní potrieb  školstva zriaďovaním spojených škôl. 

Zvyšovanie sociálnej dostupnosti stredných škôl – aktualizácia 2020/2021 

Napriek vysokej miere rozvoja Bratislavského kraja predstavuje sociálna dostupnosť škôl stále problém pre časť 
populácie. Cieľom BSK je, aby všetky školy BSK boli dostupné pre každého študenta bez ohľadu na sociálnu 
situáciu rodiny, z ktorej pochádza. Preto od februára 2019 na základe všeobecne záväzného nariadenia 
schváleného zastupiteľstvom zaviedol BSK osobitný príspevok pre žiakov nachádzajúcich sa v nepriaznivej 
sociálnej situácii. Od mája 2020 je v platnosti nové VZN, v ktorom je tento príspevok definovaný ako príspevok 
v sadzbe B. Na základe návrhu riaditeľa tak môže žiak získať stravu za symbolické 0,05 € / jedlo (platí od mája 
2020) a ubytovanie na internáte za 1 € / mesačne. Ambíciou BSK bude rovnako zaviesť prospechové štipendiá 
pre študentov v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorí napriek tomu dosahujú mimoriadne dobré študijné výsledky. 
 
Pozn. 
Regionálna a sociálna dostupnosť kvalitného vzdelania pre všetkých ako priorita v oblasti školstva je dlhodobý 
proces, do ktorého vstupujú aj ďalšie faktory – ekonomická stabilita kraja, potreby trhu práce v regióne a pod.  
Aktuálne nastavené podmienky umožňujú všetkým uchádzačom získať kvalitné vzdelanie ak aj nie blízko miesta 
svojho bydliska, tak za výhodných podmienok pre ubytovanie a stravovanie vo vzdialenejších školách. 
 

VII. Zvyšovanie ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl 

 
Nedostatočné mzdové ohodnotenie a postavenie učiteľov a zamestnancov škôl BSK predstavuje 
najvýznamnejšiu prekážku udržateľného zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania na území BSK. Kým 
priemerná mesačná mzda v Bratislavskom kraji dosiahla v roku 2018 úroveň € 1 272, priemerná hrubá mzda na 
školách BSK dosiahla po 10% navýšení k 1. 1. 2019 len € 993. Priemerná hrubá mzda vysokoškolsky 
vzdelaného pedagogického zamestnanca pritom dosiahla € 1 069. Problém mzdového ohodnotenia učiteľov 
a zamestnancov škôl je v rámci SR najvypuklejší v BSK z dôvodu vyšších miezd v regióne. Napriek tomu, že 
v rámci preneseného výkonu štátnej správy nesie štát zodpovednosť za stanovenie mzdového ohodnotenia 
učiteľov a zamestnancov škôl, BSK bude v rámci svojich zákonných kompetencií vyvíjať maximálne úsilie na 
zlepšenie ohodnotenia a postavenia učiteľov a zamestnancov škôl. 

Preplácanie mimovyučovacej činnosti na školách BSK 

V záujme podporiť aktivitu učiteľov na školách a zvýšiť ponuku mimovyučovacích aktivít pre žiakov zaviedol 
BSK od II. štvrťroka 2018 preplácanie oprávnených mimovyučovacích aktivít učiteľov nad rámec úväzkov 
financovaných štátom vo výške € 7,10 brutto/hod (€ 5 netto). Oprávnené mimovyučovacie aktivity sú krúžková 
činnosť, príprava a organizovanie súťaží, propagácia školy a nábor, príprava žiakov na súťaže, príprava                  
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a realizácia projektov, príprava a organizácia seminárov, športové krúžky a súťaže,  správa web stránky 
a sociálnych sietí, experimentálne overovanie nových odborov, realizácia komisionálnych skúšok a príprava 
úloh na prijímacie skúšky, zvýšená aktivita výchovných poradcov, koordinátorov dobrovoľníctva, prevencií, 
žiackych rád, školskej knižnice, školského časopisu a členstvo v odborných organizáciách. Pri limite 
40hod/mesiac tak najaktívnejší učitelia môžu mesačne získať až € 284 k platu. 

Príplatky za adaptačné vzdelávanie nastupujúcich učiteľov 

Významnou prekážkou pre obnovu pedagogických zborov na školách predstavujú nízke nástupné platy 
začínajúcich učiteľov. BSK preto od školského roka 2018/19 zaviedol € 100 mesačný príplatok počas 
adaptačného vzdelávania nastupujúcich učiteľov. Základný funkčný plat nastupujúceho učiteľa na školách 
BSK tak predstavuje € 905 namiesto € 805. V záujme zvýšenia kvality adaptačného vzdelávania 
a odovzdávania skúseností sa príplatok týka nielen nastupujúcich učiteľov, ale aj skúsených uvádzajúcich 
učiteľov, ktorí adaptačné vzdelávanie nových kolegov zabezpečujú. 

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov na školách BSK – aktualizácia 2020/2021 

BSK ako zodpovedný zriaďovateľ považuje dostupnosť kvalitného celoživotného vzdelávania za prirodzenú 
súčasť benefitov dostupných pre učiteľov a zamestnancov škôl. BSK preto postupne podporuje programy 
zvyšujúce dostupnosť kvalitných možností vzdelávania pre učiteľov a zamestnancov na školách BSK: 

- V školskom roku 2018/19 bol v spolupráci s Jazykovou školou na Palisádach spustený program 
jazykového vzdelávania učiteľov, v rámci ktorého majú učitelia a zamestnanci škôl možnosť zapojiť sa 
do jazykového vzdelávania.  V prvom roku túto možnosť využilo skoro 300 učiteľov, v školskom roku 
2019/2020 viac ako 350 učiteľov škôl BSK; v školskom roku 2020/2021 a 2021/2022 takmer 300 učiteľov 
škôl BSK. Tento pokles bol zapríčinený prechodom na dištančné vzdelávanie 

- V záujme zabezpečenia odborne kvalifikovaných učiteľov bolo rovnako zavedené preplácanie 
doplnkového pedagogického štúdia, aby učitelia, ktorí majú záujem dlhodobo pôsobiť v školstve a využiť 
svoje odborné skúsenosti, mohli získať aj pedagogickú kvalifikáciu. 

- V spolupráci so školami a odbornými subjektami pôsobiacimi v oblasti školstva zároveň od školského roka 
2019/20 spustilo BSK prípravu vzdelávacích kurzov pre učiteľov na zabezpečenie kvalitných možností 
kontinuálneho vzdelávania učiteľov. 

- Osobitnú pozornosť bude BSK venovať zvyšovaniu riadiacich schopností riaditeľov škôl a ich 
zástupcov. Za týmto účelom bude všetkými dostupnými prostriedkami podporovať ich účasť v kvalitných 
vzdelávacích programoch zameraných na riadiacich pracovníkov v školstve. 

Motivačné odmeny pre učiteľov a zamestnancov škôl 

Z dôvodu vysokej kvalifikačnej štruktúry pedagogických zborov na školách BSK dochádzalo postupne 
k znižovaniu mimotarifných zložiek platov a odmien učiteľov a zamestnancov škôl. Napriek tomu, že finančné 
možnosti rozpočtu BSK neumožňujú významne prispieť k plošnému odmeňovaniu učiteľov a zamestnancov 
škôl, pristúpilo BSK k zavedeniu systémových prvkov odmeňovania učiteľov: 

- Od decembra 2017 boli školám uvoľnené financie na koncoročné odmeny vo výške € 100 na 
každého učiteľa a zamestnanca škôl (prepočítané na celé úväzky). 

- Od roku 2019 boli školám uvoľnené financie na odmenu pri príležitosti Dňa učiteľov vo výške € 100 
na každého učiteľa a zamestnanca škôl (prepočítané na celé úväzky). 

- V školskom roku 2018/19 boli školám uvoľnené financie na odmeny pri príležitosti pracovných jubileí 
(5 a 10 odpracovaných rokov na škole) vo výške funkčného platu.  

- Na základe legislatívnej zmeny od 1.1.2019 boli školám uvoľnené financie na odmeny pri príležitosti 
životných jubileí (pri príležitosti dosiahnutia 50 a 60 rokov) do výšky funkčného platu. 

Zvýšené odchodné za roky odpracované v školstve 

Ako poďakovanie za roky odpracované v školstve zaviedol BSK zároveň možnosť pre riaditeľov navrhnúť 
učiteľom a zamestnancom škôl vernostnú odmenu pri odchode do dôchodku. Nad rámec štátom garantovaného 
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odchodného vo výške 2 funkčných platov, tak majú riaditelia možnosť oceniť dlhoročnú kvalitnú prácu kolegov 
a kolegýň navýšením odchodného až do úrovne jedného platu za každých 10 rokov odpracovaných v školstve. 

Maximalizovanie potenciálu rastu platov na jednotlivých školách 

Aj keď priemerný funkčný plat pedagogického zamestnanca dosahuje na všetkých školách BSK € 1 069, 
variabilita medzi školami je významná – priemerný funkčný plat pedagogických zamestnancov na jednotlivých 
školách sa pohybuje od € 830 do € 1 300. Rovnako je to s celkovými platmi, kým priemerný je na úrovni € 993, 
priemer na jednotlivých školách sa pohybuje od € 611 do € 1 259. BSK bude preto aktívne spolu so školami 
vyvíjať maximálne úsilie na zefektívnenie využívania ľudských zdrojov za účelom maximalizovania potenciálu 
rastu platov na jednotlivých školách. Optimalizovaním veľkosti tried, efektívnejším nastavením úväzkov 
a zdieľaním nákladov na podporné služby vieme efektívnejšie využiť existujúci ľudský potenciál na školách a tým 
lepšie zaplatiť kvalitných učiteľov a zamestnancov. 

Aktivity pre učiteľov a zamestnancov škôl BSK 

Kvalita škôl BSK závisí v prvom rade od kvality a spokojnosti učiteľov a zamestnancov škôl. Preto BSK pristúpilo 
k organizovaniu aktivít pre nich aj mimo výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom posilňovania pocitu 
spolupatričnosti v rámci pedagogických kolektívov a sieťovania učiteľov medzi školami. Pilotnou aktivitou bolo 
neformálne ukončenie letných prázdnin 2018 na Magio pláži. Po pozitívnych ohlasoch zorganizoval BSK 
v školskom roku 2018/19 v predvianočnom období Učiteľskú kapustnicu v priestoroch Starej tržnice, na ktorej 
sa zišlo vyše 800 učiteľov zo škôl BSK (za ústretovosť pri poskytnutí priestorov patrí vďaka Aliancii Stará tržnica). 
Ako poďakovanie za výnimočné výsledky škôl BSK pri zvýšení záujmu o štúdium zo strany žiakov zorganizoval 
BSK v máji 2019 Učiteľský piknik (vďaka ústretovosti zo strany Mestských lesov v Bratislave). Cieľom je, aby 
sa z Učiteľskej kapustnice a Učiteľského pikniku stali každoročné akcie, ktoré ponúkajú aj neformálny priestor 
na prehlbovanie komunikácie škôl medzi sebou. Rovnako sa budeme usilovať, aby sa ponuka akcií pre učiteľov 
v čo najskoršom období rozšírila aj o Ples učiteľov, ktorý by vrátil dôležitosť učiteľského povolania aj do 
kalendára spoločenských akcií v kraji. 
 
Aktualizácia 2020: 
Mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu veľmi nepriaznivo ovplyvnila ekonomickú kondíciu 
Bratislavského samosprávneho kraja v prvom polroku roku 2020, keď kvôli obrovskému výpadku príjmov, bolo 
nevyhnutné hľadať rezervy v jednotlivých kapitolách rozpočtu BSK. 
V oblasti školstva  a vzdelávania bol BSK nútený dočasne obmedziť viaceré z uvedených benefitov, napr. 
preplácanie mimovyučovacej činnosti, vyplácanie motivačných odmien pre riaditeľov ale aj pre zamestnancov 
(vrátane odmien pri pracovných a životných jubileách), vernostné odmeny pri odchode do dôchodku. 
 
Snahou bolo zachovať tie benefity, ktoré súvisia so zvyšovaním kvalifikácie a odbornosti učiteľov, ako je 
jazykové vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, doplňujúce pedagogické štúdium, ale aj ohodnotenie učiteľov 
v inovatívnych a bilingválnych odboroch. 
V závislosti od vývoja ekonomickej situácie bude BSK v nasledujúcom období pokračovať vo všetkých 
uvedených aktivitách a tým prispievať k zlepšeniu ekonomického a spoločenského postavenia učiteľov v našom 
kraji.    
 
Aktualizácia 2021: 
Aj v roku 2021 pokračovala mimoriadna pandemická situácia s negatívnym dopadom na rozpočet BSK. Napriek 
tomu sa BSK snažil zachovať čo najviac benefitov, najmä tých, ktoré súvisia so zvyšovaním kvalifikácie 
a odbornosti učiteľov (jazykové vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie, doplňujúce pedagogické štúdium) a 
ohodnotenie učiteľov v inovatívnych a bilingválnych odboroch. 
V júni 2021 sa po ročnej pauze uskutočnil  druhý ročník Učiteľského pikniku v areáli na Železnej studničke. 
V závislosti od vývoja ekonomickej situácie bude BSK v nasledujúcom období pokračovať vo všetkých 
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plánovaných aktivitách a tým prispievať k zlepšeniu ekonomického a spoločenského postavenia učiteľov                
v našom kraji.    
 
Aktualizácia 2022: 
Od 1. 9. 2021 bol zavedený novy benefit pre zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí využívajú hromadné 
dopravné prostriedky -  príspevok na dopravu vo výške 100,- pri nákupe ročného celosieťového predplatného 
lístka na Bratislavskú mestskú hromadnú dopravu. 
Poďakovaním za prácu učiteľov a zamestnancov škôl bolo májové podujatie „Učiteľský piknik 2022“, tentoraz aj 
so zapojením účastníkov do športových aktivít.   
 
Pozn.  
V oblasti zvyšovania finančného a spoločenského ohodnotenia zamestnancov škôl a školských zariadení sa 
v uplynulom období realizovalo najviac zmien a inovatívnych krokov. Súčasne na túto oblasť vyčlenil Úrad BSK 
každoročne najvyššiu sumu v rámci rezervy na originálne kompetencie. 
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov v mzdovom ohodnotení, resp. v životných nákladoch je však potrebné 
riešiť systémovo na centrálnej úrovni, pretože zachovanie (prípadné rozšírenie) zavedených benefitov závisí od 
ekonomickej situácie samosprávneho kraja a od stanovených priorít na dané volebné obdobie. 
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Príloha č. 1: Prehľad stredných škôl v BSK 
Verejné školy Súkromné školy Cirkevné školy 

 

Všeobecné vzdelanie (gymnáziá a športové školy) 

ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská, BA Gymnázium A. Einsteina, BA Gymnázium F.G.Lorcu, Hronská, BA 

Gymnázium, Grösslingová, BA Spojená škola, Pankúchova, BA Spojená škola, Novohradská,BA 

Gymnázium J. Papánka, Vazovova, BA Gymnázium, Malacky Gymnázium, Metodova, BA 

Gymnázium I. Horvátha, BA Gymnázium K. Štúra, Modra Gymnázium, Bilíkova ulica, BA 

Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova, BA Gymnázium, Pezinok Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru, BA 

Gymnázium, Hubeného, BA Gymnázium A. Bernoláka, Senec Spojená škola, Tilgnerova, BA 

Spojená škola, Ostredková, BA Škola pre mim.nadané deti a Gymnázium, Teplická, BA  

Súkr. gym. GALILEO SCHOOL, BA Súkr. gym. Mercury, Zadunajská, BA SG Alkana, Batkova, BA 

1. Súkr. gym. v Bratislave, Bajkalská, BA Súkr. gymnázium, Kremnická, BA  SG IKT, Ivanská cesta 15, BA 

Súkr. SŠ Cambridge International School, BA Súkromné gymnázium, Vážska, BA SG franc-slov, M.C.Sklodowskej, BA 

Súkromné gymnázium, Česká,BA Súkr. gymnázium, Trnavská cesta, BA SG nem-slov s medz.prog., BA 

Súkr. Stred. šport. škola GAUDEAMUS, BA Súkr. gym. ESPRIT, Majerníkova, BA Súkr.bulharské gym., BA 

Súkr. stred. špor. škola, M.C.Sklodowskej, BA 
SG pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním CENADA 

SSŠ British International School, BA 

Súkr. stred. šport. škola EISB, Kalinčiakova, BA  Súkr. Gymnázium Felix, Krásnohor., BA 

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského, BA Evanjelické lýceum, Vranovská, BA SŠ Svätej Rodiny, Gercenova, BA 

Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova, BA Spoj. škola sv. Vincenta de Paul, BA SŠ sv. Františka Assiského, Malacky 

Bilingválne gym. C.S.Lewisa, Haanova, BA Spoj. škola sv. Františka z Assisi, BA SŠ de la Salle, Čachtická, BA 

Odborné vzdelávanie (odborné školy a priemyselné školy) 

SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr., BA SPŠ elektrotechnická, Zochova, BA SOŠ elektrotechnická, Rybničná, BA 

SOŠ technická, Vranovská, BA SPŠ elektrotechnická, K. Adlera, BA SOŠ polygrafická, Račianska, BA 

SOŠ masmediál. a inf. štúdií, Kadnárova, BA SPŠ elektrotechnická, Hálova, BA SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, BA 

SOŠ informačných technológií, Hlinická, BA Spojená škola, Ivanka pri Dunaji SOŠ pedagogická, Bullova, BA 

SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová, BA SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra SOŠ pedagogická, Modra 

SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta, BA Spojená škola Malinovo Spojená škola s VJM, Senec 

Hotelová akadémia, Mikovíniho, BA OA, Nevädzová, BA SZŠ, Záhradnícka, BA 

SOŠ gastr. a hotel. služieb, Farského, BA OA, Račianska, BA SZŠ, Strečnianska, BA  

SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch, BA OA, Dudova, BA SPŠ dopravná, Kvačalova, BA 

SOŠ beauty služieb, Račianska, BA SOŠ podnikania, Strečnianska, BA SOŠ dopravná, Kvačalova, BA 

SOŠ kaderníctva a vizáž., Svätoplukova, BA OA, Myslenická, Pezinok SOŠ automobil. a podnikania, Senec 

SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, BA SOŠ podnikania a služieb, Pezinok OA I. Karvaša,Hrobákova, BA 

SSOŠ automobilová Duálna akadémia,  BA Súkromná OA Profi - Kamo, BA Súkr. OA, Plavecký Štvrtok 

Súkromná SOŠ, Exnárova, BA Súkr. pedag.a soc.akadémia, BA Súkr. SOŠ, Štefánikova, Modra 

Súkromná SOŠ Gastroškola, Bieloruská, BA Súkr. HA HaGMa, Biskupická, BA Súkr. HA HOST, Riazanská, BA  

Súkromná SOŠ HOST, Riazanská, BA Súkromná HA, Kremnická, BA SSOŠ Johannes Senio Service, BA 

Súkromná SOŠ veterinárna, Pod brehmi, BA Súkromná OA, Kremnická, BA Súkr. stred. pedagog. škola, BA 

SSOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská, BA Súkr. SOŠ, Plavecký Štvrtok   

Umelecké vzdelávanie (konzervatóriá a ŠUP) CSOŠ elektrotech. P.G.Frassatiho, BA 

Konzervatórium, Tolstého, BA Súkr. konzerv. ALKANA, Batkova, BA Nezaradené v sieti 

Tanečné konzerv. E. Jaczovej, BA 
SŠUP anim.tvorby, Vlastenecké nám., BA 
SŠUP B. Baču, Ivanská cesta, BA 

LEAF Academy 

ŠUP J. Vydru, Dúbravská cesta,BA Súkr. SUŠ, Ivanská cesta, BA American Academy in Bratislava 

ŠUP Sklenárova, BA  
 

Spojená škola, Tokajícka, BA Cirk. konzervatórium, Beňadická, BA  
Červenou farbou sú označené školy, ktoré v súčasnosti nemajú žiakov. 
Kurzívou sú školy označené, ktoré nemajú denných žiakov financovaných zo štátneho rozpočtu. 
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Príloha č. 2: Vybrané prehľady a štatistiky za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja za školský rok 2021/2022: 
 
Zoznam škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v aktuálnom školskom roku 2021/2022 -   vývoj počtu žiakov          

(v prehľade sú uvedené údaje o všetkých žiakoch školy podľa údajov k 15. 9. 2021)  
 

      Gymnáziá: 

 Škola 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

1 

ZŠaG s VJM, Dunajská 13, 

BA* 
373 366 369 381 375 377 383 383 378 402 

2 GY, Grösslingová 18, BA 440 485 535 581 591 650 646 638 639 622 

3 

GY Jána Papánka, 

Vazovova 6, BA 
549 544 540 528 528 524 532 559 600 630 

4 

GY Ivana Horvátha, Ivana 

Horvátha 14, BA 
369 319 285 263 265 293 336 365 417 442 

5 

Spojená škola, Ostredková 

10, BA8 
268 260 288 284 331 341 350 353 415 421 

6 

GY Ladislava 

Novomeského, Tomášikova 

2, BA 

590 551 582 659 634 629 612 585 583 606 

7 GY, Hubeného 23, BA 466 416 368 334 305 297 310 332 362 394 

8 

GY Alberta Einsteina, 

Einsteinova 35, BA 
373 380 383 376 405 425 444 456 455 488 

9 

Spojená škola, Pankúchova 

6, BA9 
567 496 462 495 500 566 576 554 680 758 

10 GY, Ul. 1. mája 8, Malacky 494 462 457 423 399 436 404 424 435 437 

11 

GY Karola Štúra, Nám. 

slobody 5, Modra 
295 289 283 273 266 286 302 307 313 313 

12 GY, Senecká 2, Pezinok 429 420 386 365 329 358 355 365 392 387 

13 

GY Antona Bernoláka, 

Lichnerova 69, Senec 
307 309 301 304 285 300 306 302 318 339 

14 

Škola pre mim. nad. deti a 

GY, Teplická 7, BA* 
649 653 644 650 713 771 791 771 777 763 

*uvádzajú sa žiaci G a ZŠ spolu 

  
 

     

 Stredné odborné školy:          

15 

SPŠ strojnícka, Fajnorovo 

nábr. 5, BA 
167 151 163 185 202 224 218 229 242 245 

16 

SPŠ elektrotechnická, 

Zochova 9, BA 
386 354 357 383 382 363 344 358 406 473 

17 

SPŠ elektrotechnická, K. 

Adlera 5, BA 
367 403 443 482 510 486 454 429 408 441 

18 

SPŠ elektrotechnická, 

Hálova 16, BA 
295 257 305 327 371 414 463 528 568 581 

19 

SPŠ dopravná, Kvačalova 

20, BA 
392 343 307 269 240 244 232 243 257 254 

20 

SPŠ stavebná a geodetická, 

Drieňová 35, BA 
266 240 257 275 305 320 288 280 308 319 

21 

SOŠ vinársko-ovocinárska, 

Kostolná 3, Modra 
108 102 109 105 95 93 88 107 119 112 

22 OA, Nevädzová 3, BA 415 403 378 366 351 347 342 329 329 329 

23 OA, Račianska 107, BA 398 341 336 263 279 294 310 316 333 349 

24 OA, Dudova 4, BA 582 443 405 308 288 249 248 258 289 359 

 
8 od januára 2019 sa škola pretransformovala na SŠS Ostredková, v sept. 2020 na SŠ Ostredková (2 organiz. zložky – SŠS a ZŠ) 
9 Gymnázium, Pankúchova sa v septembri 2020 stalo súčasťou SŠ, Pankúchova (2 organiz. zložky – Gymnázium a ZŠ) 
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25 

SOŠ podnikania, 

Strečnianska 20, BA 
194 176 165 157 125 110 104 111 115 142 

26 OA, Myslenická 1, Pezinok 294 263 238 216 204 166 156 150 155 182 

27 

SOŠ masmediálnych 

a informačných štúdií, 

Kadnárova 7, BA 

198 181 214 247 268 314 317 314 325 314 

28 

SOŠ pedagogická, Bullova 

2, BA 
554 533 530 523 533 508 459 472 458 482 

29 

SOŠ pedagogická, 

Sokolská 6, Modra 
318 312 337 325 345 355 355 354 343 392 

30 

ŠUP J. Vydru, Dúbravská 

cesta 11, BA 
230 236 262 269 276 286 294 311 329 341 

31 SZŠ, Záhradnícka 44, BA 467 478 479 516 564 575 576 584 603 659 

32 SZŠ, Strečnianska 20, BA  325 324 319 315 266 236 257 327 390 473 

33 

SOŠ dopravná, Kvačalova 

20, BA 
304 274 265 225 208 198 194 264 321 379 

34 

Škola umeleckého 

priemyslu, Sklenárova 7, BA  
343 344 326 300 301 327 323 349 383 397 

35 

SOŠ beauty služieb, 

Račianska 105, BA 
310 301 250 266 269 257 265 270 269 264 

36 

SOŠ polygrafická, 

Račianska 190, BA 
457 417 350 361 375 381 387 385 386 380 

37 

Spojená škola, Bratislavská 

44, Malinovo* 
116 100 110 107 102 75 81 313 393 446 

38 

SOŠ automobilová a 

podnikania, Kysucká 14, 

Senec 

278 225 180 155 132 98 112 107 110 124 

39 

Hotelová akadémia, 

Mikovíniho 1, BA 
701 714 710 684 648 605 583 562 542 552 

40 

SOŠ gastronómie 

a hotelových služieb, 

Farského 9, BA 

396 428 477 472 424 424 381 391 409 429 

41 

SOŠ technológií a remesiel, 

Ivanská cesta 21, BA 
505 523 508 479 430 409 403 418 469 528 

42 

SOŠ kaderníctva a 

vizážistiky, Svätoplukova 2, 

BA 

473 419 421 376 365 418 431 443 483 510 

43 

SOŠ obchodu a služieb S. 

Jurkoviča, Sklenárova 1, BA 
262 190 196 180 202 204 225 233 219 269 

44 

SOŠ elektrotechnická, 

Rybničná 59, BA 
197 168 140 136 119 108 101 98 92 97 

45 

SOŠ hotelových služieb a 

obchodu, Na pántoch 9, BA 
354 363 388 375 347 316 288 257 293 300 

46 

SOŠ informačných 

technológií, Hlinická 1, BA 
211 197 192 203 220 224 233 223 218 217 

47 

SOŠ technická, Vranovská 

14, BA 
112 86 87 102 119 127 110 133 149 172 

48 

SOŠ podnikania a služieb, 

Myslenická 1, Pezinok 
190 144 130 104 72 34 38 42 48 67 

49 

SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 

50, BA 
191 197 192 201 187 233 233 230 254 257 

*od septembra 2019 Spojená 

škola so ZŠ 

 

       Konzervatóriá: 

   

      

50 

Konzervatórium, Tolstého 

11, BA 
613 622 607 626 635 646 623 616 622 631 
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51 

Tanečné konzervatórium 

Evy Jaczovej, Gorazdova 

20, BA 

153 153 143 129 123 139 151 147 160 153 

 

 

Spojené školy: 
   

      

52 

Spojená škola s vyuč. 

jazykom maďarským,  

Lichnerova 71, Senec 

68 84 98 127 140 130 162 161 177 177 

53 

Spojená škola, Tokajícka 

24, BA  
335 372 352 309 285 279 277 288 307 300 

54 

Spojená škola, Ul. SNP 30, 

Ivanka pri Dunaji  
570 563 527 523 543 546 527 625 707 801 

 
 
 
 
 

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 - 2021 

šk. rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

počet ž. 18 621 18 417 18 151 17 776 18 015 17 980 18 649 19 742 19 957 

 

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

2013 – 2021 

šk. rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

počet žiakov celkom 18 621 18 417 18 151 17 776 18 015 17 980 18 649 19 742 19 957 

z toho GYM 5 950 5 853 5 916 5 926 6 253 6 347 6 394 6 764 6 152 

           SOŠ 11 896 11 814 11 480 11 092 10 977 10 859 11 492 12 196 13 015 

           KON 775 750 755 758 785 774 763 782 790 

 

 

Vývoj počtu žiakov v členení na dennú a externú formu štúdia  

2013 – 2021  

šk. rok 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

počet žiakov celkom 18 621 18 417 18 151 17 776 18 015 17 980 18 649 19 742 19 957 

z toho denná 17 571 17 376 17 149 16 806 17 081 17 195 17 818 18 912 19 023 

           externá 1 050 1 041 1 002 970 934 785 831 830 934 
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Školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  

 

Školský internát 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je v školskom roku 2020/21 celkom 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 pri SOŠ, Myslenická 1 v Pezinku nemá v aktuálnom školskom roku ubytovaných žiakov stredných škôl). 
 

Školský internát pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava  

Školský internát, Trnavská 2, Bratislava 

- elokované pracovisko, Saratovská 26, Bratislava 

Školský internát pri Spojenej škole, Ul. SNP 30, Ivánka pri Dunaji 

                                                 - Svätoplukova 38, Bernolákovo 

Školský internát pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo 

Školský internát pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra 

Školský internát pri SOŠ informačných technlógií, Hlinická 1, Bratislava 

Školský internát pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava 

Školský internát pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava 

Školský internát pri SOŠ technickej, Vranovská 2 a 4, Bratislava 

Školský internát pri SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, Bratislava 

Školský internát pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok so sídlom na Komenského 29, Pezinok 

Školský internát pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava 

Školský internát pri SOŠ automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec 

   

 
Školská jedáleň 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 22 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). 
Z toho 1 školská jedáleň – ŠJ pri SOŠ automobilovej a podnikania bola vyradená zo siete škôl a školských 
zariadení MŠVVaŠ SR k 31.12.2021 a  kontinuálne zaradená do siete Mestom Senec k 01. 01. 2022. 
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Stravovanie žiakov Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec je naďalej 
zabezpečené v školskej jedálni.  
 

Školská jedáleň pri Základnej škole a  Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava 

Školská jedáleň  pri Gymnáziu A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava 

Školská jedáleň pri Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

Školská jedáleň pri Gymnáziu, Hubeného 23, Bratislava 

Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 

Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Nevädzova 3, Bratislava 

Školská jedáleň pri Spojenej škole, Ostredkova 10, Bratislava 

Školská jedáleň pri Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava 

Školská jedáleň  pri Gymnáziu, Ul. 1. mája 8,  Malacky 

Školská jedáleň pri Základnej škole a gymnáziu pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava 

Školská jedáleň  pri Tanečnom konzervatóriu E. Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava 

Školská jedáleň pri Spojenej škole, Ul.SNP 30,  Ivanka pri Dunaji 

Školská jedáleň pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo 

 Školská jedáleň pri  SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra 

Školská jedáleň pri SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava 

Školská jedáleň pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava 

Školská jedáleň pri SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok 

Školská jedáleň pri SOŠ beauty služieb, Račianska 105, Bratislava 

Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava 

Školská jedáleň pri SOŠ polygrafickej, Račianska190, Bratislava 

Školská jedáleň pri SOŠ automobilovej a podnikania, Kysucká 14, Senec* 

Školská jedáleň pri Gymnáziu, Grosslingova 18, Bratislava 

*do 31.12.2021 

 
Stredisko odbornej praxe 
V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sú 2 strediská odbornej praxe. 
 

Stredisko odbornej praxe pri SOŠ vinársko-ovocinárskej, Kostolná 3, Modra 

Stredisko odbornej praxe pri Spojenej škole, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 

 

Centrum voľného času 
BSK zriaďuje 1 centrum voľného času – pri SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava. 
 
Školský klub detí 
BSK zriaďuje školské kluby detí pri dvoch základných školách s gymnáziom a pri dvoch spojených školách. 
 

Školský klub detí pri Základnej škole  a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 
Bratislava 

Školský klub detí pri ZŠ a Gymnáziu pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava 

Školský klub detí pri Spojenej škole, Bratislavská 44, Malinovo 

Školský klub detí pri Spojenej škole, Pankúchova 6, Bratislava 
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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. 
 

Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava 

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava 

 

Vývoj počtu zamestnancov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja:   
  

  Prenesené kompetencie  Originálne kompetencie  Spolu  

rok  PDG  NPDG  Spolu  PDG  NPDG  Spolu  PDG  NPDG  Spolu  

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  

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  

2018  1639,3  616,9  2256,2  143,8  225,7  369,5  1783,1  842,6  2625,7  

2019  1697,2  641,5  2338,7  158,3  249,7  408  1855,5  891,2  2764,7  

2020 1794,8 665,7 2460,5 159,2 255,9 415,1 1954,0 921,6 2875,6 

2021 1860,1 659,5 2519,6 161,9 248,6 410,5 2022,0 908,1 2930,1 

        

 Vývoj počtu pedagogických zamestnancov:     

2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

2260,2  2187,7  2085,2  1983,7  1930,6  1882,4  1851,2  1822,8  1808,2  1783,1  1855,5   1954,0  2022,0 

  

Vývoj počtu nepedagogických zamestnancov:            

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  

947,7  939,4  913,4  876,5  927,8  907,4  896,8  871,2  877,4  842,6  891,2  921,6 908,1 

  

Vývoj počtu všetkých zamestnancov:          

2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

3207,9  3127,1  2998,6  2860,2  2858,4  2789,8  2748  2694  2685,6  2625,7  2764,7  2875,6 2930,1 
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Školské zariadenia  - neštátne 

 
Školské zariadenia  - neštátne ( cirkevné a súkromné ) a iné ( OÚ, MČ ) 

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. 1/2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského 
samosprávneho kraja jazykovým školám a 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 a VZN BSK č. 
2/2022 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského 
samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 

 
Prehľad údajov za neštátnych a iných zriaďovateľov, ktorým Bratislavský samosprávny kraj poskytuje 
dotáciu:  
 

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 

2018 63   71 3 290 2017/2018 

2019 59 67 3 067 2018/2019 

2020 61 69 2 559 2019/2020 

2021 59 67 2 397 2020/2021 
 

 
 
 
Počet školských zariadení financovaných z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja:  
 

 Rok 
2011 

Rok 
2012 

Rok 
2013 

Rok 
2014 

Rok 
2015 

Rok 
2016 

Rok 
2017 

Rok          
 2018 

Rok 
2019 

Rok 
2020 

Rok 
2021 

základné umelecké školy 16 14 17 16 17 18 18 18 18 18 19 

jazykové školy 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

školské internáty 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

zariadenia školského stravovania 33 34 36 36 33 33 35 36 33 35 32 

centrá voľného času 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

strediská odbornej praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

centrá špeciálno-pedagogického 
poradenstva 

2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 

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

liečebno-výchovné sanatóriá 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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SPOLU 62 60 69 67 64 66 69 71 67 69 67 

 Zdroj: Záverečný účet BSK za rok 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020, 2021  

 

Financovanie neštátnych školských zariadení  
Financovanie neštátnych zriaďovateľov základných umeleckých škôl  a školských zariadení upravuje VZN BSK 
č. 1/2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám 
a  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 a VZN BSK č. 2/2022 o poskytovaní 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja 
jazykovým školám a školským zariadeniam 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 

2018 2 184 346 

2019 2 328 284 

2020 2 117 420 

2021 2 105 257 
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Duálne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022: 
 

P.č
. 

Škola 
Zamestnávatelia, s ktorými má škola 
uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní v 
Bratislavskom samosprávnom kraji 

Kód a názov 
odboru 

Počet žiakov v duálnom 
vzdelávaní  k 31. 01. 2022 
v Bratislavskom 
samosprávnom kraji 

1. 
roč.  

2. 
roč.  

3. 
roč.  

4. 
roč.  

1 
OA Nevädzová 3, 
Bratislava 

be open, s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 5 0 

Delia potraviny. Švabinského 13, BA 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 1 0 

Fineal, s.r.o., Grosslingova 63, BA 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 2 0 

Akadémia daňových poradcov, Trnavská 
cesta 74/A, BA 

6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 2 0 

Atalian Slovakia, Bajkalská 19/A, BA 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 1 0 

Ital market Slovakia, Trenčianska 53/A, 
BA/Borinka 149 

6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 2 0 

Kema SK, Kopčianska 37, BA 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 2 0 

Obecný úrad, Rovinka 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 1 0 

TITTL, s.r.o., Závodná 76, BA 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 2 0 

Celkom:   0 0 18 0 

2 
OA Račianska 107, 
Bratislava 

Homola s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

1 1 0 0 

be pen, s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

10 15 3 0 

C.,E.,S.,s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 2 0 0 

AS & VF, s. r. o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

4 2 0 0 

Delphia , s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

4 3 2 0 

DM drogerie markt, s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

6 6 4 0 

QPP, a.s. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

2 0 0 0 
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Tatra banka a.s. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 10 0 

ABB, s.r.o. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 1 0 

Slovenský zväz včelárov 6317 M 
obchodná 
akadémia 

3 1 0 0 

Slovenská sporiteľna, a.s. 6317 M 
obchodná 
akadémia 

0 0 10 0 

Celkom:   30 30 30 0 

3 
Spojená škola, SNP 30, 
Ivanka pri Dunaji 

Poľnohospodárske družstvo  Šenkvice 4524 H 
agromechanizáto
r opravár 

0 0 1 0 

Agromačaj, a. s., Kráľová pri Senci 4524 H 
agromechanizáto
r opravár 

4 4 2 0 

Celkom:   4 4 3 0 

4 
SOŠ beauty služieb, 
Račianska 105, Bratislava  

creakad s.r.o.- Mgr. M.Tatárová 6456 H kaderník 4 1 0 0 

Lady Studio, s. r. o., Haanova 40, BA 6456 H kaderník 0 0 0 0 

INEA , s.r.o., Budatínska 49, 
BA                                                               
    

  0 0 0 0 

Gentlemans World SK s.r.o., Staré Grunty 
9B, BA                           

6462 H barbier 0 2 1 0 

Sikaro s.r.o. 6456 H kaderník 2 0 0 0 

Iveta Kurtová - Kaderníctvo 6456 H kaderník 1 1 0 0 

Celkom:   7 4 1 0 

5 
SOŠ obchodu a služieb S. 
Jurkoviča, Sklenárova 1, 
Bratislava  

 
dm drogerie markt, s.r.o 
  

6442 K obchodný 
pracovník 

9 5 12 5 

6460 H predavač 0 0 0 0 

Kinekus, s.r.o. 6460H predavač 1 0 0 0 

Shoebox Slovakia, s.r.o. 6460 H predavač 0 0 3 0 

6442 K obchodný 
pracovník 

1 0 0 0 

Terno real estate, s.r.o. 6442 K obchodný 
pracovník 

1 2 0 0 

6460 H predavač 0 0 2 0 

TESCO STORES SR, a.s. 6442 K obchodný 
pracovník 

0 2 2 0 

LIDL Slovenská republika v.o.s 6442 K obchodný 
pracovník 

4 0 2 6 

Leder&Schuh SK spol. s.r.o. 6460 H predavač 1 1 0 0 

6442 K obchodný 
pracovník 

0 1 0 1 

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o 6442 K obchodný 
pracovník 

1 1 1 0 

Kaufland Slovenská republika v.o.s 6442 K obchodný 
pracovník 

1 2 1 1 

METRO Cash&Carry SR s.r.o 6460 H predavač 1 2 0 0 

6442 K obchodný 
pracovník 

5 3 4 5 

TAILOR, Central, Metodova 6, BA 6460 H predavač 0 1 0 0 
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NAY a.s 6442 K obchodný 
pracovník 

4 1 5 4 

Celkom:   29 21 32 22 

6 
SOŠ dopravná   Kvačalova 
20, Bratislava  

JL spol. s r. o., Dvojkrížna 5, BA                 2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

2 2 2 0 

IMPA  Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 
BA 

2495 K 
autotronik 

0 0 1 0 

AUTOPOLIS, Panónska cesta32, BA 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 0 0 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 0 0 0 

2487 H 03 
autoopravár -
karosár 

0 0 1 0 

2495 K 
autotronik 

0 0 1 0 

AUTO-IMPEX, spol. s o., Vlčie hrdlo 68, BA 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 2 0 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 0 0 0 

2487 H 03 
autoopravár -
karosár 

1 0 1 0 

2493 L predaj a 
servis vozidiel 

1 0 0 0 

2495 K 
autotronik 

2 1 1 0 

BOAT a.s., Vajnorská 167, BA 2487 H 03 
autoopravár-
karosár 

0 0 0 0 

Motor-Car s.r.o. Dunajská Lužná 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 0 0 

2495 K 
autotronik 

0 0 0 0 

PPC team plus, s. r. o., Einsteinova 13, BA 2495 K 
autotronik 

0 1 4 0 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 0 0 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 1 0 0 

2487 H 03 
autoopravár-
karosár 

0 0 1 0 

2493 L predaj a 
servis vozidiel 

1 0 0 0 

Auto-Rotos-Rozbora s.r.o. Račianska 
184/B, BA 

2495 K 
autotronik 

3 0 0 0 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 0 0 
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2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

1 1 1 0 

2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

0 0 0 0 

2487 H 03 
autoopravár-
karosár 

0 0 0 0 

Motor - Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, 
BA 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 0 2 0 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

1 0 3 0 

2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

0 0 1 0 

2495 K 
autotronik 

0 0 7 0 

3759 K komerčný 
pracovník v 
doprave 

0 0 2 0 

Drudop, s.o.d., Bajkalská 31, BA 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 1 0 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 0 2 0 

2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

0 0 3 0 

MLM Auto Plus, s.r.o., Opletalova 95, BA 2487 H 03 
autoopravár-
karosár 

0 0 0 0 

2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

0 1 0 0 

Auto Lamač spol., s.r.o., Hodonínska 13, 
BA 

2495 K 
autotronik 

2 1 2 0 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 0 1 0 

Automobilové opravovne MV SR, a.s., 
Sklabinská 20, BA 

2495 K 
autotronik 

0 2 0 0 

2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

0 0 1 0 

Celkom:   14 10 40 0 

7 
SOŠ automobilová a 
podnikania, Kysucká 14, 
Senec  

Smotor - Car, Mercedes-Benz, spol. s.r.o., 
Tuhovská 5, BA 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

3 0 4 0 

2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

2 0 0 0 

2487 H 03 
karosár 

0 0 2 0 

Summit § motors Bratislava, spol. s.r.o. 
(Ford), Tuhovská 9, BA 

2487 H 03 
autoopravár -
karosár 

0 0 2 0 
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2487 H 04 
autoopravár - 
lakovník 

3 0 0 0 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

2 0 2 0 

Volvo Senec, Dialničná ul. 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 1 2 0 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 1 0 0 

AMP Profi, s.r.o., Technická 7, BA 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 1 0 0 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 1 0 0 

Truck servis - Trnava, s.r.o., Vlčkovce 54 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 2 0 0 

Aurogroup TT - Mercedes-Benz, Nitrianska 
7335/28, Trnava 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 2 0 0 

Autoprofit, Vrbovský, s.r.o., Šaľská 743/2, 
Galanta 

2487 H 02 
autoopravár - 
elektrikár 

0 1 0 0 

D.I.L.A.N. Servis, s.r.o., Diaľničná 11, 
Senec 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

3 0 0 0 

PETRO CARS, s.r.o., 29. augusta 1646/6, 
924 36 Galanta 

2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 3 0 0 

Karieral Slovakia, a.s. Galvaniho 13, BA 2487 H 01 
autoopravár-
mechanik 

0 1 0 0 

Celkom:   13 13 12 0 

8 
SOŠ elektrotechnická, 
Rybničná 59, Bratislava  

Železnice Slovenskej republiky, Východná 
2, BA 

2697 K mechanik 
elektrotechnik 

0 1 6 2 

Západoslovenská distribučná, a.s. 2697 K mechanik 
elektrotechnik 

0 1 2 1 

Celkom:   0 2 8 3 

9 
SOŠ kaderníctva a 
vizážistiky, Svätoplukova 2, 
Bratislava  

Frisör KLIER s.r.o, Panónska 38, BA 6456 H kaderník 2 3 1 0 

Salón Believe, Karadžičova 14, BA 6456 H kaderník 0 0 1 0 

Lady Studio, s. r. o., Haanova 40, BA 6425 K kaderník-
vizážista 

0 0 2 0 

6446 K kozmetik 0 0 0 0 

MMG JOHNNYS BARBERS, s.r.o., Malé 
námestie 1/A, Malacky 

6462 H barbier 4 0 3 0 

Celkom:   6 3 7 0 

10 
SOŠ hotelových služieb a 
obchodu, Na pántoch 9, 
Bratislava  

Kuklovsky s.r.o., B.Nemcovej 5808/60, 
Malacky                  Plzeňská hodovňa 

6432 K pracovník 
v hoteliérstve a 
CR 

0 0 0 0 

6323 K hotelová 
akadémia 

0 0 0 0 

6445 K kuchár 0 1 0 0 

VHE - Hotel Vienna House Bratislava 6323 K hotelová 
akadémia 

0 0 0 2 
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Tatra United Corporation, a. s. 6323 K hotelová 
akadémia 

0 1 0 0 

6444 K čašník, 
servírka 

1 0 0 0 

6444 H čašník, 
servírka 

1 0 1 0 

6432 K pracovník 
v hotelierstve a 
CR 

0 1 1 0 

NH Gate One 6444K čašník, 
servírka 

0 0 1 0 

PALACE ART HOTEL PEZINOK, s.r.o., 
Mladoboleslavská 5, PK 

6323 K hotelová 
akadémia 

1 0 3 0 

6432 K pracovník 
v hotelierstve a 
CR 

1 0 0 0 

Reston s.r.o. 6444 H čašník, 
servírka 

0 1 0 0 

Celkom:   4 4 6 2 

11 
SOŠ technológií a 
remesiel, Ivanská cesta 21, 
Bratislava  

Atalian SK s.r.o., (Bory Mall) 3693 K technik 
energetických 
zariadení budov 

0 0 1 0 

Optimal Partner s.r.o., Dúbravská cesta 2, 
BA 

3693 K technik 
energetických 
zariadení budov 

4 0 0 0 

TITTL s.r.o., Závodná 76, BA 2683  H  17 
elektromechanik-
chladiace 
zariadenia a 
tepelné čerpadlá 

10 7 5 0 

Celkom:   14 7 6 0 

12 
SOŠ gastronómie a 
hotelových služieb, 
Farského 9, Bratislava 

Maranello Ristorante, Vlčie hrdlo 2222, BA 
(Prozeta, s.r.o.) 

6444 H čašník, 
servírka 

0 0 0 0 

6445 H kuchár 0 0 0 0 

Carlton hotel, Hviezdoslavovo nám. 3, BA 6432 K pracovník 
v hotelierstve a 
CR 

0 0 3 0 

Primi Eurovea Wagamama, Pribinova 8, 
BA 

6445 H kuchár 0 0 0 0 

6444 H čašník, 
servírka 

0 1 0 0 

PAN-ASIAN-IASAI, Hviezdoslavovo nám. 
172/14, BA 

6445 H kuchár 0 1 0 0 

Petržalská klubovňa, Starohájska 2, BA 6444 H čašník, 
servírka 

0 2 0 0 

6445 H kuchár 0 2 0 0 

Karloveská klubovňa,  
Jurigovo nám. 1, BA 

64445 H kuchár 0 0 0 0 

Centrálna klubovňa, Krížna 64, BA 6445 H kuchár 0 0 1 0 

Reston, s.r.o. McDonalds 6444 H čašník, 
servírka 

2 1 0 0 

Nektar, s.r.o. - Sľuk reštaurácia, Balkánska 
31, BA 

64445 H kuchár 0 1 0 0 

Eurovea Wagamama, Pribinova 8, Ba 6445 H kuchár 0 0 1 0 

Ružinovská klubovňa, Herlianska 6, BA 6445 H kuchár 0 0 1 0 
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Pri Mlyne hotel a Restaurant s.r.o., Pri 
majeri 640/26, Lozorno 

64445 H kuchár 0 1 0 0 

Vimi, s.r.o. - POSITIVE, Zadunajská 10, BA 64445 H kuchár 0 0 0 0 

6444 H čašník, 
servírka 

0 1 0 0 

Auto Rotos - Rozbora s.r.o., Račianska 
184/B, BA   

6444 H čašník, 
servírka 

0 1 0 0 

Celkom:   2 11 6 0 

13 
Hotelová akadémia, 
Mikovíniho 1, Bratislava  

Hotel London, Kapitulská 5, Trnava 6444 K čašník, 
servírka 

0 0 1 0 

Auto Rotos - Rozbora,s.r.o, Račianska 
184/B, BA 

6444 K čašník, 
servírka 

0 1 0 0 

PALACE ART HOTEL PEZINOK, s.r.o., 
Mladoboleslavská 5, PK 

6444 K čašník, 
servírka 

0 0 5 0 

6445 K kuchár, 
6445 H kuchár 

0 0 2 0 

Celkom:   0 1 8 0 

14 
SOŠ podnikania a služieb, 
Myslenická 1, Pezinok 

PALACE ART HOTEL PEZINOK, s.r.o., 
Mladoboleslavská 5, PK 

6445 H kuchár 0 0 4 0 

Celkom:   0 0 4 0 

  
15 

SOŠ technická, Vranovská 
4, Bratislava 

BEZ transformátory, a.s, Rybničná 40, BA 2433 H obrábač 
kovov 

0 0 1 0 

INAT s.r.o., Kremnická 26,851 01 
Bratislava/prevádzka: Cesta na Hohenau 
2/5, 908 71 Moravský Svätý Ján 

2411 K mechanik 
nastavovač 

0 1 0 0 

Celkom:   0 1 1 0 

16 
SOŠ informačných 
technológií, Hlinícka 1, 
Bratislava 

Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, BA 

2697 K mechanik 
elektrotechnik 

0 1 0 0 

Celkom:   0 1 0 0 

17 
SPŠ elektrotechnická, 
Hálova 16, Bratislava 

Moitin, s.r.o., Miletičova 5B, BA 2561 M 
informačné a 
sieťové 
technológie 

10 10 0 0 

Celkom:   10 10 0 0 

18 

SPŠ dopravná, Kvačalova 
20,  Bratislava 

DELIFE, s.r.o. 3765 M technika 
a prevádzka 
dopravy 

0 0 2 0 

Celkom:   0 0 2 0 

    Celkom podľa ročníkov za BSK:   133 122 184 27 

    Celkom všetky ročníky za BSK:   466 

 
 
Vývoj duálneho vzdelávania na stredných školách BSK  
 

Údaje 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

počet škôl 9 18 16 18 

počet žiakov 86 424 377 466 

počet zamestnávateľov 23 93 86 98 

 
 

 
 
 


