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Úvod
Školstvo je, obrazne povedané, „krajčírskou dielňou“, ktorá v oblasti ľudských zdrojov
šije oblek na potreby trhu práce v príslušnom štáte, či regióne. Tak, ako potrebuje svoju
koncepciu a víziu budúcnosti každý štát i každý región a jeho jednotlivé časti, tak potrebuje mať
svoju víziu budúcnosti i školstvo. Toto primárne reaguje na trendy rozvoja nastolené v programe
rozvoja regiónu.
Oddelenie školstva BSK analyzovalo stav škôl a školských zariadení Bratislavského
samosprávneho kraja a predkladá materiál, ktorý podáva základné informácie o stave školstva
BSK a cestách jeho ďalšieho rozvoja. Materiál má slúžiť, ako podklad na prijímanie ďalších
rozhodnutí o trendoch a štrukturálnych zmenách v oblasti školstva.
Všetky vlády po roku 1989 deklarovali, že školstvo je jednou z hlavných priorít,
najvýznamnejších a trvalých oblastí, ktoré treba permanentne podporovať a rozvíjať. Európa
prechádza v súčasnosti k tzv. učiacej sa spoločnosti, ktorá akcentuje celoživotné vzdelávanie
človeka, ako jeden z hlavných princípov rozvoja ekonomickej prosperity Európskeho
spoločenstva. Nástup informačnej spoločnosti a globalizácia ekonomiky kladú pred školský
systém nové úlohy a stavajú ho na novú vyššiu úroveň. Školstvo je vo vyspelých krajinách
obrazne povedané najvýznamnejším „výrobným“ rezortom. Vzdelanie sa stáva kľúčom k
životnému úspechu človeka, ale aj spoločnosti, najlepšou investíciou do budúcnosti, účinnou a
významnou prevenciou proti nezamestnanosti, zločinnosti, drogovej závislosti a pod.
Škola sa musí stať vo svojom regióne miestom vzdelávania mladej populácie, ale i
celoživotného vzdelávania. Súčasne musí byť kultúrnym, športovým a spoločenským centrom.
Cieľom pri rozvíjaní školstva musí byť vytvorenie prostredia pre zdravú súťaživosť škôl,
diferenciáciu, orientáciu na kvalitu, výkonnosť. Po vstupe SR do EÚ musia byť školy v
Bratislavskom samosprávnom kraji schopné konkurovať školám z krajín EÚ, byť im partnerom,
ba v mnohých smeroch by mali byť schopné udávať tempo rozvoja jednotlivých odvetví.
Dlhodobý zámer rozvoja stredného školstva, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja, vychádza predovšetkým z dvoch základných dokumentov:
Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania a národný program výchovy a vzdelávania v
Slovenskej republike /Milénium/ z roku 2000
Stratégia rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja, prijatá Zastupiteľstvom BSK v
júni 2003
Autori pri spracovaní materiálu využili aj rad ďalších dostupných dokumentov, analýz a
údajov, hlavne vlastnú pasportizačnú bázu mapujúcu situácia na jednotlivých školách začiatkom
roka 2003, zo Štatistického úradu SR, Národného úradu práce, Krajského úradu práce a ďalších
inštitúcií. Okrem iného mali k dispozícii materiál Štátneho inštitútu odborného vzdelávania:
Optimalizácia odborného vzdelávania a prípravy v BSK spracovanú Ing. Pavlom Korbasom/
z neho sme čerpali viacero údajov a informácií/, Koncepciu decentralizácie a modernizácie
verejnej správy, Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike,
Integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja SR /Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR/, Prognózu vývoja materských, základných a stredných škôl do roku 2015
spracovanú Oddelením analýz a prognóz Ústavu informácií a prognóz školstva, Memorandum o
celoživotnom vzdelávaní /materiál Komisie Európskych spoločenstiev/, Bielu knihu Európskej
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únie, Informáciu o uplatňovaní absolventov stredných škôl na trhu práce, Postup transformácie
študijných a učebných odborov s ohľadom na všeobecno-vzdelávaciu zložku vzdelávania a
kvantitatívny vývoj regionálneho školstva v rokoch 1996 až 2001 podľa krajov, Ročenku Ústavu
informácií a prognóz o deťoch a mládeži za rok 2002 „Deti a mládež v číslach za rok 2002“, ale
aj ďalšie dokumenty a materiály, ktorých obsah sa plne, alebo z časti dotýkal problematiky
rozvoja stredného školstva v Bratislavskom samosprávnom kraji.
S poľutovaním treba konštatovať, že autori nemali k dispozícii žiaden koncepčný materiál
tohto druhu z minulosti, resp. od predchádzajúcich zriaďovateľov týchto škôl. Podľa dostupných
informácií sa podobný materiál najmenej dvadsať rokov dozadu nespracúval. Ak by jestvoval,
bola by možnosť porovnania smerovania stredného školstva v regióne s ohľadom na kontinuitu a
trendy ekonomického a sociálneho vývoja bratislavského kraja.
Školstvo v Bratislave vždy bolo na špici slovenského i československého školstva. Túto
tradíciu si chce nielen zachovať, ale je tu predpoklad udávať v niektorých oblastiach tempo
rozvoja i v stredoeurópskom, či celoeurópskom rozmere. Výsostnú dominanciu malo a má
gymnaziálne a umelecké školstvo, ale aj niektoré priemyselné odbory. Slabšie výsledky boli v
minulosti v oblasti obchodu a služieb.
Školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja musí byť
permanentne schopné pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov pre
potreby praxe, pre remeslá, ale v ďalších odboroch aj pre vysokoškolské štúdium doma i v
zahraničí. Nemali by sme sa však dopustiť chyby, ktorej sa dopustili niektoré európske krajiny,
že prílišnou liberalizáciou prijímacieho konania dosiahli, že sa im prestali hlásiť žiaci do
niektorých učebných odborov, čo malo za následok nedostatok odborníkov a kvalifikovanej
pracovnej sily pre niektoré profesie. To spôsobilo, že cena niektorých služieb neúmerne vzrástla
a okrem toho musia prenášať výrobné linky z niektorých závodov do iných krajín pre nedostatok
kvalifikovanej pracovnej sily.
Materiál reaguje na súčasný dlhodobý pokles populačnej krivky v Bratislavskom
samosprávnom kraji i na celom Slovensku. Už v súčasnosti prechádza sieť škôl racionalizáciou,
ktorá však musí mať svoje hranice. Naznačuje možnosti rozvoja stredného školstva, zdôrazňujúc
cesty k vyššej kvalite, kompatibilite s Európskou úniou a najmä cestu k tvorivosti, kreativite,
odbornej, jazykovej a informačno-technologickej vybavenosti absolventov týchto škôl. K tomu,
aby stredné školy boli stabilizovanou oblasťou, vytvárajúcou všetky predpoklady pre rozvoj
ekonomickej prosperity regiónu i životnej úrovne jeho obyvateľov.

3

2. Spoločenské východiská rozvoja stredného školstva
v Bratislavskom samosprávnom kraji
Úlohou stredného školstva je pripraviť pre potreby trhu práce kvalifikovaných
odborníkov v celom spektre študijných a učebných odborov tak, aby boli zabezpečené
požiadavky a potreby bezproblémového chodu a rozvoja ekonomiky a spoločenského života
Bratislavského samosprávneho kraja, Slovenska, ale aby boli vytvorené predpoklady aj pre
kariérny rast každého jedného absolventa. Bratislavské školstvo, predovšetkým stredné a vysoké
školstvo, vždy patrilo a patrí k slovenskej i európskej špičke. Tento trend a pozíciu si chce aj v
nasledujúcich rokoch nielen upevniť, ale ešte posilniť. To si vyžaduje trpezlivú, systematickú
prácu na štruktúre a predovšetkým kvalite a efektívnosti školstva v Bratislavskom samosprávnom
kraji.
S realizáciou zmien v školstve sa už na samosprávnej úrovni začalo spolu s prechodom
kompetencií zo štátnej správy na verejnú správu.
Významnou úlohou na najbližšie roky je úloha reštrukturalizácia siete škôl, odborov a
odborných zameraní štúdia. S tým je spojená racionalizácia súčasnej siete. Prostredníctvom
reštrukturalizácie a racionalizácie možno postupne zosúladiť štruktúru škôl a spektrum
ponúkaných vzdelávacích potrieb s potrebami trhu práce a dopytom po vzdelávacích službách.
Výsledné riešenia musia brať do úvahy potreby a požiadavky všetkých zúčastnených a do
procesu vstupujúcich činiteľov, ale aj celkový spoločenský a ekonomický prospech a prínos.
Pri prechode spoločnosti do 21. storočia sa vyžadujú veľké zmeny v príprave mládeže na
život a prácu v globalizujúcej sa spoločnosti, spoločnosti založenej na poznaní a poznatkoch, na
nových kompetenciách a zručnostiach, najmä v oblasti informačných technológií.
Dôležitým prvkom školstva pre najbližšie roky sa stáva úloha účelnej kooperácie škôl v
Bratislavskom samosprávnom kraji so špičkovými a kvalitnými školami a pracoviskami doma,
ale i v krajinách Európskej únie. Súčasne s tým je novou úloha pripravovať absolventov
stredných škôl nielen pre slovenský trh práce a štúdium na slovenských vysokých školách, ale i
pre európsky trh práce a štúdium na špičkových zahraničných vysokých školách, zahraničných,
ale najmä domácich špičkových pracoviskách i v oblasti celej škály remesiel, obchodu a služieb.

2.1. Ekonomické a sociálne charakteristiky Bratislavského
samosprávneho kraja
Bratislavský kraj s 2053,2 km štvorcových je najmenším krajom SR s podielom 4,2%
rozlohy Slovenskej republiky. Jeho pozíciu ovplyvňuje spoločná hranica s Rakúskom, Českou
republikou a Maďarskou republikou. Na severe, východe a juhovýchode hraničí s Trnavským
krajom. V kraji je najzápadnejší bod SR na západnej hranici s Rakúskom v obci Záhorská Ves.
Podľa územno-správneho usporiadania sa člení na 8 okresov, z nich je najmenší svojou
rozlohou okres Bratislava I., najväčší okres Malacky, na ktorý pripadá až 46,2% rozlohy kraja.
Zo zdrojov nerastných surovín majú nadregionálny význam ložiská ropy a zemného plynu
na Záhorskej nížine. Nížiny sú zdrojom surovín pre stavebníctvo. Ide najmä o ložiská
štrkopieskov v okresoch Senec a Malacky. V okrese Bratislava IV, Senec a Malacky sú zásoby
tehliarskych ílov. Pohorie Malých Karpát bolo a je zdrojom kvalitného dreva a viacerých
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nerastných surovín /zlato, mangán z ílovitých bridlíc, pyritová a antimónová ruda, vápence a
dolomity, stavebný kameň/.
K 31. decembru 2001 mal Bratislavský kraj 599 042 obyvateľov, čím sa zaraďuje na 7.
miesto v medzi krajskom porovnaní a jeho podiel na celkovom počte obyvateľov Slovenska bol
11,1 %. Bratislava, ako hlavné mesto Slovenska predstavuje 71,5% z počtu obyvateľov kraja.
Hustota obyvateľstva 291,8 obyvateľa na jeden štvorcový kilometer znamená najvyššiu hustotu
v porovnaní s inými krajmi a je to 2,7 krát vyšší priemer, ako je celoslovenský priemer.
V Bratislavskom samosprávnom kraji podobne, ako na celom Slovensku, evidujeme
tendenciu znižovania pôrodnosti v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím, čo sa premieta v
redukcii prirodzeného prírastku obyvateľstva. V rokoch 1991-2001 dochádza v meste Bratislava
k úbytku obyvateľov a v mimobratislavských okresoch (Malacky, Pezinok, Senec) dochádza k
miernemu rastu počtu obyvateľov, čo je z časti aj prejavom suburbanizácie. V okresoch regiónu
je zaznamenaný rast počtu obyvateľov, aj keď index rastu poukazuje na postupnú stagnáciu
počtu obyvateľov.
Tabuľka Index rastu
Región
Bratislava mesto
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Bratislavský a Trnavský kraj
SR

1970-1980
124,3
118,2
108,6
113,3
110,0

Index rastu
1980-1991
116,3
111,5
102,9
107,3
105,7

1991-2001
96,9
98,8
101,7
100,1
102,0

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov 1970, 1980, 1991; Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Počet obyvateľov tohto územia sa v rokoch 1991-2001 zvýšil o 1675 osôb, t.j. o 0,15%.
Výrazné sú rozdiely rastu počtu obyvateľov v jednotlivých častiach regiónu, pričom mesto
Bratislava vykazuje pokles počtu obyvateľov za sledované obdobie až o 3,06%.
Veková štruktúra
Vzhľadom na vekovú štruktúru obyvateľstva pozorujeme na Slovensku proces starnutia
obyvateľstva – pokles zastúpenia detskej zložky a nárast podielu poproduktívneho obyvateľstva.
Najintenzívnejší je v hlavnom meste Bratislava, kde podiel poproduktívneho obyvateľstva v
okresoch Bratislava I., II. a III. dosahuje hodnotu nad 24%, výnimkou je okres Bratislava V, v
ktorom je nízky podiel staršieho obyvateľstva a vyššie zastúpenie má produktívne obyvateľstvo.
Vo všetkých okresoch regiónu je nižšie zastúpenie predproduktívnej zložky obyvateľstva
ako vykazuje slovenský priemer (18,9%), takmer vo všetkých okresoch je vyššie zastúpenie
produktívneho obyvateľstva.
Index vitality
Slúži ako orientačný ukazovateľ kvality demografického potenciálu. Je daný pomerom
predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva.
Na Slovensku dosahuje index vitality hodnotu 104,9, čo predstavuje stagnujúci až mierne
klesajúci typ populácie. V regióne (Bratislavský a Trnavský kraj) dosahuje index vitality hodnotu
87,5, čo predstavuje regresívny typ populácie, pričom najvýraznejší regresívny typ populácie je
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v okresoch Bratislava I, II a III, v ktorých je nízke percento obyvateľstva v predproduktívnom
veku a vysoké percento zastúpenia poproduktívneho obyvateľstva.
Z okresov Bratislavského a Trnavského kraja majú stagnujúci až mierne klesajúci typ
populácie okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Všetky ostatné okresy majú regresívny typ
populácie.

Tabuľka Veková štruktúra v r. 2001
Región
Bratislava mesto
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Bratislavský a
Trnavský kraj
SR

vo veku
predproduktívnom produktívnom poproduktívnom
14
62,9
19,4
14,9
63
18,9
17,7
63,5
18,2
16,2
63,2
18,6
18,9

62,3

index vitality
72,2
78,7
97,38
87,5

18

104,9

Zdroj: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v r. 2001, ŠÚ SR

Tabuľka Veková štruktúra obyvateľov v r. 2001
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Údaje za vzdelanostnú štruktúru udávame za r. 1991, keďže sa zisťujú iba pri Sčítaní
ľudu, domov a bytov.
V SR v r. 1991 38% občanov malo základné vzdelanie, 28% učňovské a stredné bez
maturity, 24% učňovské a stredné s maturitou, 7,7% vysokoškolské vzdelanie.
Bratislava - mesto sa dlhodobo vyznačuje vysokým podielom vysokoškolsky vzdelaných
obyvateľov 22% a percentom obyvateľov s učňovským vzdelaním s maturitou a stredoškolským
vzdelaním 32% (vysoko nad slovenský priemer).
Tabuľka Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva v roku 1991
Región
základné SOU bez SOU
vysokoškolské Bez
vzdelanie maturity s maturitou vzdelanie
udania
a ostatné
a bez škol.
stredoškolské
vzdelania
vzdelanie
v%
Bratislava mesto
22,6
20,3
32,1
21,9
3,1
Bratislavský kraj
27,0
23,4
29,4
17,7
2,5
Trnavský kraj
41,5
30,5
21,4
5,4
1,1
Slovenská republika
38,2
28,1
24,3
7,7
1,6

spolu

100,0
100,0
100,0
100,0

Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991

Ekonomika -hrubý domáci produkt
Dosiahnutú hospodársko – sociálnu úroveň v jednotlivých regiónoch v rozhodujúcej
miere charakterizuje syntetický ukazovateľ regionálneho hrubého domáceho produktu (ďalej
HDP), ktorý slúži aj ako východisko formovania regionálnej politiky na úrovni EÚ i štátu.
Tabuľka Hrubý domáci produkt v PPS na obyvateľa regiónu v roku 1999
Región
Počet obyv.
HDP v mil. HDP v
HDP v PPS na
PPS
PPS/obyv.
obyv. k  EU 15
(tisíc)
(Sk)
(Sk)
(%)
Bratislavský
617,0
12240
20286
95,4
kraj
Trnavský
551,0
6061
11083
52,1
kraj
Región
1168,0
18301
15664
73,7
spolu
Slovensko
5400,0
55300
10234
48,1
Zdroj: Regionálny HDP v krajinách strednej Európy, ŠÚ, 1999

Z uvádzaných údajov vyplýva, že Bratislavský región patrí medzi najvyspelejšie regióny
v ekonomike Slovenska. Na celkovom HDP Slovenska sa podieľa 33,1%, i keď podiel
obyvateľstva predstavuje len 26,1%. V porovnaní s priemerom HDP/obyvateľa dnešných 15
členských krajín EÚ sa pohybuje za posledné tri roky na hranici 75%, čo i v európskom meradle
radí región medzi ekonomicky vyspelejšie a atraktívne regióny.
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Porovnanie dynamiky tvorby HDP/obyv. regiónu za obdobie rokov 1997 a 1999
naznačuje miernu i keď diferencovanú dynamiku vývoja. Región dosahuje v porovnaní s
priemerom Slovenska nadpriemernú úroveň (index 1,5 – 1,6). Túto úroveň predovšetkým
ovplyvňuje Bratislavský kraj, keď v roku 1997 bol v tomto regióne vytvorený HDP/obyv. vo
výške 19 900 PPS, čo je 2,3 krát viac v porovnaní s priemerom Slovenska a v roku 2000 tento
index predstavoval 1,98.
Zahraničný kapitál má pozitívny vplyv na reštrukturalizáciu ekonomiky regiónov,
zvyšovanie kvality výroby, transfer moderných technológií, ako aj zlepšuje podnikateľskú klímu
a etiku. Atraktivitu regiónu je možné najlepšie dokumentovať údajmi o lokalizácii zahraničných
investícií do podnikateľskej sféry. Celkové zahraničné investície v ekonomike Slovenska do
konca roku 1999 dosiahli len 85 mld. Sk, čo bolo na ročnej báze len približne 1,5 % HDP
krajiny. K 31. 9. 2001 priame zahraničné investície v ekonomike Slovenska dosiahli úroveň 170
mld. Sk. K tomu istému obdobiu bolo v regióne lokalizovaných približne 57% zo všetkých
zahraničných investícií v SR v celkovom objeme 2 053,0 miliónov USD (Menový prehľad, NBS
12/2001).
V počiatočnej fáze, od roku 1993, rozhodujúca časť zahraničných investícií bola
lokalizovaná v Bratislavskom kraji (vyše 65 % zahraničného kapitálu do roku 1996). Dôvodom
bola najmä vysokokvalifikovaná pracovná sila, relatívne veľký trh (dôležitý najmä pri vstupe
bankových a obchodných podnikov). Nasýtením tohto trhu ako aj vyčerpaním voľnej pracovnej
sily (čo viedlo k zvýšeniu jej ceny) sa postupne kapitál presúval aj do iných regiónov. Pozitívnu
úlohu najmä pri vstupe na západné Slovensko zohralo aj dobudovanie základnej infraštruktúry.
To všetko viedlo k poklesu podielu Bratislavského kraja až o 10 % na súčasných 51,4 %
(neberúc do úvahy investície do bankového sektora).
Tabuľka Priame zahraničné investície v podnikateľskej sfére k 30. 9. 2001 (v mil. Sk)
Región
Zahraničné investície Zahraničné investície
Podiel
(mil. Sk)
(mil. USD)
(%)
Bratislavský
87 816
1856,1
51,4
kraj
Trnavský kraj
9 337
197,4
5,5
Región spolu
97 153
2053,5
56,9
Slovensko
170 700
3608,0
100,0
Zdroj: Bulletin, Národná banka Slovenska No. 12, 2001

Uvedený stav v alokácii zahraničných investícií pritom nebol zo strany štátu osobitne
ovplyvňovaný, investorom neboli poskytované mimoriadne regionálne výhody, takže v trhových
podmienkach sa presadili nasledovné vnútorné podmienky regiónu ako rozhodujúce faktory pre
alokáciu investícií:
1. diverzifikovaná odvetvová štruktúra priemyselnej základne a zvlášť diverzifikovaná
štruktúra trhových služieb, ktoré sa vyznačovali za posledných 10 rokov pomerne vysokou
dynamikou rozvoja a v súčasnosti sa trhové služby podieľajú 43,8% na celkovej zamestnanosti v
regióne,
2. disponibilný ľudský kapitál s vysokým podielom vysokoškolsky a stredoškolsky
vzdelaného obyvateľstva. Tento podiel dosahuje približne 60% a podľa výsledkov cenzu 2001
bude zrejme ešte vyšší. Rozvinutá vzdelávacia základňa je schopná zabezpečiť i v budúcnosti
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reprodukciu kvalifikovanej pracovnej sily. Na území regiónu je lokalizovaných 60 gymnázií, 75
stredných odborných škôl a 7 vysokých škôl s 34 fakultami,
3. rozvinutá vedecko – výskumná základňa s 11 800 pracovníkmi, čo predstavuje 53%
výskumnej základne SR,
4. geoekonomická poloha, ktorá je daná tým, že regiónom prechádzajú dopravné koridory
TIN a TEN (vrátane vodnej cesty Dunaj),
5. existencia vybudovanej kapacitnej vnútroregionálnej dopravnej siete, ktorá umožňuje
vyrovnávanie podmienok pre podnikanie v regióne ako i jeho funkčnú homogenizáciu.
Hospodárska štruktúra regiónu
Pre ekonomickú štruktúru regiónu je za obdobie transformácie ekonomiky na podmienky
trhového hospodárstva charakteristický rastúci podiel terciárneho sektoru. V porovnaní s rokom
1996 predovšetkým v Bratislavskom kraji naďalej klesá podiel primárneho sektoru (z 2,3% na
1,5%) a rastie podiel terciálneho sektoru (zo 72,9% na 75,1%). V dôsledku tohto vývoja región
ako celok dosahuje progresívnejšiu sektorovú štruktúru ako je priemer za Slovensko.
V porovnaní s rokom 1993 došlo v odvetvovej štruktúre k poklesu zamestnanosti v
priemysle a stavebníctve a výrazne vzrástol podiel odvetví podnikateľských trhových služieb,
najmä odvetví - obchod, hotely, reštaurácie, peňažníctvo a poisťovníctvo. Odvetvová štruktúra
priemyslu v Bratislavskom samosprávnom kraji je dominantne orientovaná na výrobu
dopravných prostriedkov v nadnárodnej spoločnosti Volkswagen, rafinérske spracovanie ropy a
široké spektrum výrobkov organickej a anorganickej chémie v podnikoch Slovnaft a Istrochem.
Rozsiahly sortiment vyrába aj odvetvie potravinárstva. Medzi ťažiskové patrí aj výroba
elektrických zariadení a strojov, vydavateľská činnosť a tlač.
Z ekonomického, spoločenského a vedecko-technického hľadiska je Bratislavský kraj
najrozvinutejším regiónom Slovenska. Je hybným pólom v rozvoji hospodárstva.
Výhody Bratislavského kraja:
 Poloha pri hraniciach s Rakúskom, Maďarskom a ČR
 Vzdialenosť významných miest – Viedeň (60 km), Budapešť (200 km), Brno (180 km)
 Poloha na priesečníku medzinárodne významných komunikačných uzlov cestnej, lodnej a
leteckej prepravy (diaľnice, letisko, prístav)
 Centrum bánk, ministerstiev a významných inštitúcií
 Centrum školstva a vedy
 Centrum kultúry
 Centrum športu
 Vysokokvalifikovaná, jazykovo vybavená adaptabilná pracovná sila
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Zastúpenie organizácií Bratislavského kraja podľa aktivít /k decembru 1999/
Aktivity
Počet organizácií
%
Pošta a telekomunikácie
31
0,2
Poľnohospodárstvo
154
0,9
Finančné inštitúcie
302
1,7
Hotely a reštaurácie
362
2,0
Doprava
536
3,0
Stavebníctvo
1 081
6,0
Priemysel
1 660
9,2
Nehnuteľnosti
4 747
26,3
Obchod
8 596
47,6
Iné
595
3,3
Celkom
18 064
100,0

Priemysel kraja je charakterizovaný významným polyfunkčným charakterom odvetví a
významným podielom na objeme celoslovenskej priemyselnej produkcie.
V odvetvovej štruktúre má dominantné postavenie chemický, strojársky a potravinársky
priemysel. Exportnú výkonnosť kraja zabezpečuje najmä odvetvie výroby dopravných
prostriedkov (Volkswagen Slovakia a.s.).
10 najvýznamnejších podnikov sídliacich v Bratislave:
Volkswagen Slovakia, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovnaft, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Kerametal, a.s.
Slovnaft Benzinol, a.s.
Slovenské telekomunikácie, a.s.
Slovenské železnice, a.s.
Doprastav, a.s.
Západoslovenské energetické závody, a.s.
Silné stránky v priemysle:
 Polyfunkčný charakter priemyselnej produkcie
 Silná tradícia chemickej a potravinárskej výroby
 Rast ekonomickej a exportnej výkonnosti strojárskeho (automobilového) priemyslu
 Vysoká koncentrácia zahraničných investícií
 Koncentrácia vedecko-výskumnej základne
Najväčší strategickí investori:
Volkswagen Slovakia Bratislava
Billa Bratislava
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Eurotel Bratislava
Henkel Slovensko
Hirocem Rohožník
IBM Slovensko
Probugas Bratislava
Siemens Bratislava
Tatra banka Bratislava
Tesco Stores SR
Unilever Slovensko
Jacobs Suchard Figaro Bratislava
Whirpool Slovakia Bratislava
OMV Slovensko Bratislava
Polus Investment Bratislava
Carrefour
Strategickým cieľom rozvoja kraja je udržateľnosť postavenia ekonomiky a zvýšenie
konkurencieschopnosti efektívnejším využitím jeho rozvojových zdrojov v polohovom,
ekonomickom a ľudskom potenciáli.
Pre dosiahnutie tohto cieľa sú stanovené nasledovné globálne ciele:
 Tvorba efektívnych miest a zníženie nezamestnanosti
 Podpora kontinuálneho rastu konkurencieschopnej produkcie
 Rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry
 Rozvoj výroby a služieb založených na domácich zdrojoch
 Ochrana a skvalitňovanie životného prostredia
 Rozvoj vidieka a multifunkčné poľnohospodárstvo
 Rozvoj vedy a vzdelanosti
Kraj obhospodaruje najnižšiu výmeru poľnohospodárskej pôdy zo všetkých krajov na
Slovensku. K jeho špecifikám patrí pestovanie a spracovanie hrozna.
V kraji je vytvorená hustá sieť zariadení vnútorného obchodu, pohostinstva a ubytovania,
v ktorých podniká okolo 45,8 % z celkového počtu podnikov zameraných na tvorbu zisku a viac,
ako tretina z počtu živnostníkov v kraji. Viac ako štvrtina z celkového počtu právnických osôb
zameraných na tvorbu zisku a takmer štvrtina živnostníkov v kraji podnikala v oblasti
nehnuteľností, prenajímania a v iných obchodných službách.
Na vysokých školách v Bratislavskom samosprávnom kraji študuje v dennom štúdiu
okolo 38,3% z počtu poslucháčov v celej Slovenskej republike.
V oblasti kultúry tvorí najsilnejšiu bázu divadelníctvo viazané na hlavné mesto
Bratislavu, ale aj hudobná scéna. Rozvetvená je sieť múzeí, galérií a knižníc. V Bratislave je
sústredená špička týchto odvetví na Slovensku.
Zdravotná starostlivosť je viazaná okrem bežnej služby obyvateľstvu na vysoko
špecializované nemocnice, odborné liečebné ústavy, špecializované a rehabilitačné zariadenia, z
ktorých mnohé poskytujú liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou.
Uvedené charakteristiky sa musia pružne premietať do plánu výkonov škôl, teda do
skladby odborov a odborných zameraní, ktoré sa na školách v Bratislavskom
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samosprávnom kraji otvárajú a perspektívne plánujú zaviesť. Školstvo musí byť schopné
pružne reagovať na meniace sa potreby trhu práce a zmenu v štruktúre a výkonnosti v
jednotlivých oblastiach ekonomiky a služieb.
Strategickým cieľom Bratislavského regiónu sa stalo zvýšenie konkurencieschopnosti
regiónu okrem iného prostredníctvom stimulovania inovatívnych technológií, rozvoj
informačných technológií, transfer technológií, podpora inovatívne orientovaného malého a
stredného podnikania, budovanie a rozvoj vedecko-technických parkov. Tieto zámery sa odrazili
v Bratislavskom regióne uskutočnením viacerých iniciatív, ktoré smerovali k vytvoreniu
vedeckotechnického alebo technologického parku (lokality Jarovce-Kitsee, Patrónka, Devínska
Nová Ves, Plavecký Štvrtok, Istrochem, Malacky, Senec - Červený Majer), ktorý by zhodnotil
znalostný potenciál regiónu do rozvoja vyšších technológií. Boli spracované štúdie výstavby,
avšak do fázy realizácie sa zatiaľ nedostal ani jeden zo zámerov, a to najmä kvôli absencii
investorov a problémov s vlastníctvom pozemkov. V súčasnosti sa úspešne realizuje v oblasti
Plaveckého Štvrtku iniciatíva v rámci projektu Euro Valley (združuje inštitúcie z oblasti
podnikateľskej sféry aj samosprávy) a smeruje k vytvoreniu parku na spôsob francúzskeho
Sophia Antipolis, kde by mali byť lokalizované firmy z oblasti high-tech priemyslu a niektoré
pracoviská STU a výskumných ústavov. V meste Malacky sa kontinuálne pripravuje zriadenie
strednej odbornej školy, ktorá by zabezpečovala prísun kvalifikovanej pracovnej sily pre usídlené
firmy.
V oblasti využívania informačných technológií v malých a stredných podnikoch
uskutočnila výskum Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME
2002). Podľa záverov výskumu možno konštatovať, že stúpa množstvo samostatných počítačov
pripojených na počítačovú sieť a na internet. Bratislavský kraj možno považovať za vyspelý v
oblasti penetrácie vyspelých informačných technológií, až 60% firiem je napojených na internet
(priemer SR je 55%) a 38% firiem je pripojených k lokálnej informačnej sieti, tento kraj patrí aj
najčastejšie využívajúcim internet na pracovné účely (87,7% denne). Veľmi významný je nárast
využívania elektronickej pošty (v celoslovenskom meradle je to o 10 % za posledné dva roky) a
elektronického obchodovania (až o 23%). Internet z pohľadu firiem umožňuje pružnú
komunikáciu s dodávateľmi a odberateľmi, zlepšuje a zjednodušuje komunikáciu s bankou,
využíva sa ako marketingový nástroj.
Školstvo je základňou, ktorá vytvorila predpoklady na vyššiu mieru využívania
informačných technológií v bežnej pracovnej praxi. Do budúcnosti bude potrebné urobiť v
tejto oblasti vyššie investície, aby sa dosiahla a pestovala už na školách špička v oblasti
informačných a komunikačných technológií. Tu sa očakáva oveľa väčšia pomoc školám aj
zo strany podnikateľskej a hospodárskej praxe. Súčasne očakávame štátnu podporu na
dokončenie základných úloh projektu Infovek.

12

2.2. Štruktúra a charakteristika trhu práce a pracovnej sily
Bratislavského samosprávneho kraja
Ľudský potenciál
Ľudský potenciál je najväčšou devízou a predpokladom rozvoja Bratislavského
samosprávneho kraja. Úroveň vzdelania obyvateľstva je v regióne nad národným
priemerom. Takmer 25 % všetkých obyvateľov Bratislavy starších ako 25 rokov má
univerzitné vzdelanie. Zodpovedajúca národná porovnávacia hodnota je napriek tomu len
10,7 %. Vysoká vzdelanostná úroveň obyvateľstva vytvára dobré predpoklady pre úspešnú
adopciu potenciálnych nových poznatkov.

Bratislavský samosprávny kraj
(k 31.12.2002)
OKRES
BA 1
BA 2
BA 3
BA 4
BA 5
Malacky
Pezinok
Senec
Celkovo

Rozloha
(km²)
10
92
75
97
94
949
375
361
2053

Počet
obcí
1
3
3
6
4
26
17
28
88

Obyvateľstvo
44798
108139
61418
93058
121259
64354
54164
51825
599015

Vekové zloženie obyvateľstva podľa veku (skupiny)
v Bratislavskom samosprávnom kraji
Okres
0-6
7-14
15-20 21-25
Bratislava 1
2.423 3.332 3.104 3.435
Bratislava 2
6.325 10.095 7.438 8.785
Bratislava 3
3.328 5.222 4.490 5.109
Bratislava 4
6.267 12.163 6.875 7.019
Bratislava 5
5.719 11.684 19.863 14.237
Malacky
4.584 6.846 6.498 6.008
Pezinok
3.729 5.816 5.200 4.806
Senec
3.347 5.596 4.803 4.602
BSK
35.722 60.754 58.271 54.001

Hustota
osídlenia
(km2)
4686
1224
854
1008
1374
67
143
140
301

Nárast
populácie
(%)
-11,15
-0,65
3,18
3,08
-4,47
4,17
7,49
8,92
0,78

Miera
nezamestnanosti
(%)
4,85
3,62
3,16
3,65
4,65
10,13
6,32
7,57
5,18

0-14
15-25
0-25
5.755
6.539 12.294
16.420 16.223 32.643
8.550
9.599 18.149
18.430 13.894 32.324
17.403 34.100 51.503
11.430 12.506 23.936
9.545 10.006 19.551
8.943
9.405 18.348
96.476 112.272 208.748

Trh práce regiónu má na rozdiel od ostatných regiónov SR, ale aj susediacich regiónov
Rakúska, Maďarska a Česka, svoje špecifiká spočívajúce najmä vo:
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1. vysokom podiele kvalifikovaného obyvateľstva, nakoľko z celkového počtu
obyvateľov nad 15 rokov len 8,3% má základné vzdelanie a to sa aj so 69% podieľa na počte
zamestnaných. Obyvateľstvo s vysokoškolským vzdelaním sa podieľa až 17,3% na celkovom
počte obyvateľov a v Bratislavskom kraji je to až 24,6%. V regióne je koncentrovaných viac ako
38% všetkých vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. Potenciál kvalifikovaného obyvateľstva s
vysokoškolským a stredoškolským vzdelaním je využitý na 94%. Počet evidovaných
nezamestnaných tvorí len 6%, pričom pri existujúcom rozsahu pracovných miest ide o
štrukturálnu nezamestnanosť. Na rozdiel od iných regiónov SR problém nezamestnanosti nie je
kľúčovým problémom regiónu a za posledné dva roky možno pozorovať tendenciu jej zníženia.
Skôr sa už začína prejavovať tendencia, že po prekonaní jazykovej bariéry začína kvalifikovaná
pracovná sila migrovať do dobre dostupných ekonomicky vyspelých regiónov Rakúska
a Nemecka;
2. vysoký podiel kvalifikovaného obyvateľstva, ktorý umožnil, že pri prechode na trhové
podmienky rýchle prebehol i proces transformácie sektorovej štruktúry ekonomickej základne a v
jeho rámci osobitne v Bratislavskom kraji;
3. región so 67,8% podielom zamestnaných v terciárnom sektore (Bratislavský kraj až
75%) má progresívnu sektorovú štruktúru, porovnateľnú s vyspelými regiónmi krajín EÚ;
4. migrácia obyvateľstva spojená so zmenou trvalého bydliska nie je zatiaľ v regióne
príliš výrazná a na trhu práce sa výrazne neprejavuje. Na druhej strane je pre región
charakteristický denný pohyb za prácou a službami. Centrom pracovných príležitostí sú mestá a
najmä mesto Bratislava, ktoré tvorí jadro regiónu.
Do jadra regiónu (Bratislavy) za zamestnaním dochádzalo v deväťdesiatych rokoch
priemerne denne 75,7 tis. ekonomicky aktívnych obyvateľov hlavne z najbližšieho, ale i
vzdialenejšieho územia. Saldo dochádzky predstavovalo 70,9 tis. obyvateľov, spolu so
študentmi cca 110 tis. obyvateľov. V súčasnom období sa odhaduje, že priemerne dochádza do
mesta 140-150 tis. obyvateľov.
Za zamestnaním mimo Bratislavy odchádza vyše 7 tis. ekonomicky aktívnych obyvateľov
t.j. 2,9%. Dochádzka za zamestnaním od roku 1980 vzrástla o viac ako 30%. Výrazne vzrástla
dochádzka za prácou do zahraničia, hlavne do blízkeho Rakúska ako i do vzdialenejších štátov.
Dochádzka za prácou do Rakúska i ostatných štátov EÚ sa pohybuje v týždňových reláciách na
úrovni 8500 z regiónu, vrátane príležitostných pracovných možností. Z Bratislavy predstavuje
dochádzka cca 5000 osôb za týždeň, z periférneho pásma cca 3500. Denná dochádzka do
blízkeho Rakúska predstavuje len z Bratislavy vyše 2000 obyvateľov.
S rastom regionálneho HDP sa zvyšuje i rozdiel medzi priemernými mzdami v regióne a
priemerom za SR. Ak v roku 1997 bol rozdiel 18%, potom v roku 2000 tento rozdiel už bol 21%.
Príjmy z pracovnej činnosti na obyvateľa regiónu sú vyššie 1,5 krát oproti priemeru SR.
Najväčším súčasným problémom regionálneho trhu je situácia na trhu práce. Problém nie
je v ponuke pracovných miest. Problém, ktorý negatívne vplýva na sociálnu súdržnosť, je
disparita v príjmoch z pracovnej činnosti medzi rakúskym priestorom a slovenským, maďarským
a českým priestorom. Rádové rozdiely „ceny práce“ vyvolávajú aj nežiadúce pohyby za prácou
aj keď možnosť dennej dochádzky nevyvoláva súbežne tlak na usídlenie v Rakúsku oproti
migrantom z iných krajín. Do budúcna, postupným vyrovnávaním „ceny práce“, ku ktorej už
dochádza najmä u vysokokvalifikovaných technických pracovníkov a špičkových manažérov a
zamestnancov vo finančných službách, sa problém utlmí a prejavia sa výhody voľného pohybu
pracovných síl, aj keď na rakúskej strane sa prejavujú tendencie, aby aj po rozšírení EÚ platili
pre nových členov EÚ obmedzenia voľného pohybu osôb.
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Situácia sa môže podstatne zmeniť po vstupe Slovenska do EÚ, keď sa zvýši atraktivita
regiónu aj pre obyvateľstvo, ktoré bude mať tendenciu k migrácii z ekonomicky zaostalých
regiónov nových členov EÚ, ako aj asociovaných krajín juhovýchodnej Európy.
Tabuľka Zamestnanosť obyvateľstva v roku 1996 a 2000 (osoby)
Región
1996
2000
Bratislavský kraj
377 667
355 466
Trnavský kraj
216 870
190 659
Spolu
594 537
546 122
Slovensko
2 107 323 1 989 152
Zdroj: Zamestnanosť v SR, krajoch a okresoch, ŠU, roky 1993-1966, 2000

Tabuľka Ekonomická aktivita obyvateľstva regiónu v roku 2000
Región
Obyvateľstvo Ek. aktívne
Miera ekonomickej
spolu
obyvateľstvo
aktivity obyvateľstva
(tis. osôb)
(tis. osôb)
(%)
Bratislavský kraj
617,0
337,2
65,3
Trnavský kraj
551,3
273,0
60,8
Spolu
1168,3
610,2
63,2
Slovensko
5398,7
2608,2
60,3
Zdroj: Regionálne porovnania v Slovenskej republike, ŠU, 2000

Tabuľka Ekonomicky aktívne obyvateľstvo nad 15 rokov podľa vzdelania
Región
Základné a SOU
Úplné
Vysokoškolské Spolu
bez
bez
stredné
vzdelania maturity
vzdelanie
Bratislavský
22,2
76,4
155,5
83,0
337,2
kraj
Trnavský kraj
28,4
117,9
104,1
22,6
273,0
Spolu
50,6
194,3
259,6
105,6
610,2
Slovensko
242,8
1051,7
1037,9
275,9
2608,2
Zdroj: Regionálne porovnania v Slovenskej republike, ŠU, 2000

V rámci preskupovania demografického potenciálu regiónu a jeho miest sa dá očakávať, že:
1.
zvýši sa atraktivita centrálnych mestských častí (pri existujúcom trende poklesu
rezidenčnej funkcie) s tendenciou internacionalizácie – posilňovať sa bude stredná generácia
ekonomicky stabilizovanej populácie;
2.
problémom budú tzv. nové obytné súbory, kde sa prehĺbi diferenciácia medzi nimi
hlavne z hľadiska atraktivity pre bývanie (uvedené rozdiely existovali už od počiatku ich vzniku,
ale z celého radu dôvodov sa nemohli výraznejšie prejaviť), ale aj v ich hraniciach začne
dochádzať k socio-priestorovej diferenciácii;
3.
časť populácie sa postupne bude snažiť odsťahovať sa do sebe zodpovedajúcich
podmienok (čo môžu byť podmienky tak lepšie, ako aj horšie);
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4.
časť populácie sa na dlhšie obdobie stabilizuje, lebo k zmene miesta bydliska
nebudú mať vytvorené možnosti;
5.
časť tzv. nových obytných súborov (hlavne vtedy, ak sa nepristúpi k ich
rekonštrukciám) sa postupne začne meniť na sociálne problémové štvrte, na štvrte sociálneho
bývania, či na priestory „vstupu“ do mesta pre imigrantov (domácich i sociálne slabších
zahraničných).
Rozhodovať o tom budú:
1.
lokalita a vzťah (väzba) na iné atraktívne priestory mesta,
2.
kvalita doposiaľ vytvorených rezidenčných podmienok (bytový fond, služby, doprava),
3.
environmentálne a krajinné danosti,
4.
sociálna skladba obyvateľstva a jej pozitívne, resp. negatívne dôsledky (napr. zvýšená
sociálna patológia),
5.
vývoj cien nehnuteľností,
6.
vytvárať sa budú, resp. už sa vytvárajú nové prestížne rezidenčné štvrte, čiastočne
nadväzujú na takéto už v minulosti založené prestížne rezidenčné štvrte mesta na
pahorkoch karpatského masívu. V priebehu 90-tych rokov však začínajú vznikať
nové luxusné rezidenčné štvrte v okrajových častiach Bratislavy (Záhorská Bystrica,
Rača, Rusovce, Jarovce, atď.), resp. za hranicami mesta v sídlach v bezprostrednom
kontakte na mesto (obce v smere Žitného ostrova na Šamorín, ako napr. Kalinkovo,
Hanuliakovo, atď.).
K sociálnym znakom hlavne v juhovýchodnej časti regiónu patrí multietnicita s
významným podielom maďarského a chorvátskeho etnika.
Vo sfére spoločensko-kultúrnej aktivizácie sa bude musieť vyrovnať s celým radom
problémov a nových situácií, ktoré prináša nie len spoločensko-politická zmena, ale aj
spoločensko-hospodárske procesy, ktoré síce majú lokálnu alebo regionálnu podobu, ale ich
podstata je nadregionálna v tom najširšom chápaní. Prijímané opatrenia budú musieť byť
predovšetkým citlivé na faktory multikultúrnosti a multietnicity, ktoré sú historicky založené v
Bratislavskom regióne a majú svoju podobu v spoločensko-kultúrnom materiálnom i duchovnom
dedičstve, ale aj v prítomnom spolupôsobení rôznych etník. Súčasne s narastajúcim migračným
pohybom musia počítať s rozširovaním sa multietnicity a multikulturality o ich nových nositeľov,
ktorí krátkodobejšie, ale i dlhodobo začnú pôsobiť v území a niektorých sídlach. Uvedený
kontakt a spolužitie sa nebude týkať len kultúr blízkych až identických, ale i pre tento región
exotických (fenomén balkánsky, fenomén ázijský, fenomén post-sovietsky, atď.). Tieto nové
fenomény tiež budú tak medzi sebou, ako aj vnútorne sociálne diferencované, so snahami viac
alebo menej sa prispôsobovať hodnotám pôvodnej komunity. Znásobované to už teraz je a aj v
budúcnosti bude postavením na hranici a súčasne významnejšie sa to bude prejavovať
predovšetkým v mestách, kde opäť Bratislava, ale do určitej miery i Trnava, budú mať
dominantné postavenie.

Priestorové rozdiely
Ako vyplýva z analýz, hodnotenie stavu regiónov na úrovni krajov umožňuje robiť určité
závery, ale je zrejmé, že v rámci jednotlivých krajov existujú menšie i väčšie rozdiely v sociálnoekonomickej úrovni okresov, ktoré ich tvoria. Hodnotením sociálno-ekonomickej úrovne
jednotlivých okresov Slovenska na základe vybraných ukazovateľov (príjem z pracovnej činnosti
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a miera nezamestnanosti za obdobie rokov 1997 a 2000) možno určiť štyri základné kategórie
okresov v rámci skúmaného regiónu.
Okresy zaradené do kategórie A,
predstavujú rozvinuté regióny s mnoho-sektorovou ekonomickou základňou. Do tejto
kategórie možno zaradiť celkom 6 okresov: Bratislava I, II, III, IV, Trnava a Piešťany. V
okresoch zaradených do tejto kategórie žije 43,3% regiónu a 9,3% obyvateľov Slovenska.
Okresy zaradené do kategórie B,
predstavujú ekonomicky stabilizované regióny, disponujúce s podmienkami ich ďalšieho
rozvoja za predpokladu selektívnej podpory progresívnych odvetví. Do tejto kategórie možno
zaradiť 7 okresov: Bratislava V, Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Hlohovec, v ktorých
žije 38,7% obyvateľov regiónu a 8,2% obyvateľov Slovenska.
Okresy zaradené do kategórie C,
majú charakter stagnujúcich regiónov s jednostranne orientovaným ekonomickým
potenciálom, ktorý nie je schopný absorbovať disponibilné pracovné sily, čo sa prejavuje v
rastúcej miere nezamestnanosti. Do tejto kategórie možno zaradiť 1 okres: Dunajská Streda, v
ktorom žije 9,8% obyvateľov regiónu a 2,1% obyvateľov Slovenska.
Okresy zaradené do kategórie D,
predstavujú ekonomicky depresné regióny, ktoré sú v dôsledku útlmu tradičných odvetví
v štrukturálnej kríze, alebo v dôsledku predchádzajúceho vývoja nemajú zodpovedajúci
ekonomický potenciál a pre nerozvinutú infraštruktúru ani predpoklady pre lokalizáciu
významnejších ekonomických aktivít, aj keď disponujú využiteľnými primárnymi zdrojmi.
Ekonomická depresia týchto regiónov sa vzhľadom na absenciu vlastných zdrojov neustále
prehlbuje. Do tejto kategórie možno zaradiť 1 okres: Galanta, v ktorom žije 8,2% obyvateľov
regiónu a 1,7% obyvateľov Slovenska.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že analyzovaný región v rozhodujúcej miere možno zaradiť
z hľadiska jeho sociálno-ekonomického rozvoja nielen v slovenskom, ale i v európskom meradle
medzi rozvinuté regióny, ktoré sa vyznačujú s diverzifikovanou štruktúrou ich ekonomiky,
kvalitou ľudského potenciálu a primeranou infraštruktúrnou vybavenosťou. V problémových
okresoch regiónu (možno do tejto skupiny zaradiť 2 okresy, zaradené do kategórií C a D) žije
18% obyvateľov regiónu a 3,8% obyvateľov Slovenska.
Migrácia
Bratislavský región je výrazným centrotvorným územím, predovšetkým mesto Bratislava,
kde sa sústreďujú všetky funkcie spoločenského, politického, riadiaceho, kultúrneho, vedeckého,
školského i hospodárskeho systému štátu i regiónu. Taktiež je výrazným centrom dochádzky do
zamestnania, do škôl rôzneho typu, za účelom návštevy, turistiky a je hlavným organizačným,
politickým a hospodárskym strediskom.
Obyvatelia prichádzajú do jadra regiónu alebo okresných miest tiež za zdravotníckymi
službami, na administratívne a správne orgány, za obchodom, na rôzne stáže, inštruktáže, za
oddychom, službami, športovými podujatiami, za rekreáciou, na školenia, na návštevy rodičov,
známych a príbuzných a inými účelmi.
Na migrácii sa podieľajú aj domáci a zahraniční návštevníci, tranzitujúci cestujúci, denná
a týždenná dochádzka, prechodne ubytovaní v ubytovniach, penziónoch, internátoch a hoteloch,
zahraniční občania a študenti na stážach, zahraniční pracovníci a robotníci, pracovníci
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zahraničných zastupiteľstiev, obchodných zastupiteľstiev a manažéri zahraničných podnikov.
Významný podiel tvoria obyvatelia na návšteve u príbuzných a obyvateľstvo v špecifických a
účelových zložkách zaoberajúcich sa ochranou a obranou štátu.
Podľa predbežného odhadu je najvyšší počet denne prítomného obyvateľstva počas
pracovných dní, keď do jadra regiónu, ktoré je tvorené mestom Bratislava, prichádzajú všetky
uvedené kategórie v rozsahu maximálne 35 - 45 % t.j. od 160 tis. do 205 tis. obyvateľov s
priemerom cca 180 tis. obyvateľov denne.
Vnútorné sťahovanie
S klesajúcim prirodzeným prírastkom sa migračné saldo v posledných rokoch stáva
hlavným zdrojom celkového prírastku obyvateľstva.
Podľa typu sťahovania prevláda sťahovanie vo vnútri územia, potom sťahovanie medzi
ostatnými krajmi Slovenska a najmenej sťahovanie zo (do) zahraničia.
Tabuľka Sťahovanie v Bratislavskom a Trnavskom kraji v r. 2001
sťahovanie vo vnútri
územia
Bratislavský kraj
8 826
Trnavský kraj
5 487
Zdroj: Štatistická ročenka SR 2001, ŠÚ SR

Tabuľka Sťahovanie v Bratislave v r. 1997 - 2001
1997 1998
1999
2000
Prisťahovaní
3 693 3 639
3 462
3 657
Vysťahovaní
4 086 4 790
3 972
3 915
Saldo migrácie - 393 - 1 151 - 510
- 258

2001
3 950
4 028
- 78

Zdroj: Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2001, ŠÚ SR

Migrácia zahraničná (východo – západná)
Z hľadiska migrácie obyvateľstva sa objavil nový fenomén a to neevidované
obyvateľstvo zo zahraničia, hlavne z bývalých republík ZSSR, Vietnamu, ale aj Blízkeho,
stredného i ďalekého východu, Číny, Indie, Pakistanu, Afganistanu a zo štátov Balkánu.
Celkový počet sa odhaduje v rozmedzí 20 - 40 tis., ktorý závisí od sezónnych prác, ako i od
migrácie do západných štátov.
Prítomnosť zahraničných obyvateľov je veľmi ťažko zistiteľná, pretože mnohí obyvatelia
pracujú načierno, bez pracovných povolení a spávajú u svojich zamestnávateľov, prípadne v
neevidovaných ubytovniach alebo v objektoch bez akýchkoľvek hygienických zariadení. Stupeň
mobility tohto typu obyvateľov je veľmi vysoký a prakticky nezistiteľný. Pre mnohých z nich je
región Bratislavy prechodnou stanicou na ceste do vyspelých západných štátov.
V regióne sa stále nachádza početná skupina obyvateľov z ázijských krajín, hlavne z
Vietnamu a Číny, ktorí tu jednak pretrvávajú z čias výpomoci týmto krajinám v minulosti a
jednak sem pricestovali v poslednom období. Zaoberajú sa prevažne obchodom s tovarmi, ktoré
možno hodnotiť v prevažnej miere ako málo kvalitné.
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Zahraniční prisťahovaní do regiónu
Do Bratislavského kraja sa v r. 2001 prisťahovalo zo zahraničia 585 osôb, z toho 333
mužov a 252 žien. Prevládali migranti z Českej republiky, Spojených štátov, Nemecka, Kanady,
Juhoslávie, Ukrajiny a Rakúska.
Do mesta Bratislava sa prisťahovalo 463 osôb zo zahraničia (až 79% zo všetkých
prisťahovaných do Bratislavského kraja a 23% zo všetkých prisťahovaných zo zahraničia v SR),
z toho mužov 264 a žien 199. Prevládali migranti z krajín: Česká republika, Spojené štáty,
Nemecko, Juhoslávia, Kanada, Ukrajina a Rakúsko.
Tabuľka Prisťahovaní do Bratislavského a Trnavského kraja v r. 2001:
Bratislavský kraj Trnavský kraj
z krajín:
ČR
216
95
Spojené štáty
51
17
Nemecko
38
7
Kanada
32
9
Juhoslávia
29
14
Ukrajina
28
10
Rakúsko
24
5
Rumunsko
16
10
Švajčiarsko
16
5
Švédsko
10
1
Prisťahovaní spolu
585
225
Zdroj: ŠÚ SR, 2001

Vysťahovaní do zahraničia z Bratislavského kraja
Z Bratislavského kraja sa vysťahovalo v r. 2001 343 osôb do zahraničia (150 mužov a
193 žien) a prevládajúcimi krajinami odchádzky boli Rakúsko, Česká republika, Kanada,
Nemecko, Spojené štáty.
Z mesta Bratislava sa vysťahovalo 296 osôb, z toho 129 mužov, 167 žien a to hlavne do
Rakúska, Českej republiky, Kanady, Nemecka a Spojených štátov.

Tabuľka Vysťahovaní z Bratislavského a Trnavského kraja v r. 2001:
Bratislavský kraj Trnavský kraj
do krajín:
Rakúsko
95
13
ČR
88
50
Kanada
43
1
Nemecko
42
11
Spojené štáty
18
4
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Švajčiarsko
Maďarsko
Austrália
Spojené kráľovstvo
Švédsko
Taliansko
Južná Afrika
Vysťahovaní spolu

17
7
7
6
4
2
2
343

0
1
0
2
2
4
0
93

Zdroj: ŠÚ SR, 2001

V Slovenskej republike dochádza k nárastu počtu cudzincov s povoleným pobytom najmä
z krízových častí sveta, ale dochádza aj k vysokému počtu pokusov o nelegálny vstup cudzincov
na územie SR formou nedovoleného prekročenia štátnej hranice.
Migrácia a jej vplyv na vývoj obyvateľstva
Projekcie predpokladaného vývoja obyvateľstva pre región i Bratislavu predpokladajú
rast počtu obyvateľov, hoci pripúšťajú, že prirodzený prírastok sa bude nielen zmenšovať, ale po
r. 2005 bude záporný a rast počtu obyvateľov budú zabezpečovať migračné pohyby. Zdá sa, že
tento proces sa zrýchľuje, keďže tento vývoj zaznamenávame už teraz a tento problém sa netýka
len Bratislavského regiónu.
Za predpokladu rastu regionálnej socio-ekonomickej diferenciácie Slovenska, sa dá
predpokladať, že predovšetkým Bratislava a do istej miery i región budú atraktívnym cieľovým
priestorom pre migrantov z iných regiónov Slovenska. Na jednej strane to bude znamenať ďalšie
zhoršovanie socio-demografickej bilancie v regiónoch „odchodu“, na druhej strane to bude jeden
zo zdrojov možného populačného rastu Bratislavy (aj keď v obmedzenej a selektívnej miere).
V dlhodobejšom priemete treba brať do úvahy iné zdroje populačného rastu Bratislavy i
jeho regionálneho zázemia. Je to zahraničná imigrácia. Vychádzame pritom zo skutočnosti, že
Európa sa stala priestorom i cieľovou stanicou silných migračných pohybov, prestupujúcich
hranice štátov. Spája sa to tak s rozpadom niekdajšieho socialistického bloku a silnou
hospodárskou recesiou v niekdajších postkomunistických krajinách, ako aj s politickou
nestabilitou a lokálnymi vojnami v mnohých častiach juhovýchodnej a východnej Európy.
Znásobuje to i obdobná nestabilita aj v iných častiach sveta, predovšetkým v ázijskom priestore –
odráža sa to i na etnickej skladbe (či pôvodnej štátnej príslušnosti) migrantov smerujúcich do
európskeho priestoru.
Vzhľadom na charakter Bratislavy – štatutárny (hlavné mesto štátu), hospodársky a
spoločensko-kultúrny – mesto bude v narastajúcej miere pôsobiť:
1.
na jednej strane selektívne – zamestnanecká ponuka bude profilovaná na
kvalifikačne a vzdelanostne náročnejšie profesie a životné podmienky tu budú aj finančne
náročnejšie (už je to v niektorých oblastiach badateľné i teraz);
2.
na strane druhej dostredivo – ako priestor spájaný s predstavou ponuky na väčšiu
životnú šancu, a to aj z rôznych dôvodov sociálne slabším skupinám.
Dnes ešte ťažko odhadnúť akú váhu môže mať na socio-demografické zmeny, či vývoj,
tento faktor, ale z rôznych dôvodov nebude zanedbateľný.
Do úvahy treba brať i skutočnosť, že hlavne vstup do EÚ vytvorí podmienky pre
slobodnú migráciu zo (na) Slovenska, pričom tu budú pôsobiť selektívne mechanizmy, v tom i
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socio-demografického charakteru. Za určitých podmienok sa to aj v prípade Bratislavy a jej
regionálneho zázemia môže prejaviť v odstredivých tendenciách (v podobe kyvadlovej ale aj
trvalej migrácie) a to nielen v podobe odchodov z Bratislavy a regiónu, ale ešte viac v podobe
„preskakovania“ Bratislavy a jej regiónu do populačne staršieho, ale ekonomicky silnejšieho
zahraničia, čo môže podporiť stagnačné až regresné socio-demografické procesy.
Na druhej strane „otvorenie sa“ pri existujúcej hospodárskej nerovnováhe, môže hlavne v
prípade Bratislavy a sídiel v optimálne dostupnosti do významnejších sídiel Rakúska, viesť k
hľadaniu výhody bývania v „lacnejšom“ priestore Slovenska, využívajúc „drahšiu“ prácu v
Rakúsku i v prípade zahraničných (aj z Rakúska) imigrantov. Nakoniec z tohto modelu vychádza
i záujem Slovákov o prácu v blízkom zahraničí. Aj to môže byť jedným z modelov udržiavania
demografického rastu prinajmenšom vybraných sídiel regiónu
Na problém migrácie bude musieť oveľa aktívnejšie, ako je tomu doteraz
zareagovať aj bratislavské školstvo. Bude nevyhnutné pripraviť vzdelávacie aktivity
predovšetkým pre prisťahovalcov, ktorí zostávajú mimo zorného uhla vzdelávania.
Dôležité bude taktiež pružne reagovať na prípadný väčší odchod odbornej a intelektuálnej
elity národa po vstupe SR do EÚ, resp. vytváranie podmienok pre návrat ľudí, ktorí odišli
za štúdiom, prácou, či skúsenosťami do zahraničia

Odvetvová štruktúra ekonomicky aktívnych obyvateľov

Poľ nohospodárstvo, poľ ovníctvo a súvisiace služby
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby

1,28%

Rybolov, chov rýb

0,22%
0,01%
0,20%

Ťažba nerastných surovín
Priemyselná výroba

10,78%

25,43%

1,42%
3,14%

V ýroba a rozvod elektriny, plynu, vody
Stavebníctvo
V eľ koobchod, maloobchod oprava motorových
vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru
Hotely a reštaurácie

11,59%
0,12%

Doprava, skladovanie a spoje
Peňažníctvo a poisťovníctvo

0,00%
2,52%

4,45%
5,32%

6,23%
6,43%

3,71%
8,54%

8,60%

Nehnuteľ nosti, prenajímanie a obchodné služby,
výskum a vývoj
V erejná správa a obrana, povinné sociálne
zabezpečenie
Školstvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
Súkromné domácnosti s domácim personálom
Exteritoriálne organizácie a združenia
EA bez udania odvetví

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR, 2001
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Podobne aj vzdelanostnú úroveň obyvateľstva kraja výrazne ovplyvňuje mesto Bratislava,
kde podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí 3 až 4 násobne prekračuje priemer Slovenska ako aj
zvyšných okresov kraja. Najnepriaznivejšiu vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vykazuje okres
Malacky. Vyššiu úroveň vzdelania v kraji má obyvateľstvo miest, zatiaľ čo na vidieku je
relatívne vysoké zastúpenie obyvateľov s nižším vzdelaním. Prehľad vzdelanostnej štruktúry
ukazuje nasledujúci graf:

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
15,2%

16,1%

Základné
Učňovské (bez maturity)

0,1%
2,6%

Stredné odborné (bez maturity)
11,0%

Úplné stredné učňovské (s maturitou)
Úplné stredné odborné (s maturitou)
Úplné stredné všeobecné

17,0%

Vyššie
8,2%

0,9%

3,9%
7,0%

Vysokoškolské spolu
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov

18,1%

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR, 2001
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2.3 SWOT analýza ľudských zdrojov
Trh práce a sociálna integrácia
Silné stránky
- vysoká miera zamestnanosti
- relatívne nízka miera nezamestnanosti
- vysoká koncentrácia zamestnávateľských subjektov
- vysoká priemerná mzda
Príležitosti
- zlepšenie zamestnateľnosti znevýhodneného segmentu
pracovných síl
- zamedzenie sociálneho vylúčenia znevýhodnených
skupín
- zefektívnenie inštitucionálnej štruktúry verejných služieb
zamestnanosti

Slabé stránky
- vysoká dlhodobá nezamestnanosť
- vysoký podiel nízko kvalifikovanej pracovnej sily na
nezamestnanosti
- neefektívna inštitucionálna štruktúra verejných služieb
zamestnanosti
- nízka absorbčná schopnosť trhu práce k sociálne
znevýhodneným skupinám s nízkou kvalifikáciou
Ohrozenia
- prehlbovanie dlhodobej nezamestnanosti
- rast počtu znevýhodnených účastníkov trhu práce
vyplývajúci z jeho inštitucionálnej štruktúry
- pretrvávanie disfunkčnosti regionálneho trhu práce
vyplývajúcej z jeho inštitucionálnej štruktúry
- prehlbovanie kvalifikačnej pracovnej sily

Celoživotné učenie, výskum a vývoj
Silné stránky
- relatívne vysoká úroveň formálneho vzdelania
a kvalifikácie pracovnej sily

Slabé stránky
- slabnúca väzba obsahu vzdelávania a prípravy na potreby
ekonomiky založenej na vedomostiach
- nedostatočná orientácia obsahu vzdelávania na rozvoj
- relatívne vysoká koncentrácia inštitúcií terciárneho
kľúčových kompetencií ako predpokladu flexibility
vzdelávania regionálneho a nadregionálneho významu
a adaptability pracovnej sily
- široká sieť inštitúcií ďalšieho vzdelávania
- absencia legislatívneho a inštitucionálneho zázemia na
usmerňovanie, financovanie a rozvoj ďalšieho vzdelávania
- nedostatok poradenských a informačných služieb
- vybudovaná sieť inštitúcií a pracovísk výskumu a vývoja
o možnostiach ďalšieho vzdelávania
regionálneho a nadregionálneho významu
- nedostatočná úroveň spolupráce výskumu a vývoja
- rozsiahly a kvalitný výskumno-vývojový potenciál
s podnikovou sférou
Príležitosti
- tvorba vzdelávacích programov zodpovedajúcich
potrebám ekonomiky založenej na vedomostiach
- rozšírenie ponuky ďalšieho vzdelávania a prispôsobenie
sa požiadavkám trhu práce
- realizácia celoživotného učenia pre zaistenie flexibility
a zamestnateľnosti pracovnej sily
- rozšírenie prístupu k vzdelávaniu pre znevýhodnené
skupiny na trhu práce
- zvýšenie prepojenia výskumu a vývoja na spoločnú prax

Ohrozenia
- narastanie izolovanosti systému vzdelávania od potrieb
ekonomiky
- pretrvávanie nízkej úrovne rozvoja ľudských zdrojov
v systéme vzdelávania
- pretrvávanie nedostatočného využitia kapacít výskumu
a vývoja pri posilnení konkurencieschopnosti slovenskej
ekonomiky
- pretrvávanie nízkej úrovne prepojenia výskumu a vývoja
na podnikovú prax
- prehlbovanie zaostávania výskumu a vývoja za
medzinárodnými štandardmi

3. Súčasný stav stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského
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samosprávneho kraja
Charakteristika jednotlivých druhov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
A/

Gymnáziá

Zo 16 gymnázií v kraji sú 2 s vyučovacím jazykom maďarským (v Bratislave a v Senci).
Jedno gymnázium je profilované ako športové, jedno je súčasťou komplexnej školy pre
mimoriadne nadané deti. Na 12 gymnáziách je okrem 4-ročného štúdia aj 8- ročné. Okrem
všeobecného zamerania sú na jednotlivých gymnáziách triedy s týmito zameraniami:
informatika, cudzie jazyky, matematika a fyzika, programovanie, telesná výchova, biológia a
chémia, ekológia.
(Poznámka: Päť bilingválnych gymnázií zostalo v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v
Bratislave.)
B/

Stredné odborné školy (bez ZSŠ)

a/ stredné priemyselné školy
podľa odborného zamerania sú v kraji:
- SPŠ strojnícka
1
- SPŠ elektrotechnická
3
- SPŠ dopravná
1
- SPŠ stavebná
1
- SOŠ stavebná
1
- SPŠ chemická
1
- Str. geodetická škola
1
b/ obchodné akadémie, stredná škola podnikania, stredná odborná škola:
- obchodná akadémia
4
- str.škola podnikania (maď.) 1
- stredná odborná škola
1
(Poznámka: Jedna obchodná akadémia je bilingválna (nemecký jazyk), zostala
v zriaďovateľskej pôsobnosti KÚ Bratislava.)
c/ stredné poľnohospodárske a potravinárske školy:
- str. poľnohosp. a priem. škola
1
- str. vinárska a ovocinárska škola
1
d/ stredné pedagogické školy a akadémie:
- pedagogická a sociálna akadémia
1
- pedagogická a kultúrna akadémia
1
e/ stredné knihovnícke školy:
- škola knihovníckych a informačných štúdií 1
f/ dievčenská odborná škola
(s vyuč. jazykom maď.)

1
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g/ konzervatória a umelecké školy:
- konzervatórium
2 (jedno tanečné)
- škola úžitkového výtvarníctva 1
h/ stredné zdravotnícke školy:
C/

2

Združené stredné školy

Združené stredné školy vznikli zlúčením príbuzných stredných odborných škôl a stredných
odborných učilíšť. V pôsobnosti BSK je 11 takýchto škôl:
D/

Združená hotelová akadémia
ZSŠ odevná
ZSŠ dopravná
ZSŠ drevárska
ZSŠ polygrafická
ZSŠ potravinárska
ZSŠ poľnohospodárska
ZSŠ záhradnícka
ZSŠ (zameraná na scénické výtvarníctvo)
ZSŠ (zameraná na služby)
ZSŠ (zameraná na strojárstvo)
Stredné odborné učilištia

Podľa odborného zamerania sú v pôsobnosti BSK nasledovné SOU (počet 18):
SOU strojárske
2
SOU elektrotechnické
1
SOU energetické
1
SOU chemické
1
SOU dopravné
1
SOU pôšt a telekom.
1
SOU stavebné
3
SOU nábytkárske
1
SOU potravinárske
1
SOU lesnícke
1
SOU obchodné
2
SOU zamerané na služby
3
(Poznámka: Pri štyroch SOU sú priradené aj učilištia, ktoré sú určené pre vzdelávanie
žiakov, ktorí neúspešne ukončili základnú školu.)
Pomaturitné a nadstavbové štúdium
Na vybraných stredných odborných školách a združených stredných školách sa realizuje
pomaturitné štúdium za účelom prehĺbenia kvalifikácie alebo získania novej kvalifikácie. Na
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všetkých SOU (s výnimkou jedného) sa realizuje nadstavbové štúdium za účelom získania
úplného stredného odborného vzdelania pre absolventov trojročných učebných odborov.

Stredné školy v pôsobnosti iných zriaďovateľov
A.

Gymnáziá
- 5 gymnázií v pôsobnosti KÚ BA
- 3 gymnáziá v pôsobnosti mestských častí Bratislavy
- 8 gymnázií súkromných
- 8 gymnázií cirkevných

B.

Stredné odborné školy a združené stredné školy
- 1 obchodná akadémia v pôsobnosti KÚ BA
- 11 súkromných str. odborných škôl
- 2 cirkevné (konzervatórium a zdravotnícka škola)
- 2 školy v pôsobnosti MV SR

C.

Stredné odborné učilištia
- 4 SOU súkromné a podnikové
- 1 SOU cirkevné

D.

Špeciálne školy
- 23 zriaďovateľ KÚ
Všetky špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
Krajského úradu v Bratislave (gymnázium, stredné odborné školy, SOU, odborné
učilištia, základné školy, materské školy).

Škola

Emailová

Webová

Vznik

adresa

stránka

školy

Telefón

1.GY Dunajská

david@gdunaba.sk

www.gdunaba.sk

1.9.1950

02/52964315

2.GY Einsteinova

gymein@svsba.sk

www.svsba.sk/gymein

1.9.1956

02/63453193

riaditelstvo@gamca.sk

www.gamca.sk

1.9.1957

02/52963097

3.GY Grösslingova
4.GY Haanova

ghaanova@post.sk

–-

1.9.1992

02/62312969

5.GY I.Horvátha

skola@horvatha.sk

www.horvatha.sk

1.9.1966

02/43425140

6.GY Hubeného

ghubeneho@ghubeneho.sk

http://hubeneho.guezt.sk

1.9.1972

02/44881109

7.ŠGY Ostredkova

sportschool@gti.sk

–-

1.9.1984

02/43422595

8.GY Pankúchova

skola@gympaba.sk

www.gympaba.sk

1992

02/62312706

9. GY Tomášikova

nk02@pobox.sk

www.gln.sk

1.9.1964

02/43422552

10.GY J.Papánka

dornak@vazka.sk

www.vazka.sk

1957

02/52496800

11.GY Malacky

gymalriad@stonline.sk

www.g1majamc.sk

1927

034/7722469

12.GY K.Štúra

gymmodra@svsba.sk

–-

1594

033/6472576

13.GY Pezinok

gympezin@nextra.sk

–-

1953

033/6412252
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14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJMSenec
16.GY Teplická

gabsenec@svsba.sk
gymmadsc@stonline.sk
smnd@smnd.sk

www.gab.sk
–www.smnd.sk

1949
1.9.1958
1.1.1993

02/45923261
02/45923424
02/44253892

17.SPŠ Kvačalova

spsdkvac@ba.telecom.sk

www.spsdkvacba.sk

1.9.1972

02/55565676

18.ZSŠ Sklenárova

skola@zssd-ba.sk

–-

1982

02/53415250

19.SPŠ Fajn.nábr.

spss@svsba.sk

www.spssfajnorba.sk

14.6.1903

02/52968442

office@spse.adlerka.sk

www.adlerka.sk

1.9.1968

02/64361041

21.SPŠ Markova

spsem@post.sk

www.spsemarba.sk

1.9.1991

02/63823402

22.SPŠ Zochova

office@spsevos.sk

www.zochova.sk

1.9.1950

02/54414229

spsch@spsracba.sk

www.chemiraba.sk

1951

02/44258042

24.SPŠ Drieňová

riaditelstvo@spssdrba.sk

www.spssdrba.sk

1.9.1948

02/43339783

25.SPaPŠ Bernolákovo

spops@spopsbe.sanet.sk

–-

16.9.1952

02/45993511

kyndlová@oadudova.sk

www.oadudova.sk

1.9.1992

02/63830305

27.OA Nevädzova

oanba@oanba.sk

www.oanba.sk

1.9.1991

02/43420116

28.OA Račianska

skola@fifa.oar.schools.sk

www.oar.schools.sk

1965

02/44255991

29.OA Myslenická

oapk@nextra.sk

–-

1.9.1993

033/6423410

30.SOŠ Znievska

dos@isternet.sk

www.isternet.sk/dos

1.1.1991

02/63830484

20.SPŠ K.Adlera

23.SPŠ Račianska

26.OA Duduva

31.SŠP+DOŠ Senec

gymmadsc@stonline.sk

–-

2001/1991

02/45923424

32.PaSA Bullova

psabullova2@pobox.sk

www.psabuba.sk

2.6.1905

02/64365940

33.PaKA Modra

paka-modra@stonline.sk

–-

21.9.1870

033/6472577

consbrat@netax.sk

www.konzervatorium.sk

6.11.1919

02/54434505

svos@centrum.sk

www.svosmo.sk

1884

033/6472579

34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova

sgs@post.sk

www.sgs.sk

1.9.1991

02/55424640

gorazdova@svsba.sk

www.gorazdova.sk

1.9.1979

02/54771109

38.ŠÚV Dúbr. c.

suv@dubba.sk

www.suvdubba.sk

1928

02/59306220

39.ŠKIŠ Kadnárova

skola@skis.sk

www.skis.sk

1.9.1953

02/44871508

info@1sjs.sk

www.1sjs.sk

1.9.1954

02/54432437

42.ŠSU Ružinovská

stenoustav@stenoustav.sk

www.stenoustav.sk

1953

02/43410804

43.ZHA Mikovíniho

brazdovicova@zha.sk

www.zha.sk

15.1.1954

02/44251171

44.ZSŠO Tokajícka

zsso@zsso.sk

www.zssoba.sk

1.1.1998

02/43337841

zssd@pobox.sk

www.drevárska.szm.sk

1960

02/43337601

zss.racianska105@stonline.sk

www.zssracianska105.szm.sk

1.9.1997

02/44258040

zsssvba@host.sk

www.zsssvba.host.sk

1.9.1965

02/53414613

skola@polygrafická.sk

www.polygraficka.sk

1952

02/44884429

37.T.kon.Gorazdova

40.ŠJŠ Palisády
41.JŠpriGY J.Pap. Vaz

45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Rač. 105
47.ZSŠ Sklenárova 7
48.ZSŠP Rač. 190
49.ZSŠZ Malinovo

–-

–-

50.ZSŠP Harmincova

soup@soupharba.sk

www.soupharba.sk

1.9.1983

02/64366108

51.ZSŠP Ivanka pri D.

zspos@nextra.sk

http://home.nextra.sk/zspos

1961

02/45943062

52.ZSŠ Kysuc, Senec

kovalovsky@centrum.sk

–-

1.9.2002

02/45924795

53.SOŠS St.Vajnorská

–-

www.stavskola.sk

1968

02/44257136

szs@szsba.sk

www.szsba.sk

1.7.1998

02/63812060

szsbaza@stonline.sk

www.stonline.sk/szsbaza

1.9.1959

02/55422028

54.SZŠ Strečnian.
55.SZŠ Záhradnícka
56.SOU el. Rybničná

16.12.1923 02/45955102

rsoue@soue.sk

www.soue.sk

1.9.1969

02/44884106

57.SOU en. Záh.Bystr.

rudolf@Holenka.sk

www.soueg.sk

1976

02/65956495

58.SOU str. J.Jonáša

skola@soujj5.sk

www.soujj5.sk

1.9.1979

02/64779497

59.SOU str. Vranovská

souvrano@isternet.sk

www.souvranovska.sk

1958

02/63838417

60.SOU chem.Skalická

souch@souch-ba.sk

www.souch-ba.sk

1950

02/44457571

61.SOU Svätoplukova

sousvatoplukova@post.sk

www.sousvatoplukova.szm.sk

1.9.1955

02/55421614
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62.SOU ob.Na pántoch

sekretariat@souo-panty.sk

www.souo-panty.sk

1.9.1977

02/44883591

63.SOU ob.Sklenárova

souo-sj@nextra.sk

www.souosklenarova-sk

1.9.1964

02/53412241

64.SOU dopr.Dopravná

–-

–-

1.9.1981

02/44886620

65.SOU pôšt Hlinická

souptba@souptba

www.souptba.sk

1.9.1950

02/44886728

66.SOU st. Iváns. č.21

sou@sou.sk

www.sou.sk

1.9.1958

02/43425086

67.SOU st. Iváns. Č.23

sou@soust.sk

www.soust.sk

1965

02/43295250

68.SOU st. Ružinovská

sabovam@sous-ruzinov.sk

www.sous-ruzinov.sk

1950

02/48289111

69.SOU potr. Farského

farskeho@soupotr.sk

www.soupotr.sk

1974

02/62243626

sounab@ba.telecom.sk

–-

1973

02/43338664

71.SOU lesn.Harmónia

–-

–-

1.9.1964

033/6472796

72.SOU Kom. Pezinok

–-

–-

1984

033/6443779

73.SOU Štef. Pezinok

–-

–-

1.9.1951

033/6412254

74.DM Račianska

–-

–-

–-

02/44458317

75.DM Vranovská

–-

–-

1.9.1991

02/63838487

domovszs@mail.viapvt.sk

–-

1959

02/55571018

–-

–-

–-

02/45955103

podstavkova@ipgymnazium.sk

www.ipgymnazium.sk

1.9.1992

02/63830290

70.SOU náb. Ivánska

76.DM (SZŠ) Tr. cesta
77.ŠM Malinovo
78.ŠM Modra

Iný zriaďovateľ:

1.SGY ALKANA
2.SGY Bajkalská
3.SGY MERCURY
4.SGY Kremnická
5.SGY Žitavská

ssg@ssg.sk

www.ssg.sk

1992

02/45245925

6.BŠ Ch.Boteva

bulscol@ba.telecom.sk

www.bulharskaskola.sk

1948

02/54411962

7.SŠGY Gaudeam.

gaudeamus@dudva.sk

www.dudva.sk

1.9.1996

02/45520983

Jursa@zoznam.sk

www.gsrba.eskola.sk

1.9.1994

02/63451622

11.GY Sv.U. Nedbal.

gymsurba@svsba.sk

–-

1.9.1994

02/54430250

12.GY M.Al. Palack.

zsmatkyalexia@post.sk

–-

1.8.1991

02/54435716

13.Evanj.l. Vranov.

lyceum@centrum.sk

www.elvraba.sk

1.9.1991

02/63838488

8.SGY Svätopluk.
9.GYŠB Čachtická
10.GY Sv.R. Gerc.

14.EGY Šintavská

–-

–-

1.9.1999

02/63828942

15.CGY Kláš.nám.

assisi@gfamc.sk

www.gfamc.sk

1.9.1996

034/7725457

gymnazium@vincentdepaul.sk

www.vincentdepaul.sk

25.9.2000

02/43425376

sekretariat@ckba.sk

–-

1.9.1992

02/63830895

profikamo@dudva.sk

www.dudva.sk

1.9.1993

02/45525772

soa@soa-amos.sk

www.soa-amos.sk

1.9.1997

02/63815688

16.GY Bachova
17.Cirk.konz. Beňad.
18.SOA LIBERTA
19.SOA Dudvažská
20.SOA AMOS
21.SOA Kremnická

podstavkova@ipgymnazium.sk

www.ipgymnazium.sk

1.9.2000

02/63830290

22.SHA HaGMa

skola1@shahagma.sk

www.shahagma.sk

17.7.1995

02/45259929

23.SSUŠ Iváns. c.21

bednar@romann.com

–-

1.7.1998

02/43410802

spsbullova2@pobox.sk

–-

2000

02/64365605

svsbuba@svsba.sk

–-

1.9.1993

02/64286597

uat@uat.sk

www.uat.sk

3.9.2001

02/62411668

peter.stransky@slovnaft.sk

–-

1.9.1960

02/40558927

24.SPŠ Bullova
25.SSVŠ Bullova
26.PSMŠ Šancova
27.SSŠAT Vlast. n.
28.SZŠ Gercenova
29.SOU Vlčie Hrdlo

28

30.SOU Na pántoch
sousdjednotaba@stonline.sk

–-

1.9.1981

02/63531217

32.SSOU Karp.nám.

peknevlasy@pobox.sk

www.peknevlasy.sk

26.1.1993

02/44888541

33.CSOU Vazovova

soufr@svsba.sk

www.soufrasba.sk

1.9.1994

02/55575979

34.DM Pekná cesta

krupa-dm@nextra.sk

www.krupa-dm.sk

30.6.1994

02/44883706

31.SOU Jednota
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3.1. Základná údajová databáza o skladbe študijných a učebných
odborov a odborných zameraní
a)Gymnáziá
Kód
7902 5 00

Odbor
gymnázium

Škola
ZŠ a G s VJM, Dunajská 13, Bratislava
Gymnázium Einsteinova, Bratislava
Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Gymnázium Haanova, Bratislava
Gymnázium I.Horvátha, Bratislava
Gymnázium Hubeného, Bratislava
Gymnázium Pankúchova, Bratislava
Gymnázium Tomášikova, Bratislava
Gymnázium Vazovova, Bratislava
Gymnázium 1.mája, Malacky
Gymnázium K.Štúra, Modra
Gymnázium Senecká, Pezinok
Gymnázium A.Bernoláka, Senec
Gymnázium s VJM Lichnerova, Senec

7902 5 01

gy-matematika

Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Gymnázium Grösslingová, Bratislava

7902 5 02
7902 5 05

gy-mat-fyzika
gy-informatika

7902 5 73

gy-cudzie jazyky

Gymnázium Haanova, Bratislava
Gymnázium Tomášikova, Bratislava
Gymnázium Vazovova, Bratislava
Gymnázium I.Horvátha, Bratislava
Gymnázium Vazovova, Bratislava
Gymnázium K.Štúra, Modra
Gymnázium Senecká, Pezinok
Gymnázium A.Bernoláka, Senec
Gymnázium 1.mája, Malacky
Gymnázium Tomášikova, Bratislava
Gymnázium Pankúchova, Bratislava
Gymnázium Hubeného, Bratislava
Gymnázium I.Horvátha, Bratislava
Gymnázium Haanova, Bratislava

7902 5 74
7902 5 76

gy-bilingv. štúd.
gy-tel. výchova

Gymnázium Pankúchova, Bratislava
Gymnázium Hubeného, Bratislava
Gymnázium Pankúchova, Bratislava
Gymnázium Haanova, Bratislava

zvláštne školy

Gymnázium Teplická, Bratislava
Gymnázium Pankúchova, Bratislava
Gymnázium Ostredková, Bratislava

Žiaci
257
532
215
17
254
236
139
196
263
218
104
233
113
89
116
248
58
98
102
246
342
264
273
222
244
326
542
273
103
56
30
110
28
110
296
83
470

Poznámka

spolu–2866 žiakov
8-ročné
8-ročné

spolu–364 žiakov
spolu–58 žiakov
spolu–200žiakov

8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné
8-ročné

spolu–2891 žiakov
spolu–30 žiakov

spolu–248 žiakov
8-ročné
škola pre mimoriadne nad. deti
diaľkové štúdium
športová škola

GY spolu 7 odborov+športové gymnázium+gymnázium pre nadané deti: 7.506 žiakov, t.j. 26,04 %
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b) SOŠ bez ZSŠ
Kód

Odbor

2381 6 00 strojárstvo
2381 6 01 stavba strojov
2381 6 02
2381 6 03
2381 6 13
2387 6 00
2675 6 00

techn.menežment
diagnostika a servis
grafické systémy
mechatronika
elektrotechnika

2675 6 04 elektr.zariadenia
2675 6 11 oznam.technika
2675 6 12 elektr.poč.systémy

2675 6 13
2675 6 15
2675 6 17
2695 7 00
2848 6 00
2850 6 00
2850 6 02

automat.technika
obr.a zvuk.technika
inf.a telek.systémy
počítačové systémy
chem.informatika
chémia
chémia liečiv

2850 6 04
2850 6 06
2877 2 00
2890 4 00
3650 6 00

analytická chémia
biotechnológia
chemik-ďalšie služ.
chem.a farm.priem.
staviteľstvo

3650 6 01
3650 6 02
3650 6 04
3692 6 00

poz. staviteľstvo
dopr. staviteľstvo
vodohosp. stavby
geod.kartog.kataster

3772 6 01 doprava-prevádzka
3917 6 03 TIS

3917 6 04
3917 6 06
3917 6 08
4210 6 00
4227 6 00

TIS v chémii
TIS v stavebníctve
TIS-mechanizácia
agropodnikanie
vinoh.-ovocinárstvo

Škola

Počet
žiakov Poznámka

SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Zochova, Bratislava
SPŠ K.Adlera, Bratislava
SPŠ Zochova, Bratislava
SPŠ Zochova, Bratislava
SPŠ Markova, Bratislava
SPŠ Zochova, Bratislava
SPŠ K.Adlera, Bratislava
SPŠ K.Adlera, Bratislava
SPŠ K.Adlera, Bratislava
SPŠ K.Adlera, Bratislava
SPŠ K.Adlera, Bratislava
SPŠ Zochova, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Drieňová, Bratislava

216
31
2
29
7
27
57
294
573
41
114
124
50
71
68
12
43
108
66
28
53
28
18
12
15
15
4
168

SPŠ Drieňová, Bratislava
57
SPŠ Drieňová, Bratislava
31
SPŠ Drieňová, Bratislava
14
SGŠ Vazovova, Bratislava
213
SGŠ Vazovova, Bratislava
14
SPŠ Svätoplukova, Bernolákovo 103
SPŠ Markova, Bratislava
156
SPŠ Fajn.nábrežie, Bratislava
SPŠ Račianska, Bratislava
SPŠ Drieňová, Bratislava
SPŠ Svätoplukova, Bernolákovo
SPŠ Svätoplukova, Bernolákovo
SVOŠ Kostolná, Modra

119
238
144
105
42
239

216 žiakov
spolu–33 žiakov
diaľkové štúdium

120 žiakov
spolu–867 žiakov
155 žiakov
spolu–313 žiakov
pomaturitné štúdium

VOŠ

spolu 310 žiakov
spolu–46 žiakov
štúdium popri zamestnaní

nadstavbové štúdium

spolu 316 žiakov
spolu–227 žiakov
pomaturitné štúdium

103 žiakov
spolu–275
žiakov

31

4243 6 00
4529 2 00
4571 2 00
6362 6 00

mechanizácia
zeleň a služby
záhradník
kozmetik-vizážista

6310 7 00 financie
6314 6 00 cestovný ruch
6317 6 00 obchodná akadémia

6323 6 00 hotelová akadémia
6335 7 00 medzin.podnikanie
6352 6 00 obchod a podnikanie

6401 4 01
6421 4 00
6426 4 00
6444 4 00
6445 4 00
6452 2 00
6456 2 00
6490 2 00
7237 6 00

fotografia a film
spol.stravovanie
vlasová kozmetika
čašník-servírka
kuchár
fotograf
kaderník
kuchár-čašník
inf.syst.a služby

7649 6 00 učit.pre MŠ a vych.
7663 6 00 kult.-vých.pracovník
úžitk.výtvarníctvo
HD umenie
HD umenie
klasický tanec
ľudový tanec
spev
spev
hudba
hudba
prop.výtvarníctvo
propagačná grafika
konzervát.-reštaurát.
kameňosochárstvo
tvarovanie dreva
keramika a porcelán
8238 7 00 spracov.textílií
5301 6 00 všeobecná sestra
5304 6 00 asistent výživy
8223 6 00
8226 6 00
8226 7 00
8227 7 01
8227 7 02
8228 6 00
8228 7 00
8229 6 00
8229 7 00
8232 6 00
8261 6 00
8245 6 00
8248 6 00
8249 6 00

SPŠ Svätoplukova, Bernolákovo
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
OA Dudova, Bratislava
OA Dudova, Bratislava
OA Nevädzova, Bratislava
OA Račianska, Bratislava
OA Račianska, Bratislava
OA Myslenická, Pezinok
ZHA Mikovíniho, Bratislava
OA Dudova, Bratislava
SOŠ Znievska, Bratislava
SOŠ Znievska, Bratislava
DOŠ s VJM Lichnerova, Senec
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZHA Mikovíniho, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZHA Mikovíniho, Bratislava
ZHA Mikovíniho, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZHA Mikovíniho, Bratislava
ŠKIŠ Kadnárova, Bratislava
ŠKIŠ Kadnárova, Bratislava
PaSA Bullova, Bratislava
PaKA Sokolská, Modra
PaSA Bullova, Bratislava
PaKA Sokolská, Modra
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
Konzerv. Tolstého, Bratislava
Konzerv. Tolstého, Bratislava
Tan.kon. Gorazdova, Bratislava
Tan.kon. Gorazdova, Bratislava
Konzerv. Tolstého, Bratislava
Konzerv. Tolstého, Bratislava
Konzerv. Tolstého, Bratislava
Konzerv. Tolstého, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
ŠUV Dúbr. cesta, Bratislava
SZŠ Strečnianska, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava

13
13
8
134
40
81
102
419
513
70
346
372
93
342
65
37
19
46
24
71
57
33
146
191
357
43
161
238
152
96
29
63
9
125
26
56
17
240
97
34
31
26
32
24
30
27
121
68

spolu 802 žiakov
spolu–174 žiakov
pomaturitné štúdium

183 žiakov

pomaturitné štúdium

spolu–1348 žiakov
465 žiakov
pomaturitné štúdium

spolu–444 žiakov
nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium

spolu 587 žiakov
spolu–400 žiakov
spolu–399 žiakov
spolu–248 žiakov

pomaturitné štúdium

pomaturitné štúdium
pomaturitné štúdium

1055 žiakov
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5308 6 00 zdravotnic.laborant
5310 6 00 zubný technik

5311 6 00 farmac.laborant
5314 6 00
5317 7 00
5318 7 00
5323 7 00
5324 7 00
5325 7 00

ortoped.technik
dipl.fizioterapeut
dipl.psych.sestra
dipl.detská sestra
dipl.pôrod.sestra
dipl.všeob.sestra

5326 7 00 dipl.oper.sestra
5332 7 00 dipl.zdr.záchranár
5333 7 00 rádiolog.asistent
5341 7 00 asis.hygiény a epid.
5356 6 00 zdravotníc. asistent
5370 6 00 masér
5371 3 00 sanitár

dipl.dent.hygienička

spolu–116 žiakov

SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava

63
53
45

SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava

53
118
32
44
67
32
34
41
160
210
67
35

SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Záhradnícka, Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava
SZŠ Strečnianska. Bratislava

56
39
35
87
31
80
68
54

pomaturitné štúdium

SZŠ Záhradnícka, Bratislava

24

diaľkové štúdium

štúdium popri zamestnaní
pomaturitné štúdium

98
žiakov

diaľkové štúdium

spolu–150 žiakov
štúdium popri zamestnaní
pomaturitné štúdium
diaľkové štúdium-dvojročné
diaľkové štúdium-dvojročné

218 žiakov
spolu–370 žiakov
diaľkové štúdium-dvojročné
diaľkové štúdium-dvojročné
diaľkové štúdium-dvojročné

158
žiakov
spolu–74 žiakov

diaľkové štúdium-ročné

spolu–118 žiakov
diaľkové štúdium-trojročné
diaľkové štúdium-ročné
diaľkové štúdium-dvojročné

SPŠ spolu 89 odborov

226
žiakov

10614 žiakov, t.j. 39,43 %

c) ZSŠ
Kód

Odbor

Škola

Počet
žiakov

2414 4 01
2433 2 01
2460 2 02
2466 2 02
2466 2 09
2675 4 03
2683 2 03

strojárstvo
obrábač
predavač
mech.-opravár SaZ
mech.-opravár CMV
elektron.zariadenia
elektromechanik RZ

ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Kysucká, Senec

26
10
49
9
52
9
15

2686 2 00
2687 2 00
2940 6 00

mech.elek.zariadení
autoelektrikár
potravinárstvo

ZSŠ Sklenárova,Bratisl.

39
20
114

ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Harmincova,

Poznámka
nadstavbové štúdium

nadstavbové štúdium

33

2962 2 00

pekár

2964 2 00

cukrár

2982 4 02
3125 4 00
3125 6 00
3152 2 02
3336 6 00
3336 6 02
3343 4 01
3343 4 02
3355 2 00
3370 2 00
3431 6 01
3431 6 02
3446 4 00
3447 4 00
3453 4 00
3454 4 00
3473 2 02

potravinárska výroba
odevníctvo
odevníctvo
krajčírka-odevy
drevárst.-nábytkárst.
nábytkárstvo
nábyt.výr.-stolárstvo
náb.výr.-čalúnnictvo
stolár
čalúnnik
polyg.technológia
grafika tlačovín
grafik tlačov.médií
grafik digit.médií
tlačiar-polyg.stroje
polygraf.priemysel
reprodukčný grafik

Bratislava
ZSŠ Harmincova,
Bratislava
ZSŠ Harmincova,
Bratislava
ZSŠ Harmincova,
Bratislava
ZSŠ Tokajícka, Bratislava
ZSŠ Tokajícka, Bratislava
ZSŠ Tokajícka, Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava
ZSŠ Račianska, Bratislava

3473 2 05

dokonč.spracovanie

ZSŠ Račianska, Bratislava

11

3760 6 03

colná deklarácia

ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava

56
133
35
11
98
27
24
20
33
13
11
8
62
63
47
28
87
30
122

3917 6 10
3917 6 12
4210 6 04
4211 6 02
4211 6 16
4215 6 00
4511 4 00
4512 4 00
4571 2 00
4569 2 00
4576 2 00
4580 2 02
6341 6 00
6352 6 00
6403 4 00
6411 4 01
6475 2 00
6476 4 00
8230 6 00

TIS v odevníctve
techn.-inf.služby
agropodnikanie
kvetinárs.-sadovníc.
záhr.a krajin.tvorba
rybárstvo
záhradníctvo
poľnohospodárstvo
záhradník
viazáč-aranžér
mechan.rast.výroba
chov koní a jazdect.
škola podnikania
obcod-podnikanie
podn.v rem.službách
prevádzka obchodu
TAP
TEP
scénická tvorba

ZSŠ Tokajícka, Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava
ZSŠ Bratislavská, Malinovo
ZSŠ Bratislavská, Malinovo
ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava
ZSŠ Bratislavská, Malinovo
ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava
ZSŠ Bratislavská, Malinovo
ZSŠ Bratislavská, Malinovo
ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava
ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava
ZSŠ Tokajícka, Bratislava
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Kysucká, Senec
ZSŠ Sklenárova, Bratislava

116
59
25
102
48
99
27
51
36
36
42
34
31
41
180
113
32
9
75
29
7

8223 6 01

zlatníct.-strieborníct.

ZSŠ Sklenárova, Bratislava

27

8237 6 00

mod.a navrh.odevov

ZSŠ Tokajícka, Bratislava

88

ZSŠ Iv. pri Dun., Bratislava

nadstavbové štúdium

nadstavbové štúdium
spolu 1262
žiakov
spolu–175
žiakov
nadstavbové štúdium

nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium

nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium
spolu 1044
žiakov
spolu–108
žiakov

34

ZSŠ Tokajícka, Bratislava

8237 7 00
8264 6 03
8269 6 00
8269 6 01
8270 6 00
8273 6 00
8278 6 00
8280 6 00
8501 4 00
8504 4 01
8507 4 03
8508 4 03

ZSŠ Tokajícka, Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava

mod.a navrh.odevov
konzerv.-reštaurát.
tvorba nábytku
konšt.a tvorba náb.
scén.kostým.tvorba
scén.dekorač.tvorba
maskérska tvorba
konšt.hist.nábytku
umel.-remes.práce
stolárske práce
štrukatérske práce
kroje a kostými

ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠD Pavlovič., Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava
ZSŠ Sklenárova, Bratislava

pomaturitné štúdium
pomaturitné štúdium

20
19
40
51
24
35
71
34
17
13
7
5
6

spolu 110 žiakov

nadstavbové štúdium

spolu 212 žiakov

ZSŠ spolu 64 odborov

2911 žiakov, t.j. 13,28 %

d) SOU
Kód

Odbor

2411 4 01 mechan.-nastavovač
2414 4 01 výr.mon.opr.strojov

Škola
SOU J.Jonáša, Bratislava
SOU Pod Holým vrchom, Bratislava
SOU J.Jonáša, Bratislava
SOU Skalická, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

2419 4 00 oper.ekol.zariadení
2435 2 01 klampiar

SOU Skalická, Bratislava
SOU J.Jonáša, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

2435 2 02
2439 2 00
3464 2 02
2466 2 00
2466 2 09

klampiar SV
lakovník
SMOK
cestné mot.vozidlá
cestné mot.vozidlá

SOU Ružinovská, Bratislava
SOU J.Jonáša, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava
SOU Pod Holým vrchom, Bratislava
SOU J.Jonáša, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

2670 4 00 silnoprúd.zariadenia
2672 4 02 mechanik-elektronik

SOU Pod Holým vrchom, Bratislava
SOU Rybničná, Bratislava
SOU Pod Holým vrchom, Bratislava

2672 4 07 spotr.elektronika

SOU Rybničná, Bratislava

Počet
žiakov Poznámka
101
21
31
4
26
42
20
38
12
20
30
22
14
32
10
5
119
82
70
61
17
158
201
81

101 žiakov
štúdium popri zamestnaní
nadstavbové štúdium
štúdium popri zamestnaní
nadstavbové štúdium
194 žiakov
diaľkové štúdium
nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium
štúdium popri zamestnaní
spolu 20 žiakov
spolu 52 žiakov

spolu 61 žiakov

spolu–332 žiakov
spolu 17 žiakov
spolu–359 žiakov
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2672 4 08 riadiaca technika
2675 4 01 energetika
2675 4 02 elektrotechnika

SOU Rybničná, Bratislava
SOU Pod Holým vrchom, Bratislava
SOŠ Stará Vajnorská, Bratislava
SOU Rybničná, Bratislava
SOU Skalická, Bratislava

2676 4 00
2675 4 03
2678 2 00
2680 2 05
2682 4 00
2683 2 03

zariad.ozn.techniky
elektrické zariadenia
inštalatér
mech.pre elektrot.
mech.počít.sietí
elektromechanik

SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Rybničná, Bratislava
SOŠ Stará Vajnorská, Bratislava
SOU Pod Holým vrchom, Bratislava
SOU Rybničná, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava

2683 2 04 mech.-stroje a zar.
2686 2 00 mech.elek.zariadení

SOŠ Stará Vajnorská, Bratislava
SOU Rybničná, Bratislava
SOU Pod Holým vrchom, Bratislava

2686 2 03
2687 2 00
2860 4 04
2964 2 00
3125 4 00

rozvodné zariadenia
autoelektrikár
chemik operátor
cukrár
odevníctvo

SOU Pod Holým vrchom, Bratislava
SOU J.Jonáša, Bratislava
SOU Skalická, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

3152 2 02 krajčír-dáms.odevy

SOU Svätoplukova, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

3178 0 00 výroba konfekcie
3343 4 01 nábytk.výroba-stol.

SOU Svätoplukova, Bratislava
SOU Ivanská cesta 15, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

3343 4 02 nábytk.výroba-čalún.
3355 2 00 stolár

SOU Ivanská cesta 15, Bratislava
SOŠ Stará Vajnorská, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava
SOU Ivanská cesta 15, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

3355 2 01
3370 2 00
3656 4 03
3659 4 01

stolár-výr.nábytku
čalúnnik
operátor stav.výroby
stav.-výroba stavieb

SOU Ivanská cesta 15, Bratislava
SOU Ivanská cesta 15, Bratislava
SOU Stará Vajnorská, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava

3659 4 02 stav.-zar.budov
3659 4 05 staveb.-podnikanie
3661 2 00 murár

SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava

3663 2 00 tesár
3675 2 00 maliar

SOU Ružinovská, Bratislava
SOŠ Stará Vajnorská, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

3677 2 00 pokrývač

SOU Ružinovská, Bratislava

33
37
39
15
9
7
62
23
12
53
53
60
42
68
47
6
47
115
33
10
11
63
32
27
30
12
22
5
59
79
18
65
34
23
17
67
17
9
33
13
36
24
13
39
21
19
28

spolu 151 žiakov
štúdium popri zamestnaní
nadstavbové štúdium
63 žiakov
nadstavbové štúdium
štúdium popri zamestnaní
nadstavbové štúdium

spolu 157 žiakov
spolu–113 žiakov
spolu 42 žiakov
spolu–115 žiakov

spolu 201 žiakov
21 žiakov
nadstavbové štúdium
štúdium popri zamestnaní
spolu–95 žiakov
27 žiakov
nadstavbové štúdium
42 žiakov
nadstavbové štúdium
22 žiakov
nadstavbové štúdium

spolu–226 žiakov
spolu 34 žiakov
spolu 40 žiakov
diaľkové štúdium
84 žiakov
nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium
42 žiakov
nadstavbové štúdium
spolu–49 žiakov
spolu 24 žiakov

spolu–92 žiakov
spolu 28 žiakov
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3678 2 00 inštalatér

SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ružinovská, Bratislava

3756 4 00
3763 2 00
3774 4 01
3774 4 02
3774 4 03
3791 4 00
3792 4 00
4521 4 00
4575 2 00
6403 4 00
6405 4 00
6411 4 01

poštová prevádzka
manip.pošt.prev.
telek.zariadenia
telek.služby a obch.
inf.komun.systémy
spojový manipulant
poštový manipulant
lesné hospodárstvo
lesná výroba
podnikanie v remes.
prac.marketingu
vnútorný obchod

SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Hlinícka, Bratislava
SOU Okružná, Modra
SOU Okružná, Modra
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU S.Jurkoviča, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

6411 4 02 prev.obchodu
6415 1 00 obch.prevádzka

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU S.Jurkoviča, Bratislava

6421 4 00 spoloč.stravovanie
6426 4 00 vlasová kozmetika

SOU Komenského, Pezinok
SOU Svätoplukova, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

6442 4 00 obch.pracovník

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU S.Jurkoviča, Bratislava

6442 4 01 potravinársky tovar
6442 4 05 rozličný tovar

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU S.Jurkoviča, Bratislava

6443 4 00 obchodník

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU S.Jurkoviča, Bratislava

6446 4 00 kozmetička
6451 2 00 aranžér
6456 2 00 kaderník

SOU Svätoplukova, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Svätoplukova, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

6460 2 00 predavač
6460 2 02 predavač-rozl.tovar

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU S.Jurkoviča, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

6460 2 04
6460 2 11
6475 2 00
6475 4 00
6489 2 00
6490 2 01

predavač-drog.tovar
predavač-hod.-klen.
tech.-adm.pracovník
tech.-eko.pracovník
hostinský
príprava jedál

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Ivánska cesta 21, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

6490 2 02 obsluha

SOU Na pántoch, Bratislava
SOU Komenského, Pezinok

8501 4 00 umeleckorem.práce
8557 2 00 umelecký stolár

SOU M.R.Štefánika, Pezinok
SOU Ivanská cesta 15, Bratislava

51
39
10
76
25
119
27
24
86
18
63
67
23
45
25
21
14
79
134
48
41
29
19
79
40
44
164
47
53
102
19
173
82
26
50
67
7
8
85
51
24
164
82
137
83
22
27

spolu–90 žiakov

nadstavbové štúdium
nadstavbové štúdium
spolu 538 žiakov
štúdium popri zamestnaní
91 žiakov
nadstavbové štúdium
štúdium popri zamestnaní
14 žiakov
nadstavbové štúdium
spolu–213 žiakov
48 žiakov
nadstavbové štúdium
spolu–70 žiakov
nadstavbové štúdium
spolu–98 žiakov
spolu 40 žiakov
spolu–208 žiakov
spolu–100 žiakov
nadstavbové štúdium
spolu 121 žiakov
spolu–255 žiakov
spolu 26 žiakov
spolu–117 žiakov

nadstavbové štúdium
spolu 175 žiakov
spolu–246 žiakov
spolu–220 žiakov
nadstavbové štúdium
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8559 2 00 čalúnnik a dekoratér
8573 2 00 umelecký keramik
SOU spolu 81 odborov

SOU Ivanská cesta 15, Bratislava
SOU M.R.Štefánika, Pezinok

12
28

spolu 89 žiakov
5563 žiakov, t.j. 21 25 %

3.2. Optimalizácia odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
v Bratislavskom samosprávnom kraji
Optimalizácia odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je v mnohých prípadoch vnímaná
len ako redukcia počtu stredných škôl zabezpečujúcich odborné vzdelávanie a prípravu žiakov.
Zodpovedný a najmä z hľadiska budúcnosti optimálny prístup k riešeniu tohoto problému si
vyžaduje dôslednú analýzu súčasného stavu, odhalenie príčin tohoto stavu a správny odhad
vývojových trendov rozvoja národného hospodárstva.
Odborné vzdelávanie a prípravu je potrebné prestať vnímať ako vekove ohraničené
obdobie, za ktoré sa poskytne žiakovi odbornosť a istý stupeň vzdelania. Neustály rozvoj
technológií, výrobných procesov a technických riešení v príprave výroby, ale aj vo výrobnom
procese, si vyžadujú zabezpečiť celoživotný proces vzdelávania s dôrazom na permanentný rast
odbornosti pracovníkov.
Optimalizácia odborného vzdelávania a prípravy teda vyžaduje poznať reálne kapacity
existujúcich škôl, úroveň ich personálnej a technickej vybavenosti, ich odborný profil
a predovšetkým možnosti rozvoja školy a schopnosti školy reagovať na požiadavky
celoživotného odborného vzdelávania a prípravy.
Súčasný stav
Podrobnú analýzu súčasného stavu umožňuje práve prehľad počtu žiakov podľa
študijných a učebných odborov, ktorý je usporiadaný podľa skupín odborov a stupňa vzdelania,
pre ktorý sa žiaci pripravujú.

Ďalšími údajmi sú:
 škola, ktorá zabezpečuje OVP (v prípade ak OVP zabezpečuje viac škôl, sú tieto uvedené
kurzívou)
 počty žiakov podľa ročníkov (žiaci štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov
sú uvedení v 4. a 5. ročníku)
 celkový počet žiakov študujúcich jednotlivé odbory
 počet absolventov
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Podrobnejší rozbor súčasného stavu OVP je možné realizovať v jednotlivých skupinách odborov:
23 a 24 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba


počet odborov:





počet škôl:



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
2411 4 01
2 školy
157 žiakov
2413 4 00
2 školy
67 žiakov
2414 4 01
10 škôl
230 žiakov
2435 2 01
4 školy
131 žiakov
2439 2 00
2 školy
67 žiakov
2466 2 02
2 školy
53 žiakov
2466 2 09
10 škôl
649 žiakov

5 pre stupeň vzdelania 6
5 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
2 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
11 pre stupeň vzdelania 2






počet odborov:

483 žiakov
306 žiakov
240 žiakov
994 žiakov

1 SOŠ
11 SOU
2 ZSŠ

26 elektrotechnika


1 758 žiakov

7 pre stupeň vzdelania 6
9 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
4 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
6 pre stupeň vzdelania 2
počet škôl:
3 SOŠ
11 SOU
2 ZSŠ
odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
2675 6 00
3 školy
758 žiakov
2675 6 12
2 školy
150 žiakov
2670 4 00
2 školy
42 žiakov
2672 4 07
2 školy
219 žiakov
2675 4 02
2 školy
54 žiakov
2675 4 03
2 školy
34 žiakov
2676 4 00
2 školy
18 žiakov
2683 2 03
5 škôl
159 žiakov
2683 2 04
2 školy
72 žiakov
2686 2 00
4 školy
232 žiakov
2687 2 00
4 školy
131 žiakov

2 820 žiakov
1 196 žiakov
817 žiakov
163 žiakov
644 žiakov
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28 technická chémia ostatná

323 žiakov



počet odborov:

5 pre stupeň vzdelania 6
2 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
1 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
1 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

1 SOŠ
2 SOU
1 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:

137 žiakov
167 žiakov
4 žiaci
15 žiakov

–29 potravinárstvo

601 žiakov



počet odborov:

3 pre stupeň vzdelania 6
0 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
2 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
6 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

0 SOŠ
2 SOU
1 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
2964 2 00
3 školy
257 žiakov

31 textil a odevníctvo

115 žiakov
0 žiakov
82 žiakov
404 žiakov

246 žiakov



počet odborov:

1 pre stupeň vzdelania 6
0 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
1 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
1 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

0 SOŠ
2 SOU
1 ZSŚ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
3125 4 00
2 školy
22 žiakov
3155 2 02
3 školy
125 žiakov

33 spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

99 žiakov
0 žiakov
22 žiakov
125 žiakov

500 žiakov
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počet odborov:

2 pre stupeň vzdelania 6
0 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
2 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
3 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

0 SOŠ
6 SOU
1 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
3343 4 01
3 školy
79 žiakov
3343 4 02
2 školy
35 žiakov
3355 2 00
7 škôl
273 žiakov
3370 2 00
2 školy
32 žiakov

34 polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie


počet odborov:

1 pre stupeň vzdelania 6
3 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
1 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
3 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

0 SOŠ
0 SOU
1 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:

45 žiakov
0 žiakov
114 žiakov
341 žiakov

450 žiakov
125 žiakov
106 žiakov
30 žiakov
189 žiakov

–36 stavebníctvo, geodézia a kartografia


počet odborov:

5 pre stupeň vzdelania 6
2 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
3 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
8 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

2 SOŠ
5 SOU
0 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
3661 2 00
3 školy
91 žiakov
3663 2 00
2 školy
51 žiakov
3675 2 00
4 školy
89 žiakov
3678 2 00
3 školy
112 žiakov

1 050 žiakov
488 žiakov
53 žiakov
62 žiakov
447 žiakov
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37 doprava, pošty a telekomunikácie


počet odborov:

3 pre stupeň vzdelania 6
9 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
2 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
1 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

2 SOŠ
3 SOU
2 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
3660 6 03
2 školy
243 žiakov
3772 6 01
2 školy
285 žiakov
3757 4 01
2 školy
52 žiakov

39 špeciálne technické odbory


počet odborov:

7 pre stupeň vzdelania 6
0 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
0 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
0 pre stupeň vzdelania 2





počet škôl:

5 SOŠ
0 SOU
2 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:

1 389 žiakov
752 žiakov
498 žiakov
62 žiakov
77 žiakov

891 žiakov
891 žiakov
0 žiakov
0 žiakov
0 žiakov

–42 a 45 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo


počet odborov:

10 pre stupeň vzdelania 6
0 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
3 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
6 pre stupeň vzdelania 2



počet škôl:

2 SOŠ
1 SOU
3 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
4571 2 00
2 školy
51 žiakov

851 žiakov
526 žiakov
0 žiakov
91 žiakov
234 žiakov

42

43 veterinárske vedy



počet odborov:
počet škôl:

86 žiakov
1 pre stupeň vzdelania 6
1 SOŠ

53 zdravotníctvo




686 žiakov

počet odborov:
7 pre stupeň vzdelania 6
počet škôl:
3 SOŠ
odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
5301 6 00
2 školy
176 žiakov
5356 6 00
2 školy
135 žiakov

63 a 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby


počet odborov:

8 pre stupeň vzdelania 6
7 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
9 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
11 pre stupeň vzdelania 2



počet škôl:

11 SOŠ
10 SOU
5 ZSŠ



86 žiakov

686 žiakov

7626 žiakov
4078 žiakov
915 žiakov
765 žiakov
1 868 žiakov

odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
6317 6 00
6 škôl
2 200 žiakov
6323 6 00
2 školy
539 žiakov
6341 6 00
2 školy
241 žiakov
6352 6 00
2 školy
387 žiakov
6405 4 00
3 školy
291 žiakov
6442 4 00
2 školy
98 žiakov
6442 4 05
2 školy
209 žiakov
6443 4 00
2 školy
104 žiakov
6403 4 00
3 školy
161 žiakov
6411 4 01
2 školy
34 žiakov
6415 4 00
2 školy
225 žiakov
6421 4 00
2 školy
94 žiakov
6426 4 00
3 školy
101 žiakov
6476 4 00
2 školy
84 žiakov
6456 2 00
4 školy
404 žiakov
6460 2 01
2 školy
70 žiakov
6460 2 02
3 školy
167 žiakov
6475 2 00
2 školy
162 žiakov
6490 2 01
4 školy
507 žiakov
6490 2 02
4 školy
446 žiakov
43

72 publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie



počet odborov:
počet škôl:

358 žiakov

2 pre stupeň vzdelania 6
1 SOŠ

358 žiakov

76 učiteľstvo




649 žiakov

počet odborov:
2 pre stupeň vzdelania 6
počet škôl:
2 SOŠ
odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
7649 6 00 2 školy
402 žiakov
7663 6 00 2 školy
247 žiakov

649 žiakov

82 a 85 umenie, užité umenie a ručná umelecko-remeselná výroba

1 410 žiakov



počet odborov:

31 pre stupeň vzdelania 6
3 pre stupeň vzdelania 4 (štvorročné štúdium)
0 pre stupeň vzdelania 4 (dvojročné štúdium)
4 pre stupeň vzdelania 2



počet škôl:

5 SOŠ
3 SOU
2 ZSŠ



odbory, ktoré sa pripravujú na viacerých školách:
8226 6 00
2 školy
66 žiakov
8228 6 00
2 školy
103 žiakov
8229 6 03
2 školy
26 žiakov
8229 6 04
2 školy
7 žiakov
8229 6 06
2 školy
91 žiakov
8229 6 08
2 školy
16 žiakov
8232 6 00
2 školy
103 žiakov
8237 6 00
2 školy
103 žiakov
8261 6 00
2 školy
47 žiakov

1 266 žiakov
18 žiakov
0 žiakov
126 žiakov

Sumár podľa skupín odborov:
Kód

Skupina odborov

odborov

23
24
26

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
Elektrotechnika

Počet žiakov
(ročník)

Počet

6
17
26

Spolu

1.

2.

3.

4.

5.

82
395
728

88
388
829

75
439
825

20
156
302

–123
114

265
1493
2820
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28
29
31
33
34
36
37
39
42
45
43
53
63
64
72
76
82
85

Technická chémia ostatná
Potravinárstvo
Textil a odevníctvo
Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov
Polygrafia, spracúvanie papiera, filmu a fotografie
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Doprava, pošty a telekomunikácie
Špeciálne technické odbory
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
Veterinárske vedy
Zdravotníctvo
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
Učiteľstvo
Umenie, užitk. um. a ručná umelecko-remes. výr.
Umenie, užitk. um. a ručná umelecko-remes. výr.
Celkom

9
11
3
7
8
18
15
7
10
9
1
7
8
27
2
2
31
7
58

90
194
62
129
137
298
420
280
157
93
30
201
1065
921
102
192
421
41
6 038

75
162
68
109
123
314
324
241
140
67
31
186
1082
831
100
181
368
45
5 752

112
143
79
148
130
293
289
244
172
74
25
230
1155
822
96
169
256
58
5 834

41
59
15
49
60
96
190
126
57
33
–69
668
543
60
107
221
–1 668

4
323
43
601
45
246
65
500
–450
49
1050
37
1389
–891
–526
58
325
–86
–686
108
4078
435
3548
–358
–649
–1266
–144
1 081 21 694

Z toho sa pripravuje:
Na SOŠ resp. ZSŠ, stupeň vzdelania 6 (ÚSOV)
3377 3592 3447 1741
108
Na SOU resp. ZSŠ, stupeň vzdelania 4 (ÚSOV)
838
805
794
387
58
Na SOU resp. ZSŠ, stupeň vzdelania 4 (ÚSOV), pre abs. st. 2 –––744
892
Na SOU resp. ZSŠ, stupeň vzdelania 2 (SOV)
1823 1767 1882 ––-

11715
2880
1635
5464

Pri globálnom posúdení takto usporiadaných údajov je možné pozorovať niekoľko
anomálií, ktoré vznikli vývojom v uplynulých rokoch:
1) v štruktúre odborov:
a) Nelogické usporiadanie odborov podľa niektorých formálnych znakov:
Kód odboru – v niektorých prípadoch sa odlišuje podľa typu školy, ktorá zabezpečuje OVP.
Ide o tieto skupiny odborov:
 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba
kód 23 (SOŠ), 24 (SOU)
 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
kód 42 (SOŠ), 45 (SOU)
 ekonomika a organizácia, obchod a služby
kód 63 (SOŠ), 64 (SOU)
 umenie, užitk. um. a ručná umelecko-remesel. výroba
kód 82 (SOŠ), 85 (SOU)

Kód pre dosiahnutý stupeň vzdelania – pre úplné stredné odborné vzdelanie (ÚSOV) sa podľa
typu školy rozlišuje dosiahnutý stupeň vzdelania:
ÚSOV dosiahnuté na SOŠ má kód 6
ÚSOV dosiahnuté na SOU má kód 4
Kód 4 označuje zhodne stupeň vzdelania pre štvorročné súvislé štúdium na SOU aj pre
dvojročné štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov.
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b) Niektoré študijné a učebné odbory sú svojim odborným zameraním takmer totožné
a pripravujú pre výkon rovnakého povolania, ale pod iným názvom učebného alebo študijného
odboru.
c) Pri zavádzaní nových študijných a učebných odborov neboli súčasne zo siete vyraďované
odbory staré.
Je to spôsobené predovšetkým:





diferencovaným rozvojom OVP na SOŠ a SOU, pri ktorom vznikajú vedľa seba dve
paralelné štruktúry odborov
rozvojom siete študijných a učebných odborov na SOU z pohľadu záujmov zriaďovateľov
absenciou reálnych údajov o súčasných, ale najmä perspektívnych potrebách trhu práce
nefunkčnosťou profesijných štruktúr vo vzťahu k definícii požiadaviek na profil
absolventa

2) v sieti škôl:
Sieť škôl zabezpečujúcich OVP sa obdobne ako štruktúra odborov vyvíjala paralelne a vo
viacerých prípadoch školy zabezpečujú OVP v zhodných študijných alebo učebných odboroch.
Je teda neefektívna a nezodpovedá plne potrebám trhu práce.
Je to spôsobené predovšetkým:
 paralelným a od seba nezávislým vývojom siete SOŠ a SOU
 v prípade SOU sieť kopírovala postupné zmeny zriaďovateľov (od podnikov až po rezorty
poznačené viacnásobnými organizačnými zmenami), pri čom počet škôl a ani štruktúra
odborov na tieto zmeny nereagovala
3) v počtoch žiakov v OVP
Počet žiakov v jednotlivých študijných a učebných odboroch je nevyvážený a výrazne
nedoceňuje význam niektorých robotníckych povolaní pre rozvoj regiónu.
Je to spôsobené predovšetkým:
 absenciou regionálnych rozvojových trendov a koordinácie medzi trhom práce a

systémom OVP
 zanedbaním profesijnej orientácie žiakov na základných školách
 nedostatočným dôrazom na význam OVP z hľadiska rozvoja ekonomických impulzov
v národnom hospodárstve
 nejasnosťami v štruktúrach zamestnávateľov a v ich úlohe pri realizácii a rozvoji OVP
Optimalizáciu odborného vzdelávania a prípravy je nevyhnutné realizovať v úzkej
súčinnosti so zamestnávateľskou sférou ( najmä profesnými združeniami ) postupne
v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch:
a) Definovať potreby trhu práce:



súčasný stav zamestnanosti podľa jednotlivých povolaní vyžadujúcich OVP
súčasný stav nezamestnanosti:
- podľa jednotlivých povolaní
- podľa študijných a učebných odborov
u absolventov OVP
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výhľadové potreby trhu práce:

- podľa povolaní (z toho vyplynú požiadavky
na sieť OVP)
na základe profilu jednotlivých povolaní definovať profil absolventov OVP

b) Optimalizovať štruktúru odborov:








redukovať počet odborov, ktoré svojimi zameraniami úzko špecializujú absolventa
odstrániť duplicitu odborov SOU a SOŠ (napr.: študijné odbory SOU a SOŠ) a túto
nahradiť postupným (stupňovitým) systémom OVP
usporiadať štruktúru odborov podľa výhľadových potrieb trhu práce (nie súčasného stavu
zamestnanosti, resp. súčasného záujmu žiakov o štúdium !)
vytvoriť systém celoživotného OVP nadväzujúci na jednotlivé študijné a učebné odbory
vyradiť zo siete odbory, ktoré nemajú oporu v záujme zamestnávateľskej sféry
rozvíjať nové jazykové a počítačové kompetencie absolventa SOŠ a SOU

c) Optimalizovať sieť škôl







spracovať prehľad o skutočnej kapacite škôl, pri rešpektovaní všetkých pedagogických,
didaktických, bezpečnostných a hygienických požiadaviek
spracovať prehľad o kvalitatívnych podmienkach škôl pre OVP:
- priestorové podmienky (komplexnosť)
- personálne podmienky (napr.: kvalifikovanosť)
- úroveň vybavenia školy
- podmienky pre rozvoj školy (napr.: pre zabezpečenie celoživotného vzdelávania, ...)
- majetkoprávne vysporiadanie
vyradiť zo siete odbory, ktoré na školách nespĺňajú optimálne podmienky pre OVP
v danom odbore
združovať školy do logických a organizačne optimálnych celkov rešpektujúcich
regionálne špecifiká
vyradiť zo siete školy, ktoré nebudú spĺňať kvalitatívne podmienky pre OVP

3.3. Výchovno-vyučovací proces
Nasledujúca tabuľka definuje jednu časť ukazovateľov poukazujúcich na výkonnosť škôl.
Počet žiakov na jedného pedagóga je pomocným ukazovateľom, ktorý naznačuje, kde sú
predimenzované počty pedagógov. Tabuľkové údaje si však vyžadujú určitú diferenciáciu v tých
prípadoch, kde ide o umelecké školy, resp. niektoré odborné školy, kde ministerský „výnos“
umožňuje mať menšie skupiny žiakov na jedného pedagóga.
Všeobecne však možno konštatovať, že bude potrebné prehodnotiť „výkonnosť“
jednotlivých škôl a urobiť porovnania u rovnakých skupín škôl /napr. gymnáziá, SPŠ
technického zamerania a pod./ a následne prijať opatrenia na „zrovnoprávnenie“ podmienok
pedagógov.
Počet žiakov a pedagógov
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Škola
1.GY s VJM Dunajská
2.GY Einsteinova
3.GY Grösslingova
4.GY Haanova
5.GY I.Horvátha
6.GY Hubeného
7.ŠGY Ostredkova
8.GY Pankúchova
9.GY Tomášikova
10.GY J.Papánka
11.GY Malacky
12.GY K.Štúra
13.GY Pezinok
14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJM Senec
16.GY Teplická
17.SPŠ Kvačalova
18.ZSŠ Sklenárova
19.SPŠ Fajn.nábrežie
20.SPŠ K.Adlera
21.SPŠ Markova
22.SPŠ Zochova
23.SPŠ Račianska
24.SPŠ Drieňová
25.SPaPŠ Bernolákovo
26.OA Duduva
27.OA Nevädzova
28.OA Račianska
29.OA Myslenická
30.SOŠ Znievska
31.SŠP+DOŠ Lichnerova
32.PaSA Bullova
33.PaKA Modra
34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova
37.Tan.kon.Gorazdova
38.ŠÚV Dúbravská c.
39.ŠKIŠ Kadnárova
40.ŠJŠ Palisády
41.JŠ pri GY J.Papánka
42.ŠSU Ružinovská
43.ZHA Mikovíniho
44.ZSŠO Tokajícka
45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Račianska 105
47.ZSŠ Sklenárova
48.ZSŠP Račianska 190
49.ZSŠZ Malinovo

Počet žiakov
257
532
575
241
603
620
470
822
620
708
462
368
506
335
89
296
436
433
394
641
280
565
392
414
274
276
419
583
346
420
96
313
351
527
239
227
151
233
400
5200
–61
729
320
326
390
270
450
223

Počet
Počet žiakov na
pedagógov
1 pedagóga
20
8,50
44
12,09
44
13,06
26
9,29
54
11,16
44
14,09
39+43 trénerov
6,71
49
16,77
53
11,7
57
12,42
34
13,59
30
12,27
38
13,32
22
15,23
13
6,85
32
9,25
52
8,38
44
9,84
42
9,38
60
10,68
28
10
64
8,83
42
9,33
46
9
31
8,84
47
5,87
32
13,09
43
13,56
30
11,53
45
9,33
14
6,86
45
6,96
30
11,7
205
2,57
27
8,85
31
7,32
51
2,96
41
5,68
30
13,33
83
62,65
––2
30,5
55
13,25
41
7,8
43
7,58
45
8,66
48
5,63
56
8,04
35
6,37
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50.ZSŠP Harmincova
51.ZSŠP Ivanka pri D.
52.ZSŠ Kysucká Senec
53.SOŠ st. St.Vajnorská
54.SZŠ Strečnianska
55.SZŠ Záhradnícka
56.SOU Rybničná
57.SOU Z.Bystrica
58.SOU J.Jonáša
59.SOU Vranovská
60.SOU Skalická
61.SOU Svätoplukova
62.SOU Na pántoch
63.SOU Sklenárova
64.SOU Dopravná
65.SOU Hlinická
66.SOU Ivánska c.21
67.SOU Ivánska c.23
68.SOU Ružinovská
69.SOU Farského
70.SOU-N Ivánska c. 15
71.SOU Harmónia
72.SOU Kom. Pezinok
73.SOU Štefánik. Pezinok

spolu

338
495
474
140
1035
703
470
346
360
148
406
406
751
525
332
419
610
243
486
505
166
81
420
341
34.083

37
61
53
24
138
36
40
30
37
40
29
47
98
51
38
39
61
45
55
58
28
17
36
30
3.288

9,14
8,11
8,94
5,83
7,5
19,53
11,75
11,53
9,73
3,7
14
8,64
7,66
10,29
8,74
10,74
10
5,4
8,84
8,71
5,93
4,76
11,67
11,37
10,37

3.4. Kvalifikovanosť učiteľov
Kvalita práce školy je v mnohom závislá od kvality pedagogického zboru tej-ktorej školy.
S tým súvisí otázka splnenia kvalifikačných a odborných predpokladov u pedagógov pre výkon
svojej práce. V celoslovenskom meradle sa zhoršujú ukazovatele kvalifikovanosti učiteľov
v školstve. Množstvo učiteľov už odišlo, ďalší uvažujú o odchode zo školských služieb
predovšetkým pre nízke finančné ohodnotenie ich práce. V minulom roku sa priemerná mzda
v bratislavskom školstve pohybovala na úrovni cca 13 200,- Sk. Je tu evidentné zaostávanie za
priemernou mzdou na Slovensku, ktorá je rádovo o 2-2 a pol tisíc korún vyššia. Pritom treba
podotknúť, že v školstve pracuje spomedzi všetkých rezortov najviac vysokoškolsky vzdelaných
ľudí.
Počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných učiteľov
Škola

1.GY Dunajská
2.GY Einsteinova
3.GY Grösslingova
4.GY Haanova
5.GY I.Horvátha
6.GY Hubeného
7.ŠGY Ostredkova

Počet
učiteľov Kvalifikovaných Nekvalifikovaných

52
44
44
26
54
44
70

52
38
41
23
54
43
69

0
6
3
3
0
1
1

Počet nekval., ktorí Počet pedagógov
si dopĺňajú
I. resp II. kvalif.
spôsobilosť
skúška
0
6
3
0
0
1
0

6
3
2
0
0
1
7
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8.GY Pankúchova
9.GY Tomášikova
10.GY J.Papánka
11.GY Malacky
12.GY K.Štúra
13.GY Pezinok
14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJM Senec
16.GY Teplická
17.SPŠ Kvačalova
18.ZSŠ Sklenárova
19.SPŠ Fajn.nábrežie
20.SPŠ K.Adlera
21.SPŠ Markova
22.SPŠ Zochova
23.SPŠ Račianska
24.SPŠ Drieňová
25.SPaPŠ Bernolákovo
26.OA Duduva
27.OA Nevädzova
28.OA Račianska
29.OA Myslenická
30.SOŠ Znievska
31.SŠP+DOŠ s VJM,
Lichnerova, Senec
32.PaSA Bullova
33.PaKA Modra
34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova
37.Tan.kon.Gorazdova
38.ŠÚV Dúbravská c.
39.ŠKIŠ Kadnárova
40.ŠJŠ Palisády
41.JŠpriGY J.Papánka
42.ŠSU Ružinovská
43.ZHA Mikovíniho
44.ZSŠO Tokajícka
45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Račianska 105
47.ZSŠ Sklenárova
48.ZSŠP Račians. 190
49.ZSŠZ Malinovo
50.ZSŠP Harmincova
51.ZSŠP Ivanka pri D.
52.ZSŠ Kysucká Senec
53.SOŠ st. St.Vajnorská
54.SZŠ Strečnianska
55.SZŠ Záhradnícka
56.SOU Rybničná
57.SOU Z.Bystrica
58.SOU J.Jonáša
59.SOU Vranovská

49
53
57
34
30
38
22
13
32
52
44
42
60
28
64
42
46
31
47
32
43
30
45
14

48
50
49
29
30
38
20
13
31
40
21
40
50
23
62
39
35
25
42
32
43
29
40
13

1
3
3
5
0
0
2
0
1
12
13
2
10
5
2
3
11
6
5
0
0
1
5
1

1
2
3
5
0
0
1
0
1
0
1
0
3
4
1
3
1
4
5
0
1
1
4
0

2
1
0
0
2
2
0
0
2
9
0
2
1
0
3
0
0
0
1
1
2
3
0
1

45
30
205
27
31
51
41
30
83
–2
55
41
43
45
48
56
35
37
61
53
24
138
36
40
30
37
40

43
28
145
23
23
36
38
30
79
–2
49
38
43
45
37
50
29
37
59
49
20
47
31
38
27
31
34

2
2
60
4
8
15
3
0
4
–0
6
3
0
0
11
6
6
0
2
4
4
2
5
2
3
6
6

1
0
0
0
0
1
0
0
1
–0
3
1
0
0
6
5
6
0
1
2
0
0
3
1
2
4
4

3
2
63
1
1
0
0
2
4
–0
1
0
1
0
1
2
0
4
1
0
0
1
1
0
0
0
0
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60.SOU Skalická
61.SOU Svätoplukova
62.SOU Na pántoch
63.SOU Sklenárova
64.SOU Dopravná
65.SOU Hlinická
66.SOU Ivánska c.21
67.SOU Ivánska c.23
68.SOU Ružinovská
69.SOU Farského
70.SOU-N Ivánska c.15
71.SOU Harmónia
72.SOU Kom. Pezinok
73.SOU Štef. Pezinok

Spolu
Záver: -

29
47
98
51
38
39
61
45
55
58
28
17
36
30
3.288

29
44
79
50
38
37
48
41
37
54
21
15
35
28
2.831

0
3
19
1
0
2
13
4
18
4
7
2
1
2
350

0
3
13
1
2
0
1
3
7
4
1
2
4
0
134

11
2
0
0
0
5
1
0
1
4
0
0
0
0
166

86,10% učiteľov kvalifikovaných

-

10,64% učiteľov nekvalifikovaných

-

38,3% nekvalifikovaných učiteľov si dopĺňa odbornú spôsobilosť

-

Poznámka: Na všetkých školách je spolu 2986 hodín/týždeň odučených nekvalifikov. učiteľmi.

3.5. Rôzne údaje o stredných školách v Bratislavskom
samosprávnom kraji
V tejto tabuľke uvádzame niektoré zaujímavé údaje o školách v našej zriaďovateľskej
pôsobnosti. Údaje poukazujú na viaceré špecifiká a naznačujú i slabé miesta.

Ukazovateľ

Emailová adresa
Webová stránka
Vznik školy do roku 1990
Vznik školy po roku 1990
Počet učiteľov do 20
Počet učiteľov 20-30
Počet učiteľov 30-40
Počet učiteľov 40-50
Počet učiteľov nad 50
Nekval. učitelia do 5
Nekval. učitelia nad 5
Neped. pracovníci do 20
Neped. pracovníci 20-30
Neped. pracovníci nad 30
Školy vyučujúce 1 cudzí jazyk
Školy vyučujúce 2 cudzie jazyky

Počet Z toho
všetkých
škôl
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

68
56
60
14
8
7
20
20
21
55
21
53
14
9
3
33

%

89,5%
73,7%
79,0%
18,4%
10,5%
9,2%
26,3%
26,3%
27,6%
72,4%
27,6%
69,7%
18,4%
11,8%
4,2%
43,4%

Najviac–-najmenej

najstaršia PaKA-Modra–- 21.9.1870
najmenej GYsVJM-Senec–-13

najviac Konz. Tolstého–-205

najviac SOU na Pántoch–-68
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Školy vyučujúce 3 a viac c. jaz.
Školy vyučujúce ang. Jazyk
Školy vyučujúce nem. jazyk
Školy bez krúžkov
Krúžky na škole (1-2)
Krúžky na škole (3 a viac)
Školy so športovými krúžkami
Školy s krúžkami vedy a techniky
(modelárstvo, rezbárstvo, a pod.)
Kapacita školy do 500 žiakov
Kapacita školy nad 500 žiakov
Školy s možnosťou laboratória
Telocvičňa
Telocvičňa do 200 m2
Telocvičňa nad 200 m2
Školské ihrisko
Špeciálne športoviská (bazén, hala)
Ihriská využívané verejne
Jedáleň

76
76
76
76
76
76
76
76

35
67
71
28
23
25
34
32

46,1% najviac ŠJŠ Palisády–-9
88,2%
93,4%
36,8%
30,3%
32,9% najviac SOŠ stav. St. Vajnorská–-6
44,7%
42,1%

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

41
33
42
58
10
48
50
8
35
44

53,9%
43,4%
55,3% najviac SPŠ K. Adlera–-25
76,3%
13,2%
63,2% najviac GY Einsteinova–-8000m
65,8%
10,5%
46,1%
57,9%

Stravovanie bývalých učiteľov,
dôchodcov
Praktické vyučovanie
Ubytovacie zariadenie
Služobný byt
Počítače na škole (do 20)
Počítače na škole (20-30)
Počítače na škole (30 a viac)
Príjem školy z neštátnych zdrojov (0)
Príjem školy (do 50.000)
Príjem školy (50.000-100.000)
Príjem školy (100.000-200.000)
Príjem školy (200.000-1.000.000)
Príjem školy (1.000.000-2.000.000)
Príjem školy (2.000.000 a viac)
Aktivity pre zisk financií (koľko škôl)
Školy v súdnom spore
Spolupráca so školami mimo SR
Školy vydávajúce časopis
Školy s logom
Školy s čestným názvom

76

8

76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

49
24
54
30
17
25
19
3
5
5
19
6
17
42
19
52
39
56
10

10,5%
64,4%
31,2%
71,1% najviac ZSŠP Ivanka–-4
39,5%
22,4%
32,9% najviac ZSŠP Račianska–-114
25,0%
3,9%
6,6%
6,6%
25,0%
7,9%
22,4% najviac ZSŠP Račianska–-35.372.269,55,3%
25,0%
68,4%
51,3%
73,7%
13,2%

52

Prehľad o vysporiadanom a nevysporiadanom majetku stredných škôl a školských
zariadení v pôsobnosti BSK
(údaje z majetkovo-právneho oddelenia)
Škola

Pozemky

Budovy

Bratislava
ZŠ a Gym. s vyuč. jaz. maď.
Gymnázium Einsteinova
Gymnázium Grosslingova
Gymnázium Haanova
Gymnázium I.Horvátha
Gymnázium Hubeného
Šport. gymn. Ostredkova
Gymnázium Pankúchova
Gym. L. Novom. Tomášikova
Gym. J. Papánka Vazovova
Škola pre mim. nad. deti a Gym.
SPŠ dopravná Kvačalova
ZSŠ Sklenárova
SPŠ stroj. Fajn. nábr.
SPŠ elektr. K. Adlera
SPŠ elektr. Markova
SPŠ elektr. Zochova
SPŠ chemická Račianska
SPŠ stavebná Drieňova
Obch. akad. Dudova

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
neusporiadané
usporiadané
usporiadané
neusporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
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ZSŠ Račianska

bez majetku
usporiadané
usporiadané
neusporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
bez majetku
bez majetku
usporiadané
neusporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

bez majetku
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
bez majetku
bez majetku
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

ZSŠ potravin. Harmincova

usporiadané

usporiadané

SOŠ stavebná St. Vajnorská

usporiadané
usporiadané
usporiadané
neusporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
neusporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
bez majetku

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
bez majetku

usporiadané

usporiadané

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

Obch. akad. Nevädzová
Obch. akad. Račianska
Stredná odb. škola Znievska
Ped. a soc. akad. Bullova
Konzervatórium Tolstého
Stredná geod. škola Vazovova
Tan. konz. E. Jaczovej Goraz.
Škola úž.výt. J. Vydru Dúbr.
Škola knih a inf. štúd. Kadnárova
Štátna jaz. škola Palisády
Jaz. Škola pri Gym. J. Papánka
Štátny stenog. Ústav
Združ. hot. akad. Mikovíniho
ZSŠ odevná Tokajícka
ZSŠ drevárska Pavlovičova
ZSŠ polygrafická Račianska
ZSŠ dopravná Sklenárova

Str. zdrav. škola Strečnianska
Str. zdrav. škola Záhradnícka
SOU elektrotechnické Rybničná
SOU energetické Záh.Bystrica
SOU strojárske J.Jonáša
SOU strojárske Vranovská
SOU chemické Skalická
SOU Svätoplukova
SOU obchodné Na pántoch
SOU obch. S. Jurkoviča Sklenár.
SOU dopravné Dopravná 51
SOU pôšt a telekomunik. Hlinická
SOU stav. I. Ivánska cesta 21
SOU stav. II Ivánska cesta 23
SOU stav. Bratislava Ružinovská
SOU potravinárske Farského
SOU náb. Ivánska cesta
Domov mládeže Račianska
Domov mládeže Vranovská
DM pre str. zdr. šk. Trnavská

Malacky
Gymnázium Malacky

Pezinok
Gymnázium Pezinok
Obchodná akadémia
SOU Komenského
SOU Štefánikova
Gym. K. Štúra Modra
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Ped. a kult. akad. Modra
Stred. vin.ovoc.škola Modra
SOU lesnícke Modra-Harm.
ŠM Modra - Fajdal

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

usporiadané
usporiadané
usporiadané
usporiadané

usporiadané
bez majetku
bez majetku
usporiadané
usporiadané
usporiadané
bez majetku
usporiadané

usporiadané
bez majetku
bez majetku
usporiadané
usporiadané
usporiadané
bez majetku
usporiadané

Senec
Gym. A. Bernoláka Senec
Gym. s vyuč. maď. Senec
SŠP+DOŠ Lichnerova
ZSŠ záhradnícka Malinovo
Str.poľn.a priem. škola J.A.Gag.
ZSŠ poľnoh. Ivanka pri Dun.
ZSŠ Senec
ŠM Malinovo

3.6. Uplatňovanie absolventov stredných škôl v praxi z pohľadu
jednotlivých škôl
Nasledujúca tabuľka poukazuje na to, ako riaditelia jednotlivých škôl vidia otázku
uplatňovania ich absolventov na trhu práce. Je evidentné, že vo viacerých prípadoch ide o dosť
subjektívny pohľad. Štatistika z Krajského úradu práce uvádza presné počty nezamestnaných
absolventov škôl a v tejto konfrontácii budeme v budúcnosti stanovovať plán výkonov škôl tak,
aby sa na tej-ktorej škole otvárali iba odbory a odborné zamerania, ktoré majú šancu na
pracovnom trhu.

Škola
1.GY Dunajská
2.GY Einsteinova
3.GY Grösslingova
4.GY Haanova
5.GY I.Horvátha
6.GY Hubeného
7.ŠGY Ostredkova
8.GY Pankúchova
9.GY Tomášikova
10.GY J.Papánka
11.GY Malacky
12.GY K.Štúra
13.GY Pezinok
14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJM Senec

Absolventi, ktorí sa najlepšie uplatňujú

Absolventi, ktorí sa najhoršie uplatňujú

–cca 97% študentov je prijatých na VŠ
žiaci pokračujú na VŠ
žiaci pokračujú na VŠ
–žiaci pokračujú na VŠ
–neevidujeme túto oblasť
všetci
žiaci pokračujú na VŠ
–žiaci pokračujú na VŠ
79-02-500-alternatívny plán-odbor
sú schopný rekvalifikácie, adaptabilní
univerzity a nadstavbové štúdium

–––absolventi nemajú problémy na trhu práce
–––––––––––-
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16.GY Teplická
17.SPŠ Kvačalova
18.ZSŠ dopr. Sklenárova
19.SPŠ Fajn.nábrežie
20.SPŠ K.Adlera
21.SPŠ Markova
22.SPŠ Zochova
23.SPŠ Račianska
24.SPŠ Drieňová
25.SPaPŠ Bernolákovo
26.OA Duduva
27.OA Nevädzova
1999/2000
2000/2001
2001/2002
28.OA Račianska
29.OA Myslen. Pezinok
30.SOŠ Znievska
31.SŠP+DOŠ Senec
32.PaSA Bullova
33.PaKA Modra
34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova
37.Tan.kon.Gorazdova
38.ŠÚV Dúbravská c.
39.ŠKIŠ Kadnárova
40.ŠJŠ Palisády

prví absolventi budú v roku 2006
3772 6 01, 3760 6 05-pokračovanie na VŠ
MO-CMV,lakovník,klampiar,colný deklarant
všetci
všetci
absolventi študijného odboru TIS
zameranie elektronické počítačové systémy
1/3 na VŠ ostatí sa do roka zamestnajú
všetci
všetci
6317 6 obchodná akadémia
počet
VŠ
pracuje
nezamest.
146
54
80
12
77
30
41
9
89
41
43
5
6317 6 obchodná akadémia
ekonomická oblasť, informatika, jazyky
všetci
ešte nemáme absolventov
všetci
všetci
všetci
agroturistika
cca 75% je prijatých na VŠ
klasický a ľudový tanec
–odbor hospodárske informácie
všetci

–najhorší sa uplatnia ako vodiči
–z posledných absolventov sú 3 na úrade práce
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
odbor TIS vysoká nezamestnanosť
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy

kurz písania na počítači
kuchári
odbor krajčírka
všetci
všetci
všetci
odbor polygraf–-reprodukčná grafika
sadovníctvo, kvetinárstvo, viazanie kvetín
všetci
rybárstvo, chov koní, colná deklarácia
všetci
všetci
všetci
farmaceutický laborant, zdravotnícky labor.
všetci
všetci
nemáme ako kontrolovať
strojárske profesie
chemik operátor, operátor ekolog. zariadení
kaderník, dámske odevy

––nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
zlatník a klenotník, mechanik elektr. zariadení
odbor polygraf–-dokončovacie spracovanie
nie sú problémy
nie sú problémy
agropodnikanie-farmárstvo
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
asistent výživy, zubný technik
nie sú problémy
nie sú problémy
–nie sú problémy
strojárstvo
nie sú problémy

nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
stagnuje odbor poľnohospodárska výroba
nie sú problémy
nie sú problémy
––nie sú problémy

41.JŠpriGY J.Papánka
42.ŠSU Ružinovská
43.ZHA Mikovíniho
44.ZSŠO Tokajícka
45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Račianska 105
47.ZSŠ Sklenárova
48.ZSŠP Račianska 190
49.ZSŠZ Malinovo
50.ZSŠP Harmincova
51.ZSŠP Ivanka pri D.
52.ZSŠ Kysucká Senec
53.SOŠ st. St.Vajnorská
54.SZŠ Strečnianska
55.SZŠ Záhr. Malinovo
56.SOU Rybničná
57.SOU Z.Bystrica
58.SOU J.Jonáša
59.SOU Vranovská
60.SOU Skalická
61.SOU Svätoplukova
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všetci
obchodný pracovník, predavač
klampiar
všetci
všetci
94% absolventov je zamestnaných
všetci
všetci
stolár
90% absolventov sa uplatní
kuchár, maliar, čašník, stolár
predavač

62.SOU Na pántoch
63.SOU Sklenárova
64.SOU Dopravná
65.SOU Hlinická
66.SOU Ivánska c.21
67.SOU Ivánska c.23
68.SOU Ružinovská
69.SOU Farského
70.SOU-N Ivánska c. 15
71.SOU Harmónia
72.SOU Kom. Pezinok
73.SOU Štef. Pezinok

nie sú problémy
nie sú problémy
autoelektrikár
nie sú problémy
nie sú problémy
stavebná výroba
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
nie sú problémy
kaderník
nie sú problémy

3.7. Priestorové zabezpečenie výchovno-vyučovacieho procesu
V tabuľke je uvedená kapacita školy daná počtom žiakov v porovnaní so skutočným
počtom žiakov na škole.
Škola
1.GY Dunajská
2.GY Einsteinova
3.GY Grösslingova
4.GY Haanova
5.GY I.Horvátha
6.GY Hubeného
7.ŠGY Ostredkova
8.GY Pankúchova
9.GY Tomášikova
10.GY J.Papánka
11.GY Malacky
12.GY K.Štúra
13.GY Pezinok
14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJM Senec
16.GY Teplická
17.SPŠ Kvačalova
18.ZSŠ dopr. Sklenárova
19.SPŠ Fajn.nábrežie
20.SPŠ K.Adlera
21.SPŠ Markova
22.SPŠ Zochova
23.SPŠ Račianska
24.SPŠ Drieňová
25.SPaPŠ Bernolákovo
26.OA Duduva

Kapacita
počet žiakov
550
580
650
900
600
620
500
800
540
710
520
380
510
340
100
350
510
460
700
650
400
600
550
470
400
300

Počet žiakov
skutočný
257
532
575
241
603
620
470
822
620
708
462
368
506
335
89
296
436
433
394
641
280
565
392
414
274
276
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27.OA Nevädzova
28.OA Račianska
29.OA Myslenická Pezinok
30.SOŠ Znievska
31.SŠP+DOŠ Lichnerova Senec
32.PaSA Bullova
33.PaKA Modra
34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova
37.Tan.kon.Gorazdova
38.ŠÚV Dúbravská c.
39.ŠKIŠ Kadnárova
40.ŠJŠ Palisády
41.JŠpriGY J.Papánka
42.ŠSU Ružinovská
43.ZHA Mikovíniho
44.ZSŠO Tokajícka
45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Račianska 105
47.ZSŠ Sklenárova
48.ZSŠP Račianska 190
49.ZSŠZ Malinovo
50.ZSŠP Harmincova
51.ZSŠP Ivanka pri Dunaji
52.ZSŠ Kysucká Senec
53.SOŠ st. St.Vajnorská
54.SZŠ Strečnianska
55.SZŠ Záhradnícka
56.SOU Rybničná
57.SOU Z.Bystrica
58.SOU J.Jonáša
59.SOU Vranovská
60.SOU Skalická
61.SOU Svätoplukova
62.SOU Na pántoch
63.SOU Sklenárova
64.SOU Dopravná
65.SOU Hlinická
66.SOU Ivánska c.21
67.SOU Ivánska c.23
68.SOU Ružinovská
69.SOU Farského
70.SOU-N Ivánska c. 15
71.SOU Harmónia
72.SOU Komenského Pezinok
73.SOU Štefánika Pezinok

Spolu

Závery:

-

450

419

700
410
420
100
500
400
550
270
260
170
290
480
5200
–60
800
500
350
450
300
450
270
360
500
500
300
1200
500
500
400
1060
–500
450
1000
530
350
350
650
330
1250
500
250
130
450
350
39.470

583
346
420
96
313
351
527
239
227
151
233
400
5200
–61
729
320
326
390
270
450
223
338
495
474
140
1035
703
470
346
360
148
406
406
751
525
332
419
610
243
486
505
166
81
420
341
34.083

z počtu 73 škôl je kapacita naplnená len v 27 školách
na školách môže ešte študovať 5387 žiakov
školy sú naplnené na 86,35%
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Prognóza populačného vývoja – počty žiakov, ktorí budú v nasledujúcich
rokoch nastupovať do prvého ročníka stredných škôl v Bratislavskom
samosprávnom kraji
Z okresov
Šk. rok
2002/2003
Šk. rok
2003/2004
Šk. rok
2004/2005
Šk. rok
2005/2006
Šk. rok
2006/2007
Šk. rok
2007/2008
Šk. rok
2008/2009
Šk. rok
2009/2010
Šk. rok
2010/2011

KÚ resp.BSK

SPOLU

581

89

6331

694

621

80

6512

774

675

571

108

6399

894

815

660

606

110

6377

967

760

782

614

541

92

5747

616

1158

841

799

689

600

190

6557

1088

530

1033

834

766

653

504

188

6063

437

951

529

913

798

699

573

530

174

5604

379

949

461

919

727

712

589

517

152

5405

BA I.

BA II.

BA III.

BA IV.

BA V.

Malacky Pezinok Senec

458

1004

592

1125

1174

706

602

449

1065

637

1143

1100

723

448

1155

599

1128

941

433

1107

610

1142

397

994

600

472

1192

467

Tabuľky ukazujú na reálnu situáciu v bratislavskom školstve. Kapacita škôl je väčšia, ako
sú reálne potreby na počty tried a odborných učební, populačná krivka klesá. Uvedené údaje boli
východiskom k racionalizácii siete škôl, Bratislavský samosprávny kraj v priebehu roka znížil
počet škôl o desať (20 škôl sa združilo do 10) s tým, že ich polovica sa združí na konci tohto
školského roka. Okrem toho je podaný návrh na vyradenie Štátneho stenografického ústavu zo
siete školských zariadení. Bratislavským špecifikom je, že by nebolo najefektívnejšie ísť
s kapacitami škôl na úroveň počtov žiakov. V ekonomike jednotlivých škôl je efektívne
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prenajímanie voľných priestorov významným mimorozpočtovým zdrojom financovania ich
prevádzky. Ceny prenájmov a záujem o voľné priestory vytvárajú predpoklad, že v čase, keď
štát nie je schopný financovať školstvo v plnej výške, je potrebné ponechať školám priestor na
to, aby si vlastnými aktivitami, teda i prenájmami získali doplnkové finančné zdroje. Zákon
o financovaní školstva taktiež považuje túto aktivitu za oprávnenú a plne legitímnu.

3.8. Školské stravovanie a ubytovanie žiakov
Ubytovanie a stravovanie žiakov je zatiaľ na periférii nášho odborného záujmu. V tejto
oblasti sa jasne začína prejavovať sociálna situácia rodín v kraji, ale aj v ostatných častiach
Slovenska, kde si niektoré rodiny nemôžu dovoliť finančne kryť náklady na ubytovanie,
stravovanie, či vzdialenejšie cestovanie svojho dieťaťa počas štúdia.
Iným problémom je, že na našich internátoch je v súčasnosti ubytovaný veľký počet
neštudentov stredných škôl.
BSK stanovil pre riaditeľov internátov, resp. škôl, kde sú internáty, priority ubytovávania:
1. študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a KÚ
2. študenti stredných škôl cirkevných a súkromných
3. učitelia stredných škôl BSK
4. vysokoškolskí študenti
5. ostatní záujemcovia na komerčnej báze, ako mimorozpočtový príjem školy.

a) Domovy mládeže pri stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji

ŠKOLA
SVOŠ, Kostolná 3, Modra
Tanečné konzervatórium, Gorazdova 20, Bratislava
ZSŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava
ZSŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava
ZSŠ záhradnícka, Bratislavská 44, Malinovo
ZSŠ poľnohospodárska, Ivanka pri Dunaji
Združená stredná škola, Kysucká 14, Senec
SOŠ stavebná, St. Vajnorská 14, Bratislava

Ubytovaní
žiaci a
Kapacita študenti
Zah.výkaz
200
193
60
60
90
55
210
84
149
85
200
174
48
20
64
24

VŠ
0
0
35
9
15
0
0
12

Spolu
193
60
90
93
100
174
20
36
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SOU energetické, Záhorská Bystrica, Bratislava
SOU strojárske, Jána Jonáša 5, Bratislava
SOU strojárske, Vranovská 4, Bratislava
SOU Svätoplukova 2, Bratislava
SOU obchodné, Na pántoch 9, Bratislava
SOU PaT, Hlinícka 1, Bratislava
SOU stavebné, Ivanská cesta 21, Bratislava
SOU stavebné, Ivanská cesta 23, Bratislava
SOU stavebné, Ružinovská 1, Bratislava
SOU nábytkárske, Ivanská cesta 15, Bratislava
SOU lesnícke, Harmónia, Modra
Stredné odborné učilište, Komenského 27, Pezinok
Domov mládeže, Račianska 80, Bratislava
Domov mládeže, Vranovská 2, Bratislava
Domov mládeže, Trnavská cesta 2, Bratislava
Spolu:

250
266
216
45
99
240
168
144
100
210
82
57
340
300
300

33
42
143
45
99
45
102
49
52
0
45
53
332
300
300

7
20
27
0
0
30
5
29
33
110
0
0
6
0
0

3890

2081

342

40
62
170
45
99
75
107
78
85
110
45
51
338
300
0
2423

b) Súčasná situácia v školskom stravovaní
Škola
1.GY Dunajská
2.GY Einsteinova
3.GY Grösslingova
4.GY Haanova
5.GY I.Horvátha
6.GY Hubeného
7.ŠGY Ostredkova
8.GY Pankúchova
9.GY Tomášikova
10.GY J.Papánka
11.GY Malacky
12.GY K.Štúra, Modra
13.GY Pezinok
14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJM Senec
16.GY Teplická
17.SPŠ Kvačalova
18.ZSŠ dopr. Sklenárova
19.SPŠ Fajn.nábrežie
20.SPŠ K.Adlera
21.SPŠ Markova
22.SPŠ Zochova
23.SPŠ Račianska
24.SPŠ Drieňová
25.SPaPŠ Bernolákovo

Ktoré problémy súvisiace so stravováním považujete za najhoršie, vyžadujúce akútne riešenie

predpísané dávky podľa noriem sú pre žiakov nedostačujúce
žiadne
žiadne
stravovanie je cez dvor, preto je snaha vytvoriť podmienky pre vydávanie obedov v našej jedálni
pracovné stoly a mäsiarsky klát sú opotrebované a bolo by treba kúpiť nové
modernizácia zariadenia a výbava kuchyne elektrickými spotrebičmi s nižšou spotrebou energie
zastaralosť väčšiny technologického zariadenia
nedostatok finančných prostriedkov
veľký hluk
vybavenie kuchyne, spotrebiče sú zastaralé, kazia sa a na opravy nie sú financie
doriešiť prevádzku kuchyne a majetkové vzťahy vybavenia a zariadenia kuchyne
žiadne
ohrievanie privezenej stravy z SOU, aby sa neznižovala biologická hodnota jedla
stiesnené priestory jedálne aj výdajne stravy, zastaralé stroje a nástroje
žiadne
nevyhovujúce priestory, malá kapacita jedálne, zlá vybavenosť kuchyne, veľký počet stravníkov
na škole nie je zriadená stravovacia komisia
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
nízke štátne dotácie na stravovanie žiakov
žiadne
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26.OA Duduva
27.OA Nevädzova
28.OA Račianska
29.OA Myslenická, Pezinok
30.SOŠ Znievska
31.SŠP+DOŠ Lichnerova Senec
32.PaSA Bullova
33.PaKA Modra
34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova
37.Tan.kon.Gorazdova
38.ŠÚV Dúbravská c.
39.ŠKIŠ Kadnárova
40.ŠJŠ Palisády

zastaralé technické vybavenie, jeden nefunkčný chladiaci box
problém je v podávaní stravy pre ťažko fyzicky a mentálne postihnuté deti ŠZŠ
žiadne
v budúcnosti bude potrebné obnoviť vybavenie jedálne stolmi, stoličkami, obrusmi a riadom
žiadne
žiadne
v budúcnosti bude potrebné obnoviť v kuchyni zastaralé zariadenie
žiadne
žiadne
zastaralé zariadenie na prípravu jedál a prevoz stravy do výdajne PaKA (stará 20-ročná Avia)
žiadne
veľkosť kuchyne a opotrebované zariadenia
žiadne
žiadne
žiadne

41.JŠpriGY J.Papánka
42.ŠSU Ružinovská
43.ZHA Mikovíniho
44.ZSŠO Tokajícka
45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Račianska 105
47.ZSŠ Sklenárova
48.ZSŠP Račianska 190
49.ZSŠZ Malinovo
50.ZSŠP Harmincova
51.ZSŠP Ivanka pri Dunaji
52.ZSŠ Kysucká Senec
53.SOŠ st. St.Vajnorská
54.SZŠ Strečnianska
55.SZŠ Záhradnícka
56.SOU Rybničná
57.SOU Z.Bystrica
58.SOU J.Jonáša
59.SOU Vranovská
60.SOU Skalická
61.SOU Svätoplukova
62.SOU Na pántoch
63.SOU Sklenárova
64.SOU Dopravná
65.SOU Hlinická
66.SOU Ivánska c.21
67.SOU Ivánska c.23
68.SOU Ružinovská
69.SOU Farského
70.SOU-N Ivánska c. 15
71.SOU Harmónia
72.SOU Komenského Pezinok
73.SOU Štefánikova Pezinok

žiadne
technické vybavenie kuchyne
žiadne
žiadne
vymaľovanie priestorov ŠJ, kuchyne a skladov
vzdialenosť jedálne cca 800metrov, zariadenie rýchleho občerstvenia priamo v areáli ZSŠ
zastaralosť vybavenia kuchyne, časté poruchy
nedostatok finančných prostriedkov
žiadne
zastaralé stroje a vybavenie kuchyne, obmedzenosť OOPP
prehodnotenie finančného limitu pre rok 2003
žiadne
technické vybavenie kuchyne, nedostatok pracovných síl
dostavba jedálne
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
žiadne
zabezpečenie zamestnanca na výdaj stravy, nakoľko finančné ohodnotenie je veľmi nízke
zatekanie strechy, vzduchotechnika, technologická vybavenosť, problémy s kanalizáciou
nedostávame pre zamestnancov financie na príspevok na stravovanie vyplývajúci zo zákona
žiadne
rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne a dovybavovanie kuchynského zariadenia
žiadne
žiadne
žiadne
nedostatočný záujem žiakov o pravidelnú teplú stravu
žiadne
skladovacie priestory
prevoz stravy na gymnázium a OA v Pezinku
žiadne
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Situácia so stravovaním je obdobná, ako v prípade ubytovania. Tu však viaceré školy dali svoje
školské jedálne do ekonomického prenájmu.

3.9. Poskytovanie služieb širokej verejnosti
(Škola ako centrum celoživotného vzdelávania, kultúry a športu)
Riaditelia škôl dostali možnosť uviesť, ktoré vzdelávacie, či iné služby by mohli
poskytovať širokej verejnosti. Z uvedenej tabuľky zreteľne vidno, že invencia viacerých škôl je
veľmi nízka a o tejto možnosti uvažujú veľmi málo. Aktivita v tomto smere bude veľmi úzko
súvisieť s možnosťou čerpania finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, ale aj
ďalších povstupových zdrojov EÚ, ale i ďalších grantov, projektov atď.

Škola
1.GY Dunajská
2.GY Einsteinova
3.GY Grösslingova
4.GY Haanova
5.GY I.Horvátha
6.GY Hubeného
7.ŠGY Ostredkova
8.GY Pankúchova
9.GY Tomášikova
10.GY J.Papánka
11.GY Malacky
12.GY K.Štúra, Modra
13.GY Pezinok
14.GY A.Bernoláka
15.GY S VJM Senec
16.GY Teplická
17.SPŠ Kvačalova
18.ZSŠ dopr. Sklenárova
19.SPŠ Fajn.nábrežie
20.SPŠ K.Adlera
21.SPŠ Markova
22.SPŠ Zochova
23.SPŠ Račianska
24.SPŠ Drieňová
25.SPaPŠ Bernolákovo
26.OA Duduva
27.OA Nevädzova
28.OA Račianska

Ktoré služby poskytujete iným
subjektom

Za odplatu by ste mohli poskytovať

neposkytujeme v súčasnosti
––––prax pre poslucháčov z vysokých škôl
––autoškola, internet
––––kurzy cudzích jazykov
–vzdelávanie pre učiteľov nad. žiakov
v rámci odborného vzdelávania
–vzdelávanie str. odb. pracovníkov
–kurz prípravy na prijímacie skúšky
Academia CISCO
––autoškola

výuku maďarského jazyka
–internet, rekvalifikačné kurzy
písanie na stroji, kurz trénera v basketbale
–internet, telocvičňu, PC
kurzy cudzích jazykov
školenia, kurzy, internet
––jazykové kurzy, programovanie a výp. technika
––jazykové kurzy, informatika a výpočtová technika
–práca s nadanými deťmi
výpočtová technika, vodičský preukaz B a C
rekvalifikačné kurzy pre nezamestnaných
odborné semináre, jazykové kurzy, poradenstvo
v oblasti elektrotechniky, jazykové kurzy
internet, výpočtová technika, rekvalifikačné kurzy
výpočtová technika, počítačová gramotnosť
počítačové a jazykové kurzy
kurzy strojopisu a výpočtovej techniky
Iiformatika, cudzie jazyky, +doškolenie vodičov

–––-

internet, informatika, strojopis, jazykové kurzy
internet, cudzie jazyky, účtovníctvo
jazykové kurzy, strojopis, internet, účtovníctvo
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29.OA Myslenická Pezinok
30.SOŠ Znievska
31.SŠP+DOŠ Lichn. Senec
32.PaSA Bullova
33.PaKA Modra
34.Konz. Tolstého
35.SVOŠ Modra
36.SGŠ Vazovova
37.Tan.kon.Gorazdova
38.ŠÚV Dúbravská c.
39.ŠKIŠ Kadnárova
40.ŠJŠ Palisády

–––fakultná škola pre FTVŠ, PgF UK
–-

rekvalifikačné kurzy z ekonomickej oblasti
oblasť ekonomiky a podnikania
–jazykové kurzy, počítačové kurzy, spev
počítačové a jazykové kurzy

metodicko-didaktické poradenstvo
sieťové technológie
práca s počítačom a internetom
VŠMU
–FFUK, PFUK, FTVŠ, M-PCMB
jazykové kurzy, testovanie zamestnancov

štúdium v odbore hudba, spev
technológia vína a nápojov, ovocinárstvo
rekvalifikačné kurzy
odborné semináre
–športové krúžky, jazykové kurzy
nemáme kapacitu a časový priestor

–barmanské kurzy, odbor kuchár čašník
––teoretické vyučovanie pre SOU kadernícke
kurzy vo výtvarných disciplínach
rekvalifikačné kurzy na polygrafické profesie
prednášky pre zväz záhradkárov
kurz pre pekárov a cukrárov, AJ
projekt Phare, kurzy pre chovateľov koní
kurzy zváranie, kurzy diagnostiky vozidiel
––––školenie odbornej spôsobilosti elektrotechn.
–strojárstvo-nadstavbové štúdium
AJ, NJ, telocvičnu, miestnosť na aerobik
––––školenie odbornej spôsobilosti elektrotechn.
rekvalifikačné kurzy v odboroch
–rekvalifikačné kurzy v odboroch
rekvalifikácie, celoslovenský odb. seminár
–obsluha zariadení, práce vo výškach
––-

kurzy stenografie, internet
–kurz strihov a šitia, figurálneho kreslenia
–kurzy v oblasti kozmetiky a vizáže
rekvalifikácie, kurzy pre deti
semináre o technológiách, strojoch
kurzy viazania, aranžovania, sadovníctva
štúdium v profesii pekár, cukrár
jazykové kurzy, kurzy VT
kurzy výpočtovej techniky
kurzy v odboroch inštalatér, maliar, stolár
–osvetovú činnosť v oblasti výživy
internet, jazykové kurzy, kurzy VT
výuka jazykov, preškolenia, kurzy VT
semináre na autoprofesie, rekvalifikačné kurzy
–kurzy výpočtovej techniky
rekvalifikácia v odboroch, ktoré máme v sieti
kurzy VT, jazykové kurzy, počítače
rekvalifikačné kurzy
oblasť informatiky
kurzy výpočtovej techniky
NJ, AJ, RJ, ekonomické kurzy, kurzy VT
kurz na doplnenie základného vzdelania
kurzy pre evidovaných nezamestnaných
jazykové kurzy, internetová kaviareň
drevársky a nábytkársky priemysel
autoškola
–rekvalifikácia v odboroch, ktoré máme v sieti

41.JŠpriGY J.Papánka
42.ŠSU Ružinovská
43.ZHA Mikovíniho
44.ZSŠO Tokajícka
45.ZSŠD Pavlovičova
46.ZSŠ Račianska 105
47.ZSŠ Sklenárova
48.ZSŠP Račianska 190
49.ZSŠZ Malinovo
50.ZSŠP Harmincova
51.ZSŠP Ivanka pri Dunaji
52.ZSŠ Kysucká Senec
53.SOŠ st. St.Vajnorská
54.SZŠ Strečnianska
55.SZŠ Záhradnícka
56.SOU Rybničná
57.SOU Z.Bystrica
58.SOU J.Jonáša
59.SOU Vranovská
60.SOU Skalická
61.SOU Svätoplukova
62.SOU Na pántoch
63.SOU Sklenárova
64.SOU Dopravná
65.SOU Hlinická
66.SOU Ivánska c.21
67.SOU Ivánska c.23
68.SOU Ružinovská
69.SOU Farského
70.SOU-N Ivánska c. 15
71.SOU Harmónia
72.SOU Komenského Pezinok
73.SOU Štefánikova Pezinok
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3.10. Rozbor nákladov na energie (tepelná energia, elektrická
energia, voda)
Náklady na teplo, elektrickú energiu, vodu v Sk na žiaka/škola v r. 2002:
Por.
čis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Škola
GY Einsteinova
ZŠ a GY Dunajská
GY Grösslingova
GY Haanova
GY Hubeného
GY I.Horvátha
GY Tomášikova
GY Vazovova
GY Malacky
GY K.Štúra, Modra
GY Senecká, Pezinok
GY Lichnerova 69, Senec
GY Lichnerova 71, Senec
GY Pankúchova
ŠGY Ostredkova
ŠPMNDaGY Teplická
SPŠ Kvačalova
ZSŠD Sklenárova 9
SPŠS Fajn. nábrežie
SPŠE K.Adlera
SPŠE Markova
SPŠE Zochova
SPŠCH Račianska
SPŠS Drieňová
SPoPŠ, Svätoplukova
OA Dudova
OA Nevädzova
OA Račianska
OA Myslenická
SOŠ Znievska
SŠP Lichnerova 71, Senec
DOŠ Lichnerova 71, Senec
PaSA Bullova
PaKA Modra
SVOŠ Modra
SGŠ Vazovova
SKIŠ Kadnárova
ZHA Mikovíniho
ZSŠO Tokajícka
ZSŠD Pavlovičova
ZSŠP Račianska 190
ZSŠ Račianska 105
ZSŠ Sklenárova 7
ZSŠZ Malinovo
ZSŠP Harmincova

Počet
žiakov

Teplo
Sk/škola

Teplo
Sk/žiak

Energia
Sk/škola

Energia
Sk/žiak

Voda
Sk/škola

Voda
Sk/žiaka

532
655
579
241
619
603
620
708
462
368
506
520

583,784
1,109,218
946,392
1,051,960
706,049
1,038,358
1,703,350
2,192,595
544,115
277,312
598,409
487,278

1,097
1,693
1,654
4,365
1,141
1,732
2,747
3,106
1,178
754
1,183
937

116,116
126,907
391,046
101,300
175,092
141,328
396,588
308,448
220,595
104,044
130,442
240,078

218
194
675
420
283
234
640
436
477
280
258
462

45,420
173,336
123,432
74,930
112,448
52,768
245,088
89,874
338,740
78,064
77,740
105,898

85
265
213
311
182
88
395
127
733
212
154
204

822
470
296
436
433
394
641
280
565
392
414
274
534
419
583
346
420

740,186
557,099
1,092,184
1,546,898
855,010
727,500
520,214
554,324
606,828
1,308,614
2,737,754
818,084
1,154,538
558,615
793,388
450,310
725,926

900
1,185
3,690
3,548
1,975
1,784
812
1,978
1,037
3,338
6,613
2,986
2,162
1,333
1,361
1,302
1,728

280,840
156,968
138,752
158,186
105,180
268,084
297,896
67,960
399,640
181,504
291,518
328,996
281,418
110,166
133,330
89,160
95,454

342
334
469
363
243
680
465
243
707
463
704
1,201
517
263
229
258
228

89,865
70,612
94,752
59,390
145,826
84,286
180,100
34,350
71,118
75,268
269,366
167,460
152,180
95,277
92,458
45,072
59,920

109
150
320
136
337
214
281
123
126
192
651
611
285
227
159
130
143

313
351
239
227
400
729
320
326
450
390
270
223
338

548,205
457,000
1,517,370
292,836
817,756
1,341,986
1,136,030
1,936,910
2,368,268
722,808
1,059,972
3,773,496
859,818

1,751
1,302
6,349
1,290
2,044
1,841
3,550
5,941
5,263
1,853
3,926
16,922
2,544

62,287
70,046
410,734
102,230
54,728
106,543
242,492
183,990
1,343,668
465,372
149,504
556,070
757,608

199
200
410
450
137
146
758
564
2,986
1,193
554
2,494
2,241

57,998
38,410
472,900
36,894
133,490
125,510
79,000
202,008
342,400
223,810
176,788
452,434
23,285

186
109
1,979
163
334
172
247
620
761
574
793
2,029
70
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Por.
čis.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Škola
ZSŠP Ivanka pri Dunaji
ZSŠ Kysucká Senec
Konzervatórium Tolstého
Tan.konzerv. Gorazdova
ŠUV Dúbravská cesta
SOUO na Pántoch
SOUN Ivanská cesta
SOUCH Skalická
SOUO Sklenárova 1
SOUS Vranovská
SOUE Záhorská Bystrica
SOU Svätoplukova
SOU Štefánikova, Pezinok
SOU Komenského, Pezinok
SOUE Rybničná
SOUS J.Jonáša
SOUP Farského
SOUL Modra
SOUD Dopravná
SOUPaT Hlinická
SOUS Ružinovská

Počet
žiakov
495
474
482
151
233
751
166
148
525
279
346
406
341
420
470
360
505
81
332
419
486

Teplo
Sk/škola
1,100,140
1,425,000
955,720
1,127,818
940,464
4,695,862
1,571,724
1,000,416
918,720
1,152,364
1,918,988
1,088,156
246,112
1,369,228
911,702
231,430
430,498
490,022
407,520
1,409,870
1,021,918

Teplo
Sk/žiak
2,223
3,006
1,983
7,470
4,036
6,253
9,468
6,760
1,750
4,130
5,546
2,680
722
3,260
1,940
643
853
6,050
1,227
3,365
2,103

Energia
Sk/škola
274,754
1,342,554
524,834
296,296
347,696
2,019,912
373,214
305,784
79,720
995,286
784,332
420,898
89,380
196,198
469,307
74,220
299,712
187,246
57,254
564,480
460,190

Energia
Sk/žiak
555
2,832
1,089
1,962
1,492
2,690
2,248
2,066
151
3,567
2,267
1,037
262
467
999
206
593
2,312
172
1,347
947

Voda
Sk/škola
64,638
433,698
114,858
176,330
45,513
2,042,634
274,646
218,890
47,508
248,394
313,330
38,724
113,312
407,672
296,974
33,566
146,178
26,834
353,886
310,416
430,078

Voda
Sk/žiak
131
915
238
1,168
195
2,720
1,654
1,479
90
718
906
95
332
971
632
92
289
331
1,066
741
885

67.

SOŠS Stará Vajnorská

140

874,254

6,245

357,404

2,553

41,016

293

68.

SOUS Ivanská cesta 23

243

935,537

3,850

274,422

1,129

234,272

964

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

SOUS Ivanská cesta 21
SZŠ Strečnianska
SZŠ Záhradnícka
ŠJŠ Palisády
JŠpriGY Papánka
ŠSÚ Ružinovská
ŠM Družstevná
ŠM Modra
DM Račianska
DM Vranovská
DM Trnavská cesta

610
1,035
703
559

1,488,024
2,439
921,020
1,160,200
1,121
440,212
1,030,200
1,465
415,010
674,184
1,206
175,980
Energie hradí Gymn.. Vazovova 6
48,300
792
28,800
780,100
2,943
38,400

1,510
425
590
315

345,640
165,186
112,199
31,200

567
160
160
56

472
145

9,736
42,294

160
160

340
300
305

2,340,201
808,116
795

6,882
2,694
2,606

317,766
454,728
450
698

935
1,516
1,478

261,292
215,538
219,130

769
718
718

Celkové náklady

31.139

78.372.330

221.606

23.929.317

64.947

13.485.547

35.573

61
265

Náklady na školstvo: 116 109 320 Sk
Náklady na žiaka:

3 729 Sk

Náklady na školu:

1 469 738 Sk

66

Nákladovosť na energie je v školách a v školských zariadeniach veľmi rozdielna.
Najvyššia spotreba pripadá na školy, kde prebieha okrem teoretického vyučovania i odborná
praktická výchova študentov. V spotrebe vody zasa najvyššie podiely nákladov sú na školách,
ktoré majú vo svojej správe i domovy mládeže a bazény.
Preto sa treba v budúcnosti zamerať na oblasti efektívnejšieho využívania týchto zdrojov.
Pri spotrebe tepelnej energie treba brať zreteľ hlavne na tieto aspekty, napr. budovy škôl
nevyhovujú z hľadiska prestupov tepla a majú netesniace okná a dvere. V školách sú inštalované
staré a energeticky veľmi náročné zdroje tepla. V budúcnosti ich treba vymeniť za efektívnejšie
a s vyššou účinnosťou. V školách s diaľkovým kúrením je dôležité dbať na dovybavenie
hydraulickým vyregulovaním vonkajších rozvodov.
Pri znižovaní nákladov na elektrickú energiu sa treba zamerať hlavne na optimálne
osvetlenie pracovných plôch a na prácu strojov a zariadení. Pri osvetlení treba napr. nahrádzať
klasické žiarovky energeticky menej náročnými žiarivkami. Samozrejme i čas, kedy zapnúť
a vypnúť svetlo je veľmi dôležitý. Diferencovane treba pristupovať i k osvetleniu chodieb
a obslužných priestorov na jednej strane a v učebniach a v dielňach na strane druhej.
K dobrému hospodáreniu s vodou prispieva dôkladná údržba všetkých vodovodných
ventilov a tesnení. Efektívna je určite aj výmena vodovodných batérií staršieho typu za úsporné –
pákové. Pozornosť treba v neposlednom rade venovať i umývaniu riadu v jedálni.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že nielen investovaním do výmeny zastaralých, resp.
nefunkčných súčastí budov (okná, stroje, zariadenia, potrubia, ...) sa dajú ušetriť finančné
prostriedky, ale dajú sa ušetriť i osobným prístupom a zodpovednosťou k spoločnému
majetku. Tu sa otvára široký priestor pre zamestnancov škôl a školských zariadení
v osobnom prístupe ako i osobnom príklade pre žiakov.

4. Financovanie stredných škôl a školských zariadení
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v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho
kraja – súčasný stav a predpokladaný vývoj
Súčasný systém financovania stredných škôl a školských zariadení sa riadi Zákonom NR
SR č. 506/2001 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov, Zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov a výnosmi Ministerstva školstva SR.
Pri financovaní stredných škôl a školských organizácií - rozpočtových organizácií sa
vychádza zo skutočnej výšky fixných výdavkov za predchádzajúce obdobie, ako sú energie,
nájomné, sociálny fond, prípadne neuhradené faktúry za fixné výdavky. Ďalšia časť výdavkov sa
stanovuje na základe prepočtu počtu žiakov na škole, prípadne v domovoch mládeže
s koeficientom nákladov na žiaka stanoveným podľa jednotlivého typu školy, školského
zariadenia. Tieto finančné prostriedky slúžia na pokrytie ostatných výdavkov – kancelárske
potreby, čistiace prostriedky..... V skutočnosti možno konštatovať, že takto prepočítané finančné
prostriedky nestačia na pokrytie celkových potrieb škôl, školských zariadení. Chýbajú zdroje na
financovanie revízií, bežnej údržby, rôznych opráv, ale aj na celkové vykrytie fixných výdavkov,
čo sa v praxi rieši dodatočným oddlžovaním z rezervy Ministerstva financií SR.
Pri financovaní stredných škôl – príspevkových organizácií sa vychádza z Výnosu
Ministerstva školstva SR č. 293/2002-9, ktorým sa stanovuje normatívny spôsob určovania počtu
pedagogických a ostatných zamestnancov, na základe čoho sú prideľované finančné prostriedky
v podobe transferov jednotlivým organizáciám na pokrytie miezd, odvodov a časti
prevádzkových výdavkov. Pri financovaní stredných škôl – príspevkových organizácií, sa berie
do úvahy aj skutočnosť, že tieto organizácie vykonávajú popri hlavnej činnosti aj vedľajšiu –
podnikateľskú, ktorou si vykrývajú chýbajúce finančné prostriedky na hlavnú činnosť.
V skutočnosti, však príjmy z vedľajšej činnosti nepostačujú v niektorých prípadoch na krytie
výdavkov hlavnej činnosti.
Samotný proces financovania škôl a školských zariadení možno v súčasnej dobe hodnotiť
ako ťažkopádny a popierajúci základné princípy reformy verejnej správy. Samosprávny kraj, ako
zriaďovateľ, financuje prostredníctvom svojho rozpočtu bežné aj kapitálové výdavky
jednotlivých organizácií. Avšak v prípade miezd a odvodov sa tieto vypočítavajú a rozdeľujú na
krajských úradoch, ktoré ich zasielajú na samosprávne kraje a tie ich na základe rozpisu
krajských úradov posielajú školám a školským zariadeniam, čo znamená, že ako zriaďovateľ
nemá samosprávny kraj možnosť aktívne vstupovať do plánovania mzdových prostriedkov.
Finančné prostriedky na prevádzkové výdavky a kapitálové výdavky sú zasielané priamo
z Ministerstva financií SR z kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným
celkom, na samosprávne kraje.
Chystaná zmena financovania, ktorej výsledkom by mal byť nový zákon o financovaní
škôl a školských zariadení predpokladá rozdeľovanie finančných prostriedkov prostredníctvom
normatívov, teda podobne ako je to v prípade neštátnych škôl a školských zariadení. Finančné
prostriedky na originálne kompetencie v oblasti školstva, to znamená financovanie domovov
mládeže, školských jedálni budú na samosprávny kraj zasielané formou transferov priamo
z Ministerstva financií SR, z kapitoly Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným
celkom a finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej správy – financovanie stredných škôl,
budú samosprávnemu kraju zasielané z Ministerstva školstva SR prostredníctvom Krajských
školských úradov. Rovnako aj v prípade finančných prostriedkov na kapitálové výdavky.
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Stanovené normatívy by sa mali skladať zo mzdového a prevádzkového normatívu. Okrem toho
dostane zriaďovateľ k dispozícií aj rezervu, ktorú môže použiť na vykrytie chýbajúcich
finančných prostriedkov stanovených na základe normatívu. Predpokladom je, že ďalšia rezerva
bude vytvorená na Krajských školských úradoch a aj na Ministerstve školstva SR.
Financovanie bežných výdavkov
Vychádzajúc zo súčasne platnej rozpočtovej skladby medzi bežné výdavky možno zaradiť
výdavky na mzdy, odvody, ostatné tovary a služby a transfery (napr. odchodné...).
V tabuľke je uvedený prehľad o bežných výdavkov škôl a školských zariadení za obdobie
rokov 2001 až 2004.
v tis. Sk
Typ organizácie

Skutočnosť
2001

Základné školy

Skutočnosť
2002

Upravený
rozpočet 2003

Návrh
rozpočtu 2004

Skutočná
potreba 2004

4 249

5 021

4 919

5 216

4 985

Osemročné gymnáziá

47 006

53 576

53 798

55 603

63 612

Gymnáziá

95 826

112 636

117 092

120 356

121 707

Športové gymnáziá

20 321

25 700

22 330

23 755

31 746

187 094

257 685

303 096

312 914

338 813

Stredné odborné školy umelecké

63 929

74 380

79 864

86 297

90 030

Stredné združené školy

16 414

22 946

29 943

32 510

32 578

Školské stravovanie

10 465

12 064

13 882

14 858

15 827

Domovy mládeže

31 401

45 430

54 083

53 774

65 985

Rozpočtové organizácie spolu

476 705

609 438

679 007

705 283

765 283

Stredné odborné učilištia

217 258

254 898

280 544

291 836

291 836

Stredné združené školy

112 470

131 172

155 038

147 437

171 952

Školské majetky

9 768

11 055

9 030

9 030

9 030

Jazykové školy

7 448

8 363

19 051

18 708

19 575

346 944

405 488

463 663

467 011

492 393

823 649

1 014 926

1 142 670

1 172 294

1 257 676

Stredné odborné školy

Príspevkové organizácie spolu

STREDNÉ ŠKOLSTVO CELKOM

Index rastu výdavkov (%)

-

Skutočnosť
2002/2001

Upravený
2003/
skutočnosť
2002

Návrh 2004/
Upravený
2003

Skutočná
potreba 2004/
Upravený
2003

123,2%

112,6%

102,6%

110,1%

Z pohľadu vývoja bežných výdavkov za uplynulé obdobie možno hovoriť o narastajúcom
trende. V skutočnosti ak zoberieme do úvahy nárasty cien energií v rokoch 2002 a 2003, ktoré
rástli väčším tempom ako rástli dotácie na bežné výdavky, možno konštatovať, že tento
narastajúci trend nestačil na celkové pokrytie ani fixných výdavkov, čo v praxi znamenalo
dodatočné oddlžovanie škôl a školských zariadení. V prípade Návrhu rozpočtu na rok 2004 sa
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vychádzalo z východísk štátneho rozpočtu a v návrhu nie je zahrnutý nový systém financovania
prostredníctvom normatívov. Podľa údajov Ministerstva financií SR by mali byť finančné
prostriedky určené na krytie bežných výdavkov v roku 2004 vyššie o 10,8%, čo by zhruba
zodpovedalo skutočnej potrebe na rok 2004 (Skutočnú potrebu predstavujú požiadavky škôl
a školských zariadení na rok 2004). Definitívna výška finančných prostriedkov na financovanie
škôl a školských zariadení v roku 2004 bude závislá od nariadenia vlády, ktorým sa stanovia
normatívy pre jednotlivé typy organizácií.
V ďalšej tabuľke je zobrazená modelová situácia – porovnanie vytvorených normatívov
na základe upraveného rozpočtu k 30.09.2003 a počtu žiakov k 30.09.2003 s bežnými výdavkami
na žiaka stanovenými Ministerstvom školstva SR v auguste 2003 pre neštátne školy a školské
zariadenia.
v tis. Sk

Typ organizácie

Základné školy
Osemročné gymnáziá
Gymnáziá
Športové gymnáziá
Stredné odborné školy

Upravený
rozpočet 2003

Počet žiakov
(stav k
30.09.2003)

Prepočet
upraveného
rozpočtu 2003
na žiaka

Bežné
výdavky na
žiaka v
neštátnych
školách (stav
k 30.09.2003)

Rozdiel

4 919

239

21

22

-1

53 798

2 035

26

22

4

117 092

5 365

22

22

0

22 330

468

48

22

26

303 096

8 732

35

31

4

Stredné odborné školy umelecké

79 864

893

89

54

35

Stredné združené školy

29 943

693

43

36

7

Školské stravovanie

13 882

4 636

3

3

0

Domovy mládeže

54 083

1 488

36

37

-1

Rozpočtové organizácie spolu

679 007

24 549

28

Stredné odborné učilištia

280 544

6 493

43

Stredné združené školy

-

36

7

155 038

3 696

42

Školské majetky

9 030

265

34

-

-

Jazykové školy

19 051

1 039

18

-

-

463 663

11 493

40

-

-

1 142 670

36 042

32

-

-

Príspevkové organizácie spolu

STREDNÉ ŠKOLSTVO CELKOM

36

6

V prípade tejto tabuľky treba poznamenať, že ide len o orientačné ukazovatele. V stĺpci
rozdiel mínus znamená, že príslušné školy by normatívom získali, naopak plus znamená zníženie
finančných prostriedkov.
V riadku Športové gymnáziá sa pre porovnanie uviedli bežné výdavky na žiaka
v neštátnych školách - gymnáziách, v skutočnosti predpokladáme, že normatív pre športové
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gymnáziá bude stanovený osobitne. V opačnom prípade by to znamenalo zníženie finančných
prostriedkov pre športové gymnázium o viac ako polovicu.
V riadku Stredné odborné školy umelecké sa pre porovnanie uviedli bežné výdavky na
žiaka v neštátnych školách – stredné odborné školy umeleckého zamerania. Pod týmito školami
je u nás zahrnuté aj Konzervatórium Tolstého, kde konzervatória majú samostatne stanovené
bežné výdavky na žiaka v neštátnych školách vo výške 98 tis. Sk. Pri podrobnejšom rozčlenení
Stredných odborných škôl umeleckého zamerania bude situácia vyzerať nasledovne:

v tis. Sk

Typ organizácie

ŠUV Palisády
Konzervatórium Tolstého
HTK Gorazdova

Prepočet
upraveného
rozpočtu 2003
na žiaka

Bežné
výdavky na
žiaka v
neštátnych
školách (stav
k 30.09.2003)

Rozdiel

59

54

5

100

98

2

94

54

40

V tomto prípade by v prípade HTK Gorazdova vznikol veľký problém, pretože by sa
znížil rozpočet na základe normatívov skoro o polovicu!
Táto modelová situácia poukazuje na dôležitosť správne stanoviť výšku normatívov pre
jednotlivé typy škôl a školských zariadení.

Predpokladaný vývoj objemu finančných prostriedkov na bežné výdavky
V tabuľke sú uvedené predpokladané výdavky na školy a školské zariadenia v rokoch
2003 až 2007.
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Upravený
rozpočet 2003

Návrh
rozpočtu 2004

Predpoklad
2005

Predpoklad
2006

Predpoklad
2007

Ročná miera inflácie (%)

8,6%

8,1%

4,3%

3,0%

-

Vývoj HDP (medziročná zmena v %)

4,0%

4,1%

4,4%

4,8%

-

Počty žiakov , ktorý budú nastupovať
do prvého ročníka

6 512

6 399

6 377

5 747

6 557

Index počtu žiakov, nastupujúcich do
prvého ročníka (medziročná zmena
%)

-

-1,7%

-0,3%

-9,9%

14,1%

Výdavky na školstvo (v tis. Sk)

1 142 670

1 243 965

1 365 328

1 316 460

1 567 829

Prechodom na nový systém financovania bude výška celkových finančných prostriedkov
závisieť výraznejšou mierou aj od počtu žiakov. V rámci predpokladaného vývoja sme pre
výpočet použili len zmenu stavu novoprijatých žiakov a abstrahovali sme od informácie žiakov,
ktorí ukončia v danom období stredoškolské štúdium. Pre ilustráciu sú v tabuľke uvedené aj
údaje o medziročnej miere inflácie a vývoja HDP, ktoré boli prevzaté z materiálu Strednodobý
finančný výhľad 2003-2006 vypracovaný Ministerstvom financií SR ako súčasť Návrhu štátneho
rozpočtu na rok 2004.
Prognóza vývoja výdavkov na školy a školské zariadenia v období rokov 2003 2007
35,0%
Index rastu výdavkov
(%)

Ročná miera inflácie
(%)

0,0%
Index počtu žiakov,
nastupujúcich do
prvého ročníka
(medziročná zmena
%)
-35,0%
Upravený rozpočet Návrh rozpočtu 2004
2003

Prognóza 2005

Prognóza 2006

Prognóza 2007
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Financovanie kapitálových výdavkov
Kapitálové výdavky možno rozdeliť do dvoch základných skupín: Stavebné investície
a strojné investície, ktoré predstavujú výdavky na obstaranie hmotného investičného majetku
(Výpočtová technika, automobily, špeciálne strojné zariadenia, licencie....)
V rámci financovania kapitálových výdavkov poskytuje Ministerstvo financií SR
samosprávnemu kraju dotácie, ktoré sa rozpisujú prostredníctvom registra investícií na konkrétne
investičné akcie. Zmenou systému financovania na normatívny spôsob na žiaka sa uvažuje
o financovaní na žiaka aj v prípade kapitálových výdavkov. V tomto prípade budú finančné
prostriedky poskytované z kapitoly Ministerstva školstva SR prostredníctvom Krajských
školských úradov na samosprávne kraje.
Na školách a školských zariadeniach bola zmapovaná situácia technického stavu budov
a majetku, kde boli zistené nasledovné skutočnosti:
- Poruchy hydroizolačných vrstiev jednoplášťových plochých striech a atikového muriva.
Ich odstránenie je potrebné vykonať sanáciou celej strešnej krytiny.
- Statické poruchy budov vyplývajúce z prirodzeného starnutia.
- Havarijné stavy sociálnych zariadení.
- Kotolne a ostatné technické vybavenie sú zastaralé, nevyhovujúce energetickým
požiadavkám. Majú vysokú spotrebu a nízku účinnosť.
- Hydroizolácia a tepelná izolácia budov je nevyhovujúca alebo značne poškodená.
- Okná na budovách sú v dezolátnom stave; vypadávajú, prípadne sú provizórne uchytené.
Často sú upevnené tak, že sa nedajú vôbec otvárať. Drevené okná sú z dôvodu
nepriaznivých vplyvov zhnité, netesnia.
- Havarijné stavy vznikajú aj v kanalizáciách budov, ktoré sú vyrobené zväčša zo
zliatinových rúr, skorodované a na ktorých sa vytvárajú trhliny, prípadne celé praskajú.
Časté sú upchávky na odtokových rúrach.
- Fasády budov boli často natierané náterom, ktorý nedostatočne odvádza vnútornú
vlhkosť.
Okrem toho je nevyhnutné v dohľadnom čase vymeniť najmä výpočtovú techniku tak, aby sa
skvalitnil aj vyučovací proces na školách.
Na základe týchto zistení bol spracovaný zoznam investičných akcií na roky 2004 – 2006
v celkovom objeme 1.218.000 tis. Sk. Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad o čerpaní
kapitálových výdavkov v rokoch 2002 – 2006.
v tis. Sk

Stavebné investície

Skutočnosť
2002

Upravený
rozpočet 2003

Návrh
rozpočtu 2004

Skutočná
potreba 2004

Potreba
2005

Potreba
2006

34 208

54 294

55 200

136 420

583 500

507 000
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Strojné investície (nákup HIM)

Kapitálové výdavky celkom

8 403

17 206

12 541

35 262

30 000

30 000

42 611

71 500

67 741

171 682

613 500

537 000

Čerpanie v roku 2002 zahrňuje len druhý polrok, kedy boli na Bratislavský samosprávny
kraj delimitované školy a školské zariadenia z Krajského úradu v Bratislave a z Ministerstva
zdravotníctva SR. V rámci delimitácií neprešli na samosprávny kraj žiadne začaté a nedokončené
investičné akcie.
Pre porovnanie:
- Ak by sa v rámci nového systému financovania uvažovalo s výškou normatívu na žiaka 1
tis. Sk (podľa predbežných informácií z Ministerstva školstva SR), potom by pre rok
2004 boli určené finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške cca 36.042 tis. Sk,
čo by predstavovalo polovicu z finančných prostriedkov určených na rok 2003.
Odhadovaná investícia vo výške 1.218.000 tis. Sk na tri roky by sa realizovala cca 33
rokov!
- Ak by sa zachoval rovnaký systém financovania a ročne by sa na školy prispievalo
finančnými prostriedkami vo výške cca 70.000 tis. Sk, tak by sa táto doba skrátila na 17
rokov!
Tieto príklady potvrdzujú skutočnosť, že riešenie modernizačného dlhu by malo byť jednou
z priorít.
V tabuľke je uvedený zoznam investičných akcií - stavebných – zrealizovaných v priebehu
rokov 2002, 2003 tak ako boli zaradené do registra investícií.
Názov investičnej akcie

Gymnázium Malacky – kotolňa

Preinvest.
finančné
prostriedky

3 696

Gy. Senec - prístavba a rek. Gy s vyuč. j. maďarským

12 948

Gymnázium Senec – telocvičňa

10 530

Gymnázium Hubeného – kotolňa

1 052

Obchodná akadémia Račianská – kotolňa

3 230

SOU polygrafické – okná

1 800

DM Úprková - rekonštrukcia kotolne

425

DM Hroboňová - rekonštrukcia kotolne

527

Gymnázium Einsteinová - výmena okien

1 000

Gymnázium Pezinok - prestavba učební

1 200

Gymnázium Senec - prístavba a rekonštrukcia Gy s vyuč. j. maďarským

896

Gymnázium Senec – telocvičňa

3 915

Gymnázium Vazovova – kotolňa

2 089

Gymnázium Vazovova - výmena okien

212

Gzmnázium I.Horvátha - GO podlahy v telocvični

764

74

Gymnázium Malacky - dobudovanie kotolne
Konzervatórium Konventná - oprava budovy/projektová dokumentácia

129
1 756

Obchodná akadémia Račianská - vyregulovanie systému ÚK

694

PSA Bullová - samostatné vykurovanie školníckeho bytu

150

SGŠ Vazovova - prestavba učební

619

SPŠ chemická, Račianská - generálna oprava strechy
SPŠ chemická, Račianská - generálna oprava bleskozvodu
SPŠ dopravná, Kvačalová - nová OST
SPŠ dopravná, Kvačalová - ekvitermická regulácia OST
SPŠ elektrotechnická, Zochova - generálna oprava strechy
SPŠ elektrotechnická, Zochova - samostatné vykurovanie školníckeho bytu
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábrežie - nová kotolňa

2 550
119
1 138
566
6 188
348
5 746

ZSŠ Malinovo - nová kotolňa - projektová dokumentácia

180

Športové gymnázium - samostatné vykurovanie školníckeho bytu

151

ŠM Modra - objekt "Kaštieľ Modra" - GO rozvodov elektroinštalácie

300

ŠM Modra - objekt "Kaštieľ Modra" - nová kotolňa
ŠM Modra - objekt "Kaštieľ Modra" - výmena stropov

1 123
790

SOU obchodné, Na pántoch - generálna oprava objektu plavárne

3 021

SOU polygrafické, Račianská - výmena okien

1 600

SOU potravinárske, Farského - dostavba areálu

7 810

SOU stavebné, Ružinovská - nová kotolňa

6 900

SOU strojárske Senec - nákup STZ

1 800

ZHA Mikovíniho - samostatné vykurovanie školníckeho bytu

379

ZSŠ odevná, Tokajícka - samostatné vykurovanie školníckeho bytu

161

Stavebné investície celkom

88 502

5. Absolventi stredných škôl na trhu práce
Nezamestnanosť absolventov stredných škôl je variabilným javom, ktorého kvantitatívna
stránka je rozdielna z pohľadu druhu školy, regiónu, odboru vzdelávania a pohlavia. Časová
premenlivosť sa prejavuje v ročných a sezónnych zmenách.
Dôležitým faktorom nezamestnanosti absolventov je aj ekonomická situácia v danom
prostredí, t.j. výška miery nezamestnanosti v danom kraji. Kraje s vysokou celkovou mierou
nezamestnanosti majú vysokú aj mieru nezamestnanosti absolventov stredných škôl.
V školskom roku 2000/2001 ukončilo strednú školu 79312 absolventov. Z tohto počtu
bolo v septembri 2001 evidovaných 25831 nezamestnaných. Predstavuje to 32,6% mieru
nezamestnanosti absolventov SŠ. Gymnáziá mali 11,1%, stredné odborné školy 34,3% a stredné
odborné učilištia 39,5% mieru nezamestnanosti absolventov.

Vývoj miery nezamestnanosti absolventov stredných škôl
rok
1997
1998
1999
2000
2001
MN (SŠ)
30,9%
33,8% 40,9%
37,4%
32,6%
Pozn. MN – miera nezamestnanosti
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a) NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV GYMNÁZIÍ
V školskom roku 2000/2001 ukončilo na Slovensku gymnáziá 14155 absolventov
denného štúdia a štúdia popri zamestnaní. Z tohto počtu bolo na vysoké školy prijatých 10094
absolventov, čo predstavuje 71,3%.
Absolventi gymnázií podľa krajov a pohlavia v roku 2001
Územie
Spolu
% žien
Bratislavský kraj
2583
55,2%
Trnavský kraj
1315
61,1%
SR
14155
58,7%
Pozn. absolventi denného štúdia a ŠPZ za školský rok 2000/2001

Absolventi gymnázií pri vstupe na trh práce vykazujú v porovnaní s ostatnými druhmi
stredných škôl najnižšiu mieru nezamestnanosti. Je to spôsobené jednak vysokým podielom
študentov, ktorí pokračujú na vysokých školách, ale pravdepodobne aj vyššou mierou uplatnenia.

rok
MN (GY)

Vývoj miery nezamestnanosti absolventov gymnázií (GY)
1997
1998
1999
2000
2001
19,4%
20,9%
25,1%
18,4%
11,1%

Zdroj údajov: NÚP

Miera nezamestnanosti absolventov gymnázií stúpala do roku 1999. Vtedy dosiahla
maximum 25,1%. Ostatné dva roky významne klesá, v roku 2001 sa zastavila na 11,1%.
Mesačný vývoj počtu nezamestnaných absolventov gymnázií
Územie
2001
2002
september október november december január
Bratislavský kraj
185
149
132
130
118
Trnavský kraj
141
123
119
120
123
SR
1574
1406
1338
1335
1362
Zdroj údajov: NÚP

K najvyššiemu poklesu za obdobie september 2001–január 2002 prišlo v Bratislavskom kraji.

b) NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
V školskom roku 2000/2001 ukončilo na Slovensku stredné odborné školy 28660
absolventov denného štúdia a ŠPZ. Z tohto počtu bolo na vysoké školy priamo prijatých 6785
absolventov, čo predstavuje 23,7%
Absolventi SOŠ podľa krajov a pohlavia rok 2001
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Územie
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
SR

Spolu
4205
2717
28660

% žien
65,2%
66,4%
63,8%

Pozn. absolventi denného štúdia a ŠPZ za školský rok 2000/2001

V porovnaní s nezamestnanosťou absolventov gymnázií, je miera nezamestnanosti
absolventov SOŠ vyššia. Miera nezamestnanosti absolventov SOŠ kulminovala v roku 1999 na
úrovni 47,0%. Potom výrazne klesala, v roku 2001 dosiahla 34,3%.

rok
MN (SOŠ)

Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SOŠ
1997
1998
1999
2000
32,6%
38,0%
47,0%
42,8%

2001
34,3%

Zdroj údajov: NÚP

Mesačný vývoj počtu nezamestnaných absolventov SOŠ podľa krajov
Územie
2001
2002
september október november december január
Bratislavský kraj
757
670
577
522
443
Trnavský kraj
975
858
801
793
719
SR
9836
8706
8119
7921
7327
Zdroj údajov: NÚP

V septembri 2001 bolo evidovaných na Slovensku 9836 nezamestnaných absolventov
SOŠ. Do januára 2002 sa tento počet znížil na 7327, čo predstavuje pokles o 26%.
Miera nezamestnanosti absolventov SOŠ podľa skupín vzdelania
Skupina odborov
absolventi SOŠ
Nezamestnaní absolventi
Baníctvo a banícka geológia
39
32
Hutníctvo
107
33
Strojárstvo a ostatná výroba
931
309
Elektrotechnika
1875
466
Technická chémia silikátov
21
1
Technická chémia ostatná
201
78
Potravinárstvo
324
131
Textil a odevníctvo
493
218
Spracúvanie kože, plastov a gumy
30
14
Spracúvanie dreva
204
73
Polygrafia, spracúvanie papiera
46
11
Stavebníctvo, geodézia a kartografia
1031
265
Doprava, pošty a telekomunikácie
1046
404
Špeciálne technické odbory
2552
951
Poľnohospodárstvo
1631
719
Veterinárske vedy
114
40
Zdravotníctvo
4243
640
Ekonomické vedy
210
119

MN
82,1%
30,8%
33,2%
24,9%
4,8%
38,8%
40,4%
44,2%
46,7%
35,8%
23,9%
25,7%
38,6%
37,3%
44,1%
35,1%
15,1%
56,7%
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Ekonomika a organizácia
Právne vedy
Publicistika, knihovníctvo
Pedagogické vedy
Učiteľstvo
Umenie, remeselná výroba
Slovenská republika

10986
340
107
77
985
1040
28660

4623
148
37
18
274
210
9836

42,1%
43,5%
34,6%
23,4%
27,8%
20,2%
34,3%

c) NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILÍŠŤ
V školskom roku 2000/2001 ukončilo na Slovensku stredné odborné učilištia 36497
absolventov denného štúdia a ŠPZ. Z tohto počtu bolo na vysoké školy priamo prijatých 1272
absolventov, čo predstavuje 3,5%
Územie
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
SR

Absolventi SOU podľa krajov a pohlavia rok 2001
Spolu
% žien
3441
35,2%
4269
39,6%
36497
37,2%

Pozn. absolventi denného štúdia a ŠPZ za školský rok 2000/2001

Vývoj miery nezamestnanosti absolventov SOU
1997
1998
1999
2000
33,5%
35,2%
42,0%
40,0%

rok
MN (SOU)

2001
39,5%

Zdroj údajov: NÚP

Mesačný vývoj počtu nezamestnaných absolventov SOU podľa krajov
2001
2002
september október november december január
Bratislavský kraj
825
789
716
669
603
Trnavský kraj
1593
1449
1397
1370
1264
SR
14421
12956
12413
12259
11282
Územie

zdroj údajov: NÚP

V septembri 2001 bolo na Slovensku nezamestnaných 14421 absolventov SOU. Do
januára sa tento počet znížil na 11282. To znamená že trh práce absorboval 22% nezamestnaných
absolventov SOU.
Miera nezamestnanosti (MN) absolventov SOŠ podľa skupín vzdelania
Skupina odborov

absolventi SOŠ

Nezamestnaní absolventi

MN
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Baníctvo a banícka geológia
2
Hutníctvo
44
Strojárstvo a ostatná výroba
7034
Elektronika a telekomunikácie
4661
Technická chémia silikátov
73
Technická chémia ostatná
535
Potravinárstvo
1525
Textil a odevníctvo
3622
Spracúvanie kože, plastov a gumy
161
Spracúvanie dreva
2337
Polygrafia, spracúvanie papiera
184
Stavebníctvo, geodézia a kartografia 2698
Doprava, pošty a telekomunikácie
966
Poľnohospodárstvo
2737
Ekonomika a organizácia 1
75
Ekonomika a organizácia 2
9212
Umenie, remeselná výroba
631
Slovenská republika
36497

0
19
2659
1628
39
205
579
1119
105
930
41
1447
401
1212
6
3773
226
14421

0,0%
43,2%
37,8%
34,9%
53,4%
38,3%
38,0%
30,9%
65,2%
39,8%
22,3%
53,6%
41,5%
44,3%
8,0%
41,0%
35,8%
39,5%

Z pohľadu skupín odborov na SOU bola najvyššia miera nezamestnanosti v septembri
2001 v poľnohospodárskych, lesníckych a veterinárnych odboroch (44,3%).

Okres
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 3
Bratislava 4
Bratislava 5
Malacky
Pezinok
Senec
Bratisl. kraj

Štruktúra evidovaných nezamestnaných podľa veku k 31.12.2002
Spolu do19r. 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1155 63
0 4 7 20 32 171
165
99
91
117
192
2257 137
0 4 8 55 70 313
302
236 262
238
275
1080 11
0 0 0
3 8
162 136
125 112
114
150
1958 131
0 3 7 51 70
307 271
200 220
184
216
3930 314
1 3 10 102 198
907 457
156 228
411
702
3744 394
0 23 60 124 187
586 476
384 407 413
475
2011 212
0
3 10 61 138
399 232
187 190
203
224
2216 196
0
7 14 69 106
431 276
208
194
236 277
18351 1458
1 47 116 485 809 3276 2315 1595 1704 1916 2511

6. Stredné školstvo v analytických a koncepčných materiáloch a
dokumentoch
a) Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach

79

v Slovenskej republike v školskom roku 2001/2002 spracovaná Štátnou školskou
inšpekciou o bratislavskom školstve:
V Správe sa konštatuje:
Najvýraznejšie pozitíva – stredné školy: skvalitnenie spolupráce zriaďovateľov v SOU
z rezortných ministerstiev na krajské úrady, regionálne vyhodnotenie výsledkov v testoch zo
slovenského jazyka a literatúry /3. miesto, t.j. 81,10%/ v porovnaní s celoslovenským priemerom
výsledkov.
Najvýraznejšie negatíva - pretrváva malý záujem o niektoré učebné a študijné odbory SOU
a SOŠ /chémia a strojárstvo/, vybavenie škôl učebnými pomôckami je nedostatočné a zastaralé,
regionálne vyhodnotenie výsledkov v testoch z matematiky /7. miesto, t.j. 59,39%/,
a v prírodovedných predmetoch /4. miesto, t.j. 74,49 %/ v porovnaní s celoslovenským
priemerom.
Dlhodobo pretrvávajúce problémy - pretrvávajúci nedostatok kvalifikovaných učiteľov
cudzích jazykov, pretrvávajúci nedostatok mladých učiteľov, vysoké percento učiteľov
v dôchodkovom veku, nedostatočné a zastaralé vybavenie učebnými pomôckami.
Dôvody a príčiny vyskytujúcich sa javov - pomalé uskutočňovanie racionalizácie siete škôl,
nedostatok finančných prostriedkov potrebných na skvalitnenie materiálno-technických
podmienok.
Návrhy na riešenie a odstránenie nedostatkov - zvýšiť finančné ohodnotenie učiteľov, urýchliť
racionalizáciu siete SŠ, poskytnúť mladým učiteľom možnosť získať výhodnejšie podmienky pri
riešení bytovej otázky, starostlivosť o budovy v plnej miere preniesť na zriaďovateľa.
b) Materiály Rady Európy a Európskej komisie
Rada Európy a Európska komisia pripravili a schválili 13 cieľov vzdelávacích systémov v
Európe. Dosiahnutím vytýčených cieľov by malo dôjsť k zvýšeniu koordinácie a kompatibility
vzdelávacích systémov v jednotlivých krajinách. 13 cieľov je rozdelených do 3 strategických
oblastí:
1. Zlepšenie kvality a efektívnosti vzdelávacích a výchovných systémov v Európe
2. Uľahčenie prístupu pre všetkých k vzdelaniu a výchove
3. Otvorenie vzdelávacích a výchovných systémov svetu
Ciele vychádzajúce zo strategického zamerania sú tieto:
1. Zlepšenie kvality vzdelávania a výchovy učiteľov, vychovávateľov
2. Rozvoj schopností pre spoločnosť založenú na poznaní
3. Zabezpečenie prístupu k informačným technológiám pre všetkých
4. Zvýšenie záujmu o vedecké a technické štúdiá
5. Efektívne využívať zdroje
6. Otvoriť vzdelávacie prostredie
7. Urobiť učenie viac atraktívnym
8. Podporovať aktívne občianstvo, rovnosť príležitostí a sociálnu kohéziu
9. Posilňovať prepojenie s praxou, vedou a spoločnosťou v širšom ponímaní
10. Vytvárať podnikateľskú atmosféru

80

11. Zlepšovanie výučby cudzích jazykov
12. Zvýšiť mobilitu a výmenu
13. Posilňovať európsku kooperáciu

c) Projekt „Milénium“
Školstvo Slovenskej republiky zaznamenalo v priebehu 90. rokov rad podstatných
systémových zmien. Menil sa obsah vzdelávania a výchovy. Do popredia sa dostávali
alternatívne formy, zavádzali sa nové študijné odbory a vznikali nové typy a druhy škôl. Okrem
dominantného štátneho školstva, vznikol neštátny školský sektor. Nebývalým spôsobom sa
zvyšoval záujem o štúdium na gymnáziách a na určitých typoch stredných odborných škôl,
výrazne sa rozširovalo štúdium na vysokých školách. Samotná školská politika bola
charakterizovaná hľadaním novej paradigmy. Zmenené spoločenské podmienky si vyžadovali
formuláciu nových strategických cieľov. Tak vznikali napr. projekty Duch školy a Konštantín.
Kľúčovým koncepčným materiálom sa nakoniec stal "Národný program výchovy a vzdelávania v
Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov", projekt "MILÉNIUM". Podľa projektu
"Milénium" bude vývoj nášho školstva v najbližších desaťročiach určovaný nasledujúcimi
megatrendami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prechodom od industriálnej spoločnosti k spoločnosti informačnej a učiacej sa.
Explóziou informácií.
Škola prestane byť dominantným zdrojom informácií.
Rýchlym tempom inovácií v technológiách, hlavne informačných.
Prechodom z primárnej a sekundárnej sféry ekonomiky do terciálnej sféry.
Globalizáciou sveta.

Na dosiahnutie požadovanej štruktúry vzdelanostnej úrovne obyvateľstva sa pokladá za potrebné:
a) Zvýšiť podiel novo prijímaných na vysoké školy na 35 % z populačného ročníka
v roku 2015. V súčasnosti je to 27,6 %;
b) aby terciálnou sférou vzdelávania (pomaturitným štúdiom, vyššími a vysokými
školami) postupne prechádzalo až 50 % populácie;
c) aby na odborných školách (SOŠ a SOU) pokračovalo 60 - 70 % absolventov ZŠ
(SOU 20-30 %, SOŠ 40 %). Väčšina z nich má získať úplné stredné odborné vzdelanie
(s maturitou);
d) zvýšiť podiel študentov gymnázií z populácie, a to hlavne 4-ročného a bilingválneho
5-ročného štúdia. Cez gymnáziá by malo prechádzať 30 – 40 % žiakov. Osemročné
formy štúdia by mali zostať na súčasnej úrovni;
e) postupne dosiahnuť, aby maturitu malo až 70 % populačného ročníka.
d) Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike
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Dvanásť pilierov NÁRODNÉHO PROGRAMU výchovy a vzdelávania na najbližších 20
rokov v Slovenskej republike
1. Byť vo svete, Európe, na pulze moderného času, vedy, výskumov, poznatkov a pritom ostať
sebou
Európska dimenzia Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania, ako aj Národný program sa
prejaví v otvorenosti k Európe a svetu tým, že sa na všetkých úrovniach zintenzívnia kontakty s
inými krajinami, že sa Slovensko bude orientovať na hodnoty všeľudské, na normy, princípy a
legislatívu, ktorá sa uplatňuje vo vyspelých štátoch, napr. na Deklaráciu ľudských práv,
Deklaráciu práv dieťaťa a pod., že Slovensko bude na pulze dňa v aplikácii najnovších
poznatkov z pedagogiky, psychológie zo sveta, ale pritom si slovenské školstvo zachová svoje
tradície, svoju národnú identitu nielen v prístupe k výchove a vzdelávaniu, vo vzťahu k rodnej
reči, ale aj v tom, že bude rozvíjať svoju kultúru a stavať na histórii slovenského národa.

2. Zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy
Tvorivo – humánna výchova predstavuje protiklad výchovy, ktorá v mene ideológie
deformovala a direktívne manipulovala človeka. Táto teória predstavuje koncepčný rámec v
ktorom môžu vznikať rozličné alternatívy a kde sa môže prejaviť sloboda a tvorivosť
pedagogického pracovníka. V tejto teórii je osobnosť žiaka, študenta postavená na prvé miesto
vo svojej integrite a dynamike rozvoja, vo svojej schopnosti sebarozvíjania.
3. Zmeniť obsah učiva, redukovať ho, urobiť ho funkčnejším, kontrolovateľnejším a životnejším
Cieľom kurikulárnej transformácie je zníženie informačnej záťaže a stresu pre žiakov,
študentov, ale aj učiteľov a vytvorenie priestoru pre školské kurikulum, pre priblíženie sa školy
životu, pre zvýšenie motivácie k učeniu sa žiakov, pre tvorivosť učiteľa, pre účinnejšiu etickú a
estetickú výchovu. Predpokladá sa redukcia učiva na 60 %, vytvorenie kmeňového, základného
učiva, ktoré bude tvoriť štátne kurikulum. Dôležitým pilierom je vytvorenie obsahových a
výkonových štandardov, ich pravidelné používanie.
4. Diverzifikácia ciest, spôsobov, metód a foriem vzdelávania a výchovy
Posilnenie vytvárania neštátnych škôl a školských zariadení, posilnenie
tvorby
alternatívnych škôl a školských zariadení, vlastných vzdelávacích a výchovných programov
rešpektujúcich štátne kurikulum bude tvoriť jednu časť diverzifikácie.
5. Profesionalizácia a decentralizácia riadenia
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Je ďalším pilierom transformácie slovenského školstva. Ide o prejavenie vyššej dôvery a
zodpovednosti školám a školským zariadeniam, riaditeľom škôl, pedagogickým pracovníkom,
radám školy, rodičom, miestnej komunite. Nezávislosť škôl a riadenia s uplatnením participácie
všetkých zúčastnených na riadení a uplatnenie princípu subsidiarity sa najlepšie prejaví v
skutočnej právnej subjektivite všetkých škôl a školských zariadení.
6. Učiteľ – rozhodujúci činiteľ vo výchove
Kvalitné vzdelávanie pedagogických pracovníkov sa netýka len ich pregraduálnej prípravy,
ale aj ich nástupu do práce, celoživotného vzdelávania, motivácie ku vzdelávaniu a
dodržiavanie etického kódexu učiteľa.

7. Finančné zabezpečenie moderného výchovno – vzdelávacieho systému
Bez vyšších finančných dotácií do školstva, výchovy a vzdelávania, nie je možné uskutočniť
ani transformáciu školského systému, ani podstatne zvýšiť kvantitu a zlepšiť kvalitu edukácie.
Bez zvýšenia platov pedagogickým pracovníkom nebude možné uskutočniť Národný program
v takej podobe, ako je projektovaný a stane sa len odloženým dokumentom tejto doby.
Národný program požaduje zvýšiť výdavky z verejných, štátnych zdrojov na vzdelávanie z
necelých 4 % HDP v súčasnosti na minimálne 5 % do roku 2006.
8. Podporné služby škole
Moderná škola a program výchovy a vzdelávania sa nezaobíde
bez špecifických
podporných služieb škole. Ide o psychologicko – výchovné poradenské služby, lekársku pomoc,
pomoc informatikov, špeciálnych pedagógov, školských psychológov a iných odborníkov, ktorí
na profesionálnej úrovni budú pomáhať škole.
9. Informačné technológie
Ak chce Slovenská republika úspešne ašpirovať na vstup do Európskej únie, musí
nasledovať krajiny, ktoré na novú informačnú revolúciu systematicky pripravujú svoj
vzdelávací systém.
10. Ovládanie cudzích jazykov
Znalosť cudzích, svetových jazykov žiakmi a študentmi je nevyhnutnou podmienkou
reformy školstva na Slovensku. Národný program výchovy a vzdelávania požaduje urýchlené
zavedenie vyučovania najmenej jedného západného svetového jazyka najneskoršie od tretieho
ročníka základnej školy pre všetkých žiakov. To ďalej predpokladá mať dostatok učiteľov
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cudzích jazykov, dostatočné materiálne vybavenie počítačmi, softvermi, učebnicami, časové a
priestorové podmienky na výučbu cudzích jazykov.

11.

Odborné a celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie „Národný program“ zdôrazňuje a koncipuje ako nevyhnutný
podsystém vzdelávania, ktorý má pružne reagovať na požiadavky trhu, požiadavky globalizácie
sveta. Je nevyhnutné systémovo prepojiť vstupné odborné vzdelávanie s ďalším, celoživotným
vzdelávaním.
12. Zabezpečenie transformácie školstva
Metodologickým a realizačným predpokladom realizácie Národného programu výchovy a
vzdelávania je zabezpečenie manažérskych štruktúr systémového riadenia tohto procesu. Ide
najmä o pracovníkov Ministerstva školstva, ale dá sa predpokladať aj vytvorenie Riadiaceho
tímu s príslušnými subkomisiami, ktorý bude permanentne dbať o to, aby sa Program realizoval
v praxi.

e) Charakteristika zmien v oblasti gymnaziálneho a odborného vzdelávania /podľa
Milénia/
1. Gymnáziá a všeobecné stredoškolské vzdelávanie
-

vzdelávanie na gymnáziách naďalej definovať ako základnú prípravu pre štúdium na
vysokých školách; musí byť snaha o maximálnu možnú priechodnosť žiakov na iné typy a
druhy škôl a z iných druhov a typov škôl na gymnáziá; čo najdlhšie vzdelávať všeobecne,
bez skorej a príliš úzkej profilácie; umožniť sebaprofiláciu škôl; umožniť individuálnu
profiláciu žiakom; vzdelávacie programy gymnázií je potrebné diferencovať z hľadiska
záujmov a schopností žiakov;

-

redukovať počet osemročných gymnázií, ktoré obmedzujú základný princíp demokracie rovnosť šancí, spravodlivosť prístupu ku vzdelávaniu, segregujú žiakov, negatívne
ovplyvňujú kvalitu vzdelávania na ZŠ, degradujú ich na školy druhého rádu, menia
postavenie stredného odborného školstva a majú aj negatívny dopad na kvalitu
vzdelávacieho systému ako celku. Vzdelávanie talentovaných žiakov bude efektívnejšie na
základe diferencovaného prístupu k žiakom na ZŠ a v osemročných gymnáziách, kde budú
vybraní skutočne nadaní žiaci;

-

na štvorročných gymnáziách bude študovať postupne aspoň 25- 30 % žiakov príslušného
populačného ročníka. Aj pre žiakov gymnázií bude dôležité osvojenie si kľúčových
kompetencií. Učivo si budú žiaci osvojovať najmä aktivizujúcimi vyučovacími postupmi;

-

osemročné gymnázia organizovať len pre deti so zvýšenými schopnosťami a záujmom o
štúdium (táto schopnosť a záujem musia byť popísané a overiteľné), pričom bude umožnená
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maximálna priestupnosť ( na konci každého ročníka umožniť prijať nových a vyraďovať
žiakov pre prospech, ktorí nedosahujú stanovenú úroveň); odporúča sa tiež zmeniť spôsob
prijímania na gymnáziá;
-

obsah vzdelávania na gymnáziách je nutné transformovať tak, aby celky boli organicky
prepojené a poskytli široké všeobecné vzdelávanie. Navrhujeme takéto členenie: a)
poznanie národného a svetového kultúrneho dedičstva – globálne problémy ľudstva,
vrátane chudoby, menšín a pod.; b) poznanie spoločenského a prírodného prostredia; c)
rozvoj komunikačných schopností, d) poznanie informačných technológií a rozvoj
schopnosti ich použitia; e) sprostredkovanie
základných vedomostí
a zručností
uplatniteľných v osobnom živote a na trhu práce; f) ovládanie cudzích svetových jazykov.
Obsah vnútorne viac diferencovať (napr. na jazykovú, prírodovednú, humanitnú vetvu a
pod.), aby bolo možné uspokojiť žiakov s rozličnými záujmami a schopnosťami. Odstráni
sa tak encyklopedické chápanie gymnaziálneho štúdia, predimezovanosť obsahu učiva
(najmä preťaženosť množstvom izolovaných, často neužitočných poznatkov), ktoré
deformujú vyučovací proces na prevažne pasívne sledovanie výkladu učiteľa žiakmi a
následné skúšanie žiakov ako žiaci dokážu toto učivo memorovať. Je vhodné zriaďovať
viacúčelové stredné školy (združované školy), najmä v malých mestách, zahŕňajúce
všeobecnovzdelávacie aj odborné smery, umožňujúce prestupy žiakov medzi jednotlivými
smermi. Umožní to aj rozšíriť prístup k vysokoškolskému vzdelaniu;

-

vytvoriť profil absolventa gymnázia s kompetenciami pre jeho ďalšie štúdium ako aj
pre jeho uplatnenie v živote; vytvoriť profil všeobecného vzdelávania na stredných školách;

-

realizovať pomaturitné a nadstavbové štúdia aj na gymnáziách, kde sú na to podmienky;

-

vytvoriť ucelený systém monitorovania kvality vzdelávania najmä po ukončení
jednotlivých stupňov vzdelávania, najlepšie na začiatku nasledujúceho ročníka.
Skompletizovať štandardy (obsahové aj výkonové) - vrátane testov a sprievodných
metodických materiálov;

-

objektivizovať štátnu časť maturitnej skúšky.

2. Odborné stredoškolské vzdelávanie
Pre absolventov SOŠ a SOU bude najdôležitejšia pripravenosť na celoživotnú
zamestnanosť a na celoživotné vzdelávanie. Vzdelávacia politika v oblasti OSV (odborné
stredoškolské vzdelávanie) bude prepojená s politikou zamestnanosti, bude prispôsobená
požiadavkám jednotného európskeho trhu práce a vzdelávacej politiky EÚ.
Navrhujeme:
v OSV bude pokračovať iba cca 70 - 75 % absolventov ZŠ – ostatní budú pokračovať na
gymnáziách. Väčšina študujúcich z nich získa úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou).
Stredné odborné vzdelanie (v súčasnosti dvoj a trojročné učebné odbory na SOU) sa bude
získavať prevažne na objednávku podnikov a živnostníkov v školách, ktorých zriaďovateľmi
budú podniky, prípadne v duálnom systéme;
uskutočniť zásadné zmeny v štruktúre škôl poskytujúcich stredné odborné vzdelávanie
na úrovni sekundárneho a postsekundárneho vzdelávania, ktoré umožní širší prístup
rozličným subjektom podieľať sa na odbornom vzdelávaní a príprave. Na tvorbe kurikula sa
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budú podieľať aj zamestnávatelia (priemyselné, živnostenské a obchodné komory),
zamestnanci resp. odbory. Stredné odborné vzdelávanie v dvoj a trojročných odboroch bude
reagovať najmä na trh práce a bude sa realizovať prevažne na objednávku podnikov a
živnostníkov; vykonať čiastočnú transformáciu štátnych stredných odborných učilíšť na
školy zriaďované zamestnávateľskými subjektami; maturant na SOŠ môže získať
rovnocenné všeobecné vzdelanie ako na gymnáziu (v maturitných predmetoch) a pritom sa
vyučiť aj odboru len tak, že sa uskutoční kurikulárna redukcia učiva na 60 % a to ako v
učebnej látke gymnázií, tak aj stredných odborných škôl, v inom prípade by sa muselo
predlžovať štúdium na SOŠ maturitných;
rozšíriť počet variabilných a flexibilných vzdelávacích ciest s väčším množstvom
výstupov a uskutočniť reštrukturalizáciu siete SOU a SOŠ a vytvoriť nový typ strednej
odbornej školy;
redukovať a inovovať sústavu študijných a učebných odborov; vytvárať širokoprofilové
odbory a zároveň poskytovať vyššiu úroveň všeobecného a široko zameraného odborného
vzdelávania a prípravy; odhaduje sa, že by mohlo byť cca 20 širokoprofilových študijných
odborov, zodpovedajúcich odvetviam hospodárstva, napr. strojárstvo, elektrotechnika,
ekológia a pod.;
novokoncipovaná stredná odborná škola bude poskytovať rozličné úrovne všeobecného
a odborného vzdelania, napríklad nižšie alebo základné odborné vzdelanie, stredné odborné
vzdelanie, úplne stredné odborné vzdelanie. Odporúča sa vzdelávanie podľa modulárneho
systému. Programy kratšie ako štyri roky budú končiť záverečnou skúškou, programy
štvorročné a päťročné budú ukončené maturitou. Stredné odborné školy vzniknú
transformáciou doterajších SOU a SOŠ a združených škôl;
v obsahu stanoviť kmeňové učivo spoločné pre všetky odbory (cca 60 % času) – národné
kurikulum a dopĺňať učivo vlastným obsahom (školské kurikulum), rozšíriť všeobecné
vzdelanie, definovať základné kľúčové kompetencie absolventov, pripraviť dobre
absolventov na vstup do ďalšieho odborného vzdelávania a do sveta práce, vypracovať
učebné osnovy v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré budú obsahovať základné učivo a
školské učebné dokumenty vytvárať podľa miestnych podmienok;
v prvom ročníku dôraz klásť na všeobecné vzdelanie, v druhom na všeobecné spojené s
predprofesijnou široko zameranou prípravou a v treťom a štvrtom ročníku popri všeobecných
predmetoch uskutočniť prípravu v odbore a to teoretickú aj praktickú na povolanie alebo
skupinu povolaní;
na skvalitnenie praktickej prípravy žiakov sa budú zriaďovať výcvikové centrá odbornej
prípravy, ktorých zriaďovateľmi budú najmä zamestnávateľské združenia a živnostenské
spoločenstvá;
OSV sa bude realizovať prevažne na novokoncipovanej strednej odbornej škole
integrujúcej súčasné SOU a SOŠ;
novokoncipované stredné školy sa budú podieľať aj na terciárnej sfére vzdelávania, a to
tak, že budú zabezpečovať pomaturitné a nadstavbové štúdium (aj pre absolventov gymnázií,
ktorí nebudú pokračovať v štúdiu na vysokej škole) vrátane špecializácií svojich
absolventov. Ak získajú akreditáciu, môžu poskytovať aj štvrtú úroveň odborného
vzdelávania podľa klasifikácie ISCED, t. j. vyššie odborné vzdelanie. Budú sa podieľať aj na
ďalšom vzdelávaní v rámci celoživotného vzdelávania, najmä rozširovaním a zvyšovaním
kvalifikácie dospelých, ako aj ich rekvalifikáciou, inovačnými kurzami a pod.;
v záujme oddialenia rozhodnutia o budúcom povolaní na neskoršie obdobie (starší vek)
a možnosti prestupu na iný študijný odbor, prípadne na gymnázium bude prvý ročník SOŠ
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koncipovaný ako orientačný. Jeho obsah bude spoločný pre všetky odbory. A to tak, že dôraz
sa bude klásť na všeobecné vzdelanie, na získanie kľúčových kompetencií a na poskytnutie
úvodu do sveta práce. Jeho obsah bude porovnateľný s prvým ročníkom gymnázia;
hodnotiť a akreditovať vzdelávacie štandardy a programy bude Národná kurikulárna rada,
ktorá bude aj radiť ministerstvu školstva i jednotlivým školám v oblasti kurikulárnej
politiky, bude podporovať kurikulárny rozvoj a výskum.

f) Strategické ciele EÚ v oblasti vzdelávania do roku 2010
Vzdelávacie systémy EÚ sú veľmi rozmanité, štruktúra škôl je rozdielna a nadväzuje na
veľmi dlhú, bohatú a v jednotlivých štátoch rozdielnu históriu. Kultúrne a vzdelávacie tradície sú
v jednotlivých krajinách EÚ hlboko zakorenené. Jednotlivé štáty EÚ sa z ekonomického,
spoločenského a kultúrneho hľadiska nechcú vzdať svojich vzdelávacích systémov. Vzdelávacia
politika EÚ preto nesmeruje k vytvoreniu jednotného, unifikovaného vzdelávacieho systému vo
všetkých členských štátoch. Vzdelávacia politika EÚ v pravom slova zmysle ani nejestvuje,
pretože vzdelávanie a školstvo nie sú v priamej kompetencii EÚ. Riadiace orgány EÚ nemôžu
členským štátom v oblasti vzdelávania nič priamo nariaďovať, ani si vynucovať. Akékoľvek
spoločné opatrenia EÚ v oblasti vzdelávania sa môžu prijať iba na základe súhlasu všetkých
členských štátov.
Medzníkom vo vývoji európskej vzdelávacej politiky bola Maastrichtská zmluva (1992).
Aj keď jej ťažisko je v ekonomickej a menovej oblasti, definovala, že Európske spoločenstvo
bude prispievať tiež k rozvoju kvality vzdelávania podporou spolupráce medzi členskými štátmi
a jednotlivé akcie spoločenstva budú smerovať ku:
 rozvoju európskej dimenzie vo vzdelávaní, najmä prostredníctvom vyučovania a
rozširovania výučby jazykov členských štátov,
 podpore mobility študentov a učiteľov a uznávaniu diplomov a absolvovania škôl,
 podpore spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami,
 zabezpečeniu výmeny informácií a skúseností, ktoré sú spoločné pre vzdelávacie systémy
všetkých členských štátov,
 podpore rozvoja výmeny mládeže a sociálno-pedagogických pracovníkov,
 podpore rozvoja dištančného vzdelávania.
Amsterdamská zmluva (1997) zdôrazňuje budovanie Európy znalostí, rozvoj
celoživotného vzdelávania a vzdelávania tak, aby zabezpečilo vysokú úroveň zamestnanosti.
Medzníkom vo vzdelávacej politike EÚ bolo zasadnutie Európskej komisie v Lisabone
(2000), na ktorom bol prijatý strategický cieľ, aby sa EÚ stala do roku 2010
najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšie rastúcou, na poznaní založenou ekonomikou na
svete. Zdôraznená bola rozhodujúca úloha vzdelávania pri dosiahnutí tohto strategického cieľa.
Na zasadnutí EK v Štokholme (marec 2001) bol tento strategický cieľ rozpracovaný na 3
strategické a 13 konkrétnych cieľov.
Strategické ciele EÚ v oblasti vzdelávania do roku 2010:
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 zvyšovať kvalitu a efektívnosť vzdelávania v štátoch EÚ,
 podporovať prístup všetkých občanov EÚ ku vzdelávaniu,
 otvoriť vzdelávacie systémy svetu.
Na zasadnutí EK v Barcelone (2002) bola prijatá požiadavka, aby sa kvalita vzdelávania
v EÚ porovnávala s kvalitou vzdelávania vo svete, predovšetkým v USA a v Japonsku.

V oblasti vzdelávania do roku 2010 boli prijaté tieto konkrétne ciele:
Do roku 2010 každý z členských štátov zníži v porovnaní s rokom 2000 aspoň o polovicu
pomer mužov a žien, ktorí absolvujú štúdium matematiky, prírodných vied a techniky,
pričom zabezpečí aj signifikantný vzrast absolventov týchto štúdií.
Do roku 2010 každý z členských štátov EÚ dosiahne stav, že najmenej 80% jeho 25 až 64ročných obyvateľov bude mať najmenej stredoškolské vzdelanie s maturitou.
– Do roku 2010 každý z členských štátov EÚ zníži aspoň o polovicu podiel 15-ročných
žiakov, ktorí dosahujú podpriemernú úroveň v matematickej, prírodovednej a literárnej
gramotnosti.
Do roku 2010 každý z členských štátov zabezpečí, aby sa na celoživotnom vzdelávaní
zúčastnilo najmenej 10% jeho 25 až 64-ročných obyvateľov.
Každý z členských štátov EÚ bude každoročne kontinuálne zvyšovať podiel výdavkov na
vzdelávanie pripadajúci na jedného obyvateľa a určí v tomto smere konkrétne a
transparentné kritériá.


Aj v ďalších materiáloch sú odporúčané dôležité kroky a ciele celoeurópskeho charakteru.
Z najdôležitejších a najvýznamnejších možno spomenúť nasledovné:
Memorandum EK z roku 1991: Odborné vzdelávanie v Európskom spoločenstve v 90-ych
rokoch.
Memorandum EK z roku 1994: Odborné vzdelávanie v Európskom spoločenstve: výzvy
a perspektívy.
Zámerom oboch týchto memoránd je definovať spoločnú politiku v oblasti odborného
vzdelávania a prispieť k mobilite pracovnej sily, čo si vyžaduje vzájomné uznávanie diplomov a
kvalifikácií v regulovaných povolaniach a porovnateľnosť v povolaniach neregulovaných.
Regulované povolania sú tie, ktorých diplomy a certifikáty sa uznávajú vo všetkých štátoch EÚ a
ich držitelia majú právo vykonávať tieto povolania v ktoromkoľvek štáte EÚ bez obmedzenia.
Ide o týchto sedem povolaní: lekári, zdravotné sestry, dentisti, veterinári, pôrodné asistentky,
farmaceuti, architekti.
Zelená kniha z roku 1993: O európskej dimenzii vo vzdelávaní
Európska dimenzia znamená vytváranie povedomia európskeho občianstva (cítiť sa byť
občanom nielen svojho štátu, ale i Európy) sa považuje za jednu z hlavných úloh škôl. Školy by
sa mali stať ťažiskom aktivít v týchto siedmich oblastiach:
- nadnárodná spolupráca v otázkach mobility a pracovných síl a výmeny študentov
i učiteľov,
- zavádzanie európskej dimenzie v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľov,
- rozvoj vyučovania cudzích jazykov,
- diaľkové štúdium pomocou multimédií,
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- podpora inovácií vo vzdelávaní pomocou nadnárodných sietí,
- výmena informácií a skúseností prostredníctvom programov EÚ,
- podpora európskych škôl ako vývojových laboratórií multikulturálneho vzdelávania.

Biela kniha z roku 1994: Zamestnanosť a konkurencieschopnosť
Odporúčania na skvalitnenie vzdelávania:
- skvalitnenie spolupráce škôl a podnikov,
- zvýšená účasť súkromného sektoru na vzdelávaní a odbornej príprave,
decentralizácia riadenia školstva a skvalitnenie koordinácie jednotlivých článkov
riadenia,
- dôraz na všeobecné vzdelanie (nie úzku špecializáciu),
- rozvoj multidisciplinárnych schopností študentov,
- schopnosť a chuť učiť sa v priebehu celého života, komunikovať, pracovať v tímoch,
organizovať, rozhodovať sa , tvoriť, byť podnikavý, flexibilný a adaptabilný,
- vytvoriť efektívny a fungujúci systém celoživotného a kontinuálneho vzdelávania, ktorý
sa má zrealizovať aj v podnikoch,
- presne, správne a včas anticipovať potrebu profesijných zručností, aby sa znížil rozdiel
medzi osvojenými a požadovanými zručnosťami,
- realizovať legislatívne a fiškálne opatrenia na podporu investícií do vzdelávania zo
strany súkromného sektoru (napr. zníženie daní, kompenzácie za prijatie a výcvik
nezamestnaných),
- používanie najnovších (najmä informačných a telekomunikačných) technológií vo
vzdelávaní a tieto štandardizovať,
- vytvoriť účinný, všeobecne platný európsky kvalifikačný priestor – systém uznávania
kvalifikácií a dosiahnutého vzdelania,
- rozvíjať európsku dimenziu vo vzdelávaní,
- zvyšovať kvalitu vzdelávania,
- určiť jasné, dlhodobé základné ciele vzdelávania v Európskom spoločenstve ako aj
príslušné podmienky, prostriedky a politiku na dosahovanie týchto cieľov.
Biela kniha o vzdelávaní a odbornej príprave: Vyučovanie a učenie sa na ceste k učiacej sa
spoločnosti
V knihe sa uvádzajú tri hlavné výzvy na ktoré musia reagovať členské štáty EÚ na konci
20. storočia:
- vývoj informačnej spoločnosti,
- internacionalizácia ekonomiky,
- rast vedeckých a technologických poznatkov.
Biela kniha dáva dve hlavné odpovede na tieto výzvy:
- umožniť všetkým prístup k širokej základni poznatkov,
- rozvíjať schopnosť jedinca zamestnať sa a zaradiť sa do ekonomického života.
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Tieto výzvy vedú k 5 cieľom, ktorých dosiahnutie sa stáva stratégiou EÚ na ceste
k učiacej sa spoločnosti:
- podporovať
záujem
o získavanie
nových
poznatkov,
a
to
najmä
poskytovaním množstva podnetov na učenie sa, intenzifikáciou európskej mobility,
vzájomným uznávaním kvalifikácií na základe zavedenia jednotného európskeho
akreditačného systému, a to nielen školských certifikátov, vysvedčení a diplomov, ale aj
zručností, ktoré jedinec získava v praxi a to prostredníctvom tzv. kariet zručnosti,
- realizovať úzku spoluprácu medzi školami a podnikmi,
- bojovať proti sociálnej exlúzii – vylučovaniu sociálne znevýhodnených skupín zo
vzdelávania,
- za účelom opätovného zaradenia ľudí, ktorí sa ocitli mimo sveta práce, zakladať školy
druhej šance,
- dosiahnuť, aby každý občan bežne ovládal tri jazyky EÚ,
- postaviť investície do vzdelávania na rovnakú úroveň ako kapitálové investície.
Učenie v informačnej spoločnosti
Je akčným plánom v oblasti zavádzania informačných technológií do škôl. EÚ vytýčila
v tejto oblasti 3 ciele:
- urýchliť vstup škôl do informačnej spoločnosti ich vybavením informačnými
prostriedkami, najmä multimédiami,
- podporovať širokú aplikáciu multimédií vo vyučovacom procese a vytvoriť čo najväčšie
množstvo multimediálnych vzdelávacích programov a služieb,
- posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní informačnými technológiami.
eEurope 2005
Je plánom pre oblasť informačných a komunikačných technológií. Okrem iného
stanovuje a vyžaduje, aby boli do roku 2005 všetky školy EÚ napojené na internet, aby na
každých 100 žiakov pripadalo už v roku 2003 najmenej 15 počítačov a aby všetky vysoké školy
ponúkali on-line dištančné vzdelávanie.

7. Zámery a stratégia v oblasti stredných škôl
Spôsob riadenia školstva ako východisko pre formovanie záverov a metód na
ich podporu
Riadenie školstva samosprávou je veľmi dôležité pre funkciu a ekonomickú efektívnosť
vzdelávacieho systému a samosprávny kraj má možnosť zabezpečiť zdravý vývoj podstatnej časti
stredného školstva v regióne.
Samosprávny kraj v oblasti stredného školstva zodpovedá za:
- koncepčné priority a ciele rozvoja stredných škôl, ktorých je zriaďovateľom. Tieto
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priority musia byť v súlade s rozvojovými prioritami kraja a s konkrétnymi potrebami
kraja;
- vytvorenie nevyhnutných organizačno-technických predpokladov na dosiahnutie týchto
zámerov najefektívnejším spôsobom;
- vytváranie podmienok, aby jednotlivé školy, ich vedenie boli motivovaní na
dosiahnutie týchto cieľov. Pritom je dôležité, aby sa to nerealizovalo direktívne, ale
nepriamo, pričom sa má rešpektovať samostatnosť škôl vyplývajúcich z ich právnej
subjektivity.
Riaditelia škôl a vedenie majú širokú riadiacu a rozhodovaciu právomoc a pri realizácii
politiky vzdelávania je podstatná komunikácia medzi samosprávnym krajom a vedením školy v
otázkach realizácie rozvojových zámerov, pričom samosprávny kraj obmedzí na minimum
operatívne riadenie škôl. Na druhej strane si samosprávny kraj musí ponechať administratívne
rozhodovanie pri realizovaní zásadných zmien v rámci optimalizácie siete škôl. Táto úloha mu
vyplýva z funkcie zriaďovateľa škôl.
Pri tomto rozhodovaní je mimoriadne dôležitý systém financovania škôl, ktorý má byť
pre školy motivačný a má byť transparentný. V tomto období sa prehodnocuje celý systém
financovania regionálneho školstva a preto túto otázku treba hodnotiť až neskôr.
Dôležité bude maximálne využívať možnosti získavania finančných prostriedkov z iných
zdrojov (napr. podnikateľskej činnosti) a z toho vychádzajúca potreba vysokej aktivity v tomto
smere.
Úroveň škôl a teda kvalita vzdelávania je závislá od schopnosti vedenia riaditeľov.
Samosprávny kraj bude venovať veľkú pozornosť personálnej politike, vzdelávaniu riaditeľov a
nepriamo aj riadiacej práci na jednotlivých školách.
V stratégii školskej politiky sa počíta so silnými a autonómnymi školami, ktoré sú
vybavené širokými kompetenciami, ale aj z toho vyplývajúcou zodpovednosťou. Týmto sa
umožní vedeniu školy uskutočňovať manažérske riadenie školy. Takéto riadenie predpokladá
plánovanie a vyhodnocovanie, trvalú starostlivosť o kvalitu vzdelávania na škole, finančné a
personálne riadenie s komplexným hodnotením činnosti, verejnú kontrolu (zverejňovanie
výsledkov a informácií o škole).
Strategické riadenie škôl bude vychádzať z podpory autonómie škôl, podpory
informačného a komunikačného prostredia, objektivizovaného hodnotenia škôl a vytvárania
motivačného prostredia (napr. podporovaním rozvojových programov).
Cieľom má byť, aby sa školy otvárali reálnym potrebám regiónu a tým zvyšovali
efektívnosť služieb, ktoré poskytujú verejnosti.
Na dosiahnutie uvedených cieľov je potrebná príprava základných strategických
dokumentov škôl a to dlhodobý plán rozvoja školy a výročná správa školy.
Dlhodobý zámer rozvoja školy umožní zosúladiť rozvojové zámery medzi školami
navzájom a medzi školou a samosprávnym krajom ako zriaďovateľom školy. Tento plán bude
slúžiť aj ako podklad pre priebežnú optimalizáciu siete škôl v regióne. Po schválení bude slúžiť
ako významný podklad pre hodnotenie školy. Na jeho hodnotenie bude slúžiť výročná správa
školy.
Výročná správa školy bude bilancovať a hodnotiť dosahovanie zámerov školy
stanovených v dlhodobom pláne rozvoja školy. Nebude mať teda iba funkciu informačnú, ale
najmä hodnotiacu. Na základe nej sa bude rozhodovať o finančnej a inej podpore rozvojových
zámerov školy.
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Samosprávny kraj metodicky usmerní školy o spôsobe prípravy týchto dokumentov a o
termíne ich predloženia.

7.1. Zámery a stratégia v oblasti gymnaziálneho vzdelávania
V školskom roku 2002/2003 na gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja študuje v 1. ročníku 1453 žiakov (pričom sú započítaní aj žiaci
zodpovedajúceho ročníka 8-ročných gymnázií). Predstavuje to spolu so žiakmi gymnázií iných
zriaďovateľov 49,4% detí končiacich základnú školu. Pritom stále zaznamenávame vyšší dopyt
po gymnaziálnom štúdiu ako je povolené prijímať.
Zámerom kraja v gymnaziálnom vzdelávaní je zvýšiť do roku 2008 kapacitu prvých
ročníkov 4-ročných gymnázií na úroveň cca 30% počtu žiakov vychádzajúcich zo základnej
školy (počíta sa so všetkými školami všetkých zriaďovateľov a so žiakmi zodpovedajúceho
ročníka 8-ročných gymnázií). Z pozície Bratislavského samosprávneho kraja je táto úloha za
súčasného stavu ťažko realizovateľná, lebo Bratislavský samosprávny kraj nemôže ovplyvňovať
školskú politiku súkromných, cirkevných škôl a taktiež gymnázií, ktoré zostali v zriaďovateľskej
pôsobnosti krajskej štátnej správy. Ďalej je potrebné zastaviť nárast počtu žiakov prijímaných do
8-ročných gymnázií.

7.2. Zámery a stratégia v oblasti odborného vzdelávania (Stredné
odborné školy, Združené stredné školy a Stredné odborné
učilištia)
Zásadným krokom v školskej politike v oblasti stredného odborného vzdelávania je
zvyšovanie počtu prijímaných žiakov do všeobecne odborných študijných odborov. Má sa tým
postupne dosiahnuť:
- zvýšenie šancí v prístupe na terciárne vzdelávanie a zníženie neúspešnosti absolventov
stredných odborných škôl na vysokých školách
- zvýšenie flexibility pri zmene a zvyšovaní kvalifikácie tých absolventov, ktorí nemajú
ambície pokračovať v štúdiu na vysokej škole
- zníženie vysokého záujmu o gymnaziálne štúdium, lebo absolventom stredných odborných
škôl sa tým uľahčuje prístup na vysokú školu
- lepšie využite odborného potenciálu stredných odborných škôl.
Bratislavský samosprávny kraj bude v spolupráci s ministerstvom školstva a Štátnym
inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave upravovať sieť stredných škôl tak, aby sa na
stredných odborných školách zaraďovali študijné odbory všeobecno-odborného zamerania.
Tieto zmeny budú z územného hľadiska vyrovnávať medzi gymnáziá a stredné odborné školy
možnosti ponuky štúdia na vysokej škole pre absolventov škôl. Je preto veľmi dôležité do
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tohto procesu zapojiť aj územnú školskú radu a záujmové združenia jednotlivých typov škôl,
aby sa mohla dosiahnuť maximálna možná zhoda v tomto postupe. Bratislavský samosprávny
kraj predpokladá, že tento zámer výrazne ovplyvní proces optimalizácie siete stredných škôl
a reštrukturalizáciu skladby študijných odborov.
Reštrukturalizácia stredných škôl sa bude realizovať za účelom zvýšenia flexibility a
lepšej uplatniteľnosti absolventov škôl na trhu práce.
Vzhľadom na neustály tlak na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, ktorý priamo súvisí so
znižovaním nezamestnanosti bude potrebné:
-

-

rozširovať formy kratšieho terciárneho vzdelávania. V podmienkach nášho kraja to znamená
zvýšiť podiel pomaturitného vzdelávania a rozšíriť počet vyšších odborných škôl;
podporovať formy nadstavbového štúdia pre absolventov 3-ročných učebných odborov, ale v
koncentrácii na vybraných školách, aby sa nerozptyľovali finančné prostriedky a aby vznikli
lepšie podmienky na modernizáciu technického vybavenie školy, zodpovedajúceho súčasným
moderným technológiám;
minimalizovať počet žiakov, ktorí prichádzajú na trh práce iba so základným vzdelaním.
Znamená to zabezpečiť, aby prechod zo základnej školy na strednú bol podľa možnosti čo
najjednoduchší a na druhej strane, aby bol minimálny predčasný odchod žiakov zo strednej
školy.
Ďalším dôležitým faktorom je, aby sa školy prispôsobovali požiadavkám praxe a to
preferovaním odborov so širokým viacdisciplinárnym profilom. Malo by to absolventom
otvoriť širšie možnosti uplatnenia a výraznejšiu flexibilitu na trhu práce. Tieto široko
koncipované odbory by mali v značnej miere nahradiť úzko špecializované odbory, ktoré sú
na trhu práce veľmi rizikové.
Dôležité bude, aby Bratislavský samosprávny kraj úzko spolupracoval s úradmi práce a
sledoval uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a získané poznatky zverejňoval a tým
nepriamo upozorňoval záujemcov o štúdium na riziko výberu konkrétneho študijného
odboru.
Pre koncepciu široko profilovaných študijných odborov bude mať veľký význam
zavádzanie modulového systému odborného vzdelávania. Týmto spôsobom bude možné
riešiť obmedzenú ponuku postupného získavania výslednej kvalifikácie, čo je vhodné najmä
pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia. Taktiež tento spôsob umožní za relatívne krátky
čas zmeniť odbornú kvalifikáciu u dospelých aj s potrebným výstupom (výučný list).
Bratislavský samosprávny kraj chce podporovať aktívnu účasť škôl na príprave týchto
modulov v odbornom vzdelávaní. Bude spolupracovať s ministerstvom školstva na príprave
legislatívnych a materiálnych podmienok pre prípravu a realizáciu vzdelávania tohto typu.
Bratislavský samosprávny kraj považuje za veľmi dôležité aktívne zapájať stredné
odborné školy a stredné odborné učilištia do ďalšieho vzdelávania pre dospelých. Dá sa
pritom riešiť vypĺňanie voľnej kapacity škôl, získavanie nových finančných prostriedkov,
aktivuje sa pedagogický a odborný potenciál učiteľov a má to nepochybne prínosy v oblasti
pedagogickej, ale aj manažérskej.
Pri rozširovaní tohto spôsobu vzdelávania bude potrebné čo možno najviac prispôsobiť
formy štúdia, ktoré by zohľadňovali požiadavky potencionálnych záujemcov. Sú to najmä
tradičné formy neprezenčného štúdia (najmä diaľkového), ale treba hľadať aj ďalšie nové
formy, ktoré by umožňovali rýchlo získať požadovanú „novú kvalifikáciu“ bez úľav na
vedomostné požiadavky.
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7.3. Racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a školských
zariadení
Hlavným cieľom programu racionalizácie a optimalizácie siete škôl a školských zariadení
je prispôsobenie ich kapacity aktuálnym a perspektívnym tendenciám populačného vývoja.
Vzhľadom na to, že optimalizácia reaguje na dlhodobé vývojové zmeny, musí vytvárať rámec na
prípravu a prevádzanie zmien s dlhším časovým výhľadom.
Každá zmena v sieti škôl určitým spôsobom ovplyvňuje nielen vzdelávaciu ponuku pre
žiakov daného regiónu, ale svojím spôsobom mení aj kultúrno-vzdelávaciu klímu miesta sídla
škôl. Práve preto treba k procesom optimalizácie a racionalizácie siete škôl pristupovať veľmi
predvídavo a otvorene.
Bratislavský kraj má okrem toho oproti ostatným krajom Slovenska svoje špecifikum
v tom, že prípadné voľné priestorové kapacity škôl a školských zariadení možno veľmi výhodne
prenajímať a tým posilňovať mimorozpočtové príjmy týchto škôl a školských zariadení.
V konečnom dôsledku ide o zlepšovanie ekonomickej situácie všetkých škôl a školských
zariadení v kraji. Ceny za prenájom voľných priestorov sa stanovujú trhovo a je o ne pomerne
značný záujem. V iných regiónoch je situácia odlišná. Dôležité je, že všetky prenájmy sa
odsúhlasujú a podpisujú predsedom BSK, takže sa dostali pod kontrolu samosprávneho kraja
a nehrozí evidentné porušovanie nariadenia o nakladaní s majetkom BSK.

Východiská k úprave siete škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
Filozofia zmien:
- Permanentným poklesom populačnej krivky vzniká zásadná disharmónia medzi objemom
ponuky a štruktúrou dopytu po stredoškolskom vzdelaní v BSK
- Sieť stredných škôl sa po roku 1989 výrazne rozšírila rozvojom súkromných a cirkevných
škôl, ale i rozšírením počtu štátnych škôl
- Doterajší proces racionalizácie siete stredných škôl do ich prechodu pod samosprávne
kraje prebiehal veľmi pomaly, netransparentne, pričom bol tento proces brzdený
parciálnymi záujmami a neobjektívnymi lobingami. K pomalému tempu prispievala
strnulá štátna administratíva
- Sieť stredných škôl sa stala predimenzovanou najmä v oblasti odborného vzdelávania v
dôsledku presunu záujmu žiakov od odborného k všeobecnému stredoškolskému
vzdelávaniu. Zásadne poklesol záujem o štúdium na niektorých SOU
- Prevádzka viacerých škôl a školských zariadení z pedagogického aj ekonomického
hľadiska je neefektívna. Mnohé školy majú nízke počty žiakov s veľkým obslužným
personálom. Na niektorých školách pracujú malé pedagogické kolektívy, kde je problém
so zabezpečením plnej odbornosti vyučovania. Mnohé školy majú nízku naplnenosť
žiakmi a voľné priestory nie sú schopné efektívne a výhodne prenajať a tak získať
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doplnkové finančné zdroje
-

-

Štátny rozpočet finančne dlhodobo poddimenzováva rozpočet na školstvo. Na Slovensku
ide v priemere na školstvo 3,5% z HDP, v EÚ sa táto čiastka pohybuje permanentne na
úrovni 6 až 6,5% z HDP
Stredné školy všeobecne málo efektívne nakladajú s majetkom BSK. Boja sa podnikať,
lebo doteraz chýbajú presnejšie pravidlá pre túto oblasť, nevyužívajú možnosti zákona o
financovaní školstva.

Konkrétny cieľ procesu optimalizácie:
1. zníženie počtu škôl
2. zvýšenie priemernej veľkosti škôl
3. optimalizácia odborovej štruktúry a vzdelávacej ponuky týchto škôl (znížiť odborovú
roztrieštenosť vzdelávacej ponuky na jednotlivých školách a sústrediť odborné
pedagogické kapacity do jednotlivých centier)
4. čo najlepšie využitie priestorových a technických kapacít zúženej siete škôl BSK
Niektoré očakávané prínosy procesu optimalizácie:
Prínosy pre riadenie a rozvoj jednotlivých škôl:
- väčšia škola umožňuje jej vedeniu výhodnejší manévrovací priestor pre vlastnú stratégiu
a optimalizáciu využitia ľudských zdrojov a priestorových kapacít, stabilizáciu
pedagogického zboru a jeho kvalitatívny rast.
- Väčšia škola má lepšie vyhliadky stať sa „silnou školou“, ktorá bude zohrávať v rozvoji
regiónu i príslušnom odbore významnejšiu úlohu, ako väčší počet malých škôl
- Väčšia konkurencia záujemcov o riadiace posty na školách vytvára predpoklad, že sa
„vygenerujú“ silné manažérske osobnosti.
- Racionalizácia umožňuje pružnejšie reagovať na potreby trhu práce.
Prínosy pre riadenie stredného školstva:
- Zníženie počtu škôl a zvýšenie ich priemernej veľkosti by mohlo znamenať vo svojich
dôsledkoch zníženie počtu riadiacich pracovníkov a vyššiu úroveň ich profesionalizácie,
čím sa znižuje riziko riadiacich chýb
- zníženie počtu škôl znamená zjednodušenie komunikácie a informačných tokov, ľahšiu
možnosť kontroly škôl a zmenšenie rozsahu operatívneho riadenia z úrovne BSK i štátu.
Pedagogické prínosy:
- zväčšenie škôl vytvára možnosť pre efektívnejšie využitie kvalifikovaných pedagógov
/využívanie aprobácií, zastupovanie/;
- zlučovanie stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť znamená
pokračovanie integrácie učilištného a maturitného stredoškolského vzdelávania v rámci
jednej inštitúcie tak, ako je to obvyklé v krajinách EÚ;
- spájanie škôl s odlišnou odborovou štruktúrou vzdelávacej ponuky podporuje vznik
multidisciplinárnych programov, pestrejšej možnosti voľby vzdelávacích programov bez
rizika nekvalifikovanej výučby;
- bezprostredný styk študentov rôznych odborných zameraní nepochybne rozširuje ich
obzor a podporuje globálnejší spôsob myslenia už na úrovni stredného školstva.
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Ekonomické prínosy:
- spájanie škôl umožňuje optimalizáciu celkového počtu učiteľov a ich kvalifikačnú
štruktúru;
- „zväčšovanie“ škôl vytvára priestor na zníženie celkového objemu tzv. fixných
prevádzkových nákladov škôl;
- zlúčenie, či združenie škôl umožňuje zúžiť mzdovú a prevádzkovú náročnosť nákladov
na ich riadenie a administratívu;
- zlučovanie škôl a ich “fyzické splynutie“ umožňuje zlepšiť využívanie priestorových
kapacít budov, technického vybavenia škôl i efektívnejšie vynakladanie prostriedkov na
investície;
- nižší počet škôl bráni triešteniu finančných prostriedkov na opravy, rekonštrukcie,
dovybavovanie škôl učebnými pomôckami a pod.
Vplyv na správanie sa iných zriaďovateľov:
Optimalizácia siete verejných škôl a postupné formovanie silných verejných škôl môže
mať za dôsledok začiatok obdobných procesov v základnom školstve a na stredných školách,
ktorých zriaďovateľom nie je štát a samospráva.
Ku školám, ktorých by sa mala optimalizácia dotýkať, budú patriť školy:
-

-

s veľkým podielom nevyužitých alebo potenciálne nevyužiteľných kapacít, okrem súčasnej
situácie sa bude posudzovať vývoj počtu žiakov a perspektívnosť vzdelávacích ponúk
s nízkym počtom žiakov, u týchto škôl sa budú veľmi starostlivo zvažovať dôvody existencie
týchto škôl ako samostatných právnych subjektov; minimálna veľkosť strednej školy –
právneho subjektu by sa mala vo veľkej väčšine prípadov posunúť nad hranicu 350 - 400
žiakov, s prihliadnutím na sídlo školy, jej zameranie, vyučovací jazyk a históriu
s výrazne roztrieštenou odborovou štruktúrou vzdelávacej ponuky; v tomto prípade však na
druhej strane treba zohľadniť dochádzkovú vzdialenosť s cieľom nevytvárať prekážky
prístupu žiakom k stredoškolskému vzdelávaniu.

Do popredia vystúpi najmä združovanie škôl rôzneho typu ako je kombinácia strednej
odbornej školy a stredného odborného učilišťa a v budúcnosti prídu do úvahy aj kombinácie
napr. stredná odborná škola a gymnázium. Cieľom bude vytvorenie lepších podmienok na to, aby
mohla byť žiakom v rámci jednej školy a jedného štúdia ponúknutá priestupnosť viac druhov
vzdelávania, možnosť získavania kombinovanej kvalifikácie, zníženia študijnej neúspešnosti
cestou širšej ponuky alternatívnych vzdelávacích možností a napokon vzájomné obohacovanie
rôznych druhov vzdelávania o nové prvky ako napr. odborné zameranie gymnaziálneho
vzdelávania, skvalitnenie výučby všeobecných predmetov na stredných odborných školách alebo
stredných odborných učilištiach, širšia možnosť modulárneho usporiadania učebných programov.
V rámci prípravy konceptu optimalizácie sa budú posudzovať prínosy a riziká pre vzdelávaciu
obslužnosť mikroregiónov. Zmeny môžu byť vyvolané nevyhovujúcou štruktúrou vzdelávacej
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ponuky v mikroregióne, a to v súvislosti so sociálnou štruktúrou obyvateľstva, ekonomickým
potenciálom a situáciou na trhu práce.
Predpokladaný rozsah optimalizácie siete stredných škôl a jej harmonogram bude vychádzať z
potreby vytvoriť relatívne dlhodobú stabilnú sieť stredných škôl. Bratislavský samosprávny kraj
považuje cestu čiastkových riešení za nevhodnú vzhľadom na vyššie finančné nároky, dlhodobú
destabilizáciu systému, špekulatívne chovanie zainteresovaných partnerov, roztrieštenie
kľúčových cieľov.
Proces optimalizácie siete stredných škôl by mal byť radikálnejší s perspektívou
stabilizácie do roku 2008.
Na dosiahnutie cieľov optimalizácie je dôležitý okrem kvalitne pripraveného
optimalizovaného modelu aj spôsob prípravy a jej realizácia. Preto vlastná príprava musí
zohľadniť nasledujúce princípy:
- čo najširšia účasť škôl a ich vedenia na príprave optimalizácie, takto je možné dosiahnuť
aspoň u niektorých škôl aktívny, pozitívny prístup k realizácii zámerov
- príprava optimalizácie musí prebiehať v rámci neustáleho dialógu, aby sa dosiahol podľa
možnosti čo najvyšší konsenzus väčšiny zainteresovaných strán
- proces prípravy musí byť transparentný a informačne otvorený, aby sa dosiahla vzájomná
dôvera strán, ktorá ovplyvní ich aktívnu účasť.
Bratislavský samosprávny kraj predpokladá, že optimalizácia siete sa bude realizovať
najmenej v dvoch častiach, ktoré sa budú líšiť termínmi, ale aj spôsobom prípravy.
Prvá časť sa realizuje už v súčasnosti s tým, že do realizácie vstúpi k 1. septembru 2004.
Rieši najvypuklejšie prípady, o ktorých sa uvažovalo už pred niekoľkými rokmi. Ide hlavne už o
neodôvodniteľné predimenzovanie stavebných vzdelávacích možností v Bratislave. Ďalej o
stredné odborné učilištia, ktorých počet žiakov výrazne poklesol vzhľadom na vysoko
prevyšujúcu kapacitu možností odborného vzdelávania na strednom odbornom učilišti v pomere
k záujmu o vzdelávanie v týchto odboroch.
Druhá časť by sa mala realizovať až po vyriešení organizačného a administratívneho
usporiadania stredného školstva. V súčasnosti prebiehajú prípravy na zmeny riadenia, zmeny
kompetencií a prípravy na vznik krajských školských úradov. V prípade realizácie predloženého
návrhu by nové školské úrady mali koordinovať regionálnu školskú politiku v rámci existencie
základných škôl, stredných škôl verejných, ale aj súkromných a cirkevných. Naviac pre
Bratislavský samosprávny kraj je špecifické, že 6 verejných stredných škôl zostáva naďalej v
zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnej štátnej správy. Treba naviac zohľadniť aj vplyv siete
špeciálnych škôl, ktorá je v kraji veľmi široká a časť z nich má dopad aj na stredné školy (v
rámci „opačnej“ integrácie).
Ďalšia časť optimalizácie bude úzko vychádzať z dlhodobého zámeru kraja a prijaté
riešenia budú pôsobiť v prospech vytýčených cieľov.
Nástrojom pre realizáciu bude rozvojový program optimalizácie rozdielov vo
vzdelávacích príležitostiach mikroregiónov. Cieľom rozvojového programu bude komplexný
projekt optimalizácie vzdelávacej ponuky stredných škôl, zavádzanie nových odborov a typov
štúdia a školy, materiálne vybavenie škôl, vyrovnávanie neodôvodnených rozdielov v rozsahu a
štruktúre vzdelávacej ponuky stredných škôl v mikroregiónoch. Na to je nevyhnutná spolupráca
škôl, miestnej samosprávy, úradov práce, zamestnávateľov, sociálnych partnerov a naviac aj
susedných krajov.
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7.4. Zmena štruktúry stredných škôl v regióne
Aby stredné školstvo v Bratislavskom samosprávnom kraji efektívne podporovalo
rozvojové zámery kraja a pritom sa vytváral harmonický celok so širokou sústavou možnosti
vzdelávania pre žiakov, musia sa vykonať viaceré zmeny.
Bratislavský samosprávny kraj sa musí odhodlať realizovať aj nepopulárne opatrenia, aby
sa tak prispôsobila štruktúra možností vzdelávania, že
-

sa podľa možností vyhovie záujmu žiakov a najmä ich zákonným zástupcom
sa uľahčí cesta k dosiahnutiu čo najvyššieho vzdelania
sa vytvoria predpoklady pre zvyšovanie zamestnanosti absolventov škôl.
V podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja treba zohľadniť nasledovné
skutočnosti:

Bratislavský samosprávny kraj má veľké kapacity pre terciárne vzdelávanie, v Bratislave je
vysoká koncentrácia vysokých škôl s nadregionálnou až celoštátnou pôsobnosťou.
Rozšírením bakalárskeho štúdia sa význam tejto skutočnosti ešte zvýrazní
- týmto možnostiam najviac vyhovuje široká sieť gymnázií v kraji, ktorá je v porovnaní s
ostatnými krajmi relatívne najpočetnejšia
- možnosti stredných odborných škôl pripraviť absolventov pre terciárne vzdelávanie sú
obmedzené, lebo na stredných odborných školách sa kladie dôraz na úzku špecializáciu na
úkor všeobecne odborného vzdelávania. Odborná špecializácia sa získava v rámci
vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
- je potrebné posilniť príležitosti na vzdelávanie v odboroch súvisiacich s rozvojom a využitím
informačných a komunikačných technológií
- štruktúra učňovského školstva na území kraja nezodpovedá požiadavkám trhu práce na
regionálnej úrovni
- je snaha na niektorých stredných odborných učilištiach prispôsobiť sa vnútorným
podmienkam školy a nie rešpektovanie perspektívnych potrieb trhu práce, hoci z
krátkodobého hľadiska to ešte nie je dosť výrazné.
Pritom si treba uvedomiť, že úplný súlad študijných odborov na stredných odborných učilištiach
s požiadavkami trhu práce sa nedá dosiahnuť a ani to nie je nevyhnutné.
-

Samostatným problémom je využívanie potenciálu stredných odborných škôl a stredných
odborných učilíšť do ďalšieho vzdelávania dospelých. Tento potenciál sa v súčasnosti využíva
iba minimálne, hoci všetky argumenty naznačujú, že v budúcnosti sa tento spôsob vzdelávania
bude veľmi dynamicky rozvíjať. Dôvody tohto stavu sú rôzne:
-

-

súčasná štruktúra vzdelávacích programov „prvého“ vzdelávania na stredných odborných
školách a stredných odborných učilištiach sa ťažko prepája na ďalšie vzdelávanie. Vhodné by
boli modulárne usporiadané vzdelávacie programy
neochota niektorých škôl „podnikateľsky“ pristupovať k hľadaniu možností doplnkovou
hospodárskou činnosťou. Demotivačne tu pôsobí aj zastaralý, nepružný spôsob prideľovania
finančných prostriedkov
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Ďalším významným faktorom, ktorý ovplyvňuje potrebu zmien v sieti škôl a skladbe
študijných odborov je demografický vývoj. S jeho nepriaznivým stavom treba už vopred
počítať, aby nedošlo ku kritickému stavu.
Špecifickým javom v Bratislavskom samosprávnom kraji je vysoká koncentrácia
stredných škôl všetkých typov do krajského mesta. Na jednej strane je to výhoda, lebo to
vytvára dobré podmienky pre kvalitu vzdelávania, no na druhej strane to ovplyvňuje
dostupnosť vzdelania kvôli zvýšeným finančným nákladom (cestovné, ubytovanie, a pod.).

7.5. Parametre vývoja ponuky vzdelávania na stredných školách
v Bratislavskom samosprávnom kraji
Vzhľadom na demografický vývoj budú stredné školy vystavené v nadchádzajúcom
období miernemu poklesu počtu žiakov. Predpokladaný pokles do roku 2008 je cca 10%
vzhľadom na súčasný stav.
Z toho vyplývajú nasledovné skutočnosti:
-

-

-

celkový počet študijných miest v prvých ročníkoch stredných škôl sa bude do roku 2008
pohybovať približne na úrovni 6,9 tisíc
podiel prijímaných do maturitného štúdia by mal v nasledujúcich piatich rokoch vzrásť o asi
7% oproti súčasnému stavu
podiel gymnázií na počte žiakov prvých ročníkov stredných škôl vzrastie z terajších takmer
22% na asi 30%, znamená to vlastne nárast prijímania žiakov do 4-ročných gymnázií a
súčasne mierny pokles počtu žiakov prijímaných do 8-ročných gymnázií
celkový počet vzdelávacích možností v odbornom maturitnom vzdelávaní (stredné odborné
školy a maturitné odbory na stredných odborných učilištiach) by mal do roku 2008 zostať
približne na rovnakej úrovni
podiel žiakov končiacich základnú školu, ktorí nastupujú do 3-ročných učňovských odborov
(bez maturity) bude spočiatku mierne klesať a po asi 3-5 rokoch bude tento pokles výraznejší
(vzhľadom na demografický vývoj a vyšší záujem o maturitné štúdium). V dôsledku toho
dôjde k uvoľneniu kapacít na stredných odborných učilištiach, ktoré bude možné využívať na
rozšírenie maturitných odborov, prípadne na nadstavbové štúdium. Rozhodne treba počítať s
tým, že súčasná predimenzovaná kapacita stredných odborných učilíšť a spomenutý úbytok
žiakov vyvolá tvrdý tlak na optimalizáciu siete stredných škôl v neprospech stredných
odborných učilíšť.
Vyššie uvedené rozvojové trendy sú hlavnými zásadami, ktorými sa bude kraj riadiť pri
optimalizácii siete škôl v rámci dlhodobého zámeru rozvoja školy.
Tieto dlhodobé zámery rozvoja škôl a zohľadnenie uvedených rozvojových priorít sa
stanú významnými faktormi pri:

-

posudzovaní žiadosti škôl o zmeny v sieti škôl a angažovaní sa kraja na ich schválení na
ministerstve školstva
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-

realizácii programu optimalizácie štruktúry stredného a vyššieho školstva a optimalizácie
skladby odborov ponúkaných na jednotlivých školách.

Uvedené vývojové trendy a ich premietnutie do rozvoja jednotlivých škôl si vyžadujú značnú
koordináciu a preto sa predpokladá veľká súčinnosť s územnou školskou radou, krajským
úradom, sociálnymi partnermi a príslušnými oddeleniami na rezortoch. Treba dosiahnuť
nevyhnutnú mieru motivácie a zainteresovanosti škôl na pripravovaných zmenách.

Základné ciele a východiská
Bratislavský samosprávny kraj si je vedomý, že potrebuje zefektívniť sieť stredných škôl.
Nemôže sa to chápať iba ako jednoduché zlučovanie škôl z dôvodu demografického poklesu
vekovej skupiny žiakov. Kraj má záujem využiť tieto hoci aj bolestné zmeny na vytvorenie
účinných predpokladov racionálnej skladby študijných odborov na školách v kraji. Spôsob
vykonávania optimalizácie nesmie byť teda motivovaný iba znížením kapacít škôl. Jej koncepcia
bude vychádzať najmä z rozvojových zámerov vzdelávacej činnosti v kraji. V tomto zmysle
optimalizácia predstavuje veľkú výzvu na vytvorenie podmienok realizácie dlhodobých zámerov
kraja a jednotlivých škôl.
Koncept optimalizácie siete v kraji bude rešpektovať konkrétne potreby mikroregiónov
kraja a tiež špecifické funkcie škôl, ktoré v týchto mikroregiónoch plnia. Bude zohľadňovať
sociálny aspekt existencie a pôsobenia škôl s ohľadom na často špecifickú sociálnu štruktúru
obyvateľov mikroregiónu. Pri hľadaní optimálneho riešenia sa však musí prihliadať aj na faktor
obmedzených finančných zdrojov a efektivitu ich využívania. Cieľom optimalizácie nebude iba
izolovaná úspora nákladov, ale zvýšenie efektivity využívania obmedzených finančných zdrojov
tak na úrovni jednotlivých škôl ako aj v celokrajskom meradle. Tomu musia zodpovedať aj
metódy a spôsob prípravy, keď sa musí počítať zo spoluúčasťou zainteresovaných oprávnených
partnerov (predstaviteľov miestnej samosprávy, zamestnávateľov, rodičovskej a pedagogickej
verejnosti).
Očakávané prínosy procesu optimalizácie sa prejavia v týchto oblastiach:
-

efektívne využívanie kapacít škôl a ich obyvateľov, minimalizácia neodôvodnených
prevádzkových a režijných nákladov
zvýšenie efektivity využívania materiálno-technického vybavenia a odborného potenciálu
škôl
vytváranie predpokladov pre efektívne strategické riadenie škôl a ich stabilitu, toto súvisí s
veľkosťou školy a tým aj s veľkosťou „manévrovacieho“ priestoru
vytváranie predpokladov pre kvalitnejšiu a širšiu ponuku vzdelávacích služieb
zvýšenie významu a úloh škôl v mikroregióne, ktoré by sa malo prejaviť v dôraznejšom
prístupe k získavaniu ďalších finančných zdrojov.

Vzhľadom na to, že pojem „optimalizácia siete škôl“ sa často zjednodušene chápe ako
rušenie prebytočných škôl, treba naznačiť možné spôsoby riešenia. Sú to:
-

združenie dvoch škôl rovnakého alebo veľmi podobného odboru zamerania (obyčajne SOŠ
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-

-

a SOU)
zlúčenie dvoch, prípadne viacerých škôl, s tým, že sa kapacitne poddimenzovaná škola rozšíri
o „prisťahovanú“ školu
zlúčenie dvoch škôl do jedného právneho subjektu bez „sťahovania“ druhej školy. Tento
spôsob má charakter administratívneho spojenia, pričom pričlenená škola dostane charakter
detašovaného pracoviska
zmena skladby vzdelávacej ponuky školy s cieľom zníženia nákladovosti na materiálnotechnické a personálne zabezpečenie výučby. Môže to predstavovať „odovzdanie“ niektorých
odborov inej škole alebo naopak prebratie prípadne zaradenie nového študijného odboru.
Taktiež môže dochádzať k útlmu niektorých odborov bez náhrady.

Pri hľadaní optimálneho riešenia bude veľmi vítaná vzájomná spolupráca medzi krajom
a miestnou samosprávou a to najmä pri riešení priestorových kapacít, keď obce a mestské časti
v rámci optimalizácie základných škôl môžu disponovať s uvolnenými školskými objektmi.

Posilnenie vzdelávacích príležitostí, ktoré umožňujú absolventom ďalšie štúdium
Bratislava má nadštandardnú vybavenosť možností terciárneho vzdelávania. Táto
skutočnosť dáva v porovnaní s ostatnými krajmi absolventom bratislavských stredných škôl viac
šancí pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Z týchto dôvodov sa bude Bratislavský samosprávny
kraj orientovať na dva hlavné smery:
a) stabilizovať podiel gymnaziálneho vzdelávania v kraji na 30 – 40 % zo všetkých
žiakov vychádzajúcich zo základnej školy
b) využiť vo zvýšenej miere kvalitatívny potenciál stredných odborných škôl na
rozvoj všeobecno-odborného vzdelávania, čo zvyšuje šancu pre absolventov
úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

7.6. Rozvoj ďalšieho vzdelávania dospelých na stredných školách
Jednou z najdôležitejších zmien, ktoré čaká naša vzdelávacia sústava, je rozšírenie
terajších aktivít o celoživotné vzdelávanie. Táto zmena je veľmi aktuálna najmä v
predpokladanom rozvoji vzdelávacích príležitostí pre dospelých. Cieľom tejto zmeny je zvýšenie
zamestnanosti, zvýšenie šancí pre ich uplatnenie v nových podmienkach, keď budú zanikať
mnohé pracovné príležitostí, ale zároveň budú vznikať a vytvárať sa nové.
Problémy zapojenia sa škôl do systému ďalšieho vzdelávania:
Vzhľadom na to, že školy v našom kraji disponujú veľkými personálnymi a materiálnotechnickými vzdelávacími kapacitami, považuje kraj za veľmi vhodné podporiť rozvoj
príležitostí vzdelávania dospelých práve na stredných školách. Treba však prekonať mnohé
prekážky, ktoré dosiaľ neumožnili školám aktívne sa zapojiť do tejto činnosti. Ide hlavne o tieto
problémy:
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-

prevláda určitá uzavretosť škôl pred reálnymi vzdelávacími potrebami tohto druhu;
dôsledkom toho je neochota prijímať výzvy trhu práce po ďalšom vzdelávaní
nízky podnikateľský duch, ktorý sa prejavuje najmä u verejných škôl s rozpočtovým
finančným režimom
relatívne úzka špecializácia väčšiny škôl a nízka ochota škôl ku vzájomnej spolupráci na
tvorbe vzdelávacích programov zodpovedajúcich požiadavkám praxe
ťažkopádnosť legislatívnej prípravy a administratívnych postupov pri príprave a realizácii
ďalšieho vzdelávania
úzka motivácia riadiacich pracovníkov verejných škôl, v súčasnosti nie je možnosť takúto
činnosť náležite finančne ohodnotiť.

Treba zabrániť, aby nedochádzalo medzi potenciálnym objednávateľom tejto formy
vzdelávania a školou k odlišným predstavám o poskytovaných službách, keď jedna strana má
záujem väčšinou o časovo krátke, záporné a efektívne vzdelávacie produkty a na druhej strane
škola sa orientuje na viacročné komplexné štúdium.
Opatrenia a ciele zámerov Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti ďalšieho
vzdelávania sa budú orientovať na:
- potláčanie faktorov, ktoré bránia zapájaniu sa stredných škôl do ďalšieho vzdelávania
- realizáciu krokov, ktoré budú školy motivovať viac sa angažovať v tejto oblasti a na
využívanie potenciálu školy pre vzdelávacie potreby dospelých.
Popri rozvoji ďalšieho vzdelávania na stredných školách by sa mali postupne objavovať aj
spätné prínosy pre samotné školy, a to najmä v užšom kontakte s regiónom, jeho potrebami a vo
zvyšovaní kvality personálnej skladby na školách.
Pre zabezpečenie dostatočného dopytu po ďalšom vzdelávaní nebude postačovať iba
marketingová stratégia samotných škôl. Bude potrebné podporiť snahu škôl ponúkať vzdelávacie
programy aj zo strany kraja a to najmä pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva ako sú:
- dlhodobo nezamestnaní
- nízko kvalifikovaní nezamestnaní
- nezamestnaní absolventi škôl
- matky hneď po materskej dovolenke
- zdravotne postihnutí občania
- príslušníci etnických menšín.

Stratégia na podporu rozvoja ďalšieho vzdelávania
v Bratislavskom samosprávnom kraji
Bratislavský samosprávny kraj sa bude orientovať na dva smery opatrení:
- opatrenia, ktoré budú motivovať školy zapájať sa do realizácie ďalšieho vzdelávania
- opatrenia, ktoré budú podporovať požiadavky na zvyšovanie, doplnenie alebo zmenu
kvalifikácie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.
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Cieľom bude vytvoriť prostredie a organizačné štruktúry, ktoré v oblasti ďalšieho
vzdelávania umožnia stredným školám pružne reagovať na aktuálne požiadavky na zvýšenie
alebo zmenu kvalifikácie, na kvalifikačnú prípravu pre pracovníkov firiem, na rekvalifikačné
programy. Súčasne kraj chce podporovať vznik a realizáciu dištančných foriem vzdelávania,
ktoré sú veľmi vhodné pre ľudí v aktívnom produktívnom veku.
Zámery kraja v oblasti realizácie ďalšieho vzdelávania, ktoré by podporili zainteresovanosť
škôl budú spočívať na týchto opatreniach:
- podpora rozvoja modulárneho usporiadania vzdelávacej ponuky
- podpora kooperácie niektorých škôl za účelom vytvorenia a poskytovania širokej škály
vzdelávacej ponuky v oblasti ďalšieho vzdelávania
- podpora rozvoja dištančných foriem vzdelávania na stredných školách s využívaním
informačných technológií.
Záverom uvádzame rozvojový program týkajúci sa tejto problematiky:
Názov: Ďalšie vzdelávanie v procese celoživotného zvyšovania kvalifikácie
- zavádzanie modulárne usporiadaných vzdelávacích programov
- príprava a zavedenie systému ďalšieho vzdelávania dospelých
- príprava a zavedenie certifikácie a monitorovanie kvality ďalšieho vzdelávania
- vzdelávanie dospelých na stredných školách
Cieľ programu: Vytváranie a realizácie ponuky vzdelávacích služieb pre dospelých
Predpoklady naplnenia programu: Spolupráca školy, úradov práce, obcí, zamestnávateľov,
ministerstva školstva a ŠIOV.
Na zabezpečenie a realizáciu efektívneho ďalšieho vzdelávania sa uvažuje vytvoriť
regionálne centrum ďalšieho vzdelávania. Myslí sa tým organizačná a právna štruktúra, ktorej
cieľom bude združenie kapacít zúčastnených školských subjektov v spolupráci aj s vysokými
školami na poskytovanie vzdelávacích služieb v ďalšom vzdelávaní. Základné výhody združenia
budú:
- koordinácia postupu a zapájania zúčastnených škôl
- stanovenia a realizácia spoločnej a účinnej marketingovej stratégie, a to voči klientom,
zamestnávateľom, verejnej správe
- možnosť ponuky širokej škály vzdelávacích produktov aj z hľadiska obsahu, aj odborového
zamerania
- združením potenciálu škôl na vývoji vzdelávacích produktov, ktoré obsahovo prekračujú
možnosti jednotlivých škôl
- účinné prepojenia ďalšieho vzdelávania s „prvým“ vzdelaním s cieľom dosiahnutia
maximálneho účinku pre klienta.
Ako vhodná právna forma sa ukazuje združenie právnických osôb zakladajúcich škôl.
Združenie ako inštitúcia by mala zabezpečovať koordinačný, marketingový, informačný,
propagačný a inovačný servis zúčastnených.
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8. Model dobre organizovanej a efektívnej strednej školy pre
najbližšie roky
Pozícia
školy v spoločnosti sa zásadne mení. Z pôvodne klasickej inštitúcie
vzdelávajúcej žiakov povinnom vzdelávaní sa v modernej Európe prechádza na budovanie škôl,
ako inštitúcií celoživotného vzdelávania a súčasne centier športu, kultúry a spoločenského života
v mieste svojho sídla.
Zo školy je zásadne vylúčená politika, politické aktivity.
Obsahom jej činnosti by mali byť:
- základná výchovno- vzdelávacia činnosť
- mimoškolská činnosť
- stravovacie a poradenské služby
- podnikanie v oblasti pedagogických služieb, podnikanie s voľnými priestormi formou
prenájmov, predaja produktívnych prác žiakov
- centrum celoživotného vzdelávania
- centrum kultúrneho života v mieste svojho sídla
- poskytovanie moderných knižničných služieb
- vytváranie podmienok a priestoru na športové aktivity pre všetkých obyvateľov v mieste
svojho sídla
- centrum celoživotného vzdelávania, organizovanie kurzov, preškoľovanie, voľnočasové
vzdelávanie, rekvalifikácie atď.
- využívanie internetu nielen žiakmi školy, ale ako spoplatnená služba i celou komunitou
v mieste sídla školy.
Takáto inštitúcia však nemôže fungovať, ako súčasná škola, ktorá je otvorená pol dňa, ale
je tu nevyhnutný prechod na fungovanie od raňajších hodín až do 21,00 hod, prípadne i dlhšie,
vrátane víkendov a voľných dní. Súčasne škola nemôže byť nečinná počas prázdnin, práve
naopak aj v tomto období musí poskytovať svoje služby verejnosti.
Časť služieb, ktoré má poskytovať, sú kryté zo štátneho rozpočtu, druhá časť na
komerčnej báze. Zdarma sú financované služby podľa toho, ako ich definuje štátna legislatíva
a samosprávne nariadenia.
„Klientmi“ školy sú nielen žiaci v povinnom vzdelávaní, ale všetci občania regiónu, pre
ktorých je škola v tomto význame slova verejnou službou. Významnou zložkou klientely školy
sú pracovníci v odvetviach a odboroch, pre ktoré škola vzdeláva a vychováva žiakov v svojom
základnom poslaní. Pre nich škola ponúka ďalšie vzdelávanie, inovačné kurzy, kurzy na
obnovovanie, či rozširovanie pracovných zručností, rekvalifikačné kurzy, výklad a preškoľovanie
na nové právne normy v tej-ktorej oblasti.
Dobrá škola si vedie databázu svojich absolventov po ich nastúpení na trh práce
a permanentne s nimi komunikuje v odborných otázkach, je pre nich poradenským centrom,
konzultačným centrom a centrom celoživotného vzdelávania. Týmto spôsobom môže škola
kompenzovať pokles populačnej krivky a znižovanie počtu žiakov, ktorí sa hlásia na základné
štúdium na tej-ktorej škole.
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Škola by mala byť ponúkateľom rôznych kurzov a školení aj pre širokú verejnosť tak, aby
čo najefektívnejšie využila svoje technické a materiálne vybavenie a súčasne získala doplnkové
finančné zdroje pre rozvoj školy, ale i odmeňovanie zapojených pedagógov a manažérov.
Európska škola sa aktívne zapája do získavania finančných prostriedkov z rôznych
grantov, nadácií, fondov a projektov. Na prípravu projektov má vo svojich radoch invenčných
pracovníkov schopných nachádzať projekty, spracovať požadované podklady a vedieť navrhnúť
i možné personálne zabezpečenie ich realizácie.
Pri takomto širokom spektre aktivít škola nevystačí iba s učiteľmi a nepedagogickými
zamestnancami v trvalom pracovnom pomere. K realizácii aktivít si musí pribrať rad externých
spolupracovníkov, čo si vyžaduje zvýšené nároky na manažérske schopnosti vedenia školy.
K charakteristike dobrej školy patrí dobrý goodwill, teda dobré meno školy. Tá si ho
okrem iného buduje a vytvára:
- kvalitou prípravy svojich absolventov a ich úspešnosťou na trhu práce,
- kvalitou práce učiteľov, nepedagogických zamestnancov, ale najmä manažmentu školy,
- kvalitou a úrovňou materiálneho a technického vybavenia,
- strategickým plánom svojho rozvoja a jeho napĺňania,
- mierou kreativity, pružnosti a tvorivosti pracovníkov a žiakov,
- mierou spolupráce a kooperácie s miestnou komunitou, samosprávou, firmami a spoločnosťami,
- bezproblémovým chodom ekonomiky a riadenia,
- kvalitou komunikácie s rodičovskou a ostatnou odbornou verejnosťou,
- kvalitou komunikácie so zamestnávateľmi, vysokými školami, vedecko-výskumnou základňou,
- vysokou kultúrou vzťahov na škole i mimo nej,
- úspešnou medializáciou výsledkov práce školy,
- čestným názvom, prípadne inými oceneniami školy a jej zamestnancov,
- úspechmi žiakov na národných a medzinárodných súťažiach a olympiádach,
- verejnou a odbornou aktivitou žiakov a učiteľov, účasťou na tvorbe učebníc, učebných textov,
učebných pomôcok.

Podpora vnútorného riadenia kvality na stredných školách
Zámer širokej autonómie a zodpovednosti škôl, ktorý bude kraj voči stredným školám
uplatňovať, si vyžaduje od vedenia škôl posilnenie strategického riadenia škôl a zavádzanie
princípov riadenia kvality. Preto sa predpokladá zavádzanie prvkov manažérskeho riadenia, ktoré
predstavujú:
- opatrenia podporujúce strategické riadenie škôl, ich vzájomnú kooperáciu a otvorenosť škôl
voči svojmu okoliu ako podmienku účinného marketingu
- podporu vytvorenia modelu vnútorného riadenia kvality a jeho aplikácie na školách
- podporu aktivít, ktoré zvýšia informovanosť verejnosti o školách
Úroveň strategického riadenia bude jednou zo základných podmienok dosiahnutia
finančných zdrojov z rozvojových programov kraja. Premyslená rozvojová stratégia školy a jej
schopnosť kooperácie bude tiež jedným z dôležitých kritérií pri optimalizácii štruktúry školstva v
kraji.
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Koncept vnútorného riadenia kvality na škole vychádza z presvedčenia, že súčasťou
riadenia školy musí byť trvalé sledovanie základných kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré
vychádzajú z jasne deklarovaných cieľov rozvoja školy. Trvalá spätná informačná väzba, ktorá
sa vytvorí systémom zberu a vyhodnocovania informácií sa musí odrážať v strategickom a
operatívnom riadení školy.
Na realizáciu týchto zámerov bude vypracovaný rozvojový program Starostlivosť o
kvalitu, monitorovanie a hodnotenie výsledkov vzdelávania, ktorého cieľom bude tvorba a
realizácia projektov externého monitorovania kvality stredného školstva, zavádzanie systémov
vnútorného riadenia kvality.

9. Centrá stredoškolského vzdelávania
(návrh)
Vzhľadom na zvýšené nároky na komunikáciu so zamestnávateľmi, potrebu pružného
reagovania na požiadavky trhu práce, tempo zmien v jednotlivých skupinách odborov
a odborných zameraní, navrhujeme pri niektorých školách vytvoriť centrá vzdelávania.
Pre Bratislavský samosprávny kraj by boli v pozícii poradného orgánu pri riešení
koncepčných, ale aj operatívnych úloh v jednotlivých skupinách odborov. Ich existencia
a pôsobenie by mali charakter neformálneho združenia, na ktoré deleguje Bratislavský
samosprávny kraj niektoré kompetencie z oblasti školstva.
Ich hlavné úlohy:
- centrum vzdelávania sústreďuje informácie o skupine odborov a odborných zameraní,
ktoré sa otvárajú na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho
kraja i v okolitých regiónoch (odbory štúdia, počty žiakov v jednotlivých odboroch podľa
ročníkov...);
- centrum vzdelávania je hlavným odborným a komunikačným centrom za príslušnú
skupinu odborov a odborných zameraní so školami v zriaďovateľskej pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja, kde sa tieto odbory otvárajú, so zamestnávateľmi,
prípadnými novými investormi, ale aj s okolitými regiónmi a so zahraničím;
- centrum vzdelávania je strediskom vedeckotechnických informácií pre danú skupinu
odborov, buduje vlastnú odbornú knižnicu a sieť konzultantov;
- centrum vzdelávania sleduje nové trendy v technológiách príslušných odborov, inovácie,
komunikuje so školami, ŠIOV, pri ich implementácii do obsahu vzdelávania
v príslušných odboroch na našich školách;
- centrum sleduje stav kvalifikovanosti učiteľov a odbornosti vyučovania odborných
predmetov a odbornej praxe v príslušných odboroch štúdia;
- centrum komunikuje s autormi nových právnych noriem, iniciuje legislatívne riešenie
problémov v príslušnej skupine odborov a oponuje nové návrhy zákonov, vyhlášok, ...
- centrum komunikuje s Krajským úradom práce a sleduje stav nezamestnanosti
absolventov stredných škôl v príslušných odboroch a odborných zameraniach,
spolupracuje s Bratislavským samosprávnym krajom pri tvorbe plánu výkonov
jednotlivých škôl, so ŠIOV-om pri úpravách v skladbe odborov, odborných zameraní, pri
zosúlaďovaní ich obsahu s požiadavkami zamestnávateľov a trhu práce;
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centrá pracujú na námetoch nových profesií, ktoré môže trh práce v jednotlivých
oblastiach vygenerovať v nasledujúcich 5-tich až 10-tich rokoch. Sústreďujú projekčné
námety pre nové základné pedagogické dokumenty;
centrá spolupracujú so zamestnávateľmi a inými subjektami pri tvorbe štandardu
materiálno-technického vybavenia pre prípravu v jednotlivých odboroch štúdia, pri
materiálno-technickom vybavovaní škôl od zamestnávateľov. Spolupracujú s autormi
učebníc, učebných pomôcok pre príslušnú skupinu odborov;
centrum koordinuje ponuku vzdelávacích služieb širokej verejnosti, najmä firmám
a podnikom, ktoré potrebujú preškoliť, či rekvalifikovať svojich zamestnancov;
centrum spolupracuje pri tvorbe a realizácii projektov najmä z Európskeho sociálneho
fondu, ale i ďalších zdrojov;
centrum vytvára a dopĺňa databázu absolventov (sleduje ich uplatňovanie sa na trhu
práce), ale aj partnerských organizácií a firiem pôsobiacich v príslušnej oblasti;
centrum sa podieľa na PR (public relations) smerom k rodičovskej a širokej verejnosti
týkajúcich sa popularizácie odborov štúdia, ich významu na trhu práce atď.

Centrá – návrh na zriadenie podľa zamerania:
Centrum gymnaziálneho vzdelávania
Centrum vzdelávania pre oblasť vedy a vysokoškolskú prípravu
Centrum vzdelávania pre mimoriadne nadané deti a mládež
Centrum finančného vzdelávania
Centrum športového vzdelávania
Centrum vzdelávania v oblasti informačných technológií
Centrum strojárskeho vzdelávania
Centrum elektrotechnického vzdelávania
Centrum chemického vzdelávania
Centrum poľnohospodárskeho vzdelávania
Centrum drevárskeho vzdelávania
Centrum záhradníckeho a lesníckeho vzdelávania
Centrum jazykového vzdelávania
Centrum zdravotníckeho vzdelávania
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Centrum umeleckého a výtvarného vzdelávania
Centrum hudobného a tanečného vzdelávania
Centrum vinárskeho a ovocinárskeho vzdelávania
Centrum knihovníckeho vzdelávania
Centrum obchodného a administratívneho vzdelávania
Centrum hotelierskeho a reštauračného vzdelávania
Centrum potravinárskeho vzdelávania
Centrum polygrafického vzdelávania
Centrum odevníckeho vzdelávania
Centrum vzdelávania v oblasti služieb a obchodu
Centrum vzdelávania v oblasti pôšt a telekomunikácií
Centrum stavebného vzdelávania
Centrum automobilového vzdelávania
Centrum stredného pedagogického vzdelávania

10. Strategické závery a odporúčania pre rozvoj stredného školstva
Bratislavského samosprávneho kraja
Strategické závery
1. Školy a školské zariadenia musia akceptovať európske trendy vo výchove a vzdelávaní
tak, aby náš región po vstupe do EÚ bezproblémovo kooperoval so svojimi európskymi
partnermi. Každá škola bude mať spracovaný vlastný projekt svojho rozvoja /tzv. Malé
Milénium/.
2. Profilovať školy so súčasnými a najmä perspektívnymi potrebami trhu práce.
3 Optimalizovať sieť škôl.
4. Materiálne a technicky dobudovávať školy na európsky štandard.
5. Maximálne zefektívniť hospodársku prevádzku škôl, minimalizovať straty v oblasti
energií a riadiacich procesov.
6. Strategickým cieľom je zvýšiť kvalitu v pedagogických zboroch i manažmentov škôl,
zlepšiť odmeňovanie vynikajúcich odborníkov v školstve najmenej na úroveň cca 130%
priemernej mzdy v spoločnosti.
7. Zatraktívniť pozíciu učiteľa v regióne, zvýšiť jeho spoločenskú prestíž.
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Odporúčania
1. Vytvárať predpoklady na zníženie percenta nezamestnaných absolventov škôl v kraji.
2. Odstraňovať duplicitné študijné a učebné odbory v jednotlivých školách, budovať silné
centrá vzdelávania v jednotlivých skupinách odborov štúdia.
3. Pretvárať školy na centrá výchovy, vzdelávania, kultúry a športu v mieste svojich sídiel.
4. Rozširovať vzdelávaciu ponuku na celé spektrum obyvateľov a prispieť k prechodu k tzv.
učiacej sa spoločnosti.
5. Mimoriadnu pozornosť venovať pri koncipovaní stratégie rozvoja jednotlivých škôl tomu,
aby žiaci v regióne po ich absolvovaní ovládali 2 až 3 cudzie jazyky krajín EÚ
a bezproblémovo komunikovali a využívali najnovšie informačné a komunikačné
technológie.
6. Viesť školy k vlastným podnikateľským aktivitám v oblasti pedagogických služieb
verejnosti, k využívaniu finančných zdrojov z povstupovej pomoci, najmä z Európskeho
sociálneho fondu a ďalších zdrojov.
7. Rozšíriť spoluprácu gymnázií s vysokými školami a vedecko-výskumnou základňou.
8. Prehĺbiť spoluprácu odborných škôl s podnikateľskou praxou.
9. Rozšíriť ekonomickú kooperáciu škôl vzájomným poskytovaním služieb a tovarov za
výhodnejších podmienok, ako na bežnom trhu služieb.
10. Poskytnúť možnosť ubytovania učiteľom v bytovej núdzi náhradným spôsobom
v domovoch mládeže v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.
11. Prijať opatrenia na zníženie neodbornosti vyučovania na najnižšiu možnú mieru.
12. Spracovať projekt Nadácie župana BSK na pomoc sociálne slabým a talentovaným
študentom.
13. Každoročne monitorovať údajovú databázu o školách v regióne, monitorovať
ich výsledky a kvalitu ich práce.
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