
 

Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 a ich výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2014/2015

Základné školy:  ZŠ Karloveská 61
   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 
   ZŠ Veternicova 20 

Spojená škola, Tilgnerova 14 
Materské školy:  MŠ Adámiho 11 

    MŠ Borská 4 
    MŠ Kolískova 14 
    MŠ L. Sáru 3 
    MŠ Ľ. Fullu 12 
    MŠ Majerníkova 11
    MŠ Majerníkova 60 
    MŠ Pod Rovnicami 1 MŠ



A. Základné školy a spojená škola
1. Základné identifikačné údaje škôl
1.1

Názov školy: Základná škola 
Adresa školy: Karloveská 61, 841 04 Bratislava

Kontaktné údaje školy:
Tel. číslo 02/654 21 043                       
email zskarloveska61@gmail.com
Internetová adresa www.zskarloveska61.edupage.org     

Zriaďovateľ:
Adresa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,     

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľka: Mgr. Eva Horníková
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: PhDr. Elena Savčáková
Vedúca ŠKD: Viera Kráľová
Vedúca SZŠS: Anna Havranová

Zameranie – špecifiká (priority) školy podľa školského vzdelávacieho programu
-  vyučovanie  informatickej  výchovy,  IKT  zručností  a práca  s modernými  technológiami  od  1.  ročníka
a zvýšenie hodín informatiky na 2. stupni,
-  rozšírenie  vyučovania cudzieho jazyka ako povinného predmetu od 1.  ročníka  a zvýšenie  vyučovacích
jednotiek cudzieho jazyka na 2. stupni,
-  zaradenie predmetu ekologická výchova ako povinného od 5.  ročníka,  t.zn.   pokračovanie  rozšírenia
vzdelávania v prírodovede na 1. stupni.

1.2
Názov školy: Základná škola Alexandra Dubčeka
Adresa školy: Majerníkova 62, 841 05 Bratislava

Kontaktné údaje školy:
Tel. číslo 02/654 44 864                      
email zsadubceka@centrum.sk
Internetová adresa www.zsadubceka.edupage.org/

Zriaďovateľ:
Adresa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,     

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľ /ka:                                     do 23. 05. 2015
                                                           od 24. 05. 2015

RNDr. Eleonora Golaisová
PaedDr. Pavol Bernáth

Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ – 2. stupeň: RNDr. Marta Petrášová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ – 1. stupeň:
                                                           od 24. 05. 2015

Mgr. Nadežda Michálková
PaedDr. Zita Andrýsková

Vedúca ŠKD:                                    PaedDr. Zita Andrýsková
Vedúca ZŠS: Magdaléna Škerková

2

http://www.zsadubceka.edupage.org/
mailto:zsadubceka@centrum.sk
http://www.zskarloveska61.edupage.org/
mailto:zskarloveska61@gmail.com


1.2.1 Zameranie – špecifiká (priority) školy podľa školského vzdelávacieho programu
1.stupeň  je  zameraný  na  získavanie  komunikačných  schopností,  preto  je  dôraz  na  vzdelávanie  nielen
v rodnom, ale aj v cudzom jazyku, rozvíjanie estetického cítenia, formovanie osobnosti výchovami ako je
etická, výtvarná, či hudobná.  Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je informatická
výchova.

Cieľom  výchovno-vzdelávacieho  procesu   na  2.  stupni  je  vychovať  vzdelaných  ľudí  v  prírodovedných
predmetoch  s využitím  Planéty  vedomostí.  Rozvíjajú  sa   schopnosti  komunikovať  v  cudzích  jazykoch.
V maximálnej možnej miere sú rozvíjané výtvarné aj informatické zručnosti žiakov.

1.3
Názov školy: Základná škola 
Adresa školy: Veternicová 20, 841 05 Bratislava

Kontaktné údaje školy:
Tel. číslo 02/692 02 413                      
email veternicova@zsveternicovaba.edu.sk
Internetová adresa www.zsveternicovaba.edu.sk

Zriaďovateľ:
Adresa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,     

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Vedúci zamestnanci školy:

Riaditeľka: Mgr. Katarína Belegišanin
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ: Mgr. Lýdia Homolová
Vedúca SZŠS – školská výdajná jedáleň: Gizela Zelísková

Zameranie – špecifiká (priority) školy podľa školského vzdelávacieho programu
Škola  má  záujem  premeniť  tradičné  encyklopedicko-memorovacie  a direktívne  na  tvorivo-humánnu
výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti. Škola si stanovila priority:
-  vyučovanie  informatickej  výchovy,  IKT  zručnosti  a práca  s modernými  technológiami  od  1.  ročníka
a zvýšenie hodín informatiky na 2. stupni;
-  rozšírenie  vyučovania cudzieho jazyka ako povinného predmetu od 1.  ročníka  a zvýšenie  vyučovacích
jednotiek cudzieho jazyka na 2. stupni;
-  zaradenie  predmetu  ekologická  výchova  ako  povinného  od  5.  ročníka,  t.j.  pokračovanie  rozšírenia
vzdelávania v prírodovede na 1. stupni.

 1.4
Názov školy: Spojená škola
Adresa školy: Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava

Kontaktné údaje školy:
Tel. číslo 02/654 22 545                      
email skola@tilgnerka.edu.sk
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Internetová adresa www.tilgnerka.edupage.sk
Zriaďovateľ:

Adresa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,     
Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

Vedúci zamestnanci školy:
Riaditeľka: PhDr. Alena Turčanová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ – 1. stupeň: Mgr. Jana Sekáčová
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ – 2. stupeň: Ing. Edita Čierna
Zástupkyňa riaditeľky školy pre gymnázium: RNDr. Dana Ihnaťová
Vedúci SZŠS: Marian Maszay

1.3.1 Zameranie – špecifiká (priority) školy podľa školského vzdelávacieho programu
Spojená  škola  má  dve  organizačné  zložky  –  základnú  školu  a gymnázium:  s osemročným  štúdiom
a päťročným, bilingválnym štúdiom.   Výchovno-vzdelávací  proces  školy  je  orientovaný na cudzie  jazyky
(anglický  jazyk  od  1.  ročníka)  a prírodovedné  predmety.   Škola  dlhodobo  spolupracuje  s fakultami  UK
Bratislava a Štátnou jazykovou školou. Cieľom spolupráce je kvalitný vzdelávací program, ktorý podnecuje
u žiakov  záujem  o štúdium  prírodovedných  a technických  vied  na  vysokých  školách  na  Slovensku
i v zahraničí.

2.       Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch ZŠ/SŠ:

2.1 Rada školy:
Rady škôl pri ZŠ/SŠ boli ustanovené v zmysle § 24 a 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej  samospráve a zmien a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Ich funkčné
obdobie sú 4 roky, počet členov je 11. 
Rady škôl sa v školskom roku 2014/2015 stretli  3 - 5 krát. Obsahom ich rokovaní boli  otázky výchovy a
vzdelávania, hospodárenia a ďalšieho rozvoja školy.    

Predseda rady školy pri volený za volebné obdobie
RŠ do

ZŠ Karloveská 61 Mgr. Andrea Bachratá pedagogických zamestnancov 10. 2016
ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 Kamil Zeman rodičov 06. 2016
ZŠ Veternicová 20 Mgr. Eduard Grescho rodičov 10. 2016
SŠ Tilgnerova 14 Mgr. Peter Kelecsényi pedagogických zamestnancov 12. 2015

Iné poradné orgány základnej/spojenej školy:

Metodické združenia (MZ)/
                                  Predmetové komisie (PK)

ZŠ
 K 61

ZŠ A.D.
M 62

ZŠ
 V 20

SŠ 
T 14

MZ  (primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ)          X X X X  X
MZ  (školský klub detí) X X X X
PK  MAT – FYZ - INF X
PK SLJ - DEJ X
PK BIO – CHEM - GEO X
PK  cudzích jazykov X X
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PK prírodovedných predmetov X
PK spoločenskovedných predmetov X
PK  slovenského jazyka a cudzích jazykov X
PK prírodovedných a výchovných predmetov x
PK jazyk., literárnej a spoločenskovednej výchovy X
PK matematiky a prírodných vied X
PK telesnej výchovy X
PK SJ a literatúry X
PK anglického jazyka X
PK nemeckého jazyka x
PK matematiky, fyziky a informatiky x
PK chémie a biológie x
PK geografie x
PK dejepisu, NoS, OV, psych., Ekonómie x
PK etickej a náboženskej výchovy x
PK VV,HV a výchova umením X
Výchovné poradenstvo X X X X
 
V poradnom orgáne vedenia školy sú zastúpení vedúci metodických združení a predmetových komisií, ktorí
sa  pravidelne  stretávajú.  Na  svojich  stretnutiach  riešia  problémy  výchovno-vzdelávacie,  prevádzkové
a hospodárske. Výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé predmety sa analyzujú a prijímajú sa efektívne
opatrenia na ich zlepšenie.
Metodické  združenia  a  predmetové  komisie  rozpracovávajú  výchovno-vzdelávacie  plány  pre  jednotlivé
predmety a ročníky. V priebehu školského roka sa stretávajú podľa plánov práce. Pripravujú organizáciu
školských podujatí a mimoškolských aktivít so žiakmi. Monitorujú a vyhodnocujú vyučovacie výsledky žiakov
v jednotlivých predmetoch podľa tried i ročníkov. Zabezpečujú metodické a didaktické pomôcky pre daný
predmet. Koordinujú harmonogram písomných prác, školských projektov, spracúvajú úlohy podľa zadanie
príslušného vedenia školy. Riešia aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy. Koordinujú plánovanie exkurzií,
výletov, škôl v prírode, návštevy filmových a divadelných predstavení, múzeí, výstav a i. 
Zasadnutí sa zvyčajne zúčastňovali  aj vedenia škôl,  ktoré usmerňovali  a kontrolovali  prácu metodických
orgánov školy v súlade s plánom práce školy na školský rok 2014/2015, školským vzdelávacím programom a
pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2014/2015. 

Prvá časť
Základná škola / Spojená škola

1. Uplatnenie učebných plánov podľa variantov
Učebné plány (učebný variant)

1. stupeň ZŠ ŠkVP pre primárne vzdelávanie – ISCED 1
2. stupeň ZŠ ŠkVP nižšie stredné vzdelávanie – ISCED 2
gymnázium ŠkVP pre vyššie sekundárne vzdelávanie – ISCED 3A
                                                                                                                

2. Údaje o počte žiakov k     15. 09. 2014 

 ZŠ
K 61

ZŠ
M 62

ZŠ
V 20

ZŠ
T 14

ZŠ
SPOLU

8    GYM     5
Tilgnerova

G
SPOLU

ŠKOLY
SPOLU
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1
. 

ro
č. triedy 2 3 2 3 10 1 1 2 12

žiaci 49 65 28 77 219 33 31 64 283
integr.ž. 0 0 1 0 1 0 0 0 1

2
. 

ro
č.

triedy 2 4 1 4 11 2 1 3 14
žiaci 49 75 25 87 236 56 30 86 322
integr.ž. 0 4 0 0 4 0 0 0 4

3
. 

ro
č. triedy 2 2 1 4 9 2 x 2 11

žiaci 42 43 15 85 185 60 x 60 245
integr.ž. 1 1 0 0 2 0 x 0 2

4
. 

ro
č. triedy 2 3 1 4 10 2 x 2 12

žiaci 41 65 28 92 226 51 x 51 277
integr.ž. 2 2 0 0 4 0 x 4 4

5
. 

ro
č. triedy 2 2 1 3 8 1 x 1 9

žiaci 52 55 24 81 212 24 x 24 236
integr.ž. 2 2 0 0 4 0 x 0 4

6
. 

ro
č. triedy 2 2 1 2 7 x x x 7

žiaci 36 33 16 56 141 x x x 141
integr.ž. 6 0 0 0 6 x x x 6

7
. 

ro
č. triedy 2 2 1 1 6 2 x 2 8

žiaci 35 38 13 21 107 47 x 47 154
integr.ž. 5 4 0 1 10 0 x 0 10

8
. 

ro
č. triedy 2 2 1 2 7 2 x 2 9

žiaci 35 48 21 50 154 61 x 61 215
integr.ž. 5 1 0 0 6 0 x 0 6

9
. 

ro
č. triedy 1 3 2 1 7 x x x 7

žiaci 27 55 29 30 141 x x x 141
integr.ž. 1 1 1 1 4 x x x 4

S
P

O
L
U triedy 17 23 11 24 75 12 2 14 89

žiaci 366 477 199 579 1621 332 61 393 2014
integr.ž. 22 15 2 2 41 0 0 0 41

priemer na
1 tr. 21,5 20,7 18,1 24,1 21,6 27,6 30,5 28,1 22,6

Počet žiakov plniacich si PŠD mimo MČ Bratislava-Karlova Ves k 31. 08. 2015

Názov MČ, obce Počet žiakov
1. BA-Staré Mesto 40
2. BA-Podunajské Biskupice 3
3. BA-Dúbravka 19
4. BA-Devínska Nová Ves 2
5. BA-Lamač 1
6. BA-Záhorská Bystrica 2
7. BA-Rača 5
8. BA-Nové Mesto 22
9. BA-Ružinov 26

10. BA-Petržalka 20
11. BA-Jarovce 3
12. BA-Rusovce 3

6



13. Modra 3
14. Senec 1
15. Trnava 1

 Spolu 96*
*Číslo nie je úplné, nakoľko nie každá obec dôsledne plní  príslušné ustanovenie zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej
práve v školstve a školskej samospráve oznámiť obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy
v príslušnom školskom obvode.

Počet žiakov s trvalým pobytom mimo Karlovej Vsi plniacich si PŠD v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava-Karlova Ves  k 31. 08. 2015

Tilgnerova 14 Karloveská 61 Majerníkova 62 Veternicová 20 SPOLU
SPOLU 214 53 49 5 321
Z toho najviac
 z Dúbravky 58 13 7 1 79
 z Devínskej NV 38 3 1 0 42
 zo Starého Mesta 18 3 5 0 26
 zo Záhorskej B. 18 2 1 0 21
 z Nového Mesta 11 2 4 0 17
 zo Stupavy 10 1 0 0 11

Počet zapísaných detí do 1. ročníka  

Základná škola

po
če

t 
za

pí
sa

n
ýc

h
 d

et
í

Z toho bydlisko Odklady 
Nezaškolení

v MŠ

P
oč

et
 s

k
u

to
čn

e
n

as
tú

p
en

ýc
h

 ž
ia

k
ov

P
oč

et
 t

ri
ed

di
ev

ča
t

ch
la

p
co

v

  

počet % počet %

K
a

rl
o

v
a

 V
es

m
im

o
 K

V

Karloveská 61 76 36 40 64 12 8 10,52 0 0,00 54 3
Majerníkova 62 91 44 47 89 2 7 7,62 1 1,09 69 4
Veternicová 20 23 11 11 21 1 0 0,00 0 0,00 23 1
Tilgnerova 14 119 51 68 92 27 8 6,72 0 0,00 91 5

S P O L U 309 142 166 266 42 23 7,44 1 0,32 237 13

Počet prijatých žiakov na štúdium v 1. ročníku strednej školy   
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 žiaci 5. a 9. ročníka

Počet žiakov
9. ročník

Prehľad prijatých žiakov 9. roč. podľa druhu SŠ
Gymnázium SOŠ 4-ročné študijné odbory SOŠ – 3-ročné učebné odbory

98 Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí
47 39 88 75 12 12

Počet žiakov
5. ročník

Prehľad prijatých žiakov 5. roč. na 8-ročné gymnázium a iné školy
8-ročné gymnázium Iné školy

134
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí

104 88 63 7 4 4

     •     žiaci nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ prijatí na SŠ         

Počet žiakov
8. ročník

bilingválne gymnázium

127
Prihlásení Úspešní Prijatí

72 47 45

Výsledky Testovania T9 - 2015

škola
Počet
žiakov

Z toho
písalo

M 

Ø v % v SR

M 

Ø v %
školy

Sj 

Ø v % v SR

Sj 

Ø v %

školy

K 61 26 26 52,7 63,8 62,6 69,2

M 62 49 48 52,7 49,5 62,6 60,2

V 20 28 28 52,7 54,3 62,6 68,6

T 14 31 30 52,7 62,5 62,6 66,9

Celkom 134 132 52,7 57,5 62,6 66,2

škola

matem
-

percentil

SJ a lit.
-

percentil
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Karloveská 61 85,9 82,2

Majerníkova 62 42,9 39,8

Veternicová 20 60 80,3

Tilgnerova 14 83,2 74,1
Percentil školy (v %)  - vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, 
aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme 
tak, že 90 % škôl získalo horší výsledok v danom teste

3. Údaje o fyzickom počte zamestnancov školy a kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov podľa vyhlášky č. 317/2009 Z. z.

spolu K 61 M 62 V 20 T 14
PZ celkom 182 29 42 18 93
Kvalifikovaní 178 27 42 16 93
 Z toho ŠKD 28 6 7 3 12
Nekvalifikovaní 4 2 0 2 0
Z toho ŠKD 0 0 0 0 0
Dopĺňajú si vzdelanie 1 0 0 1 0
Školský psychológ 4 1 1 1 1
Špeciálny pedagóg 0 0 0 0 0
Asistent učiteľa 2 1 1 0 0

Vysvetlivka: PZ = pedagogickí zamestnanci
                       

      Odbornosť vyučovania 
škola Počet

PZ
Vyučovacie predmety  - neodborne odučených (učiteľ  môže byť kvalifikovaný, učí 
predmet, ktorý nie je jeho aprobačným  predmetom)

Karloveská 61    0 -
Majerníkova 62    0 -
Veternicová 20    5 zemepis (2), anglický jazyk (2) , hudobná výchova (1)
Tilgnerova 14    2 AJ (1), informatika (1)

4.   Dosiahnuté výsledky škôl v     predmetových olympiádach a     súťažiach

Názov súťaže, olympiády (O)

Účasť
dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných
súťažiach

Regionálne kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo škola Umiestnenie

Matematická O 17x ÚR
1x 2. miesto
2x 3. miesto

- - - -

Chemická O 1x 1. miesto
1x 4. miesto
1x 6. miesto

1x ÚR - - -

Biologická O 2x 2. miesto
1x ÚR

1x ÚR - - -

Fyzikálna O 2x 1. miesto
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Geografická O 1x  1. miesto
1x 2. miesto
1x 3. miesto

               8x x ÚR

1x ÚR - - -

Dejepisná O - - - -
O ANJ 1x 3. miesto 1x ÚR - - -
O SJL 1x 1. miesto

1x 2. miesto
1x 2. miesto - - -

O NEJ 1x ÚR - - - -
Pytagoriáda 1x 1. miesto

2x 2. miesto
1x 3. miesto

12x  ÚR

- - - -

Klokan - - - -
iBobor – informatická súťaž 1x 3.miesto 2x ÚR V 20 3x 3. miesto
Hviezdoslavov Kubín 1x 1. miesto

2x 2. miesto
- - - -

Štúrov Zvolen – súťaž v rétorike 1x 1. miesto
1x 2. miesto

1x ÚR

Šaliansky Maťko 1x 3. miesto
Englisch Star 2x 2. miesto K 61
Tvorivé písanie v AJ K 61 3. miesto

 ÚR – úspešný riešiteľ

4. Závery z inšpekcie 

V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnila následná  inšpekcia na ZŠ Veternicová 20, ktorej predmetom bol
stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v ZŠ. Bolo konštatované, že 4 odporúčania školskej
inšpekcie škola akceptovala.  Z  9 opatrení prijatých riaditeľkou školy na odstránenie zistených nedostatkov,
ktoré sa týkali porušenia všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, bolo 7 opatrení splnených,
2 opatrenia v čase konania následnej inšpekcie (10. 12. 2014) splnené neboli. 

5. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach základných škôl

Odborné učebne, herne ŠKD, telocvične, športové areály, knižnice – údaje sa nachádzajú v správach o VVČ
jednotlivých škôl, situácia, aj vzhľadom na vek jednotlivých budov,  je rôzna.

6. Psychohygienické podmienky výchovy a     vzdelávania

Z pohľadu  psychohygienických  podmienok  sa  školy  snažili  vytvárať  aj  v  školskom  roku  2014/2015
bezstresové  prostredie.  Rozloženie  pracovného  času  žiaka  a rozvrh  hodín  vytváral,  aj  napriek  zvýšenej
náročnosti na organizáciu vyučovania priaznivé psychohygienické predpoklady k zvládnutiu všetkých cieľov
a úloh  výchovy  a  vzdelávania,  ktoré  si  školy  pre  školský  rok  2014/2015  stanovili.  Východiskom  bolo
rozloženie procesu učenia sa žiakov rovnomerne v čase, nepreťažovať ich. Celková dĺžka denného učenia sa
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žiakov na vyučovaní a počas domácej prípravy nepresiahla na 1. stupni vzdelávania 6 hodín, na 2. stupni
vzdelávania 8 hodín.                    

7. Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

Základnou formou spolupráce školy  a rodičov  boli  triedne  aktívy  ZRŠ.  Rodičia  boli  ich  prostredníctvom
podrobne  oboznamovaní  s výchovnými  a vzdelávacími  úlohami  školy  a informovaní  o  ich  priebežnom
plnení.  Na  triednych  aktívoch  triedni  učitelia  (v prípade  potreby  aj  s prizvanými  vyučujúcimi)  s rodičmi
riešili:
výchovno-vzdelávaciu prácu triedy
prospech jednotlivých žiakov
výchovné problémy 
formy spolupráce rodičov pri plnení výchovno-vzdelávacích úloh triedy 
prípadné nápravné opatrenia
otázky účasti rodičov pri organizačnom zabezpečovaní niektorých školských akcií a podujatí. 

Okrem  triednych  aktívov  ZRŠ  boli  rodičia  priebežne  o výchovných  a vzdelávacích  výsledkoch  žiakov
informovaní prostredníctvom žiackej knižky a internetovej žiackej knižky.
 
V prípade  potreby  mali  rodičia  možnosť  navštíviť  vyučujúcich  počas  ich  konzultačných  hodín.  Cez
konzultačné  hodiny  boli  rodičom  k dispozícii  všetci  vyučujúci  školy.  Rodičia  mali  možnosť  konzultovať
výchovné  a  vzdelávacie  problémy  žiakov  aj  elektronicky,  mailovou  korešpondenciou  s  vyučujúcimi.
Závažnejšie  výchovné  problémy  riešila  škola  v spolupráci  žiak  –  rodič  –  výchovná  poradkyňa,  resp.
prerokovaním výchovného problému na výchovnej komisii.

8. Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a 
právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

Na školách sú zriadené žiacke parlamenty, ktoré sú vedením škôl vnímané ako partner, ktorý má právo
aktívne vstupovať do organizácie práce školy a aktívne sa jej zúčastňovať.
Rodičia mali možnosť sa aktívne zúčastňovať na riešení otázok výchovy a vzdelávania prostredníctvom OZ
Rodičovského združenia  pri  jednotlivých školách.  Hlavnými  úlohami  OZ  bolo  poskytnúť  škole:  finančnú
pomoc pri  skvalitňovaní  procesu vzdelávania  žiakov v oblasti  cudzích jazykov,  informačných technológií
a mimoškolských,  najmä  športových  aktivít,  finančnú  pomoc  na  mimotriedne  a mimoškolské  výchovné
a vzdelávacie akcie (lyžiarsky kurz, exkurzie a výlety, filmové a divadelné predstavenia ...), podporu úsiliu
učiteľov  v  procese dosiahnutia  čo  najlepšieho  výchovného  a  vzdelávacieho  výsledku,  pomoc  škole  pri
odstraňovaní výchovných problémov žiakov.
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Druhá časť
Materské školy

Základné identifikačné údaje o     materských školách: 
MŠ ako školy sú originálnou kompetenciou zriaďovateľa, ktorý zabezpečuje ich prevádzku a financovanie.
V zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  bolo  v školskom  roku  2014/2015
prevádzkovaných 9  materských  škôl,  všetky  sú  organizáciami  bez  právnej  subjektivity  financovanými
v rámci rozpočtu mestskej časti.

Zriaďovateľ:
 adresa: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
IĆO: 00 304 565

materská škola riaditeľka tf. e-mail web-adresa

Adámiho 1 Helena
Hudecová 654 23 045 msadamiho@r3.roburnet.sk www.msadamiho.net

Borská 4 Adriana
Reháková 654 25 703 ms.borska@gmail.com www.msborska.sk

Kolískova 14 Mgr.  Alena
Marušincová 653 12 781 mskoliskova@gmail.com www.koliskova.estranky.sk
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L. Sáru 3 Jana Palčáková 654 20 028 mslsaru@mslsaru.sk www.mslsaru.sk
Ľ. Fullu 12 Eva Jurská 653 13 525 ms.fullu@r3.roburnet.sk www.mslfullu.sk
Majerníkova 11 Iveta Ryzá 653 12 319 msmajernikova@chello.sk www.msmajernikova.sk

Majerníkova 60 Mgr.  Ľubomíra
Hírešová 907929577 ms.majernikova60@gmail.com www.msmajernikova60karlovaves.sk

Pod Rovnicami 1 Jana Čechová 654 20 908 ms.podrovnicami@gmail.com www.mspodrovnicami.sk

Suchohradská 3 PhDr.  Oľga
Mitrová 654 25 229 ms.suchohradska@gmail.com

www.skolka.pyton.sk

Údaje o     rade školy a     iných poradných orgánoch školy :  

Predseda rady školy pri MŠ volený za volebné
obdobie RŠ do

Adámiho 1 (A 1) Ivana Eiseltová pedagogických
zamestnancov

10. 2016

Borská 4 (B 4) Jana Vrbová pedagogických
zamestnancov

10. 2016

Kolískova 14 (K 14) Dr. D. Lacková  / Monika 
Šuleková

pedagogických
zamestnancov

01. 2016

L. Sáru 3 (LS 3) Ľubica Kováčiková pedagogických
zamestnancov

10. 2016

Ľ. Fullu 12 (ĽF 12) Ing. Peter Halák rodičov 10. 2016
Majerníkova 11 (M 11) Jana Polláková-Bárdyová pedagogických

zamestnancov
10. 2016

Majerníkova 60 (M 60) Bc. Erika Tóthová pedagogických
zamestnancov

11. 2018

Pod Rovnicami 1 (PR ) MUDr. Monika 
Lašššánová,PhD.

rodičov 06. 2017

Suchohradská 3 (S 3) Peter Merva rodičov 10. 2016

Údaje o     pedagogickej rade a     metodickom združení – poradných orgánoch riaditeľa školy:

Pedagogická rada materskej škol.
Členmi PR sú všetci  pedagogickí  zamestnanci  materských škôl  a jej  úlohou je pripravovať kompetentné
návrhy pre rozhodovanie riaditeľky školy.
Metodické združenie pri materskej škole:
MZ sa  zaoberali  konkrétnymi aktuálnymi problémami MŠ,  členovia  sa  vyjadrovali  k  odborným otázkam
týkajúcim sa výchovno-vzdelávacej práci ako:
úpravy a doplnenie ŠKVP,
plán kontinuálneho vzdelávania,
praktické  ukážky   výchovno-vzdelávacej  činnosti  v oblasti  rozvoja  digitálnych  kompetencií  detí  –  práca
s edukačnými programami pre deti, využitie digitálnej hračky Bee-Bot, kresliace programy – RNA, Calisto,
TucSpain,
prezentácia odborných problematík z odbornej literatúry,
výmena poznatkov  v oblasti inovácií v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania,
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prezentácia produktov  výtvarných a pracovných činností detí a učiteliek.

                                                                                                                                     
      d)      Údaje o     deťoch materskej školy za školský rok 2014/2015

     
spolu  k
15.09.2014

A 11 B 4 K 14 LS 3 ĽF 12 M 11 M 60 PR 1 S 3

Celkový počet detí 893 85 142 124 88 103 130 47 91 83
Počet tried 43 4 7 6 4 5 7 2 4 4
Predškoláci   (6.  r.
deti)

291 35 39 42 27 39 38 11 29 31

OŠD   zostávajúci
v MŠ*

24 3 2 1 7 5 2 1 1 2

Odchádzajúci  do
ZŠ

267 32 37 41 21 34 36 10 28 29

Novoprijaté deti 268 26 31 37 19 22 42 47 22 22
Z toho  deti  do  3
rokov

19 1 5 2 3 0 8 0 0 0

Neprijaté  deti  do
MŠ

cca 100**

Poznámka:        * OŠD  - odložená školská dochádzka     **cca 100 – údaj je približný, nakoľko prijímanie sa rieši i 
                                                                                                                          priebežne 

a) Dochádzka detí v     materskej škole v školskom roku 2014/15:

Materská škola

 2014 - 2015

 

počet
zapísaných
detí

priemerná
dochádzka

dochádzka
v %

Adámiho 11  85 58 68
Borská 4  142 93 73
Kolískova 14  124 83 67
L. Sáru 3  88 61 70
Ľ. Fullu 12  103 73 70
Majerníkova 11  130 88 67
Pod Rovnicami 1  91 59 69
Suchohradská 3  83 59 74
Majerníkova 60  47 27 58
s p o l u  893 601 68%

Údaje o     fyzickom počte zamestnancov a     plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov
školy: zákon č. 317/2009 Z .z . o PZ
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Materská škola týka sa MŠ
pedagogickí  zamestnanci
MŠ
- kvalifikovaní 83
- nekvalifikovaní 3 Borská, Ľ. Fullu, L. Sáru
Spolu - PZ 86
- upratovačky 24
- školníci 8
- vedúce ŠJ 3
- zamestnanci kuchyne 24
 Spolu – ostatní zam. 59

Spolu počet zamestnancov MŠ+ŠJ 145

Prehľad o aktivitách a prezentácii  materskej školy na verejnosti: 

Aktivity Por. číslo Názov akcie Počet MŠ
Výlety 1. Exurzia na biofarmu - Stupava 4

2. Líščie údolie 1
3. Železná studnička 1
4. Planetárium v Hlohovci 1
5. Červený kameň 1
6. Kitsee - čokoládovňa 1
7. Exkurzia po BA historickým vláčikom 2

Výstavy 1. Šarkaniáda 1
2. Týždeň ovocia a zeleniny 2
3. Tekvicové strašidlá 1
4. Výstava prác detí v lekárni Fialka 1

Súťaže 1. Literárno recitačná prehliadka 9
2. Škôlkársky slávik 2
3. Farebná jeseň – o najkrajšiu tekvicu 1
4. Nakresli svojho Petra Sagan 2
5. Dýchajme čistý, zdravý vzduch 1
6. Vesmír očami detí 4
7. Deň Zeme 1
8. Olompiáda – zber plastov a pepier 1
9. Integráčik – výtvarná súťaž - pomoc 112 1
10. Svet okolo nás - rozprávky 1
11. Karloveská stonožka 9
12. Dúha – výtvarná súťaž 3

Milúšikov hlások – recitačná súťaž 1
Divadlá 1. Dramatizácia rozprávok – deti deťom 1

2. Návšteva bábkového divadla 2
Koncerty 1. Výchovný koncert 1
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Športové podujatia 1. Plavecký výcvik
2. Kurz korčuľovania 3
3. Tanečný krúžok 2
4. Štafetový beh na šk. dvore 1
5. Dni športu 1
6. Športové kurzy 1

Škola v prírode 1. Krahule 1
Kultúrne podujatia 1. Vitaj, Mikuláš 9

2. Vianoce 9
3. Fašiangový karneval 9
4. Deň matiek 9
5. MDD 9
6. Šašo Maroš 2
7. Tekvicové párty 2
8. Návšteva knižnice MČ 2
9. Vystúpenia detí pre seniorov, vyznamenaných žiakov 9
10. Rozlúčka s MŠ 9
11. Návšteva SND 1

Iné aktivity 1. Dopravná výchova – v spolupráci s PZ
2. Deň vody, enviromentálne aktivity 9
3. Deň Zeme - brigáda 2
4. Deň otvorených dverí 9
5. Les je náš kamarát – vychádzky do prírody 9
6. Noc odvahy – noc v škôlke 3
7. Veselé zúbky – stomatologická prehliadka 1
8. Týždeň zdravia v MŠ - ochutnávka pre rodičov 1
9. Deň polície – návšteva policajnej stanice 1
10. Ukážky policajnej kynológie a hipológie 3
11. Návštevy ZŠ budúcimi prvákmi 9
12. Zdravotné besedy s lekármi 2
13. Rozlúčka s deťmi odchádzajúcimi do školy 9
14. Depistážne vyšetrenia detí 9
15. Tvorivé dielne rodičia a deti 1
16. Návšteva hasičov 1

Akcie   sa  plnili  podľa  plánu  a korešpondovali  s výchovno-vzdelávacím  plánom  jednotlivej  MŠ.  Ich
organizovanie priaznivo vplýva na deti, rozvíja u nich povedomie o tradíciách, obohacujú a spestrujú život
školy, rodičia sa aktívne zapájajú do ich realizácie, oživili a obohatili výchovno-vzdelávaciu prácu. Deti na
nich  získali  komunikačné  schopnosti,  rozvíjali  si  jemnú  motoriku,  získali  zručnosti  práce  s  rôznymi
materiálmi a prehĺbili  si vedomosti a všeobecný rozhľad z rôznych oblastí  ako sú veda, technika, vesmír,
človek a zdravie, športovú oblasť, akcie zábavného charakteru a ďalšie. Deti,  zamestnanci aj rodičia túto
formu programu hodnotia kladne. 

Údaje o     projektoch, do ktorých je škola zapojená:   § 2 ods. 1 písm. j)  

Názov projektu Termín  začatia Termín  ukončenia výsledky MŠ
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realizácie projektu realizácie projektu
Srdce na dlani september 2011 trvá Obmedziť  agresívne

správanie,  rozvoj
sociálnych kompetencií

1

Enviromentálna
výchova

september 2006 trvá 1

Ovocie pre školy september 2014 trvá Zdravá výživa 1
Policajt radí Ivovi október 2014 marec 2015 Besedy s policajtami 1
V  zdravom  tele  zdravý
škôlkár 

2013 trvá Zlepšenie  povedomia
o zdravých jedlách

1

Šport nás baví trvá Športové kurzy 1
Voda živá 2009 trvá Deti pijú čistú vodu 1
Múdre hlavičky 2011 trvá Využívanie  digitálnych

technológií
1

Otužovanie, saunovanie 2010 trvá Zníženie  chorobnosti
detí

1

Zippyho kamaráti september 2014 trvá Rozvíjanie vzťahov 1

Ďalšie informácie: 
Projekty a akcie, ktoré sa uskutočňujú sú vyberané s ohľadom na vekové osobitosti detí s rešpektovaním
záujmu detí  aj  rodičov.  Každá akcia   musí  mať  pre  dieťa  význam,  aby  si  z nej  deti  odniesli  čo  najviac
poznatkov. Ich prostredníctvom  sa deti vzdelávajú v oblasti  kognitívnej, perceptuálno-motorickej ako aj
sociálno-emocionálnej. Sú rovnako ako akcie obohatením výchovno-vzdelávacieho procesu a sú pre deti
príťažlivé. Zároveň sa deti ich prostredníctvom prezentovali pred rodičmi a širokou verejnosťou. 

Údaje o     výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v     škole: 
Komplexná inšpekcia sa  v školskom roku 2014/2015 v žiadnej z MŠ neuskutočnila.

Údaje o     priestorových a     materiálnych podmienkach školy: 
8 materských škôl sa nachádza v typizovaných budovách pre účely MŠ, každá má svoj areál  s ihriskami
a zeleňou. MŠ Majerníkova 60 je umiestnená v 1. NP budovy základnej školy, kde sú umiestnené 2 triedy,
spálňa,  telocvičňa,  priestory  so  sociálnym  zariadením.  Deti  obedujú  v  priestoroch  školskej  jedálne  ZŠ
Majerníkova 62. Interiéry a exteriéry MŠ sú pre deti bezpečné a esteticky upravené.
Budovy MŠ sa priebežne modernizujú tak aby  priestory zodpovedali výchovno-vzdelávacím potrebám MŠ.
V  školskom roku 2014/2015 boli napríklad:
dokončená výmena okien za plastové;
presvetlené areály orezaním stromov a kríkov; 
vymenený piesok v pieskoviskách;
vymenené svietidlá v herniach väčšiny MŠ;
opravy havarijných situácií – zatekajúcich striech ;
zrekonštruované sociálne zariadenia v MŠ Suchohradská 3, 
priebežne  inovované  učebné  pomôcky  vrátane  hračiek,  nakúpili  sa  nové  knihy  do  detskej  knižnice,
priebežne  sa  doplňoval  materiál  pre  deti:  pastelky,  výkresy,  lepidlá,  farebné  papiere,  nožnice,  ceruzky
a pod., nové kvalitné hračky v triedach; 
zabezpečené nové interaktívne tabule;
vymaľované niektoré herne a priestory MŠ;
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nakúpené koberce a nábytok do herní;
zabezpečená pitná fontánka (v spolupráci s BVS) v areáli MŠ Kolískova 14;
zabezpečené prístrešky na ochranu detí pred slnkom (MŠ L. Sáru 3, MŠ Ľ. Fullu 12);
skvalitnené vybavenie jedálne novými bezpečnostnými stoličkami a stolmi v MŠ Ľ. Fullu 12;
Vyššie uvedené vybavenie, pomôcky a materiál sa zabezpečuje z finančných prostriedkov mestskej časti,
príspevkov od rodičov,  z úhrady poplatkov zo štátneho rozpočtu na deti,  ktoré majú rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky a z prostriedkov rodičovského združenia. 
MÚ MČ Bratislava-Karlova Ves okrem mzdových nákladov zamestnancov materských škôl zabezpečuje pre
MŠ  platby  za  energie  -  teplo,  elektrická  energia,  vodné  a stočné,  plyn,  odvoz  a likvidáciu  odpadu,
telekomunikačné služby, revízie plynových zariadení, odvoz a likvidácia bioodpadu areálov. 
K riešeniu  technických  problémov  prispievajú   rodičia  detí,  ale  i samotný  pedagogický  a nepedagogický
personál materských škôl. 

Údaje o     finančnom a     hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej a činnosti školy :
Materské  školy  disponovali  finančnými  prostriedkami  podľa  počtu  detí.  Týka  sa  súčtu:
-  príspevku rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ  (v školskom roku 2014/2015 v súlade  s VZN č.
4/2008  o výške  príspevku  a spôsobe  jeho  platby  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prispievali čiastkou 13,60
Euro na 1 dieťa/mesiac;
- príspevku zo štátneho rozpočtu za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
(náhrada rodičovského príspevku uvedeného vyššie);
- dobrovoľného príspevku rodičov dohodnutom v rámci združenia rodičov školy;
- príspevku vyplývajúceho z darovania 2% z daní rodičov....;

Ciele, ktorý si školy určili v     koncepčnom zámere rozvoja príslušnej  školy na školský rok a     vyhodnotenie
jeho plnenia 
Hlavným  cieľom  koncepcie  ktorejkoľvek  MŠ   je  v spolupráci  s rodičmi  odovzdať  na  ďalšie  vzdelávanie
zdravých  zodpovedných  a morálne  hodnotných  ľudí,  ktorí  sú  schopní  zdolávať  prekážky  neustále  sa
meniacej  spoločnosti.  Vyzbrojiť  ich  hodnotovým  systémom  a istotou  vo  svoje  schopnosti,  zručnosti
a vedomosti  potrebnými  na  úspešný  život  .  Prioritou  rozvoja  každej  MŠ,  čo  vyplýva  aj  zo  školských
vzdelávacích  programov,  bolo  za  spoluúčasti  rodičov  a všetkých  zamestnancov  prostredníctvom
alternatívnych foriem a inovačných metód práce osvojenie si zásad zdravého životného štýlu, pozitívneho
postoja k telovýchovným činnostiam a športu a vypestovania citu pre potrebu zveľaďovania, ochrany a úcty
k prírode.
Pri uplatňovaní individuálneho prístupu k dieťaťu  vo všetkých organizačných formách denného poriadku
pedagogickí  zamestnanci   vychádzali  z poznania dieťaťa.  Za tým účelom učiteľky realizovali  aktivizujúce
formy, inovačné a interaktívne metódy práce s dieťaťom k:
a/ upevneniu zdravého spôsobu života detí a zamestnancov materskej školy
b/ posilneniu environmentálnej výchovy – poznať, chrániť, recyklovať
c/  posilneniu  zdravotnej  oblasti  a celkového  zlepšenia  zdravotného  telesného  stavu  detí  športovými
aktivitami a zdravotnými cvikmi
Zameranie a výchovno-vzdelávacia orientácia každej MŠ vychádzala zo skúseností, z  analýzy dosiahnutých
výsledkov práce, potrieb detí, materiálno – technického zabezpečenia a personálneho obsadenia príslušnej
materskej školy. 

Ďalšie informácie o škole :
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a/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Psychohygienické zásady boli dodržiavané počas celodenného pobytu detí v materskej škole.  Organizácia
dňa bola  zabezpečované tak,  aby  sa  striedali  telesné činnosti  s duševnými,  dostatočný spánok,  čerstvý
vzduch,  správna  výživa  a starostlivosť  o zdravie.  Minimalizovali   sa  stresové  situácie   a ich  negatívne
dôsledky.  Prostredia  materských  škôl  sú  upravené  farebne  a esteticky,  rešpektované  sú  priestorové
usporiadania.
Vnútorné činitele :
deťom bola vytvorená vhodná pracovná atmosféra, klíma tried
vytvorené bezpečné miesto na prežívanie svojich pocitov s právom robiť chyby a naprávať ich, určovať si
pravidlá spolunažívania
mali možnosť na uspokojenie svojich fyzických potrieb (pitný režim, odpočinok, dostatok pohybu, osobná
hygiena)
dodržiavali sa práva dieťaťa
vytváral sa priestor a miesto na prezentácie ich prác a získaných zručností
Vonkajšie činitele :
vhodne riešená úprava interiéru a exteriéru
estetická úprava  a výzdoba miestností
harmonické vzťahy medzi všetkými zainteresovanými dospelými osobami, ale i deťmi navzájom
akceptovaný vzťah rodina a škola
Hygiena pracovísk  :
V zmysle platnej legislatívy zabezpečovali prevádzkové zamestnankyne v počte podľa veľkosti jednotlivých
MŠ.
b/ Voľnočasové aktivity materskej školy

V materských  školách v odpoludňajších  hodinách  prebiehali   rôzne  aktivity  organizované  ako  priamo
školami, ale i externými poskytovateľmi: anglický jazyk, tanečný krúžok, výtvarný krúžok, plavecký výcvik,
saunovanie, korčuľovanie – konkrétne uvedené v správach jednotlivých MŠ.
c/ Spolupráca materskej školy s     rodičmi, o     poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
Aktívna účasť väčšiny rodičov na výchovnom procese
Konzultácie s rodičmi o dosahovaných kompetenciách detí
Kontakt  s odbornými  zamestnancami  Centra  pedagogicko-psychologického  poradenstva  a prevencie
Bratislava IV (psychológ, logopéd) 
Akcie pre rodičov – besiedky, karneval, rozlúčka s predškolákmi, vychádzky, 
Koncerty, besiedky, vystúpenia detí
Prezentácia detských výtvarných prác na nástenkách MŠ
Informácie o zdravom životnom štýle, ľudských a konkrétne detských
               právach, stomatohygiene, bioproduktoch, o správnom stravovaní, informácie o výchove
Finančná podpora prostredníctvom sponzorských darov a poukázaním 2 % z daní
Informácie o nových knižných produktoch pre deti s možnosťou ich zakúpenia
Oslavy, kultúrne a športové podujatia.     
Rodičia  sú  pravidelne  informovaní  o živote  v MŠ.  MŠ  poskytujú  odborné  pedagogické  rady,  odbornú
literatúru,  ktorá   je  im k dispozícii  v knižnici  zriadenej  na  tento účel  v každej  MŠ.  Informácie   o plnení
projektov  sú  výtvarne  i písomne  spracované.  Kontakty  v prípade  potreby  odborníkov  z oblasti
psychologickej, či špeciálnej pomoci sú k dispozícii na informačnej nástenke školy.
d/ Kontinuálne vzdelávanie : 
Jednotlivé  materské  školy  vypracovávajú  plány  kontinuálneho  vzdelávania  na  kalendárny  rok  a sú
schvaľované starostkou mestskej časti.
e/ Prázdninový režim v     MŠ  na základe súhlasu zriaďovateľa – MČ Bratislava-Karlova Ves
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Jesenné prázdniny :        30. -  31. 10. 2014   
 - všetky MŠ boli v prevádzke
Vianočné prázdniny :   29. 12. 2014 – 06. 01. 2015

- všetky MŠ mimo prevádzky                                     
Jarné prázdniny: 02. – 06. 03. 2015

- všetky MŠ boli v prevádzke 
Veľkonočné prázdniny :  02. – 07. 04. 2015

- všetky MŠ boli v prevádzke 
Letné prázdniny: 01. 07. – 31. 08. 2015

- v dňoch 01. – 31. 07. 2015  v prevádzke MŠ Ľ. Fullu 12 a MŠ Pod Rovnicami  1
- v dňoch 01. – 31. 08. 2015 v prevádzke MŠ Adámiho 11 a MŠ Suchohradská 3
- ostatné MŠ mimo prevádzky

Rodičia detí  boli  o prerušení prevádzky informovaní vyveseným oznamom a osobne  oslovení triednymi
učiteľkami  všetkých tried materských škôl. Písomne,  svojím podpisom potvrdili svoju záväznú prihlášku,
v prípade požiadavky o umiestnenie dieťaťa počas prázdnin v prípade zavretej prevádzky. Organizácia tried
a personálne obsadenie bolo zabezpečené tak, aby bolo vyhovené všetkým záujemcom.

Súhrnnú  správu  na  základe  Správ  o výchovno-vzdelávacej  činnosti  jednotlivých  škôl  v zriaďovacej  pôsobnosti  mestskej  časti
Bratislava-Karlova Ves 
spracovala PhDr. M. Šikrová, 
Školský úrad MČ BA-Karlova Ves
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