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Informácia 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných a materských 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za školský rok 

2018/2019 

 

 Úvod 
 Informácia o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materských, 

základných a spojenej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za 

školský rok 2018/2019 vychádza zo správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2018/2019 (ďalej len „správy o VVČ“) zo základných škôl (ZŠ) 

a materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Tieto boli 

vypracované podľa zákona 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 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o 

štruktúre a obsahu správ. Všetky správy boli prerokované v pedagogických radách za účasti 

pedagogických zamestnancov škôl a v radách škôl, ktorých členmi sú 3 – 4 zástupcovia zriaďovateľa 

(poslanci miestneho zastupiteľstva a zamestnanci oddelenia školstva) a boli do zákonnej lehoty, do 

30. októbra 2019 predložené zriaďovateľovi na schválenie. 

 Správy jednotlivých škôl sú zverejnené na webových sídlach materských a základných 

škôl (zo zákona musia byť zverejnené do 31.12. kalendárneho roka) a správy o VVČ materských 

škôl aj na webovom sídle zriaďovateľa. 

  

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves bola v školskom roku 2018/2019 zriaďovateľom: 

• 9 materských škôl,  

• 2 základných škôl,  

• 1 spojenej školy so zložkami základná škola a gymnázium, 

• 3 školských klubov detí pri základných školách a spojenej škole,  

• 8 školských jedální pri materských školách, 

• 3 školských jedální pri základných školách a spojenej škole. 

 

Informácia prináša údaje o:  

• Vedúcich pedagogických zamestnancoch s kontaktmi, o výsledkoch dislokačného konania 

k príprave školského roku 2018/2019, počty detí a tried, o priemernej dochádzke a naplnenosti 

tried, údaje o radách škôl, poradných orgánoch riaditeľa (pedagogických radách, metodických 

združeniach), o výsledkoch inšpekcií uskutočnených v MŠ, o kontinuálnom vzdelávaní 

pedagogických zamestnancoch, o školských vzdelávacích programoch, SWOT analýzu slabých 

a silných stránok, príležitostí a rizík škôl s opatreniami na odstránenie slabých stránok a rizík, 

o materiálnych podmienkach škôl, projektoch a aktivitách materských škôl, o vývoji počtu detí, o 

školských jedálňach pri materských školách... (po stranu 17). 

• Vedúcich pedagogických zamestnancoch s kontaktmi, výsledkoch zápisu do 1. ročníka pre školský 

rok 2018/2019 s prehľadom i za roky 2010/2011 spätne, údaje o ZŠ/SŠ stav k 15.9.2018, o vývoji 

počtu žiakov od šk. r. 2004/2005, o činnosti rád škôl, o činnosti poradných orgánov riaditeľa 

(pedagogickej rady, predmetových komisií a metodických združení), o výsledkoch hodnotenia 

a klasifikácie z hlavných predmetov a celkovom prospechu, výsledky maturít v spojenej škole, 

o počte zamestnancov školy, prehľady o prijatí žiakov 9. ročníkov na stredné školy, výsledky 

testovania piatakov, výsledky testovania deviatakov, o projektoch a jedinečných podujatiach škôl, 

o záujmovom vzdelávaní, o výsledkoch inšpekcií, SWOT analýzu slabých a silných stránok, 

príležitostí a rizík škôl s opatreniami na odstránenie slabých stránok a rizík, o materiálnych 

podmienkach základných škôl, o školských zariadeniach.. (od strany 18)..  
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A Základné informácie o materských školách  
 

1. Riaditeľky materských škôl, zástupkyne riaditeľky materskej školy, kontakty 

    MŠ 
Meno a 
priezvisko 

Tel.  Služ.mobil  e-mail, webové sídlo: 

Riaditeľka 

1 

Adámiho 11 

Helena 
Hudecová  

02/707 11 
510 940 637 706 

ms.adamiho@karlovaves.sk,  
http://www.msadamiho.net/ 

Pov. ZRŠ Ivana 
Eiseltová     

Riaditeľka 

2 

Borská 4 

Ľubica 
Kováčiková 

02/707 11 
530 940 637 702 

ms.borska@karlovaves.sk, 
http://msborska.karlovaves.sk/ 

Pov. ZRŠ Alena 
Rollerová     

Riaditeľka 

3 

Kolískova 14 

Mgr. Monika 
Šuleková 

02/707 11 
540 940 637 704 

ms.koliskova@karlovaves.sk, 
http://www.materskaskolakoliskova.estranky.
sk/ 

Pov. ZRŠ Jana 
Šestáková      

Riaditeľka 

4 

L. Sáru 3 

Martina 
Horváthová  

02/707 11 
550 940 637 705 

ms.lsaru@karlovaves.sk,  
https://www.mslsaru.sk/ 
 

ZRŠ Elena 
Vachunová     

Riaditeľka 

5 

Ľ. Fullu 12 Eva Jurská 
02/707 11 
560 940 637 708 

ms.fullu@karlovaves.sk, 
http://www.mslfullu.sk 
 

ZRŠ Daniela 
Grillusová 

02/707 11 
560    

Riaditeľka 

6 

Majerníkova 
11 

Iveta Ryzá 
02/707 11 
570 940 637 701 

ms.majernikova11@karlovaves.sk 
www.msmajernikova.sk 

Pov. ZRŠ Terézia 
Malíková 

02/707 11 
570    

Riaditeľka 

7 

Pod 
Rovnicami 1 

Jana 
Čechová  

02/707 11 
590 940 637 707 

ms.podrovnicami@karlovaves.sk, 
www.mspodrovnicami.sk 

Pov. ZRŠ Matilda 
Brtáňová       

Riaditeľka 

8 

Suchohradsk
á 3 

PhDr. Oľga 
Mitrová 

02/707 11 
520 940 637 703 

ms.suchohradska@karlovaves.sk, 
http://skolka.pyton.sk/ 

Pov. ZRŠ Nadežda 
Maláriková 

02/707 11 
521   

Riaditeľka 

9 
Majerníkova 
60 

Mgr. 
Ľubomíra 
Hírešová 

02/707 11 
580 940 637 709 

http://msmams.majernikova60.karlovaves.sk, 
http://msmajernikova60.karlovaves.sk/ 

Neustanoven
á ZRŠ  

MŠ má len 3 
triedy 

Poznámka: Zástupca môže byť ustanovený od štyroch tried. 

 
Poznámka: 

Pov. ZRŠ - poverená zástupkyňa riaditeľa MŠ 

ZRŠ    - zástupca riaditeľa školy, ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad 

 

 Od októbra 2017 boli, podľa § 5 ods. 1 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, 

ustanovené zástupkyne riaditeľa materskej školy. Dvom menovaných zástupkyniam, ktoré spĺňajú 

kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady (1. atestáciu) bol priznaný riadiaci príplatok, 

ostatné zástupkyne boli poverené výkonom činnosti zástupkyne riaditeľky MŠ s osobným 

príplatkom, v oboch prípadoch s vypracovanou jednotnou pracovnou náplňou.   

mailto:ms.adamiho@karlovaves.sk
http://www.msadamiho.net/
mailto:ms.borska@karlovaves.sk
http://msborska.karlovaves.sk/
mailto:ms.koliskova@karlovaves.sk
http://www.materskaskolakoliskova.estranky.sk/
http://www.materskaskolakoliskova.estranky.sk/
mailto:ms.lsaru@karlovaves.sk,
https://www.mslsaru.sk/
mailto:ms.fullu@karlovaves.sk
http://www.mslfullu.sk/
mailto:ms.majernikova11@karlovaves.sk
http://www.msmajernikova.sk/
mailto:ms.podrovnicami@karlovaves.sk
http://www.mspodrovnicami.sk/
mailto:ms.suchohradska@karlovaves.sk
http://skolka.pyton.sk/
http://msmams.majernikova60.karlovaves.sk/
http://msmajernikova60.karlovaves.sk/
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2. Dislokačné konanie k príprave školského roku 2018/2019 

 

Prijímanie žiadostí o prijatie do materských škôl na predprimárne vzdelávanie bolo 

realizované v dňoch 1.5.2018 – 11. 5.2018 vo všetkých MŠ.  

Prvá spoločná dislokačná porada sa uskutočnila 22.5.2018, kde riaditeľky materských škôl 

na základe sumárnych zoznamov všetkých žiadostí predniesli návrhy na možnosti prijatia detí 

z dôvodov, že viac ako 60 % rodičov predložili riaditeľkám MŠ viacnásobné žiadosti o prijatie 

(jeden rodič podal žiadosť aj na všetkých 9 MŠ). Vopred možnosti prijatia pri viacnásobných 

žiadostiach konzultovali riaditeľky MŠ medzi sebou, čo hodnotíme pozitívne. 

Od 28.5. - 30.5.2018 prebiehali dislokačné stretnutia odborných zamestnancov oddelenia 

školstva jednotlivo s riaditeľkami MŠ z rovnakých lokalít Karlovej Vsi, na ktorých boli 

prerokované  prijatia z viacnásobných žiadostí, skladby tried podľa vekových kategórií v súlade s 

vyhláškou o MŠ,  školským zákonom a hygienickými požiadavkami na priestory podľa vyhlášky 

MZ SR.  

Následne oddelenie školstva individuálne hľadalo ďalšie riešenia a možnosti prijatia detí 

spolu s riaditeľkami MŠ aj presunom prihlášok do MŠ s voľnými kapacitami. Dňa 15.6.2018 bol 

ukončený proces so žiadosťami a riaditeľky MŠ doručovali osobne alebo poštou rozhodnutia 

o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie. Tieto rozhodnutia sa nevykonávali 

podľa správneho konania. 

 

Výsledky: 

➢ Podaných žiadostí: 488 (čo je o 40 viac ako minulý rok),  z toho 74 rodičov podalo viacnásobné 

žiadosti (jeden rodič podal viacero žiadostí na prijatie do MŠ - 50 zdvojených, 15 strojených, 

4 žiadosti boli podané súčasne na 4 MŠ, 3 žiadosti na 5 MŠ, 1 na 6 MŠ a 1 na 7 MŠ). 

➢ Skutočný počet prihlásených detí: 373 

➢ Počet prijatých detí: 319  

➢ Všetky deti, ktoré dovŕšia 3 roky do 31.12.2018 boli prijaté. 

➢ Počet neprijatých detí: 54 (v roku 2017 ich bolo 53). 

➢ Počet neprijatých detí  mladších ako 3 roky:  53 

➢ Počet tried:  43 (počet nezmenený). 

 

 Voľné miesta v MŠ zostali, ale v iných, ako žiadaných vekových kategóriách a boli 

ponúknuté rodičom neprijatých detí z okolitých mestských častí (Dúbravka, Lamač, Záhorská 

Bystrica, Staré Mesto) prostredníctvom telefonickej informácie starostom týchto mestských častí 

aj z dôvodu snahy zvýšiť príjmy MŠ z príspevkov rodičov. 
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3. Počty detí v materských školách stav k 15.9.2018 

 
Zdroj: Údaje zo štatistického zisťovania oddelenia školstva k 15.9.2018 

P.č. MŠ 
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r.

 

4 
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5 
r.
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1 Adámiho  88 4 87 36 27 3 8 2 22 23 30 10 0 0 87 0 

2 Borská  150 7 141 62 45 5 14 3 34 47 38 19 0 0 141 0 

3 Kolískova  150 6 126 64 32 1 12 3 37 41 34 11 0 0 126 0 

4 L. Sáru3 88 4 88 49 22 4 8 2 29 28 18 10 1 0 88 1 

5 Ľ. Fullu  110 5 115 26 38 5 10 3 35 30 26 21 0 0 115 3 

6 Majerníkova 11 160 7 157 83 63 8 14 3 35 42 50 27 0 0 157 2 

7 Majerníkova 60 66 3 63 33 21 2 6 1 20 16 17 9 0 0 63 0 

8 Pod Rovnicami 88 4 86 36 29 2 8 1 25 23 25 12 0 0 86 0 

9 Suchohradská  92 4 90 42 36 4 8 1 28 18 28 15 0 0 90 0 

   Spolu: 1007 44 953 431 313 34 88 19 265 268 266 134 1 0 953 6 
Poznámky: 

Predškoláci – deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

OPŠD – deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

PZ – pedagogickí zamestnanci – učiteľky MŠ, vrátane riaditeľky MŠ 

Cudzinci – deti cudzincov  

 

4. Priemerná dochádzka detí do MŠ v percentách 

 

Materské školy: 
Sept. 
2018 

Okt. 
2018 

Nov.  
2018 

Dec. 
2018 

Jan. 
2019 

Febr. 
2019 

 
Mar. 
2019 

Apr. 
2019 

Máj 
2019 

Jún 
2019 

PRIEMER 

1 Adámiho  73,56 66,67 64,77 60,23 71,91 43,82 P 69,66 75,28 75,28 78,65 67,98 

2 Borská  70,65 60,91 63,69 59,8 63,46 47,65 P 67,72 70,97 70,06 75,42 65,03 

3 Kolískova  69,56 63,13 69,06 66,5 70,06 58,17 Z 70,57 63,83 69,66 73,7 67,42 

4 L. Sáru  68,13 64,47 57,53 58,73 53,23 44,63 Z 62,53 59,88 65,2 67,36 60,16 

5 Ľ. Fullu  72,7 71,19 62,06 62,52 67,94 57,57 P 69,49 69,5 78,44 69,25 68,06 

6 Majerníkova 11 74,71 63,65 66,13 66,74 71,84 52,8 P 70,53 75,75 74,47 74,14 69,07 

7 Pod Rovnicami 82,36 67,92 74,38 68,18 75,05 47,64 P 69,31 73,75 77,65 75,23 71,14 

8 Suchohradská  72,82 61,46 71,93 59,06 63,3 48,08 Z 72,54 70,76 76,85 71,76 66,85 

9 Majerníkova 60 80,32 74,73 67,19 64,15 66,98 56,8 Z 76,56 66,17 82,67 82,38 71,79 

PRIEMER 73,86 66,01 66,3 62,87 67,08 50,79  69,87 69,54 74,47 74,21 67,52 

Skratky: 

P - prevádzka MŠ počas jarných prázdnin 

Z - zatvorenie, prerušenie dochádzky do MŠ počas jarných prázdnin 

 

Priemernú dochádzku mesačne z podkladov MŠ sleduje a vyhodnocuje oddelenie školstva. 

Konštatujeme, že v školskom roku 2018/2019 bola 67,52% (o jedno percento nižšia ako 

v školskom roku 2017/2018) dochádzka i napriek tomu, že naplnenosť MŠ bola vysoká (viď 

tabuľka v časti 5). 
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5. Naplnenosť tried v materských školách 

 

MŠ 

Kapacita MŠ 
podľa 

hygienickej 
normy, resp. 

podľa 
školského 

zákona 

September 2018 Jún 2019 

Počet 
prijatých 

detí 

Počet 
prerušení 

Počet 
voľných 

miest  

% 
naplnenosť 
ku kapacite 

Počet 
prijatých 

detí 

Počet 
prerušení 

Počet 
voľných 

miest 

% 
naplnenosť 
ku kapacite 

Adámiho  88 87 3 1 98,9 89 2 0 101,1 

Borská  150 142 12 8 94,7 142 12 26 94,7 

Kolískova  150 126 10 24 84 129 6 21 86 

L. Sáru  88 88 4 0 100 87 2 1 98,9 

Ľ. Fullu  110 115 1 0 104,5 113 3 7 102,7 

Majerníkova 11 160 157 5 3 98 158 4 0 98,8 

Pod Rovnicami 88 87 4 1 98,9 87 3 1 98,9 

Suchohradská3 88 92 6 0 104,5 92 2 0 104,5 

Majerníkova 60 66 62 0 4 93,9 63 0 3 95,5 

SPOLU: 988 953 45 41 X 960 34 59 X 

 

Kapacita sa pre MŠ stanovuje podľa: 

a) hygienických noriem, kde sú rozhodujúce metre štvorcové na triedu a spálňu, počet toaliet 

a umývadiel (na 1 umývadlo a toaletu je max. 5 detí) a sú uvedené v prevádzkových 

poriadkoch jednotlivých MŠ a  

b) školského zákona, kde je stanovený počet detí na triedu podľa vekovej kategórie (pre 3 – 4 

ročné deti v počte detí 20, pre 4 – 5 ročné deti v počte 21,  pre 5 – 6 ročné deti v počte 22 

na triedu) s možnosťou navýšenia o 3 deti na triedu ak sú k tomu splnené zákonné 

hygienické normy a dôvodmi zvýšeného prijatia sú napr. zmeny trvalého bydliska, ale aj 

zvýšený záujem rodičov o vzdelávanie v MŠ). 

 

Pri napĺňaní tried v príslušnom školskom roku je však rozhodujúce zloženie tried podľa 

vekových kategórií a s nimi spojený počet detí v nich.  

Osobitná je kapacita MŠ Majerníkova 11, kde je hygienou stanovená kapacita na 175 detí, 

stanovená podľa 7 tried krát 25 detí, čo nezodpovedá ani školskému zákonu ani hygienickým 

normám. Jej výpočet bol preto stanovený podľa maximálneho počtu tried a maximálneho počtu 

detí v nich na 160. Okrem toho v tejto MŠ je jedna menšia trieda pre max 16 detí (počet je 

stanovený hygienou) a využíva sa na jazykové vzdelávanie detí, na krúžkovú činnosť a podporu 

čitateľskej gramotnosti (knižnica pre najmenších čitateľov).  

 Z uvedeného vyplýva, že materské školy v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves majú 

dostatočnú a vyššiu možnosť prijímania detí, ako je dopyt obyvateľov. V niektorých MŠ mali 

voľné miesta v triede predškolákov (5 – 6 ročných), ktoré sa však neobsadzujú 3 – 4 ročnými deťmi 

(aj preto nemôže byť kapacita plne naplnená). 

 Kompetenciu prijímať deti má riaditeľka MŠ celoročne, na voľné miesta, alebo na čas 

prerušenia dochádzky do MŠ rozhodnutím riaditeľky MŠ. K prerušeniu dochádzky riaditeľky MŠ 

pristupujú na žiadosť rodičov z dôvodov nezvládnutia adaptačného procesu dieťaťa a najmä zo 

zdravotných a rodinných dôvodov.  
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6. Údaje o radách škôl pri materských školách  

 

 Rady škôl (RŠ) pri MŠ sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré sa vyjadrujú a 

presadzujú verejné záujmy zákonných zástupcov detí, pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov a zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia  funkciu verejnej kontroly, 

vyjadrujú sa k činnosti MŠ, ku koncepčným zámerom rozvoja MŠ, k aktivitám MŠ z pohľadu 

školskej problematiky, k správam o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti spolu s výsledkami 

hospodárenia, k návrhu rozpočtu, k odvolávaniu riaditeľa MŠ, prerokúvajú školské poriadky a 

školské vzdelávacie programy a ich aktualizácie. RŠ taktiež plní funkciu výberovej komisie na 

miesto riaditeľa MŠ. Funkčné obdobie rád škôl je štvrorročné. 

V RŠ majú zastúpenia volení pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, 

rodičia a delegovaní  zástupcovia zriaďovatelia (poslanci a odborní zamestnanci oddelenia 

školstva).  

RŠ pri MŠ v hodnotenom školskom roku pracovali podľa vlastných plánov práce, zasadali 

v priemere 2 – 5 krát. Na stretnutiach prerokovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej 

výsledkoch a podmienkach MŠ, aktivity a podujatia pre deti a rodičov, rozpočty materských škôl 

z príspevkov rodičov, spolupracovali pri tvorbe školských  a iných projektov. 

Termíny zasadnutí určuje predseda rady školy v spolupráci s riaditeľkou MŠ. Oddelenie 

školstva vyzvalo predsedov rád škôl, aby termíny zasadnutí neplánovali v týždni, kedy sa konajú 

zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva a v termímnoch konania zasadnutí miestneho 

zastupiteľstva.  

RŠ pri MŠ Majerníkova 11, MŠ Suchohradská, MŠ Pod Rovnicami a MŠ Ľ. Fullu 

zrealizovali výberové konania na miesto riaditeľky MŠ.  

 

Predsedovia rád škôl pri materských školách: 

 
Rada školy pri MŠ: Meno predsedu: V RŠ za: 

Volebné obdobie 
od: 

1 MŠ Adámiho Eiseltová Ivana PZ 13.10.2016 

2 MŠ Borská Vrbová Jana PZ 26.10.2016 

3 MŠ Kolískova Šestáková Jana PZ 17.02.2016 

4 MŠ L. Sáru Bálint Martina R 10.11.2016 

5 MŠ Ľ. Fullu Mgr. Jaroslav Ďurajka, PhD. R 26.10.2016 

6 MŠ Majerníkova 11 Jana Polláková-Bardyová PZ 13.10.2016 

7 MŠ Majerníkova 60 Bc. Erika Tóthová PZ 14.3.2019 

8 MŠ Pod Rovnicami Jana Kanková R 7.11.2016 

9 MŠ Suchohradská Karol Hanko R 12.10.2016 

Vysvetlivky: 

PZ – pedagogický zamestnanec 

R - rodič 

 

7. Činnosť metodických združení v materských školách 

 

 Metodické združenie (MZ) je poradný orgán riaditeľa MŠ. Členmi MZ sú všetci 

pedagogickí zamestnanci MŠ a ich vedením riaditeľka MŠ poverila „odborne zdatného učiteľa“ 

(tak, ako  ustanovuje vyhláška o materskej škole). Vedúci MZ sú odmeňovaní trvalým osobným 

príplatkom za stanovenú prácu podľa vypracovanej jednotnej pracovnej náplne.  
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Vedúce metodických združení: 

P.č. MŠ Vedúca MZ 

1 Adámiho Juliana Jurková 

2 Borská Tamaši Lenka 

3 Kolískova Obuchová Ivana 

4 L. Sáru Iveta Oremusová 

5 Ľ. Fullu Ľubica Viskupová 

6 Majerníkova 11 Jana Polláková-Bárdyová 

7 Majerníkova 60 Tóthová Erika 

8 Pod Rovnicami Nýčová Zuzana 

9 Suchohradská Maláriková Nadežda 

  

Hlavnou úlohou vedúcich MZ bolo vedenie metodickej činnosti v MŠ, ktoré vychádzalo 

z hlavných cieľov a úloh školského vzdelávacieho programu, z plánov kontinuálneho vzdelávania 

jednotlivých MŠ, z pedagogicko-organizačných pokynov ministerstva školstva a zriaďovateľa na 

školský rok 2018/2019. 

V programoch MZ boli zaradené témy zo samoštúdií odbornej literatúry zamestnancov, 

rozbory otvorených hodín, účasťou na kontinuálnom vzdelávaní a príkladmi dobrej praxe. 

 Témy, prerokovávané na MZ sú podrobne opísané v jednotlivých správach MŠ. 

 

8. Pedagogické rady materských škôl 

 

 Pedagogické rady (PR) sú poradnými orgánmi riaditeliek MŠ. Členkami PR sú všetci 

pedagogickí zamestnanci  MŠ (PZ).  

 V školskom roku 2018/2019 PR zasadali v MŠ 4 až 8 krát podľa harmonogramov 

zasadnutia pedagogických rád. Pretrváva nedostatok, ktorým je spájanie s metodickými 

združeniami, čo znižovalo  kvalitu práce obsahu z dôvodu časovej tiesni pri prerokovávaní 

dôležitých tém a materiálov. Na rokovaniach PR sa zaoberali školskými poriadkami, plánovaním 

aktivít MŠ, plnením školského vzdelávacieho programu, prerokovávali plány kontinuálneho 

vzdelávania, správy o VVČ, vedenie pedagogickej dokumentácie. Zaoberali sa realizáciou 

projektov, prípravou podujatí pre deti a rodičov, hodnotením edukačných činností,  informáciami 

z kontrolnej a hospitačnej činnosti a pod.  

 Témy, prerokovávané v pedagogických radách sú podrobne opísané v jednotlivých 

správach MŠ.  

 

9. Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 

 Kontinuálne vzdelávanie je súčasťou celoživotného vzdelávania ako sústavného procesu 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, 

rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca (PZ) potrebných pre 

výkon pedagogickej činnosti. PZ má právo udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie 

prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania (zo zákona o pedagogických 

zamestnancoch). 

 V školskom roku 2018/2019 sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili a ukončili: 

➢ Adaptačné vzdelávanie (pre začínajúcich PZ pri prvom pracovnom pomere)  8 PZ. 

➢ Aktualizačné vzdelávanie (vzdelávanie na udržanie si profesijných kompetencií potrebných na 

štandardný výkon pedagogickej činnosti):  17 PZ 

➢ Prípravné atestačné vzdelávanie : 2 
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➢ Iné vzdelávanie, bezkreditové, absolvovalo 21 PZ. Išlo o účasť na odborných seminároch, 

odborných školeniach, celoslovenských konferenciách o obsahu ktorých účastníci informovali 

PZ na pedagogických radách, riaditeľských poradách a na MZ.  

➢ Kreditové príplatky za získanie 30, resp. 30 + 30 (60 kreditov) kreditov z absolvovaných 

programov kontinuálneho vzdelávania bolo po uznaní kreditov riaditeľkou MŠ (vzdelávanie 

muselo byť určené pre podkategóriu PZ – učiteľ MŠ,  súčasťou plánu kontinuálneho 

vzdelávania na školský rok 2018/2019, vychádzať z potrieb a zamerania školy a poznatky 

získané vzdelávaním uplatňovať učiteľkou v pedagogickom procese) získalo:  

• 5  PZ s kreditovým príplatkom 6 % z tarifného platu za získanie 30 kreditov 

• 7  PZ s kreditovým 12% príplatkom z tarifného platu za získanie 60 kreditov 

➢ 1 atestáciu, ktorou by postúpil pedagogický zamestnanec do vyššej platovej triedy nezískal 

žiadny PZ. 

 

10. Projekty materských škôl  

 MŠ sa zapojili do projektov iných organizácií v spolupráci s občianskymi združeniami a  

inými inštitúciami a realizovali aj vlastné školské projekty, nadväzujúce na plnenie cieľov a úloh 

školských vzdelávacích programov. 
Všetky MŠ plnia Národný akčný program prevencie obezity na roky 2015 – 2025. 

 

Zapojenie MŠ v projektoch iných organizácií:  

MŠ Adámiho 
Srdce na dlani – s cieľom obmedziť agresívne správanie u detí a rozvíjať ich sociálne 
kompetencie 

MŠ Borská 

EKO výchova – Zbierame použité batérie so Šmudlom -  
besedy o triedení odpadu, Domestos pre školy, online seminár - LaBáK -  experimenty 
z prírodovednej oblasti, „Zdravé oči v škôlke“- preventívne meranie zrakových parametrov, 
návšteva priestorov firmy Dobré jablká – projekt „Školské ovocie“ - odkiaľ sa berú jablká a iné 
ovocie, spracovanie a skladovanie ovocia, export do obchodov, Naše mesto - revitalizácia 
exteriéru MŠ dobrovoľníkmi a rodičmi.  

MŠ Kolískova 
 

Olománia – separácia papiera, Sewa a Daphne – separácia a zber použitých batérií, 
Chránime našu planétu – projekt MŠ k ochrane životného prostredia, Naše mesto – Deliver - 
Pomáhame zvieratám prežiť zimu, Plyšáky pre zázračné deti - Zbierka pre autistické deti, 
Triedený zber - separácia odpadu - plasty, sklo, Svet plastelíny - rozvoj tvorivosti a jemnej 
motoriky rúk, Zamestnanecký grand Veolia 2019 - šmýkame sa bezpečne - vybudovať 
dopadovú plochu z pryžmových panelov pod hrový prvok, Amavet,o.z. - Seminár LaBáK - 
Teoretické vedomosti a praktická vynaliezavosť v prírodných vedách. 

MŠ L. Sáru 

Sewa a Daphne – separácia a zber použitých batérií, SFZ - Dajme spolu gól s karloveským 
futbalovým klubom, Bratislavské dobrovoľnícke centrum - Projekt: Čítankovo - Prepojenie 
generácii cez prácu s knihou a čítanie rozprávok, v spolupráci s OZ projekty: T-com - 
zamestnanecký grant – mozgový jogging - zlepšiť pamäť a sústredenosť detí, Orange - 
zamestnanecký grant – vybudovať hracie prvky na školskom dvore pre deti, BSK - trávička 
zelená na škôlkarskom dvore - vytvoriť ihrisko pre deti, Nadácia Pontis - Deň dobrovoľníctva 
– zveľadiť a vybudovať hracie prvky na školskom dvore, maľovanie hracích prvkov pre deti 

MŠ Ľ. Fullu 
 

EKO výchova – Zbierame použité batérie so Šmudlom -  
besedy o triedení odpadu, „Zdravé oči v škôlke“- preventívne meranie zrakových parametrov, 
vlastné projekty MŠ: Dramatizácia rozprávky, Environmentálny chodník, Cvičíme pre 
uzdravie, Dopravná výchova, Morena, Morena, Deti sveta 

MŠ Pod Rovnicami 
Projekt študentov medicíny – Nemocnica u medvedíka – nebojím sa lekára, „Zdravé oči 
v škôlke“- preventívne meranie zrakových parametrov 

MŠ Majerníkova 11 
 

EKO výchova – Zbierame použité batérie so Šmudlom -  
besedy o triedení odpadu, EKOway - Zber papiera, Sewa a Daphne – separácia a zber 
použitých batérií, Projekt POP Akadémie - POdPorNas - Plyšový vianočný stromček, 
JagaGroupsr.o. – Záhrada.sk - výsadba ovocných stromčekov na dvore MŠ, Národný 
program Podpory ochrany detí pred násilím - Ochrana detí pred násilím - Multidisciplinárne 
pracovné stretnutie, vlastné projekty MŠ: Vesmír očami detí a Športovanie so zvieratkami 



9 
 

MŠ Majerníkova 60 
 

LaBák.net - Online seminár - spájať teóriu s praxou, rôzne pokusy a dokazovanie správnosti 
riešenia, Sewa a Daphne – separácia a zber použitých batérií, SFZ - Dajme spolu gól 
s karloveským futbalovým klubom 

MŠ Suchohradská 3 
MŠ realizuje vlastné projekty, z ktorých má zostavený školský vzdelávacví program Svetom 
okolo nás. 

 

 

11. Školské vzdelávacie programy 

 

 MŠ majú vypracované školské vzdelávacie programy, ktoré vychádzajú zo štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.  Ciele a úlohy majú MŠ rozpracované do 

mesačných tém, resp. do ročných období alebo do tematických celkov, ktorých je 5 až  10.  

 Pri práci s deťmi s odloženou povinnou školskou dochádzkou všetky MŠ pracujú 

s rozvíjajúcim programom výchovy a vzdelávania pre deti s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou, vydanou ministerstvom školstva. 

 MŠ Borská, MŠ Majerníkova 11  uplatňujú v predprimárnom vzdelávaní aj učebný plán 

Základy počítačovej gramotnosti, digitálne technológie v predprimárnom vzdelávaní 

 MŠ Majerníkova 11 uplatňuje aj rozvíjajúci program „Krok za krokom“ a Kafomet, dieťa 

a jeho svet. 

 Školské vzdelávacie programy sú zverejnené na webových sídlach MŠ. 

 

Názvy školských vzdelávacích programov: 

MŠ Adámiho Cestička prírodou 

MŠ Borská Krok za krokom 

MŠ Kolískova Naše múdre hlavičky, môžu ísť do školičky 

MŠ L. Sáru Cvičím hlavu, hýbem telo, do života kráčam smelo 

MŠ Ľ. Fullu Šikovné detičky – bystré hlavičky 

MŠ Majerníkova 11 Od škôlkára k školákovi 

MŠ Majerníkova 60 Veselo a hravo za poznaním 

MŠ Pod Rovnicami Detská radosť 

MŠ Suchohradská Svetom okolo nás 

 

12. Aktivity materských škôl 

 

MŠ organizovali množstvo akcií a podujatí k obohateniu školského vzdelávacieho programu. 

Nechýbali divadielka a vystúpenia kúzelníka v MŠ; fašiangové karnevaly; Výchovné (hudobné) 

koncerty, hudobné rozprávky; oslavy dňa detí; besiedky pre rodičov; dni otvorených dverí; tvorivé 

dielne k sviatkom detí spolu s rodičmi či starými rodičmi; jarné či jesenné spoločné brigády detí, 

rodičov a zamestnancov MŠ pri skrášlení školských areálov; účasti na výtvarných súťažiach, 

tematické dni vody a Zeme; Mikulášske návštevy; Vianoce v materskej škole; rozlúčky 

s predškolákmi...   

Mimoriadnymi podujatiami boli noc v škôlke pre predškolákov (MŠ Adámiho a MŠ L. Sáru), 

športová olympiáda (MŠ Adámiho, MŠ Borská, MŠ L. Sáru, MŠ Majerníkova 11, MŠ Majerníkova 

60), ples strašidielok (MŠ Kolískova, MŠ Adámiho), jazda vláčikom Prešporáčikom (MŠ 

Majerníkova 11 a MŠ Majerníkova 60), sokoliari v MŠ (MŠ Pod Rovnicami), Motýlia záhrada 

(MŠ Kolískova, MŠ Pod Rovnicami, MŠ Suchohradská), rozlúčka s predškolákmi  s pochodom 

cez sídlisko s detským orchestrom zo ZUŠ a mažoretkami a predškoláci sa pasujú za školákov za 

prítomnosti rodičov a širokej verejnosti (MŠ Majerníkova 60), Deň pre rodinu (MŠ Suchohradská); 

Recitačná prehliadka – Milúšikov hlások - organizátor MŠ L. Sáru; exkurzie  Mestečko povolaní 
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(MŠ Kolískova, MŠ Majerníkova 11); planetárium Hurbanovo, čokoládovňa v Kitsse, včelia 

záhrada v Smoleniciach, Park miniatúr v Podolí, v budove parlamentu,  či na stredisku údržby 

diaľnic (MŠ Majerníkova 11); Týždeň vo farbách a Deti sveta (MŠ Ľ. Fullu), Lampiónový sprievod 

(MŠ Kolískova); Sférické 3D kino (MŠ Borská, MŠ Ľ. Fullu, MŠ Majerníkova 11, MŠ Kolískova), 

Deň Zeme a Deň vody (MŠ Suchohradská); Deň jablka (MŠ Kolískova, MŠ L. Sáru) a množstvo 

ďalších podujatí, podrobne opísaných v správach jednosltivých materských škôl.    

 

Výcviky, kurzy materskej školy: 
MŠ Adámiho Športový výcvik pre predškolákov, Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik   

MŠ Borská Športový výcvik pre predškolákov, Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik    

MŠ Kolískova Kurz korčuľovania,  Plavecký výcvik 

MŠ L. Sáru Športový výcvik pre predškolákov, Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik, otužovanie  

MŠ Ľ. Fullu Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik   

MŠ Majerníkova 11 Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik 

MŠ Majerníkova 60 Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik 

MŠ Pod Rovnicami Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik 

MŠ Suchohradská Športový výcvik pre predškolákov, Kurz korčuľovania, Plavecký výcvik  

 

Aktivity a podujatia, ktoré MŠ organizovali, alebo ktorých sa zúčastnili s cieľom skvalitniť 

výchovno-vzdelávací proces sú podrobne opísané v správach o VVČ jednotlivých MŠ. 

 

13. Krúžky v materských školách 

 

 Krúžková činnosť v MŠ sa môže realizovať v súlade so školským vzdelávacím programom. 

Krúžkovú činnosť zabezpečujú kmeňoví učitelia, vo výučbe cudzieho jazyka a aktivít, na ktoré 

nemajú odbornú spôsobilosť, môžu krúžky viesť aj cudzí lektori (tak to uvádza vyhláška 

o materskej škole). 

 Vo všetkých MŠ boli realizované krúžky anglického jazyka, kde sa deti hravou formou 

oboznamovali s anglickým jazykom. Všetky krúžky v MŠ viedli cudzí lektori. 
  

 
MŠ Adámiho Anglický jazyk (lektor), Kurz ázijského bohového umenia Kung-fu (lektor) 

MŠ Borská Anglický jazyk (lektor), tanečný (lektor) 

MŠ Kolískova Anglický jazyk (lektor), výtvarný ateliér (lektor), folklór s láskou (lektor), gymnastika (lektor) 

MŠ L. Sáru Anglický jazyk (lektor), Zumba Kids junior (lektor) 

MŠ Ľ. Fullu Anglický jazyk (lektor), výtvarný (lektor) 

MŠ Majerníkova 11 Anglický jazyk (lektor) 

MŠ Majerníkova 60 Anglický jazyk (lektor) 

MŠ Pod Rovnicami Anglický jazyk (lektor), výtvarný (lektor), tanečný (lektor) 

MŠ Suchohradská Anglický jazyk (lektor) 

 

14. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 

 V školskom roku 2017/2018 nebola vykonaná Štátnou školskou inšpekciou žiadna kontrola 

v MŠ.  
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15. SWOT analýza MŠ (silné stránky, slabé stránky, príležitosti a riziká/ohrozenia) 

 

SWOT analýza vychádza o správ z podkladov analýz jednotlivých MŠ a sú zovšeobecnené. 

Konkrétne SWOT analýzy jednotlivých MS sú v ich správach. Nie vždy to platí pre všetky MŠ. 

Všeobecná SWOT analýza MŠ v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 

• výborné priestorové podmienky na 

výchovnovzdelávaciu činnosť (interiér 

a exteriér) 

• kapacity pre prijímanie detí od 3 rokov 

• dostatok učebných pomôcok a didaktickej 

techniky a hier (v každej triede 

predškolákov je interaktívna tabuľa, celkovo 

malo 90 % tried interaktívnu tabuľu v triede) 

• dobré vybavenie interiérov a školských 

dvorov 

• v MŠ vládnu dobré medziľudské vzťahy 

• otvorenosť škôl k spolupráci s rodičmi 

• dobrá spolupráca s centrom pedagogického 

poradenstva a prevencie pri šetrení školskej 

zrelosti  

• dobrá informovanosť o uskutočnených 

aktivitách MŠ v Karloveských novinách 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

• nízke finančné ohodnotenie zamestnancov 

MŠ, nedostatok finančných prostriedkov na 

odmeňovanie pedagogických zamestnancov 

• nedostatok kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov na výmenu po odchode do 

dôchodku,  

• nedostatok zamestnancov pre  prácu 

v školskej jedálni a na upratovanie 

• nedostatočná práca učiteľov vo využívaní 

informačno-komunikačných technológií 

(nedostatočné využívanie interaktívnych 

tabúľ, práca s PC,  internetom...) 

• nízky počet MŠ/ tried s pripojením na internet 

• administratívna ekonomická záťaž riaditeliek 

(verejné obstarávania, prieskum trhu pred 

nákupmi, sledovanie čerpania rozpočtu 

z príspevkov rodičov...) 

• zlé vybavenie PC a programov vedúcich 

školských jedální 

• zle fungujúci internet, telefón cez internet, 

programové vybavenie 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

• funkčné vedenia MŠ – ktoré tvorí riaditeľka, 

zástupkyňa riaditeľky, vedúca metodického 

združenia a vedúca školskej jedálne (okrem 

MŠ Majerníkova 60, kde vzhľadom na 3 

triedy nie je ustanovený zástupca a nie je 

vedúca školskej jedálne – deti sa stravujú 

v ŠJ pri ZŠ Majerníkova 61 

• zvýšenie zapojenia MŠ do výziev 

a projektov na skvalitnenie práce MŠ 

• zvýšenie záujmu učiteľov podieľať sa na 

aktivitách MŠ 

• prezentácia inovatívnych metód a foriem 

práce v edukačnom procese a  uplatňovanie 

príkladov dobrej praxe pri zvyšovaní kvality 

práce MŠ 

• úzka spolupráca s CPPPaP 

• modernizácia budov nedostatočná údržba 

budov, zateplenia, bez možnosti regulácie 

tepla v triedach... 

• dobrá a účinná spolupráca so zriaďovateľom 

RIZIKÁ  

 

• nedostatok počtu miest pre povinné 

vzdelávanie detí rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky 

• nepripravenosť MŠ na povinné vzdelávanie 

detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) rok 

pred plnením povinnej školskej dochádzky 

• práca s deťmi so ZZ bez kvalifikácie učiteľov 

a bez asistentov učiteľa, psychická záťaž 

učiteliek vzhľadom na nárast počtu detí 

s poruchami správania 

• nedostatok kvalifikovaných učiteľov najmä 

z dôvodov odchodu učiteliek do dôchodku 

• strata motivácie učiteľov, objavuje sa 

syndróm vyhorenia 

• absolútny nedostatok zamestnancov pre  prácu 

v školskej jedálni a na upratovanie 

• zvyšujúci sa vek zamestnancov 

• vandalizmus v okolí a v areáloch MŠ 

verejnosťou 

• nestále legislatívne prostredie 
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• štúdium na vysokých školách odbor 

predškolská/elementárna pedagogika 

• vyšší záujem rodičov o dianie v MŠ 

• posilnenie vzdelávania pre profesionálny 

rast a zvyšovanie kvality práce  

• vznik krúžkov v materských šklách vedené 

kvalifikovanými učiteľkami MŠ 

• chátranie budov vekom 

• spoločensky nedocenené postavenie – nízky 

status učiteľa 

 

Opatrenia na odstránenie slabých stránok (nedostatkov): 

 

1. Zvýšiť finančné ohodnotenie zamestnancov MŠ nielen zákonným zvyšovaním platov, ale aj 

priznávaním osobných/výkonnostrných príplatkov za výbornú prácu a prácu nad rámec 

pracovných povinností a odmeňovaním 

T: Priebežne, september 2019 

Z: vedúca oddelenia školstva 

 

2. Zabezpečiť v triedach MŠ postupné a dostatočné vybavenie interiéru s náhradou starého, 

vekom zničeného nábytku a zariadenia. Určiť priority a harmonogram MŠ. 

T: I. etapa v školskom roku 2019/2020 z rozpočtu MŠ a následne podľa finančných možností 

zriaďovateľa 

Z. Riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom (odbornými zamestnancami úradu) 

 

3. Zabezpečiť do tried internet (zavedenie do celej MŠ) 

T: Určiť priority a harmonogram na roky 2020 - 2021 

Z. Riaditeľka MŠ v spolupráci so zriaďovateľom (odbornými zamestnancami úradu) 

 

4. Požiadavky na údržbu budov, opravy, havárie... z podnetov školníkov a z podnetov vlastných  

informovať ihneď, resp, v čase prípravy rozpočtu zriaďovateľa prostredníctvom oddelenia 

správy budov a oddelenia školstva 

T: Priebežne a podľa výziev zriaďovateľa 

Z: Riaditeľka MŠ 

 

5. Úzko spolupracovať s rodičmi detí, informovať ich o dianí MŠ, o cieľoch a úlohách 

prostredníctvom informačných tabúľ na povinné zverejňovanie informácií, prostredníctvom 

násteniek v šatniach detí (obvyklým spôsobom), na webovom sídle. Organizovať spoločné 

podujatia a akcie pre rodičov a s rodičmi (tvorivé dielne, besiedky, brigády, otvorené hodiny...) 

T : Priebežne 

Z: Riaditeľka MŠ 

 

6. Zaradiť vzdelávanie učiteliek MŠ vo využívaní interaktívnych tabúľ do plánu aktualizačného 

vzdelávania formou príkladov dobrej praxe z vlastných radov, resp. zabezpečením lektora 

z rozpočtu MŠ 

T: Podľa ročného plánu vzdelávania a podľa plánu profesijného rozvoja na roky 2020 – 2021 

Z: Riaditeľka MŠ 
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7. Organizovať aktívy riaditeliek MŠ aj s metodickým usmerňovaním k témam na pomoc 

v administratívnych ekonomických činnostiach (verejné obstarávania, prieskum trhu pred 

nákupmi, sledovanie čerpania rozpočtu z príspevkov rodičov...) 
T: Priebežne 

Z: Vedúca oddelenia školstva a odborní zamestnanci úradu 

 

8. Zabezpečiť výmenu PC (notebook-ov) a nového programu pre vedenie školskej jedálne 

T: Zaradiť do rozpočtu na rok 2020 

Z: vedúca oddelenia školstva v spolupráci s odbornými zamestnancami IT úradu 

 

9. Zabezpečiť fungujúci internet, telefón cez internet, programové vybavenie PC materských 

škôl tak, aby boli plne funkčné a  programovo kompaktibilné. 

T: Ihneď a priebežne 

Z: Riaditeľka MŠ a odborní zamestnanci IT úradu 

 

10. Zriadiť krúžky v materských školách pre deti s nadaním a k podpore nadania, vedenými 

kvalifikovamnými učiteľkami materských škôl. 

T: Priebežne 

Z: Riaditeľka MŠ 

 

 

16. Materiálne podmienky materských škôl  

 

 Priestory budov MŠ sú vyhovujúce na výchovno-vzdelávací proces a majú vyhovujúce 

materiálne vybavenie. Majú dostatok učebných a didaktických pomôcok. 

 Riaditeľky samostatne rozhodujú o čerpaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (viď časti VII. Finančné a hmotné 

zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti v správach každej MŠ). 

Riaditeľky samostatne rozhodujú aj o čerpaní časti finančných prostriedkov z príspevkov 

rodičov za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 19,80 Eur za dieťa mesačne 

(od 1.9.2017) na nákup hier, učebných a didaktických pomôcok, vybavenia tried nábytkom, 

zavedeniu internetu do tried, na nákup čistiacich a hygienických potrieb, prania posteľnej bielizne, 

poštovného, všeobecného materiálu – vrátane nákupu materiálu na bežné opravy a údržbu, 

spotrebného materiálu k výchovnovzdelávacej činnosti a pod.  

 Všetky MŠ využívajú pri edukačnom procese interaktívne tabule a počítačové programy 

pre deti predškolského veku. 

 Podrobné čerpanie finančných prostriedkov je uvedené v správach jednotlivých MŠ a sú 

zverejnené na webovom sídle zriaďovateľa, www.karlovaves.sk. 

  

Prehľad rekonštrukcií, opráv, údržby vybavenia v MŠ v roku 2019, zabezpečené mestskou 

časťou Bratislava-Karlova Ves prostredníctvom podniku Verejnoprospešných prác Karlova 

Ves, alebo externých dodávateľov a boli financované z rozpočtu a mimorozpočtových 

peňažných fondov mestskej časti: 

 

  

file://///freenas1/homes/dokumenty/SPRÁVA%20O%20VVČ/2018%20-%202019/www.karlovaves.sk
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Škola/školské 
zariadenie Opravy, rekonštrukcie, projekty v obejktoch škôl za rok 2019 náklad v € s DPH 

MŠ Adámiho čistenie dažďových zvodov 756,00 

  1.fáza výmena svetlíkov 6 552,19 

  oprava kanalizácie 109,13 

  oprava elektroinštalácie 127,85 

ŠJ Adámiho Umývačka riadu a skla + príslušenstvo 3 632,12 

MŠ Kolískova  odstránenie závad po revíziích výťahov 132,00 

  drobné opravy voda+elektro 79,29 

  Projekt - Obnova MŠ Kolískova 17 580,00 

ŠJ Kolískova kuchynské zairadenia (ohrevný pult + príslušenstvo) 3 550,80 

  nerezeové stoly 450,06 

MŠ Fullu drobné opravy voda+elektro 60,05 

ŠJ Ľ. Fullu kuchynské zariadenia (ohrevný pult + príslušenstvo) 2 316,00 

  nerezové stoly 424,20 

MŠ Pod Rovnicami výmena hlavíc na vykurovacích telesách za nové termostatické hlavice 1 858,77 

  rekonštrukcia strechy 11 966,00 

  odstránenie havarijného stavu na kúrení 1 690,39 

  rekonštrukcia strechy 4 598,00 

  oprava a montáž bleskozvodu 1 956,50 

ŠJ Pod Rovnicami maľovanie ŠJ 178,19 

  
kuchynské zariadenia (varidlá, regále, stoly, chladiace zariadenie, nádoby, 
mixér, klát) 7 427,32 

  notebook pre vedúcu ŠJ s OP systémom 948,00 

MŠ L. Sáru oprava rozvodov tepla 275,48 

ŠJ L. Sáru Umývačka riadu a skla + príslušenstvo 3 607,62 

MŠ Suchohradská oprava rekonštrukcia strechy nad pavilónom 1.triedy 16 828,88 

  revitalizácia vonkajšieho areálu 37 839,10 

  výmena výhrevného telesa v ohrievači vody pre kuchyňu 606,24 

ŠJ Suchohradská Sporák (havária) 1 680,00 

  kuchynské zariadenia (varidlo, regále, nerezové stoly, nádoby, umývačka riadu) 8 663,84 

MŠ Borská revitalizácia vonkajšieho areálu 22 312,75 

  oprava strechy nad 1 pavilónom aj so zateplením a novými dažďovými zvodmi 35 721,72 

  čistenie kanalizácie 1 721,56 

  oprava ohrevu (elektroinštalácie) 415,80 

ŠJ Borská kuchynské zariadenia (ohrevný pult + príslušenstvo) 2 482,80 

  chladiace a mraziace zariadenia, stoly 3 279,56 

MŠ Majerníkova 11 zvýšenie kapacity elektrorozvodov pre kuchynské zariadenia 931,67 

  oprava a montáž bleskozvodu 2 988,00 

  rekonštrukcia strechy 54 442,73 

ŠJ Majernákova 11 Kuchynské zariadenia (varidlá, nerezové stoly, servírovacie vozíky, nádoby) 4 865,48 

SPOLU  1 777 956,97 

 
Zdroj: Oddelenie správy budov, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
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17. Vývoj počtu detí v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves 

 

MŠ 
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02
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Adámiho 96 89 88 89 90 87 88 

Borská  136 142 145 146 153 141 148 

Kolískova 150 110 124 130 137 126 125 

L. Sáru  90 89 89 84 86 88 89 

Ľ. Fullu  120 98 103 101 92 115 114 

Majerníkova 11 155 146 135 150 148 157 152 

Pod Rovnicami 91 91 90 88 86 86 87 

Suchohradská 78 75 86 87 87 90 89 

Majerníkova 60     45 51 63 63 58 

Spolu 916 840 905 926 942 953 950 

 

 

18. Činnosť školských jedální pri materských školách 

 

 Hlavnou úlohou oddelenia školstva bolo vytvárať dobre fungujúcu spoluprácu riaditeľky 

MŠ a vedúcej školskej jedálne s dôrazom na kvalitu práce MŠ ako celku. Počas roku sme 

pozorovali pozitívny posun v tejto oblasti a rozšírenie ich vzájomnej spolupráce.  

Kvalita stravovania v MŠ je na veľmi dobrej úrovni, nezaznamenali sme žiadne podnety 

ani sťažnosti. Konštatujeme však veľmi ťažké podmienky v práci školských jedální (ŠJ) z dôvodov 

častej absencie pre chorobu zamestnancov a s tým spojené zastupovanie počas neprítomnosti, 

vysoký vek zamestnankýň a absolútny nedostatok pracovných síl.  
 

Vedúce školských jedální a kontakty: 

 

Školské stravovacie zariadenia (ďalej len „školské jedálne/ŠJ“) pripravovali stravu podľa 

materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 

  

Školská jedáleň 
pri MŠ  

Meno a priezvisko 
vedúcej ŠJ 

tel. e-mail, webové sídlo: 

1 
Adámiho 11 
L. Sáru 3 

Mgr. Alica  
Gašparovičová 

ADA     02/707 11 511 
LSA      02/707 11 550 sj.adamiho@gmail.com   

2 
Borská 4  
Majerníkova 11 

Dana  
Parajková 

BOR     02/707 11 531 
MAJ      02/707 11 571 parajkovadana@azet.sk 

3 
Kolískova 14 
Ľ. Fullu 12 

Anna  
Tvržická 

KOL      02/707 11 541 
LFU      02/707 11 561 tvrzicka@gmail.com 

4 
Pod Rovnicami 1 
Suchohradská 3 

Alena  
Duchoňová 

PRO     02/707 11 590 
SUC     02/707 11 521 alena.duchonova@karlovaves.sk  

5 

Majerníkova 60 

Stravovanie zabezpečuje 
ŠJ pri ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62, 
Magdaléna Škerková 

02/654 28 301 sjzs.majernikova@gmail.com  

mailto:sjzs.majernikova@gmail.com
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1.9.2016 a zabezpečovali pitný režim ku každému jedlu, spolupodieľali sa na zabezpečovaní 

pitného režimu počas celého dňa v triedach.  

 Základnou požiadavkou bola a je čerstvosť a najvyššia kvalita potravín s možnosťou 

vysledovania pôvodu potravín. Príprava diétnej stravy sa v ŠJ pri MŠ nerealizovala. 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ 

 

Od 1.1.2019 sa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky začala poskytovať pre deti 

navštevujúce posledný ročník materskej školy dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa vo výške 1,20 na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovného 

a vzdelávacieho procesu a odobralo stravu, obed alebo iné jedlo v MŠ. Na jej základe, podľa § 142 

písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov  zriaďovateľ znížil úhradu 

zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania za stravovanie. 

Na základe vyššie uvedeného, pre potreby dotácie, MŠ a ŠJ viedli osobitnú evidenciu 

predškolákov v MŠ a ich dochádzky na vyučovacom procese a odobratie stravy. Po ukončení 

mesiaca vedúce ŠJ nahlasovali údaje na miestny úrad (o počte  odobratých jedál za uplynulý mesiac 

v triedach predškolákov) a na základe týchto údajov boli ŠJ zaslané finančné prostriedky (dotácia) 

na účet ŠJ. ŠJ  bola povinná viesť evidenciu odobratých a neodobratých obedov detí. 

ŠJ bola povinná viesť aj evidenciu detí, ktorých zdravotný stav si na základe odporúčania 

ošetrujúceho lekára vyžadoval osobitné stravovanie formou diety alebo donášky vlastnej diétnej 

stravy do MŠ (pozri poznámku nižšie). Takéto deti mali tiež nárok na dotáciu v deň, keď sa 

zúčastnili vyučovania.  

ŠJ pri MŠ diétnu stravu nepripravujú, ale zabezpečujú uskladnenie, ohrev a výdaj 

individuálnej diétnej stravy, donesenej z domu na 4 ŠJ pri MŠ (Borská, Majerníkova 11, 

Suchohradská a Kolískova), kde sa takouto formou stravuje spolu 6 detí. Za dni, keď sa tieto deti 

zúčastňujú výchovy a vzdelávania zákonným zástupcom bola vyplatená vedúcou ŠJ dotácia vo 

výške 1,20 € za deň, keď sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti a odobrali stravu v MŠ. 

Dotácia bola vyplácaná po ukončení kalendárneho mesiaca. Rodičia týchto detí,  ktoré si nosia 

vlastnú stravu v  súlade s § 8 odst. 3, písm. b) vyhlášky MZ SR  č. 527/2007  Z.z. o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, platia len režijné náklady.  
 

Projekty v školských jedálňach 

 

V MŠ školské jedálne realizovali projekty, podporované Európskou úniou: 

1. Školský mliečny program na podporu zdravej výživy sa realizoval vo všetkých MŠ 

(dodávateľ Tatranská mliekareň) 

2. Školské ovocie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov sa 

realizoval vo všetkých MŠ (dodávateľ BoniFructi). 

  
Poznámka: 

Deťom je možné individuálne donášať stravu do zariadenia školského stravovania vtedy, ak posúdenie lekára 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo posúdenie lekára so špecializáciou v príslušnom 

špecializačnom odbore dokladuje, že výživa dieťaťa alebo žiaka vyžaduje osobitné stravovanie. Hotovú diétnu stravu 

po vzájomnej dohode rodičov, riaditeľa školy a vedúcej školskej jedálne zabezpečuje zákonný zástupca pričom musia 

byť splnené tieto podmienky: 

a) hotový diétny pokrm v uzavretých prepravných umývateľných nádobách dodá zákonný zástupca dieťaťa v 

deň jeho konzumácie, 

b) jedlo v nádobách sa uchováva v samostatnom chladiacom zariadení. Ak podmienky školskej kuchyne 

nedovoľujú tento postup, je možné skladovať donesený pokrm vo vyčlenenej časti chladničky, určenej 

výhradne len na tento účel. 
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c) hotové diétne jedlo sa bude zohrievať v mikrovlnnej rúre, 

d) v záujme zamedzenia krížovej kontaminácie bude nádoby umývať rodič, prípadne sa budú umývať v 

umývačke riadu zariadenia školského stravovania. 

Pri ohrievaní a podávaní donášanej individuálnej stravy je potrebné dôsledne dbať na to, aby sa do nej nedostali 

alergény, napríklad kuchynským riadom, ktorý sa použil na prácu s inými potravinami pri príprave stravy pre zdravé 

deti. Na servírovanie a podávanie stravy je potrebné používať samostatný riad a umývanie prepravných nádob sa musí 

zabezpečovať v spolupráci rodičmi, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii pri ochrane zdravia detí navštevujúcich 

materskú školu. 

Zabezpečenie diétneho stravovania detí a žiakov, vrátane donášky stravy pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia 

ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie s uvedením spôsobu manipulácie a vydávania jedál, 

musí byť zakomponované v prevádzkovom poriadku školy. 

Informácie k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom môžete čerpať zo stránky MPSVaR SR tu: 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-

podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/  (10.05.2019) 

  

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/
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B) Informácie o základných školách a spojenej škole 
 

1. Informácie o vedúcich zamestnancoch v základných školách a spojenej škole s kontaktmi 
 

 ZŠ/SŠ Titul, meno, 
priezvisko 

Tel. číslo e-mail riaditeľa/webové sídlo školy 

Riaditeľ Základná škola 
Karloveská 61 

Mgr. Eva Horníková 02/654 21 043 eva.hornikova@zskarlova61.sk  
https://zskarloveska61.edupage.org/   

ZR pre II. 
stupeň 

Ján Kristín 02/654 21 043 jan.kristin@zskarlova61.sk 

ZR pre I. 
stupeň 

Mgr. Martina 
Lošonská 

02/654 21 043 martina.losonska@zskarlova61.sk 

Riaditeľ Základná škola 
Alexandra Dubčeka 
Majerníkova 62   

PaedDr. Pavol 
Bernáth 

02/654 44 861 riaditel.zsadubceka@gmail.com  
http://www.zsadubceka.edupage.org 
 

ZR pre II. 
stupeň 

PhDr. Kačurová 
Helena 

02/654 44 861 zsad.kacurova@gmail.com 

ZR pre I. 
stupeň 

PaedDr. Andrýsková 
Zita 

02/654 44 861 zita.andryskova@gmail.com  

Riaditeľ Spojená škola 
Tilgnerova 14 

RNDr. Dana 
Ihnaťová 

02/654 25 260 www.tilgnerka.edupage.org 
riaditelka@tilgnerka.edu.sk 

ZR pre 
I. stupeň a 
ŠKD 

Mgr. Jana Sekáčová 02/654 25 686 jana.sekacova@tilgnerka.edu.sk  

ZR pre kvartu 
až oktávu a 
8rG a bilG 

Ing. Edita Čierna 02/654 25 686 edita.cierna@tilgnerka.edu.sk 

ZR II. st. ZŠ  
príma až 
tercia 8rG 

Mgr. Tomáš 
Ralbovský 

02/654 25 686 tomas.ralbovsky@tilgnerka.edu.sk 

Použité skratky: 
ZR – zástupca riaditeľa 
ZR pre I. stupeň – zástupca riaditeľa pre ročníky 1. – 4. ZŠ 
ZR pre II. stupeň – zástupca riaditeľa pre ročníky 5. – 9. ZŠ 
8rG – osemročné gymnázium 
bilG – bilingválne 5 ročné gymnázium 
 
 

2. Zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 
 

 Povinný zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Karlova Ves sa pre školský rok 2018/2019 uskutočnil 20. a 21. apríla 2018. 
Počty zapísaných detí v jednotlivých základných školách je uvedený v tabuľke. 

  
  

mailto:eva.hornikova@zskarlova61.sk
https://zskarloveska61.edupage.org/
mailto:jan.kristin@zskarlova61.sk
mailto:riaditel.zsadubceka@gmail.com
mailto:zita.andryskova@gmail.com
http://www.tilgnerka.edupage.org/
mailto:jana.sekacova@tilgnerka.edu.sk
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Karloveská 61 117 54 5 5 1 104 13 1 30 30 0 0 77 10 112 5 

Majerníkova 62 98 53 12 13 1 85 13 10 38 34 4 0 56 4 86 3 

Tilgnerova 14 90 47 7 7 2 72 18 0 39 35 4 0 44 7 83 3 
Spolu za rok 
2018 305 154 24 25 4 261 44 11 107 99 8 0 177 21 281 11 

  

Pre porovnanie (skutočný počet detí a tried) v nižšie uvedených po rokoch: 

Spolu rok 2017 282 152 28 N N 232 50 12 98 94 4 0 151 33 208 9 

Spolu rok 2016 288 128 20 N N 242 46 12 116 103 13 0 150 22 222 10 

 
 

2. Vývoj počtu zapísaných a prijatých žiakov v školách: 
 

Škola Základná škola, Karloveská 61 

školský rok počet žiakov z celkového počtu 
zapísaných 

predpokladaný 
počet tried 

k 15. 09.   počet 

spolu z toho 
dievčat 

odklady nezaškolení v 
MŠ 

žiakov % oproti 
zápisu 

  tried 

2010/11 65 28 9 0 3 56 86% 3 

2015/16 76 36 8 0 3 54 71% 3 

2016/17 84 41 3 0 3 72 86% 2 

2017/18 63 34 2 0 2 52 83% 2 

2018/19 117 54 5 1 4 87 74%  4 

Škola Základná škola A.Dubčeka, Majerníkova 62 

školský rok počet žiakov z celkého počtu zapísaných predpokladaný 
počet tried 

k 15. 09.   počet 

spolu z toho 
dievčat 

odklady v MŠ 
nezaškolení  

žiakov % oproti 
zápisu 

  tried 

2010/11 85 40 9 0 4 53 62% 3 

2015/16 91 44 7 1 3 69 76% 4 

2016/17 68 30 10 9 3 54 79% 2 

2017/18 83 42 13 12 3 66 80% 3 

2018/19 98 53 12 103 3 73 74%  3 

Škola Spojená škola, Tilgnerova 14 

školský rok počet žiakov z celkového počtu predpokladaný k 15. 09.   počet 
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spolu z toho 
dievčat 

odklady v MŠ 
nezaškolení 

počet tried žiakov % oproti 
zápisu 

  tried 

2010/11 111 38 12 0 4 82 74% 4 

2015/16 119 51 8 0 4 91 76% 5 

2016/17 118 49 7 3 4 108 92% 4 

2017/18 136 76 12 0 4 91 67% 4 

2018/19 90 47 7 0 3 67 74%  3 

 
 

3. Údaje o základných školách a spojenej škole – stav k 15.9.2018 
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1 Karloveská 61 20 469 261 208 22 246 27 7 8 1 1 1 30 12 14 11 

2 Majerníkova 62 23 545 272 273 20 225 33 0 8 1 1 2 38 9 28 31 

3 Tilgnerova 14 27 654 348 306 10 311 33 10 13 1 0 3 36 4 29 26 

Spolu: 70 1668 881 787 52 782  

GYM  Tilgnerova 17 477 

 

29  8 0  1  0 0 21 4 0 0 

8-ročné  GYM 12 331 

 5-roč. bil. GYM 5 146 

SPOLU ZŠ a SŠ: 87 2145 881 787 52 782 122 25 29 4 2 6 125 29 71 68 

              
 
Skratky a vysvetlivky:  
SŠ: Spojená škola (základná škola a gymnaziálna zložka) 
PZ: pedagogickí zamestnanci 
OZ: Odborní zamestnanci 
Oslobodení žiaci od povinnosti dochádzať do školy: Ide o žiakov, ktorí si plnia na základe rozhodnutia riaditeľa školy povinnú 
školskú dochádzku v zahraničí. 
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4. Počty tried a žiakov v jednotlivých školách 
 

K 
15.9.2018 

ZŠ Karloveská 
61 

  

ZŠ A. Dubčeka       
Majerníkova 62 

  

Spojená škola 
Tilgnerova 14 - 

ZŠ 

  

Spojená škola Tilgnerova 14 

8. ročné 
GYMN 

5-roč. bil. 
GYMN   

Ročníky: Triedy: Žiaci: Triedy: Žiaci: Triedy: Žiaci: Triedy: Žiaci: Triedy: Žiaci: 

1. 4 87 3 73 3 67 1 26 1 31 

2. 2 54 3 60 4 88 1 34 1 33 

3. 3 62 3 64 4 97 1 33 1 27 

4. 2 58 3 75 4 96 2 52 1 29 

5. 2 52 3 71 3 86 1 28 1 26 

6. 2 43 2 56 3 72 2 54     

7. 1 27 2 41 2 53 2 52     

8. 2 42 2 60 2 60 2 52     

9. 2 44 2 45 2 35         

SPOLU: 20 469 23 545 27 654 12 331 5 146 

                      

I.stupeň: 11 261 12 272 15 348 8-ročné gymnázium: 331 

II. stupeň: 9 208 11 273 12 306 5-ročné buil. Gymnázium: 146 

SPOLU: 20 469 23 545 27 654 SPOLU: 477 

              

ZŠ Karloveská 61 469         

ZŠ A.Dubčeka Majerníkova 62 545         

SŠ Tilgnerova 14 - ZŠ 654         

SŠ Tilgnerova 14 - GYMN 477         

SPOLU: 2145         

 
 

5. Vývoj počtu žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Karlova Ves 
 
 

Škola 2005/06 2010/11 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

ZŠ Karloveská 61 525 411 370 448 427 469 

ZŠ Majerníkova 62 1085 535 462 540 511 545 

ZŠ Veternicová 20 542 271 188 0 0 0 

SŠ Tilgnerova 14 (len ZŠ) 552 618 590 626 645 654 

Spolu ZŠ: 2704 1835 1610 1614 1583 1668 

              

SŠ Tilgnerova GYM 587 470 411 413 465 477 

         

SPOLU ZŠ + GYM  3291 2305 2021 2027 2048 2145 
Poznámka: 
ZŠ Veternicová bola zrušená ku 31.8.2016 
Počet žiakov v SŠ Tilgnerova 14 je len za základnú školu, bez údajov za gymnázium. Údaje o gymnaziálnej zložke Spojenej školy Tilgnerova sú 
uvedené osobitne. 
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6. Údaje o radách škôl pri základných školách a pri spojenej škole 
 

Predsedovia rád škôl pri základných školách a spojenej škole:: 
 

Rada školy pri ZŠ/SŠ: Meno predsedu: V RŠ za: 
Volebné obdobie 

RŠ do: 

1 Karloveská 61 Mgr. Andrea Bachratá PZ 9.10.2021 

2 Majerníkova 62 Kamil Zeman R 8.6.2021 

3 Tilgnerova 14 MUDr. Monika Laššanová R 12.12.2020 

Vysvetlivky: 
PZ – pedagogický zamestnanec 
R - rodič 

  

V radách škôl (RŠ) majú zastúpenia volení pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, 

rodičia a delegovaní zástupcovia zriaďovatelia (poslanci a odborní zamestnanci oddelenia 

školstva). RŠ pri ZŠ/SŠ v hodnotenom školskom roku pracovali podľa vlastných plánov práce, 

zasadali v priemere 2 - 5krát. Na stretnutiach prerokovali správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 

a jej výsledkoch a podmienkach v školách, materiálno-technické zabezpečenie škôl, vrátane 

revitalizácie školských areálov, aktivity a podujatia pre deti a rodičov, aktualizácie školských 

vzdelávacích programov, návrhy rozpočtov škôl a ich čerpanie, spoluprácu pri tvorbe školských 

a iných projektov.  

 

Delegovaní členovia rád škôl za zriaďovateľa na základe uznesenia MiZ č. 17/2019 zo dňa 

19.2.2019 od 1.3.2019: 

 Škola: Meno Priezvisko Kontakt 

SŠ Tilgnerova 14  

Peter  Magát petermagat@gmail.com 

Michal Kovács info@michalkovacs.sk 

Ján Horecký riaditel@svfrantisek.sk 

Elena Poláková elena.polakova@karlovaves.sk 

ZŠ Karloveská 61 

Martin  Ganz martin.ganz.karlovaves@gmail.com  

Branislav Záhradník branislav.zahradnik@karlovaves.sk 

Peter Lenč peter.lenc@gmail.com  

Iliana Medviďová iliana.medvidova@karlovaves.sk 

ZŠ Majerníkova 62 

Richard Savčinský savcinsky@gmail.com  

Juraj Kmeťko kmetkojuraj@gmail.com 

Martin Vician martin.vician@ilancer.eu 

Iliana  Medviďová Iliana.medvidova@karlovaves.sk 

 

7. Poradné orgány riaditeľa školy 
 Poradnými orgánmi riaditeľov základných škôl a spojenej školy sú pedagogické rady (PR), 

predmetové komisie (PK) a metodické združenia (MZ). Plány práce poradných orgánov školy 

vychádzajú zo školských vzdelávacích programov jednotlivých škôl, z prioritných úloh 

zriaďovateľa a ministerstva školstva z pedagogicko-organizačných pokynov na príslušný školský 

rok, z tradícií škôl. Na svojich stretnutiach riešili problémy výchovno-vzdelávacie, prevádzkové, 

ale i hospodárske, analyzovali výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé predmety, prijímali 

efektívne opatrenia na ich zlepšenie. MZ a PK spoločne vypracovávali tematické výchovno-

vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety a ročníky, ktoré postupujú podľa školských 

vzdelávacích programov, pripravovali organizáciu školských podujatí a  mimoškolských aktivít so 

žiakmi, v nemalej miere zabezpečovali metodické i didaktické pomôcky pre daný predmet. 

Koordinujú harmonogram písomných prác, školských projektov, olympiád, súťaží, plánovanie 

mailto:petermagat@gmail.com
mailto:info@michalkovacs.sk
mailto:riaditel@svfrantisek.sk
mailto:martin.ganz.karlovaves@gmail.com
mailto:branislav.zahradnik@karlovaves.sk
mailto:peter.lenc@gmail.com
mailto:savcinsky@gmail.com
mailto:kmetkojuraj@gmail.com
mailto:martin.vician@ilancer.eu


23 
 

exkurzií, výletov, škôl v prírode, návštevy filmových a divadelných predstavení, múzeí, výstav atď. 
 Poradné orgány zasadali štvrťročne podľa vlastných plánov. MZ a PK sa zúčastňoval vždy 

jeden člen vedenia školy. Vedúci MZ a PK sú členmi vedenia škôl. Stav sa oproti školskému roku 

2017/2018 nezmenil. 

Na školách pracovali nasledovné MZ a PK: 
ZŠ Karloveská 61 

• MZ 1. – 4. ročník      MZ 1. - 4. ročník ANJ    
• MZ ŠKD       PK MAT – FYZ – INF    
• PK SJL – DEJ      PK cudzích jazykov 
• PK BIO – CHEM – GEO    PK výchov 

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61 
• PK jazykovej, literárnej a spoločenskovednej výchovy 
• PK pre matematicko-prírodovednú výchovu 
• PK pre cudzie jazyky 
• PK pre telesnú výchovu 
• MZ pre výchovu a vzdelávanie na I. stupni 
• MZ pre výchovu v školskom klube detí 
• MZ pre výchovné poradenstvo 

SŠ Tilgnerova 14 
• MZ 1. – 2. ročník ZŠ     MZ 3. – 4. ročník ZŠ 
• MZ ŠKD      PK slovenského jazyka a literatúry 
• PK anglického jazyka    PK nemeckého jazyka 
• PK matematiky, fyziky, informatiky   PK chémie a biológie 
• PK geografie      PK etickej a náboženskej výchovy 
• PK telesnej a športovej výchovy 
• PK výtvarnej, hudobnej výchovy a výchovy umením, umenie a kultúra 
• PK dejepisu, občianskej výchovy, dejín umenia, psychológie, ekonomiky 

 

8. Výsledky hodnotenia a klasifikácie 

 

a) Výsledky žiakov 1. – 4. ročníkov základných škôl: 

I. stupeň ZŠ 
Priemerné známky z predmetov 

SJL ANJ MAT PRV PRI VLA INF 

ZŠ Karloveská 61 

1. ročník SH-P, 

3N SH-P SH-P SH-P x x x 

2. ročník 1,36 1,25 1,12 1,02 x x x 

3. ročník 1,28 1,05 1,16 0 1,10 1,13 1 

4. ročník 1,69 1,39 1,59 1 1,43 1,50 1 

ZŠ A. Dubčeka 
Majerníkova 62 

1. ročník 1,16 1 1,09 1 x x 1 

2. ročník 1,52 1,03 1191 1,09 x x 1,02 

3. ročník 1,62 1,35 1,57 x 1,16 1,22 1 

4. ročník 1,52 1,29 1,46 x 1,25 1,26 1 

SŠ Tilgnerova 14  (zložka 

ZŠ) 

1. ročník  VDV/4

DV  A VDV/2D

V VDV  x x x 

2. ročník  1,22  A  1,05  1,04  x  x x 

3. ročník  1,39  1,05  1,34  x  1,15  1,15  A 

4. ročník  1,64  1,37  1,56  x  1,25  1,43  A 
Poznámky: 
SH – slovné hodnotenie = P prospel 
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X – predmet sa nevyučuje v danom ročníku 
VDV/DV – veľmi dobré výsledky/dobré výsledky 
A – predmet žiaci nemali klasifikovaný, hodnotení boli slovom „absolvoval“ 

 

b) Výsledky žiakov 5. – 9. ročníkov základných škôl: 

II. stupeň ZŠ 
Priemerné známky z predmetov 

SJL ANJ NEJ MAT DEJ GEO FYZ CHE BIO INF  

ZŠ Karloveská 61 5. ročník 1,5 1,5 X 1,9 1,4 1,2 X X 1,2 1  

  6. ročník 1,8 1,6 1,65 1,97 1,6 1,6 1,9 X 1,4 1  

  7. ročník 1,8 1,4 1,7 2,2 2 1,5 1,6 1,2 1,6 1  

  8. ročník 2 1,6 1,7 2,3 2 2,6 1,7 1,2 1,3 1  

  9. ročník 2 1,3 1,4 2,6 1,8 1,4 1,9 1,6 16 2  

ZŠ Majerníkova 62 5. ročník 1,6 1,4 X 1,7 1,5 1,4 X X 1,5 1  

  6. ročník 2,4 1,7 X 2,4 1,8 1,7 1,6 X 1,8 1  

  7. ročník 2 1,9 1,7 2,7 1,9 1,6 2 2,5 2,3 1  

  8. ročník 2,5 1,8 1,6 2,7 1,9 2 2,7 2,6 2,4 1  

  9. ročník 2,4 1,6 1,7 2,5 1,8 1,9 2 1,7 2,3 X  

SŠ Tilgnerova 14 (ZŠ) 5. ročník 1,9 1,4 X 1,8 1,1 1,4 X X 1,6 1,2  

  6. ročník 2 1,9 1,6 2,1 1,6 1,8 1,6 X 2 1,4  

  7. ročník 2,1 1,9 1,5 2,2 1,5 1,7 1,7 1,3 1,8 1,6  

  8. ročník 1,9 1,6 1,9 2,5 1,5 2 1,8 1,5 1,7 X  

  9. ročník 2,4 1,7 2 1,9 1,4 2 X 2 1,9 1,7  

 

c) Výsledky žiakov v 8 ročnom gymnáziu v gymnaziálnej zložke Spojenej školy Tilgnerova 14: 

Roč. Trieda SJL ANJ NEJ OBN DEJ 
 

MAT FYZ CHE BIO GEO INF 

1. Príma A 1,07 1,07 1,07 X 1,04  1,37 X X 1 1,04 1 

2. Sekunda A 1,33 1,24 1,61 1,24 1  1,42 1 1 1,33 1,42 1,09 

3. Tercia A 1,31 1,22 1,19 1,09 1.13  1,44 1,22 1,06 1,13 1,09 X 

4. Kvarta A 1,46 1,29 1,67 1,25 1,25  2,17 1,65 1,58 1,54 1,57 1,43 

  Kvarta B 1,19 1,38 1,35 1,08 1,04  1,38 1,04 1,12 1,19 1,35 1,12 

5. Kvinta A 1,46 1,29 1,04 X 1  1,71 1,36 1,29 1,18 1,52 1,07 

6. Sexta A 1,4 1,64 1,24 X 1,32  1,68 1,56 1,88 1,44 1,52 1,2 

  Sexta B 1,78 1,75 1,42 X 1,3  1,78 1,52 1,83 1,78 1,74 1,54 

7. Septima A 1,22 1,26 1,33 1,15 1,31  1,65 1,08 1,15 1,5 X 1,08 

  Septima B 1,36 1,5 1,27 1,14 1,41  1,32 1,5 1,5 1,95 X 1,09 

8. Oktáva A 1,61 1,54 1,46 1,25 1  2 1 1,2 1,4 X X 

  Oktáva B 1,32 1,61 1,29 1,18 1  2 1 1 1 X X 
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V septime a oktáve niektoré klasické predmety nahradili semináre, ako napr. seminár z dejepisu, 

občianskej náuky, psychológie, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, cvičenia 

z matematiky, konverzácia v nemeckom jazyku, dejiny umenia,  ekonomika, informatika. 

V oktáve sú predmety geografia, informatika, etická výchova, hudobná výchova a výtvarná 

výchova nahradené seminármi zo psychológie, dejín umenia, ekonomiky, estetiky a konverzácie 

v nemeckom jazyku,. 
 

d) Výsledky žiakov v 5 ročnom bilingválnom gymnáziu v gymnaziálnej zložke Spojenej školy 

Tilgnerova 14 

Predmety: SJL ANJ KAJ ON/SVS NEJS MTS INF FYS CHS BIOS PRV DEJS 

1Ab 1,16 1,68 x X 1,23 1,81 1 x x x 1,06 x 

2Ab 1,44 1,18 1,18 X 1,34 1,81 1,27 1,09 1,81 1,44 1,48 1,24 

3Ab 1,23 1,12 1 x 1,04 1,15 1 1,38 1,31 1,04 1,23 1 

4Ab 2,15 1,48 1,04 1,7 1,3 1,41 X 1 1,19 1,37 1,26 1,41 

5Ab 1,27 1,23 1 1 1 1,6 X 1 1,14 1,14 1,48 1 

Poznámky: 
PRV – prírodné vedy 
GLP – globálne  problémy 
X – predmety sa nevyučujú 

 

Súčasťou vyučovania boli aj predmety: globálne problémy (GP) v AJ, Prírodné vedy (PRV) v AJ, 

umenie a kultúra (UAK) v Aj, vo IV. Ab sa vyučoval predmet britské a americké dejiny, v V. Ab 

seminár v Aj, spoločensko-vedný seminár (SVS) a v V. ročníku seminár z ekonomiky. 
 

9. Celkové výsledky prospechu a správania: 

 

ZŠ Karloveská 61: 

- V 1. ročníku ZŠ neprospeli 3 žiaci. Štyria externí žiaci, navštevujúci základné 

vzdelávanie  v zahraničí  boli neklasifikovaní.  

- V 2. – 4. ročníku ZŠ prospeli všetci interní žiaci. Piati externí žiaci boli neklasifikovaní.  

- V ročníkoch 5. – 9. neprospeli 2 žiaci, po opravných skúškach postúpili do vyššieho 

ročníka. 3 žiaci boli neklasifikovaní z dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky v 

zahraničí.  

- Piati žiaci školy boli klasifikovaní zníženým stupňom zo správania. 

- Riaditeľka školy povolila žiakom študujúcim v zahraničí vykonať komisionálne 

skúšky v termíne do 15.10.2019 z predmetov, z ktorých nie sú klasifikovaní 

v zahraničí. 

 

ZŠ A. Dubčeka Majerníkova 62: 

- V 1. ročníku neprospel 1 žiak, nehodnotených žiakov bolo 8, opakovať ročník bude 9 

žiakov. 

- V 2. – 4. ročníku prospeli všetci žiaci, nehodnotených bolo 6 žiakov, opakovať ročník 

bude 6 žiakov. 

- V 5. – 9. ročníku neprospeli 4 žiaci, nehodnotených bolo 10 žiakov, opakovať ročník 

bude 8 žiakov. 

- V 5. – 9. ročníku bolo udelených 5 znížených známok zo správania.  
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SŠ Tilgnerova 14 

a) zložka základná škola: 

- V 1. ročníku 4 žiaci neboli hodnotení a budú opakovať 1. ročník ZŠ.  

- V 2. – 4. ročníku neboli hodnotení 4 žiaci a budú opakovať ročník (2 tretí a 2 štvrtý 

ročník). 

- V 5. – 9. ročníku neprospel 1 žiak (v 7. ročníku), nehodnotení boli 4 žiaci a opakovať 

ročník budú 3 žiaci. 

- V 7. – 9. ročníku boli udelené 4 znížené známky zo správania. 

b) v gymnaziálnej zložke spojenej školy (8 ročné gymnázium):  

- V sexte neprospeli 2 žiaci z troch a viac predmetov, neklasifikovaní boli 4 žiaci. 

Zníženým stupeň zo správania boli klasifikovaní 2 žiaci. S vyznamenaním prospelo 243 

z 330 žiakov, čo je 73,6 %. 

c) v gymnaziálnej zložke spojenej školy (5 ročné bilingválne gymnázium):  

- Prospeli všetci žiaci. Zníženým stupňom zo správania bol klasifikovaný 1 žiak. S 

vyznamenaním prospelo 109 zo 147 žiakov, čo je 74,1 %. 

 

 

10. Výsledky maturitných skúšok v SŠ Tilgnerova 14 (absolventi gymnaziálnej zložky) 
 

a) Výsledky písomnej formy externej časti (EČ) maturitnej skúšky  

 

Predmet 
Počet 

žiak. prihl. 
na MS 

Z toho 
písalo EČ 

Priemer 
SR 
% 

Priemer 
školy % 

Percentil 
Priemer 

SR 
% (AJC1) 

Priemer 
Školy % 
(AJ C1) 

Percentil 

SJL 78 78 50,7 70,5 - - - - 

ANJ 77 77 61,7 84,3 85 63,7 66,8 41 

MAT 25 25 51,6 72,2 71 - - - 

NEJ 1 1 53 85 - - - - 

Vysvetlivky: 
Percentil – vyjadruje, aké výsledky dosiahla škola v rámci všetkých škôl, alebo inak, koľko percent ostatných škôl dosiahlo horšieho 
výsledku než ona. 

 

b) Výsledky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet 
Písomná forma internej 

časti MS 
Priemer žiakov školy v % 

Slovenský jazyk a literatúra 78 92,23 

Anglický jazyk B2 51 88,01 

Anglický jazyk C1 26 88,65 

Nemecký jazyk B2 1 100 

 

c) Ústna maturitná skúška 

 
Počet žiakov prihlásených na MS 78 

Počet žiakov, ktorí robili ÚFIČ 78 

Počet žiakov, kt. úspešne ukončili maturitnú skúšku 78 

Priemer na ÚFIČ  1,18 

Vysvetlivky: 
ÚFIČ - Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 
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11. Prijatí absolventi/maturanti na vysoké školy 

 

Prehľad absolventov gymnázia v prijatí na vysoké školy od roku 2005. V školskom roku 2016/2017 

nemala škola maturitný ročník. 
 

Vysoké 
školy/ 

odbory: 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 

Počet 
absolventov 

66 59 60 67 60 59 64 84 82 60 59 47 47 78 

Zahraničné 
VŠ 

4 7 7 12 6 16 13 14 13 12 11 14 20 37 

Ekonomické  27 16 17 16 17 14 15 14 16 15 14 9 9 8 

Technické 7 9 11 10 11 9 7 25 11 9 15 14 7 5 

Právnické 9 8 7 7 8 5 5 6 6 2 1 0 1 6 

Medicínske 3 4 1 2 5 4 6 8 2 3 3 4 4 5 

Filozofické 6 6 2 13 3 5 5 4 16 5 2 2 1 6 

Pedagogické 1 2 2 0 2 1 3 0 3 1 2 0 0 1 

Prírodovedné 8 3 7 3 2 3 5 4 7 5 3 1 1 6 

Umelecké 0 0 0 2 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 

FTVŠ UK 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 2 1 

Akadémia PZ  0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nehlásili sa 
na VŠ 

0 1 2 0 1 1 4 0 2 1 2 1 1 1 

Nenastúpia - - - - - - - - - 3 - 1 2 2 

Neprijatí 1 2 2 2 0 1 1 6 4 3 4 1 1 0 

Úspešnosť v 
% 

98,5 96,6 96,6 97 99 98,3 98,3 92,86 92,68 92,83 93,22 94 95,74 96,15 

 

 

12. Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov základných škôl na prijímacích skúškach a ich 

následnom prijatí na stredné školy 

 

ZŠ Karloveská 61 

Žiaci 9. ročníka: 

Počet 
žiakov  
9. roč. 

Gymnáziá 
Stredné odborné školy – 
4. ročné 

3. ročné 2. ročné 

Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

  11  19 0 0   

Žiaci 5. ročníka: 

Počet žiakov 5. 
roč. 

Osemročné gymnáziá Iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

 23  8    

Žiaci 8. ročníka: 

Počet žiakov 8. 
roč. 

Bilingválne gymnáziá Iné školy 2-roč. SOŠ 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

58       
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ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 

Žiaci 9. ročníka: 

Počet 
žiakov 9. 
roč. 

Gymnáziá Stredné odborné školy – 
4. ročné 

3. ročné 2. ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

43 18 16 28 25 2 2 - - 

Žiaci 5. ročníka: 

Počet žiakov 
5. roč. 

Osemročné gymnáziá Iné školy 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

71 25 20 10 1 1 1 

Žiaci 8. ročníka: 

Počet žiakov 
8. roč. 

Bilingválne gymnáziá Iné školy 2-roč. SOŠ 

Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

58 19 12 7 2 2 2 

 

SŠ Tilgnerova 

Žiaci 9. ročníka: 

Počet 
žiakov 9. 
roč. 

Gymnáziá Stredné odborné školy – 
4. ročné 

3. ročné 2. ročné 

Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

43  8  26     

Žiaci 5. ročníka: 

Počet žiakov 8-ročné gymnázium 

5. ročník ZŠ  
Tilgnerova 

Prihlásení na  
8GY Tilgnerova 

Prijatí  na  
8GY Tilgnerova 

Prijatí  na iné gymnáziá 

101 49 14 7 

Žiaci 8. ročníka: 

Počet žiakov 5-ročné gymnáziá Iné školy 
 

 Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní  Prijatí 

8. ročník 34 15 9 2 2 2 
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13. Pedagogickí zamestnanci školy, účasť pedagogických zamestnancov (PZ) na 

kontinuálnom vzdelávaní, odborní zamestnanci škôl, učitelia – špecialisti  
 

 ZŠ Karloveská ZŠ Majerníkova SŠ Tilgnerova 

Počet PZ - učiteľov: 28 35 100 

- kvalifikovaní PZ 27 33 98 

- nekvalifikovaní PZ 1 2 ped. asistenti 2 

- počet špeciálnych pedagógov PZ 2 1 0 

- počet asistentov učiteľa 1 1 2 

Počet vzdelávaných PZ v kontinuálnom vzdelávaní v roku 2018/2019: 

- adaptačné vzdelávanie 4 0 3 

- aktualizačné vzdelávanie 1 1 4 

- inovačné vzdelávania 1 5 4 

- špecializačné vzdelávanie 0 0 1 

- funkčné vzdelávanie 0 1 0 

- prípravné atestačné vzdelávanie 0 1 0 

- získalo 1. Atestáciu: 0 0 4 

- získalo 2. Atestáciu: 0 0 1 

Kariérové stupne PZ/OZ (vyjadrujú náročnosť výkonu PZ) 

- počet začínajúcich PZ/OZ: 4 0 1 

- Počet samostatných PZ/OZ: 24 33 36 

- Počet PZ/OZ s 1. atestáciou: 9 10 22 

- Počet PZ/OZ s 2. atestáciou: 2 30 16 

Počet PZ, účastníkov odborných seminárov: 32 28 42 

Kariérové pozície (podľa výkonu špecializovanej činnosti) 

- triednych učiteľov 20 20 45 

- vedúci PK alebo MZ  8 8 12 

- kariérový poradca 0 0 0 

- uvádzajúci PZ 4 0 0 

- koordinátor informatizácie:  1 0 0 

- výchovný poradca 1 1 2 

- školský psychológ 0 0 1 

- koordinátor enviro 0 0 2 

- koordinátor učebníc 0 0 2 

- koordinátor soc. patol. javov 1 0 1 

- koordinátor šk. knižnice 0 0 1 

- koordinátor krúžkovej činnosti 1 0 0 

- koordinátor inklúzie 1   

- koordinátor pre finančnäú gramotnosť 1 0 0 

- koordinátor práce s nadanými žiakmi 1 0 0 

- koordinátor výchovy k manž. A rodičovstvu 1 0 0 

Vysvetlivky: 
PZ – pedagogickí zamestnanci 
NZ – nepedagogickí zamestnanci 
ŠKD – školský klub detí 
PK – predmetová komisia 
MZ – metodické združenie 
ŠJ – školská jedáleň 
IKT – informačno-komunikačné technológie 
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14. Školské vzdelávacie programy 
 

Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov: 

Stupeň 
ISCED 1 

Inovovaný školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie (1. 

až 3. ročník), Školský vzdelávací program pre primárne 

vzdelávanie  (4. ročník) vo všetkých školách  

Stupeň  

ISCED 2 

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie 

(5. až 7. ročník) 
Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie (8. a 9. 

ročník) vo všetkých školách 

Stupeň 
ISCED 3  

Vyššie sekundárne vzdelávanie, 8 rokov, v gymnáziálnych zložkách 

SŠ Tilgnerova  14, vyučovací jazyk slovenský a anglický 

Pre žiakov so 

zdravotným 

znevýhodnením 

Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,  

pre žiakov s potuchami aktivity a pozornosti,  

pre žiakov s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou 

Pre žiakov so  

všeobecným 

intelektovým nadaním 

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým 

mnadaním 

 

15. Výsledky testovania piatakov T5 v školskom roku 2018/2019 
 

 Testovanie piatakov v základných školách prebehlo v dňa 21.11.2018 vo všetkých 

karloveských školách. Cieľom testovania bolo monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov 

a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie 

spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň 

tieto celoštátne výsledky predstavujú vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na 

základných školách na Slovensku. 

 Objektívnosť testovania bola aj v tomto roku na každej škole zabezpečená prostredníctvom 

externého dozoru. V každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický zamestnanec z inej 

základnej školy v Karlovej Vsi, vrátane súkromných škôl Cenada a Esprit. 

Osoby vykonávajúce externý dozor sa zúčastňovali kontroly pri rozbaľovaní zásielky s testami až 

po dohľad nad prípravou spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami. Cirkevné školy v rámci 

jedného zriaďovateľa objektívnosť zabezpečovali samostatne.  

Výsledky piatakov v porovnaní s celoslovenským priemerom sú nasledovné: 

 

V  SR v matematike dosiahli piataci priemer 59,3% a v slovenskom jazyku 58,4%.  

SŠ Tilgnerova 14  

Matematika    72,9 %, čo je o 13,6  % viac ako celoslovenský priemer 

Slovenský jazyk 70,1 %, čo je o 11,7  % viac ako celoslovenský priemer 
 

ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62  

Matematika  67,8 %, čo je o 8,5  % viac ako celoslovenský priemer 

Slovenský jazyk 65,4 %, čo je o 7,0   % viac ako celoslovenský priemer 
 

ZŠ Karloveská 61  

Matematika    65,4 %, čo je o 6,1  % viac ako celoslovenský priemer 

Slovenský jazyk 62,4 %, čo je o 4,0    % viac ako celoslovenský priemer 
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Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 a porovnanie s rokom 2017/2018 
             

Škola: ZŠ Karloveská 61 ZŠ A.D. Majerníkova 62 SŠ Tilgnerova 14 

Školský rok: 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Základné údaje/predmety: MAT SJL MAT SJL MAT SJL MAT SJL MAT SJL MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy:   
  
  
  

  
  
  
  

47 47   
  
  
  

  
  
  
  

59 59   
  
  
  

  
  
  
  

80 80 

Maximálny počet bodov v teste: 30 30 30 30 30 30 

Priemerný počet bodov školy: 19,6 18,7 20,3 19,6 21,9 21 

Priemerný počet bodov v rámci SR: 17,8 17,5 17,8 17,5 17,8 17,5 

Priemerná úspešnosť školy v %: 75,8 71,3 65,4 62,4 72,2 68,7 67,8 65,4 81,2 78,8 72,9 70,1 

Priemerná úspešnosť v SR - 
národný priemer v %: 

    59,3 58,4     59,3 58,4     59,3 58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti 
školy oproti národnému priemeru 
v %: 

11,1 8,5 6,1 4 7,5 5,9 8,5 7 16,5 16 13,6 11,7 

 
 

16. Výsledky testovania deviatakov T9 v školskom roku 2018/2019 
 

Teastovanie deviatakov T9 sa uskutočnilo 3. a 4.4.2019. Výsledky celoslovenského testovania 

žiakov 9. ročníkov základných škôl a po prvýkrát aj žiaci 4. ročníka gymnáziia s osemročným 

vzdelávacím programom v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves boli 

výsledky lepšie ako celonárodný priemer: 

 

ZŠ/SŠ Karloveská Majerníkova 
Tilgnerova 
(ZŠ) 

Tilgnerova 
(GYM-kvarta) 

Základné údaje/predmety MAT SJL MAT SJL MAT SJL MAT SJL 

Počet testovaných žiakov spolu 44 44 42 42 31 31 48 48 

Maximálny počet bodov v texte 30 30 30 30 30 30 30 30 

Priemerný počet bodov školy 21,3 19,8 20,6 18,9 20,1 18,7 25,1 23,2 

Priemerný počet bodov v SR 18,9 18,7 18,9 18,7 18,9 18,7 18,9 18,7 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 71,1 66,1 68,6 62,9 67 62,5 83,7 77,4 

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v%) 63,1 62,3 63,1 62,3 63,1 62,3 63,1 62,3 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti 
národnému priemeru (v%) 

8 3,8 5,5 0,6 3,9 0,2 20,6 15,1 
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V porovnaní so školským rokom 2017/2018: 
 

ZŠ/SŠ Karloveská  Majerníkova  Tilgnerova  

Základné údaje/predmety MAT SJL MAT SJL MAT SJL 

Počet testovaných žiakov spolu 21 21 20 20 37 37 

Maximálny počet bodov v texte 20 25 20 25 20 25 

Priemerný počet bodov školy 11,5 15,8 10,5 14,8 11,8 15,6 

Priemerný počet bodov v SR 11,2 15,7 11,2 15,7 11,2 15,7 

Priemerná úspešnosť školy (v%) 57,4 63,2 52,5 59 59,1 62,3 

Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v%) 55,9 63 55,9 63 55,9 63 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 
priemeru (v%) 

1,5 0,2 -3,4 -4 3,2 -0,7 

 

17. Projekty škôl a jedinečné podujatia: 
 

ZŠ Karloveská 61 

Zdravá škola téma roka - Viem, čo zjem, Modrá škola, Edulab, Druhý krok, Odstráňme 

šikanovanie, Rovesnícka skupina Chips, Medzinárodný projekt organizácie AIESEC - Educate 

Slovakia a English One, Medzinárodný projekt Erasmus+, ŠKOrec – EKO trieda – škola recykluje, 

Školský detský parlament, Elektronické testovanie žiakov 4. ročníka (TIMSS), Prezentácia 

projektoových prác žiakov 4. ročníka, Zelená škola, Dobrovoľnícka činnosť - Deň narcisov, Biela 

pastelka, Naše MESTO – nadácia PONTIS, Deň dobrovoľníctva, pilotné projekty na Slovensku -  

Fenomény sveta a Škola inkluzionistov,  project Druhý krok ako preventívny program zameraný 

na sociálno-emocionálny a morálôny vývin detí proti násiliu, Deň školy,  Športovec školy, 

Slávnostná akadémia a ďalšie (uvedené a opísané v správe školy). 

 

ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 61 

Pilotný project na Slonesku - Škola inkluzionistov, Detský čin roka, Hudobná akadémia,  Projekt 

OLO „Neseparuj sa – separuj, Najbohatšie ekosystémy priateľov Zeme, Live Deliver, Naše m,esto, 

Školský parlament, Ako poznám sám seba,  Baterky na správnom mieste, Školská a rovesnícka 

mediácia, Póla radí deťom, JA základy podnikania, Moja prvá trieda,  Medzinárodný deň knižníc,  

Záložka do knihy spája školy, Škola ide na Slovan, Fenomény sveta, Týždeň zzdravej výživy, 

Týždeň mozgu, Vzdelávanie detí s problémami učenia, Pasovačka prvákov, Noc s Andersenom, 

Korčuliarsky kurz – ŠKD, Bowlingový turnaj s rodičmi, Slovensko – Krajina v srdcio Európy, 

Návšteva múzea holokaustu v Seredi,  Tehlička pre obyvateľov Kerálii,exkurzie  do Domu mora 

vo Viedni, v jaskyni Macocha, v Ledniciach a ďalšie, podrobne uvedené a opísané v správe školy). 

 

SŠ Tilgnerova 14  
Project školy “Starší mladším” s témami slovanských zvykov, o Márii terézii, zamykanie obludy, 

bábkové divadlo a ďalšími, medzinárodný project Erasmus + a eTwinning projekt,  DOFE – 

medzinárodná súťaž o cenu vojvodu z Edinburgu, Vianočné trhy, Školské radio – Tilgnerka, Burza 

pre Slobodu zvierat, 1. Slovenská ručne písaná a kreslená encyclopedia k 100. Výročiu ČSR, 

Časopis Tilgnerka a Tilgneráčik, separovanie odpadu, Mivrobity, jazykový pobyt v Anglicku, 

Záložka spája školy, Najbohatšie ekosystémy planéty Zem, Oko tigra, Vzdelávací program – svet 

okolo nás -Kuba, Ekofestival, Ježkárium,  dobrovoľnícke activity – týždeň modrého gombíka, Deň 

narcisov, , Motýlia záhrada, exkurzie do CERNU, múzea holokaustu v Seredi, do Osviedčimu, 

Zdravá desiata, Čokoládová tretra, Železničná studnička - Migrácia ropúch, Ohnivé pero, red 

Ribbon, Grantový program Nadácie BVS – dažďová voda…a ďalšie, podrobne opísané v správe 
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školy. 
  

18. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou inšpekciou 

 

 Štátna školská inšpekcia v  školskom roku 2018/2019 nevykonala žiadnu inšpekciu. 
 

19. Voľnočasové aktivity škôl - krúžky 
  

 Voľnočasové aktivity na školách zabezpečujú učitelia s významnou podporou rodičov 

a priateľov školy. Školy tak v množstve podujatí budujú v žiakoch pozitívny vzťah k spolužiakom,  

ku škole, k pedagógom. Ich podrobný popis je v správach jednotlivých škôl 

o výchovnovzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 a je 

zverejnený na webovom sídle školy. 
 Krúžková a záujmová činnosť je zameraná predovšetkým na uspokojenie záujmov detí 

v čase mimo vyučovania. Prevažujú činnosti oddychovo-rekreačného a záujmového charakteru. 

ZŠ Karloveská 61 
Krúžkovú činnosť na škole vo väčšine zabezpečovalo Občianske združenie Krúžky v škole. 

Z krúžkov uvádzame napr. Hravá angličtina,  vedecké pokusy pre začiatočníkov aj pre pokročilých, 

zdravé varenie, florbal pre 1. aj pre 2. stupeň, s výtvarnou okolo sveta, Wats English, keramika, 

logické hry a šach,naprogramuj si robota, futbal, artrelax, hip- hop a moderný tanec, športmix. 

Minibastet zastrešovala MBK Karlovka. Krúžková činnosť je zabezpečovaná aj v školskom klube 

detí. 

ZŠ Majerníkova 62 
Na škole pracovalo viac ako 40 krúžkov, vedených prevažne učiteľmi školy., z toho 36 formou 

vzdelávacích poukazov. V popoludňajších hodinách na škole pôsobili MBK Karlovka, ZUŠ J. 

Kresánka a Súkromná základná umelecká škola Elastic, OZ Hemisféra, OK škola. 
SŠ Tilgnerova 14 

V škole pracuje 35 záujmových krúžkov, z ktorých uvádzame: redaktorský krúžok „Tilgnerka“, 

redaktorský krúžok „Tilgneráčik“, fotografický krúžok, programátorský, eko- krúžok, geocaching 

a šifrovanie, debatný krúžok, loptové hry, učíme sa háčkovať, základy drotárstva, florbal, futbal, 

svet hier, zvieratká z papiera, slovenčina a matematika hrou, cvičenia z matematika a slovenského 

jazyka pre rôzne vekové kategórie, zvieratká z papiera, ale i bridžový krúžok. 
 

20. SWOT analýza ZŠ/SŠ (silné stránky, slabé stránky, príležitosti a riziká/ohrozenia) 
 

SWOT analýza vychádza o správ z podkladov analýz jednotlivých ZŠ a SŠ a sú zovšeobecnené. 

Konkrétne SWOT analýzy jednotlivých ZŠ/MŠ sú v ich správach. Nie vždy to platí pre všetky 

školy. 
Všeobecná SWOT analýza ZŠ/SŠ v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves: 
 

SILNÉ STRÁNKY 
 
• Kvalitné pedagogické zbory, takmer 100 % 

kvalifikovanosť 
• Výučba anglického jazyka od 1. ročníka ZŠ 
• Zavedenie elektronických triednych kníh, 

žiackych knižiek, elektronických výkazov 
• Moderné školy, vybavené IKT technikou, 

internetové pripojenie v triedach, učebniach 

a kabinetoch, 

SLABÉ STRÁNKY 
 
• Všeobecne nízke finančné ohodnotenie 

zamestnancov v školstve 
• Prevaha žien 
• Prevažuje vyšší vek učiteľov 
• Absolútny nedostatok zamestnancov pre  

prácu v školskej jedálni 
• Administratívna a ekonomická záťaž 

riaditeľov 
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• Zapájanie sa do projektov a súťaží 
• Výborná práca školských klubov detí 
• Dobre vybavené odborné učebne 
• Okamžité riešenie vzniknutých výchovných 

problémov 
• Organizácia zahraničných pobytov žiakov 

pre kvalitnejšie vzdelávanie v cudzom 

jazyku 
• Výborné priestorové podmienky na 

výchovnovzdelávaciu činnosť (interiér 

a exteriér) 
• Dostatok učebných pomôcok a didaktickej 

techniky (interaktívne tabule, kabinetné 

zbierky) 
• Kvalitné vybavenie interiérov 
• Otvorenosť škôl k spolupráci s rodičmi 
• Uspokojenie záujmu žiakov o krúžkovú 

a záujmovú činnosť 
• Podávanie kvalitnej stravy žiakom 

a zamestnancom školy školskými jedálňami 
 

• Takmer žiadne benefity pre učiteľov 
• Nízky spoločenská prestíž pedagogickej 

profesie 

PRÍLEŽITOSTI 
 
• zvýšenie zapojenia škôl do výziev 

a celoslovenských a  medzinárodných 

projektov ku skvalitneniu výchovy a 

vzdelávania 
• zvýšenie spolupráce s miestnou komunitou 
• zvýšenie využívania inovatívnych metód 

a foriem práce v edukačnom proces 
• budovanie odborných tímov k zvýšeniu 

kvality práce o žiakmi so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

a s integrovanými žiakmi 
• dobre fungujúce poradné orgány školy 
• zvýšenie propagácie školy v miestnych 

a slovenských médiách, zvyšovať imidž 

školy na verejnosti 
• posilnenie profesijného vzdelávania učiteľov 
• posilnenie manažérskeho vzdelávania 

vedúcich pedagogigckých zamestnancov 

škôl s dôrazom na ekonominku škôl 
• modernizácia budov 
• dobrá a účinná spolupráca so zriaďovateľom 

 

RIZIKÁ 
 
• Odchod najlepších žiakov školy na 8ročné, 

resp. bilingválne gymnáziá 
• Odchod kvalitných učiteľov do inbých 

profesií 
• Nedostatok finančných prostriedkov na 

odmeňovanie zamestnancov školy, na 

investície v škole 
• Nedostatok učiteľov 1. stupňa 
• Nedostatok zamestnancov pre  prácu 

v školskej jedálni a na upratovanie 
• Zvyšujúci sa vek zamestnancov 
• Vandalizmus v okolí a v areáloch škôl 

verejnosťou 
• Nestále legislatívne prostredie 
• Zvyšujúci sa počet detí so zdravotným 

znevýhodnením, s poruchami učenia 

a správania, so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 
• Nedostatok asistentov učiteľa 
• Chátranie budov vekom 
 

 

 Každá škola, na základe vykonanej analýzy, prijala vlastné opatrenia k eliminácii slabých 

stránok a rizík s využitím príležitostí k posilneniu silných stránok školy. Sú uvedené v správach 

škôl. 
 Oddelenie školstva, na základe vyššie uvedenej analýzy, prijalo nasledovné opatrenia, 

ktoré smerujú k zvýšeniu kvality práce škôl. 
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Opatrenia na odstránenie slabých stránok (nedostatkov): 
  

a) Budovať odborbné tímy v školách pre kvalitnejšiu prácu so žiakmi so zdravotným 

znevýhodnením, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zložené z členov vedenia 

školy, výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, 

dostatočného počtu školských špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa 
T: Ihneď a priebežne 
Z: Riaditeľ ZŠ/SŠ 

 

b) Zvýšiť informovanosť verejnosti o výsledkoch, nových metódach a formách práce 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy prostredníctvom aktuálneho webového sídla školy, 

prostredníctvom článkov v miestnych a slovenských médiách. 
T: Priebežne 

Z: Riaditeľ ZŠ/SŠ    
 

c) Zvýšiť spoluprácu školy s miestnou komunitou – občianskymi združeniami, rodičmi, 

verejnosťou a samosprávou 
 T: Priebežne 

 Z: Riaditeľ ZŠ/SŠ 
  

20. Materiálne podmienky škôl 
 

ZŠ Karloveská 61 

 Škola je otvorená od 1. septembra 1969. Je plno organizovaná, má 9 ročníkov. Škola 

pozostáva z dvoch budov, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou. V hlavnej budove sa nachádza 

riaditeľstvo a sekretariát školy, triedy, odborné učebne a kabinety, vo vedľajšej budove sa 

nachádza telocvičňa, 6 oddelení ŠKD, školská jedáleň a kuchyňa.    

V školskom roku 2018/2019 boli vykonané: 

a) Opravy s finančnou podporou MČ Karlova Ves  

- výmena kuchynského robota v hodnote  9 958,68 € 

- bezbariérový vchod do budovy s telocvičňou 

b) Opravy s finančnou podporou OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Karloveská 61:  

- maľovanie a príprava miestností pre 1. ročník vo vedľajšej budove školy 

- výmena osvetlenia v nových triedach 1. ročníka 

- montáž interaktívnych tabúľ, dataprojektorov 

- objednávka  a inštalácia nových notebookov pre vyučujúce 1. ročníka 

- výmena elektrických poistiek 

- výmena a lepenie ochranných prostriedkov na schody. 

 

ZŠ Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62 
 Škola disponuje dvoma veľkými priestrannými a svetlými budovami. V jednej budove 

(Majerníkova 60) je školská kuchyňa s jedálňami, v druhej budove (Majerníkova 62) sú dve 

telocvične, pohybové štúdio a bazén s rozmermi 12,5 x 25 m. Všetky učebne a kabinety v budove 

(Majerníkova 62) sú pripojené na internet. Na športovanie učitelia telesnej výchovy využívali 

športový areál Karloveského športového klubu. 

 Ostatné časti budovy (Majerníkova 60) majú v prenájme súkromné subjekty, materská škola 

mestskej časti. 

 Na vyučovanie prírodovedných predmetov učitelia využívali odborné učebne a laboratóriá 
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biológie, chémie, fyziky. Cudzie jazyky sa vyučovali v štyroch jazykových učebniach. Informatika 

sa vyučovala v troch kompletne vybavených odborných učebniach s pripojením na internet. Škola 

disponuje aj odbornou učebňou na vyučovanie náboženskej výchovy a multimediálnou učebňou 

pre vyučovanie všetkých predmetov. Technika sa vyučovala vo vybavenej školskej dielni a v 

cvičnej kuchynke. 

Realizované opravy a rekonštrukcie v školskom roku 2018/2019: 

a) financované zriaďovateľom: 

- Rekonštrukcia zdravotechniky pri telocvičniach 

b) financované s podporou OZ Združenie rodičov školy ZŠ Alexandra Dubčeka: 

- revitalizácie areálu za školou 

- spotrebný materiál na krúžkovú činnosť 

c) financované a realizované školou: 

- nákup ekotabúľ - 1. a 2. stupeň 

- nákup nábytku kabinety učiteľov, školského špeciálneho pedagóga  

- nákup PC pre administratívnych pracovníkov  

- vymaľovanie prízemia školy – chodby, vestibul, schodištia, učebne, kabinety 

- kompenzačné pomôcky pre integrovaných žiakov 

- kompletná rekonštrukcia osvetlenia v dvoch učebniach 
 

SŠ Tilgnerova 14 

 Škola vyučuje v dvoch samostatných budovách. V budove na Fadruszovej ul. č. 10 má 

elokovamné pracovisko, kde sú 4 kmeňové učebne, malá telocvičňa, klubovňa, priestory na hranie, 

toalety, šatne a školský dvor. 
 V hlavnej budove na Tilgnerovej ul. je 37 kmeňových učební a 10 odborných učební 

(hudobná výchova, chémia, biológia, fyzika, bifurkácia AJ, NJ, informatika - 3 učebne, interaktívna 

učebňa), školský klub detí, učiteľská knižnica, žiacka knižnica, zborovňa, kabinety učiteľov 

(chémia, fyzika, biológia, matematika, geografia, anglický jazyk 1 a 2, nemecký jazyk, dejepis, 

slovenský jazyk, výtvarná výchova, kabinet pre r. 1.-2. ZŠ, kabinet pre r. 3.-4. ZŠ, kabinet ŠKD, 

výchovných poradcov, školskej psychologičky), telocvičný trakt – veľká a malá telocvičňa, 

zrkadlová sála, 1 náraďovňa,  posilňovňa, kabinet učiteľov telesnej výchovy, šatne, sprchy, toalety, 

sklad učebníc, sklad CO, opravárenská dielňa a skladové priestory. 

V škole boli realizované opravy: 

a) Financované zriaďovateľom 

- Rekonštrukcia strechy nad školou  

b) Financované školou v spolupráci s OZ 

- nákup PC, laptopov, tlačiarní, projektorov, tonerov do tlačiarní 

- nákup nových šatňových skriniek pre 20 tried  

- rekonštrukcia kabinetu chémie s podporou spúonzora a OZ 

c) Financované školou 

- opravy popraskaných a zatečených stien, maľovanie v triedach 

- nákup a výmena 11 ks tabúľ v triedach 

- opravy školského nábytku, dvier na triedach, šatňových skríň 

- údržba internetovej siete na Tilgnerovej a Fadruszovej ul.  

- nákup 12 ks pohoviek – oddychové zóny na školských chodbách 

- výmena poškodených žalúzií v triedach 

- nákup školských lavíc 

- nákup nových skriniek a pohoviek do priestorov na hranie na Fadruszovej ulici 

-   
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21. Školské jedálne 
 

Vedúci školských jedální a kontakty: 

  Školská jedáleň pri Meno a priezvisko vedúcej 

ŠJ 
tel. e-mail, webové sídlo: 

1 ZŠ Karloveská 61  Marek Ravasz 02/654 20 043 jedalen@zskarlova61.sk  
2 ZŠ Majerníkova 62 Magdaléna Škerková 02/654 28 301 sjzs.majernikova@gmail.com 
3 SŠ Tilgnerova 14 Marián Maszay 02/654 22 603 marian.maszay@tilgnerka.edu.sk 

 

 Kvalita stravovania, podľa vyjadrenia riaditeľov škôl, je v školách na veľmi dobrej úrovni. 

Nezaznamenali sme žiadne podnety ani sťažnosti. Konštatujeme však veľmi ťažké podmienky 

v práci školských jedální (ŠJ) z dôvodov častej absencie pre chorobu zamestnancov a s tým 

spojené zastupovanie počas neprítomnosti a absolútnemu nedostatku pracovných síl. 

 Školské jedálne realizovali projekty, podporované Európskou úniou: 
• Školský mliečny program na podporu zdravej výživy, 
• Školské ovocie na podporu konzumácie ovocia a zeleniny od domácich pestovateľov. 

 Školské jedálne (ŠJ) pripravovali stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr 

pre školské stravovanie s účinnosťou od 1.9.2016. Základnou požiadavkou bola a je čerstvosť 

a najvyššia kvalita potravín s možnosťou vysledovania pôvodu potravín.  Príprava diétnej stravy 

sa v ŠJ pri školách nerealizovala. 

 

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy s právnou subjektivitou za rok 2018 sú vyjadrené v protokoloch právneho subjektu – 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 v súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 597/2003 Z.z. o 

financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a sú prílohami správ 

jednotlivých škôl. 

 

Prehľad rekonštrukcií, opráv, údržby a vybavenia  ZŠ a jeho školských zariadení v roku 

2019, zabezpečené mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves prostredníctvom podniku 

Verejnoprospešných prác Karlova Ves, alebo externých dodávateľov a boli financované z 

rozpočtu a mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti: 

 

 
Škola/školské 
zariadenie Opravy, rekonštrukcie, projekty v obejktoch škôl za rok 2019 náklad v € s DPH 

Budova Majerníkova 
60 rekonštrukcia stien kuchyne 2 468,70 

  projekt rekonštrukcie soc.zariadeni sever 3 590,00 

  projekt rekonštrukcie ležatých rozvodov 3 500,00 

ŠJ Majerníkova 60 Elektrický konvektomat bojlerový 19 761,58 

ZŠ Majerníkova 62 Odstránenie havarijnej situácie v školskom bazéne (2018 - 2019) 1 198 094,78 

  výmena okien na časti budovy ZŠ  61 440,00 

  oprava kanalizácie pod bazénom 471,36 

  oprava kanalizácie okolo bazéna 847,52 

  oprava dlažby pred bazénom   

mailto:sjzs.majernikova@gmail.com
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  oprava strechy nad bazénom - čiastočná 2 774,90 

  výmena časti liatinových dažďových zvodov 1 445,99 

  čistenie kanalizácie - napojenie do hlavného kanalizačného zberača 554,60 

  oprava výmenníka tepla 1 563,19 

  výmena osvetlenia v telocvični 3 641,28 

  nové vchodové dvere do objektu školy 1 826,40 

  epoxidová podlaha vo vstupnej hale k bazénu 5 062,68 

  
Rekonštrukcia sociálnych zariadeni, zdravotechniky a inžinierských sietí pre 
telocvične ZŠ A. Dubčeka (dotácia MŠVVaŠ 99 084 Eur) 123 806,62 

  
projekt - Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky 
objektu ZŠ A. Dubčeka 48 000,00 

ZŠ Tilgnerova  výmena uztváracích ventilov na vodu 3 098,88 

  rekonštrukcia strechy posledná fáza 3 019,28 

  Nová hydroizolácia a oprava krovu nadstavby - posledná etapa 11 360,96 

  Rekonštrukcia elektroinštalácie 1. a 2. etapa - prebieha (začala v r. 2019)   

ZŠ Karloveská 61 oprava ventilov rozvodu vody  2 278,80 

  oprava a výmena čerpadla  4 334,68 

ŠJ Karloveská 61 univerzálny robot s príslušenstvom  9 958,68 

 
Zdroj: Oddelenie správy budov, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 


