
Informačný bulletin mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto o ponuke základných škôl 

Všetko, čo potrebujete vedieť o ponuke základných škôl v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Pozývame vás na zápis detí do 1. ročníka  
ôsmich základných škôl v Novom Meste

PIATOK, 3. apríla 2020, od 14.00 do 18.00 h 

SOBOTA, 4. apríla 2020, od 8.00 do 12.00 h
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Milí rodičia,

už o pár dní mnohí z vás privediete svoje deti na zápis do prvého ročníka zák-
ladnej školy. Končí sa tak bezstarostný čas hier a začína rovnako krásne obdobie 
vzdelávania sa. Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie – ale ktorú zo 
škôl vybrať? Ktorá je „tá pravá“?

Viem sa vžiť do týchto pocitov plných otáznikov. Veď ide o jedno z kľúčových 
rozhodnutí života vašich detí. Vybrať školu s výbornými výsledkami v celoštát-
nych testoch? S kvalitnými cudzími jazykmi? S modernými priestormi, vybave-
ním a ihriskom? Či radšej školu, ktorá bude rozvíjať talent vášho dieťaťa v športe 
či umení? 

U nás v Novom Meste nájdete každú z nich. Mnohé z nich navyše ponúkajú 
hneď viacero z pridaných hodnôt, ktoré hľadáte. Kvalitní pedagógovia sú samozrejmosťou, rovnako ako 
vynovené a bezpečné prostredie škôl, do ktorého sme v uplynulých rokoch veľa investovali a v inováciách 
pokračujeme aj naďalej.

Ak ste sa teda ešte stále nerozhodli, možno vám pomôže brožúrka, ktorú práve držíte v rukách. Nájdete 
tu všetko podstatné z ponuky našich ôsmich základných škôl. Oplatí sa tiež prísť na dni otvorených dverí, 
ktoré pre vás naše školy pripravili. 

Prajem vám šťastný výber a v septembri úspešný štart v škole.

 Mgr. Rudolf Kusý,
 starosta MČ Bratislava-Nové Mesto

V NAŠICH ŠKOLÁCH NÁJDETE VŠETKO, 
ČO HĽADÁTE PRE SVOJHO PRVÁKA 

Ing. Silviu Švecovú, PhD.,  
predsedníčku Komisie Miestneho zastupiteľstva  
Bratislava-Nové Mesto pre školstvo a vzdelávanie

Ako každý rok v tomto čase čaká veľa rodičov predško-
lákov veľmi dôležité rozhodnutie. 

V hlave mamičiek aj oteckov víri množstvo otázok. Kam 
zapísať svoje dieťa do školy? Na základe akých kritérií si 
vybrať tú správnu školu? Kde získať všetky potrebné informácie?

Naša mestská časť má čo ponúknuť. Osem základných škôl sa okrem 
povinného základného vzdelania snaží svojim žiakom poskytnúť aj niečo 
naviac. Niektoré školy sa profilujú ako školy orientované na výučbu cu-
dzích jazykov, iné sa zameriavajú na športovú prípravu, ďalšie viac pod-
porujú hudobné alebo výtvarné vzdelanie. Každá škola sa zapája do rôz-
nych projektov, ktoré im umožňujú rásť, ale aj zveľaďovať svoje prostredie.

Skôr než sa pre niektorú z nich rozhodnete, využite možnosť osobného 
rozhovoru s vedením školy počas dní otvorených dverí. Pozrite si spolu 
s deťmi areál školy, prečítajte si ponuku mimoškolských aktivít a činností 
a vyskúšajte si aj dopravnú dostupnosť. Všetky tieto informácie starost-
livo zvážte.

Škola je nielen výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale aj komunita, ktorú 
okrem učiteľov, žiakov, a zriaďovateľa budete spoluvytvárať aj vy rodičia. 
Aj my ako poslanci miestneho zastupiteľstva si uvedomujeme dôležitosť 
podpory školstva a v rámci prípravy a pri schvaľovaní rozpočtu mestskej 
časti to máme na pamäti. Hoci máme v tejto oblasti stále rezervy, veríme, 
že vyššie dotácie a tiež investície do škôl prinesú citeľný pozitívny efekt pre 
všetkých.

Prajem to najlepšie rozhodnutie.

PREČO PRÁVE  
NAŠE ŠKOLY?
Kvalitné výsledky v testoch
•  V testovaní piatakov v novembri 2019 dosiahli 

žiaci našich ôsmich základných škôl priemer  
72,9 % z matematiky a 71,1 % zo slovenského 
jazyka. 

•  Najlepšie z matematiky dopadla ZŠ, Sibírska 
(82,7 %) a zo slovenčiny ZŠ, Jeséniova (78,7 %). 

•  Výsledok nad 75 % dosiahla z matematiky  
aj ZŠ: Cádrova, Jeséniova a Za kasárňou  
a zo slovenčiny aj ZŠ: Sibírska a Za kasárňou. 

•  Pre porovnanie: celoslovenský priemer bol z ma-
tematiky 63,4 % a zo slovenského jazyka 64,8 %.

Veľký záujem prvákov
•  O novomestské školy je pri zápisoch každý rok 

veľký záujem. Do prvých ročníkov školského roka 
2019/2020 bolo zapísaných 616 detí (333 chlap-
cov a 283 dievčat).

•  Naše základné školy navštevuje 3091 žiakov  
(stav k 15. septembru), okrem Bratislavy  
a jej mestských častí pochádzajú žiaci aj zo zhru-
ba 150 iných miest a obcí Slovenska.

MIESTO PRE

NOVÉ MESTO, NAJLEPŠIE MIESTO PRE VÁŠHO PRVÁČIKA www.banm.sk
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Na  Kramároch  sme rozšírili  obe  materské  školy,  opravili 
telocvičňu a s dobrovoľníkmi začali s rekonštrukciou  
športoviska na Cádrovej. Na Kolibe zas zhnitú strechu 
v škôlke nahradila žiarivá nadstavba a miesto pre ďalších 
40 detí.

Desať mesiacov tvrdej práce a výsledkom je deväť 
zrekonštruovaných škôl a škôlok, obnovený park
na Hálkovej/Varšavskej ulici, dva oplotené výbehy pre psov
a štyri športoviská. Zo schátralej budovy bývalého
osvetového strediska na Ovručskej ulici sme vytvorili 
komunitné centrum, ktoré bude slúžiť ľuďom zo širokého
okolia.

peňazí a máme najviac podporených projektov

Desať mesiacov  je  však  len  povestnou  špičkou  ľadovca, 
lebo tento príbeh sa začal písať niekedy v roku 2007, kedy
sme o peniaze začali žiadať po prvý raz. A potom znova
a znova a znova. Niektoré mestá a obce to vzdali, ale my 
sme vytrvali a pripravovali projekty. Získali sme najviac 

pomôcok.

Za desať mesiacov,  často  v  pekelnom  tempe,  sme  tiež 
zvládli zateplenie, výmenu okien a opravu striech na
väčšine našich škôl a škôlok. Zateplili a opravili sme
telocvične aj školské jedálne. Vďaka týmto úpravám 
výrazne ušetria na energiách, či každoročnom plátaní 
striech a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na 
školskú knižnicu, pre učiteľov a na nákup učebných

 

Nezaostali sme len pri európskych peniazoch. Aj vďaka 
podpore ministerstva školstva sme otvorili novú materskú
školu na Kalinčiakovej, vďaka podpore ministerstva 
životného prostredia sme vyčistili ďalšiu časť skládky na 
Zátiší. Príspevok kraja nám zas pomohol pri rekonštrukcii
cesty Na Revíne na Kramároch.

Dokázali sme to!

Moderný park sme vybudovali aj na Hálkovej. Ponúka 
viacero možnosti pre relax, detské hry, aj športovanie: 
detské ihrisko, multifunkčné športové ihrisko pre futbal, 
hádzanú či basketbal, stolnotenisové stoly, fitnes 
zariadenia. Pribudli aj nové lavičky, fontánka s pitnou 
vodou, osvetlenie, odpadkové koše, chodníky, spevnené 
plochy v parku, stena na graffiti, ako aj dva priestory 
pre psíčkarov.

Zo zdevastovanej budovy bývalého osvetového 
strediska na Ovručskej sme vytvorili komunitné 
centrum. Priestor sme zachránili pre miestnu komunitu 
s cieľom poskytovať služby týkajúce sa záujmovej 
činnosti detí, mládeže a seniorov, vzdelávania, osvety, 
sociálneho či odborného poradenstva.



ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ZA KASÁRŇOU 2
Adresa: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava, Telefón: 02/4425 0803, E-mail: skola@zakasarnou.sk

Web: www.zakasarnou.sk, Riaditeľka školy: PaedDr. Monika Hulenová, 02/4425 0803, riaditel@zakasarnou.sk

Naša škola je známa intenzívnou výuč-
bou cudzích jazykov a rušným spoločen-
ským životom. Nemecký jazyk je povinným 
predmetom už od 1. ročníka a v 3. ročníku 
sa pridáva anglický jazyk. V škole pôsobia 
jazykoví lektori, ktorí oživujú a dopĺňajú 
jazykové vyučovanie väčšinou v 5., 7. a 8. 
ročníku. V 8. alebo 9. ročníku majú žiaci 
možnosť získať medzinárodne uznávané 
certifikáty jazykovej úrovne B1/B2 - Deut-
sches Sprachdiplom v NJ, Cambridgeský 
certifikát v AJ, na ktoré sú pripravovaní 
počas vyučovania, no i v špeciálnych po-
poludňajších kurzoch. V rokoch 2019-2021 
majú možnosť žiaci 2. stupňa pracovať 
v partnerskom projekte Erasmus+ a zú-
častňovať sa týždňových mobilít v kra-
jinách našich zahraničných partnerov. 
Každoročne organizujeme anglický týždeň 
ako súčasť projektu Educate Slovakia. 
Okrem jazykových projektov prebiehajú 
environmentálne projekty, projekty zame-
rané na zdravú výživu, no i rôzne krátko-
dobé či tématicky zamerané projekty.

V škole funguje stredisko športovej 
gymnastiky, rôzne športové, umelecké, 
jazykové i technické krúžky, kurzy kraso-
korčuľovania a plávania, folklórny súbor 
Slniečko a ďalšie. Okrem iného škola pod-
poruje hodiny čítania zamerané na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti, oživené tematicky 
zameraným bábkovým divadielkom a ho-
diny telesnej výchovy doplnené o gym-
nastické prvky pod vedením gymnastic-
kej trénerky. Každoročne organizujeme 

viacero podujatí: pasovanie prváčikov, 
deň tekvičiek, vianočnú akadémiu, vare-
nie vianočného punču, veľkolepý školský 
reprezentačný ples, veľkonočné trhy, bri-
gádu ku Dňu Zeme, májový Food Festival, 
Juniáles, naše obľúbené a vyhľadávané 
ranné alebo večerné prednášky pre rodi-
čov s odborníkmi a mnohé iné.

Škola a jej areál prešli rozsiahlou rekon-
štrukciou. Zateplili sa a kompletne zre-
konštruovali fasády budov školy, jedálne 
aj telocvične, vymenili sa okná a vstupné 
dvere. Zmodernizovalo sa športové ihris-
ko, pribudli nové herné prvky, opravili sa 
chodníky a vysadila nová zeleň. Máme 
nový altánok s letnou triedou, budujeme 
pestovateľské záhradky, postavili sme 
betónové pingpongové stoly, moderné 
workoutové ihrisko a v letných mesiacoch 
pribudne detské multifunkčné ihrisko. Už 
takmer všetky triedy získali úplne nový 
vzhľad vďaka výmene podlahovej kryti-
ny, novému nábytku, LCD projektorom 
a premietacím plátnam.

POVINNÁ NEMČINA UŽ OD 1. ROČNÍKA
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Sme škola v svahovitom prostredí na 
Kramároch, s niekoľkými ihriskami pre 
menšie deti, s areálom plným zelene. 

Podporujeme výučbu anglického jazy-
ka od 1. ročníka v spolupráci s jazykovou 
školou CLASS a posilnením hodín ANJ 
s lektormi. Od druhého ročníka ponúka-
me aj výučbu nemeckého a francúzskeho 
jazyka. Rozvíjanie jazykových komunikač-
ných zručností pokračuje v projektoch E-
-TWINNING a ERASMUS+. 

Každoročne otvárame širokú paletu 
záujmových krúžkov. Zázemie u nás majú 
výtvarníci i grafici, tanečníci, hudobníci 
i malí vedci chemici, programátori, fut-
balisti, basketbalisti, florbalisti a šachis-
ti. Sľubne sa rozvíja krúžok paličkovania, 
badmintonu, ľudových tancov a  jazykový 
Klubík Class. Popoludní sú priestory školy 
využívané ZUŠ Ružová dolina,  jej výtvar-
ným a hudobným odborom. 

O živote školy a jej aktivitách pravidel-
ne informuje žiacky školský časopis Cád-
roviny, ktorý už niekoľkýkrát za sebou zís-
kal ocenenie najlepší školský časopis na 
Slovensku. 

Vďaka podpore rodičov a mestskej 
časti máme triedy vybavené moder-
nými učebnými pomôckami a didaktic-
kou technikou, zmodernizovanú školskú 
kuchyňu, odbornú učebňu prírodných 
vied a bohato vybavenú školskú  knižni-
cu. Samozrejmou súčasťou vzdelávacie-

ho procesu sú environmentálne aktivity, 
napr. v spolupráci s DAPHNE a v krúž-
koch SKAUTINGu. Kladieme dôraz na 
zážitkové učenie organizovaním rôznych 
aktivít: exkurzií, výletov, škôl v prírode (aj 
pre druhý stupeň). Vzdelávanie oboha-
cujeme zážitkovým učením aj v spolu-
práci s rodičmi – Vianočné dielne a trhy, 
Seminárny deň, Na Cádrovej učia rodičia, 
Deň Zeme, Lampiónový sprievod. 

DÔRAZ NA JAZYKY A ŠIROKÁ PALETA KRÚŽKOV

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, CÁDROVA 23
Deň otvorených dverí: 17. marec 2020 od 8.00 do 10.40 h v triedach,  

o 10.50 beseda s vedením školy v jedálni školy 

Adresa: Cádrova 23, 831 01 Bratislava, Telefón: 02/2027 5595, 0918 341 102, E-mail: vedenie@zscadrova.sk
Web: www.zscaba.edupage.org, Riaditeľ školy: Mgr. Mária Dolnáková, 02/2027 5595, riaditelka@zscadrova.sk

www.banm.sk 20202020
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telocvičňu a s dobrovoľníkmi začali s rekonštrukciou  
športoviska na Cádrovej. Na Kolibe zas zhnitú strechu 
v škôlke nahradila žiarivá nadstavba a miesto pre ďalších 
40 detí.

Desať mesiacov tvrdej práce a výsledkom je deväť 
zrekonštruovaných škôl a škôlok, obnovený park
na Hálkovej/Varšavskej ulici, dva oplotené výbehy pre psov
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peňazí a máme najviac podporených projektov
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a znova a znova. Niektoré mestá a obce to vzdali, ale my 
sme vytrvali a pripravovali projekty. Získali sme najviac 
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Za desať mesiacov,  často  v  pekelnom  tempe,  sme  tiež 
zvládli zateplenie, výmenu okien a opravu striech na
väčšine našich škôl a škôlok. Zateplili a opravili sme
telocvične aj školské jedálne. Vďaka týmto úpravám 
výrazne ušetria na energiách, či každoročnom plátaní 
striech a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na 
školskú knižnicu, pre učiteľov a na nákup učebných

 

Nezaostali sme len pri európskych peniazoch. Aj vďaka 
podpore ministerstva školstva sme otvorili novú materskú
školu na Kalinčiakovej, vďaka podpore ministerstva 
životného prostredia sme vyčistili ďalšiu časť skládky na 
Zátiší. Príspevok kraja nám zas pomohol pri rekonštrukcii
cesty Na Revíne na Kramároch.
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Moderný park sme vybudovali aj na Hálkovej. Ponúka 
viacero možnosti pre relax, detské hry, aj športovanie: 
detské ihrisko, multifunkčné športové ihrisko pre futbal, 
hádzanú či basketbal, stolnotenisové stoly, fitnes 
zariadenia. Pribudli aj nové lavičky, fontánka s pitnou 
vodou, osvetlenie, odpadkové koše, chodníky, spevnené 
plochy v parku, stena na graffiti, ako aj dva priestory 
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Zo zdevastovanej budovy bývalého osvetového 
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ODBORÁRSKA 2
Deň otvorených dverí: 26. marec 2020 (od 8.00 do 11.00 h)

Adresa: Odborárska 2, 831 02 Bratislava, Telefón: 02/49202611, E-mail: skola@zsodborba.edu.sk
Web: www.zsodborba.edu.sk, Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Daneková, 02/49202612, riaditel@zsodborba.edu.sk

Ponúkame rozšírené vyučovanie cu-
dzích jazykov a výtvarnej výchovy. Od 
1. ročníka vyučujeme anglický jazyk 
metódou CLIL (predovšetkým počas 
matematiky, prírodovedy, geografie, 
informatiky). Na 1. stupni ZŠ vyučujeme 
anglický jazyk aj metódou Jolly Phonics. 
V škole pôsobia native lektori z British 
Council a IH jazykovej školy. Žiaci každý 
rok absolvujú Cambridge skúšky a zís-
kavajú certifikáty o úrovni vedomostí 
z AJ. Druhý cudzí jazyk – nemecký si 
žiaci volia od 3. ročníka a povinne od 6. 
ročníka.

Škola ponúka aj rozšírené vyučova-
nie výtvarnej výchovy, bohatú krúžkovú 

činnosť na rozvoj výtvarného talentu. 
Mimoškolská činnosť je zameraná aj 
na spev, tanec, cudzie jazyky, športo-
vé krúžky, karate, módnu tvorbu detí, 
orientačný beh, matematiku, informa-
tiku, vedu, ekológiu, tvorbu školskej te-
levízie a školského časopisu. Pravidelne 
organizujeme školy v prírode, pobyty 
pri mori, lyžiarske, plavecké kurzy a kor-
čuľovanie. 

V areáli školy sa nachádzajú nové 
multifunkčné ihriská. Všetky učebne sú 
vybavené výpočtovou technikou a in-
teraktívnymi tabuľami. Škola sa za-
pojila, spolu s rakúskymi školami, do 
medzinárodného projektu Interreg BIG 

SK-AT, čím sa posilnilo aj vyučovanie 
nemčiny. V súčasnosti spolupracuje 
s učiteľmi z Prahy na tému vzdelávania 
detí cudzincov a nové trendy vo vzde-
lávaní na základných školách. Pripra-
vený je projekt na vybudovanie dvoch 
nových učební, ktorý sa zrealizuje do 
jesene 2020 a zároveň je priprave-
ný projekt na opravu školského dvora 
s hernými prvkami pre žiakov.

VIAC VÝTVARNEJ  
A JAZYKOVÍ NATIVE LEKTORI

Filozofiou školy je hľadať kompromis 
medzi klasickými metódami a moder-
nými trendmi vyučovania. Presadzuje-
me motto: Škola, ktorá počúva. Veľmi 
dôležitou je komunikácia so všetkými, 
ktorí tvoria školu: so zamestnancami, 
rodičmi, žiakmi školy. Naša škola nemá 
zameranie, riadime sa potrebami žia-
kov a nárokmi spoločnosti. Chceme 

rozvíjať žiakov všestranne, aby si na zá-
klade vyučovania v ZŠ dokázali vybrať 
strednú školu, ktorá by ich napĺňala. 

Od 1. ročníka vyučujeme anglický 
jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom 
nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. 
Vyučovanie jazykov je postavené na 
komunikácii, ktorú upevňujeme aj hodi-
nami s rodenými Angličanmi. V oblasti 
matematiky využívame v niektorých 
ročníkoch na prvom stupni Hejného 
metódu vyučovania, ktorá sa osvedči-
la v mnohých školách. Uprednostňuje-
me vytváranie tried s menším počtom 
žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučo-
vania a individuálny prístup k žiakom. 
Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi 
s poruchami učenia, prispôsobujeme 
sa ich možnostiam a sme otvorení aj 
prijímaniu žiakov so športovým nada-
ním, ktorým vieme vytvoriť priestor na 
skĺbenie športu a vyučovania. Využí-

vame pomoc špeciálnych pedagógov, 
psychológov a pedagogických asisten-
tov. 

Zapájame sa do rôznych ekologic-
kých, športových a humanitných aktivít, 
pravidelne organizujeme exkurzie, školy 
v prírode, lyžiarske výcviky a ponúkame 
rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, 
futbal, florbal, bedminton, divadlo, ta-
nec a pod.). Pri škole pôsobí Rada ro-
dičov a Parlament žiakov školy, ktorých 
hlas je pre nás dôležitý. 

INDIVIDUÁLNY  
PRÍSTUP K ŽIAKOM

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, RIAZANSKÁ 75
Deň otvorených dverí: 17. a 24. marca 2020 (od 9.00 do 16.00 h)

Adresa: Riazanská 75, 831 03 Bratislava, Telefón: 02/44253122, e-mail: info@zsriazanska.sk,  
web: zsriazanska.edupage.org/, Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Čuntalová, poverená riadením školy,  

02/44253122, info@zsriazanska.sk, cuntalova@zsriazanska.sk
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ČESKÁ 10
Adresa: Česká 10, 831 03 Bratislava, Telefón: 02/44372631, 0902 225165, E-mail: zsceska@zsceska.sk

Web: www.zsceska.sk, Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Kopásková, 02/44372631, riaditel@zsceska.sk

Naša škola umožňuje všetkým žia-
kom získať všeobecné vzdelanie – ve-
domosti a zručnosti vo všetkých vše-
obecnovzdelávacích predmetoch. 
Školský vzdelávací program kladie dô-
raz na rozvoj osobnosti každého žiaka 
s prihliadnutím na jeho individuálne 
schopnosti a záujmy.

Škola je vhodná aj pre deti s hudob-
ným talentom. V niektorých triedach 
ponúka rozšírené vyučovanie hudobnej 
výchovy, kde sa žiaci učia hrať na zob-
covú flautu. Naša škola spolupracuje 
so Slovenskou filharmóniou na projekte 
Hudobná akadémia. V škole pôsobí hu-
dobné oddelenie Základnej umeleckej 
školy so sídlom na Hálkovej ulici. 

Angličtinu sa učia už prváčikovia, na 
2. stupni sa vyučuje ako druhý cudzí ja-
zyk ruština. Dlhodobým zámerom školy 
je modernizácia vyučovacieho procesu 
a  podpora vyučovania pomocou mo-
derných informačno-komunikačných 
technológií. Vyučovací proces je obo-
hatený o školu v prírode, lyžiarsky vý-
cvik, tematické exkurzie a školské výlety, 
návštevy divadiel, hvezdárne, knižnice. 
Iniciatívne sa zapájame do rôznych 
aktivít a projektov organizovaných pre 
školy. V súťažiach a olympiádach dosa-
hujú žiaci úspechy v obvodných aj kraj-
ských kolách. Počas celého školského 
roka môžu žiaci priamo v škole navšte-
vovať 12 rôznych záujmových útvarov. 

Žiaci majú k dispozícii aj dobre vybave-
nú školskú knižnicu. 

K dosiahnutiu cieľov školy napomá-
ha aj zrekonštruované prostredie ško-
ly a zriaďovateľom vybudované ihrisko 
s tartanovým povrchom. 

ANLIČTINA, RUŠTINA A VIAC HUDOBNEJ

Naša škola pre prvákov ponúka vy-
učovanie anglického jazyka a formou 
krúžkovej činnosti vyučovanie nemec-
kého jazyka, s možnosťou účasti native 
lektorov prostredníctvom spolupráce 
s jazykovou školou International Ho-
use. Žiaci majú možnosť absolvovať 
Cambridge skúšky a získať jazykové 
certifikáty. Ako jediná ZŠ na Slovensku 
ponúkame vyučovanie čínskeho jazyka 
v spolupráci s Konfuciovým inštitútom 
a Čínskou republikou. Krúžok otvárame 
pri počte minimálne 10 detí. Využívame 

inovatívne formy vzdelávania, moder-
né digitálne a informačno-komunikač-
né technológie, prácu s interaktívnymi 
tabuľami. Pripravujeme našich absol-
ventov pre prax formou vzdelávania 
vo finančnej gramotnosti, environmen-
tálnou výchovou, rozvojom právneho 
povedomia v spolupráci s políciou SR, 
osvojovaním si princípov zdravého ži-
votného štýlu (práca v krúžkoch vare-
nia, výtvarnej tvorby a pod.). 

Ponúkame mnohé záujmové útvary, 
napr. športové, informatické, tanečné, 
tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie. Za 
kvalitnú prácu a dosiahnuté výsledky 
sme sa stali cvičnou školou pre budú-
cich pedagógov a získali sme aj titul fa-
kultnej školy od UK v Bratislave.

 V tomto školskom roku bola opra-
vená a zateplená strecha. Plánuje sa 
vyriešiť energetická náročnosť budovy. 
Bola dokončená výmena už všetkých 
starých nefunkčných okien v celej ško-
le. V rámci projektu bola vybudovaná 
polytechnická učebňa. Trieda bude vy-
bavená modernými učebnými pomôc-
kami, a to po zaslaní finančných pro-

striedkov. V predchádzajúcich rokoch 
škola dostala moderný presvetlený 
vchod do budovy školy. Modernizovali 
sa výrobné zariadenia v školskej kuchy-
ni, prestavané boli šatne pri telocvični. 
Zrekonštruované sú toalety a sprchy 
pri telocvični. Za pomoci rodičov 
a z projektov sme modernizovali trie-
dy a školskú jedáleň. Každá trieda má 
k dispozícii pevný dataprojektor alebo 
interaktívnu tabuľu.

V niektorých triedach 1. stupňa 
uplatňujeme vyučovanie matematiky 
Hejného metódou. Aktívne sme sa za-
pojili do projektu Moja prvá škola, kto-
rého cieľom je inšpirovať pedagógov 1. 
stupňa základných škôl na Slovensku 
k inováciám vo vyučovacom proce-
se a k jeho modernizácii. Prepájajú sa 
v ňom moderné didaktické materiály 
a digitálny vzdelávací obsah. 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, SIBÍRSKA 39
Deň otvorených dverí: 24. marec 2020 (od 8.00 do 11.40 h)

Adresa: Sibírska 39, 831 02 Bratislava, Telefón: 02/4425 3786, 0903 505 099, E-mail: sibirska@sibirska.sk
Web: www.sibirska.sk, Riaditeľka školy: Mgr. Milena Partelová, 02/4425 3786, partelova@sibirska.sk

JEDINÁ ŠKOLA S PONUKOU 
VÝUČBY ČÍNSKEHO JAZYKA
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Park Hálkova

KC Ovručská

Bratislava
Nové 
Mesto

Na  Kramároch  sme rozšírili  obe  materské  školy,  opravili 
telocvičňu a s dobrovoľníkmi začali s rekonštrukciou  
športoviska na Cádrovej. Na Kolibe zas zhnitú strechu 
v škôlke nahradila žiarivá nadstavba a miesto pre ďalších 
40 detí.

Desať mesiacov tvrdej práce a výsledkom je deväť 
zrekonštruovaných škôl a škôlok, obnovený park
na Hálkovej/Varšavskej ulici, dva oplotené výbehy pre psov
a štyri športoviská. Zo schátralej budovy bývalého
osvetového strediska na Ovručskej ulici sme vytvorili 
komunitné centrum, ktoré bude slúžiť ľuďom zo širokého
okolia.

peňazí a máme najviac podporených projektov

Desať mesiacov  je  však  len  povestnou  špičkou  ľadovca, 
lebo tento príbeh sa začal písať niekedy v roku 2007, kedy
sme o peniaze začali žiadať po prvý raz. A potom znova
a znova a znova. Niektoré mestá a obce to vzdali, ale my 
sme vytrvali a pripravovali projekty. Získali sme najviac 

pomôcok.

Za desať mesiacov,  často  v  pekelnom  tempe,  sme  tiež 
zvládli zateplenie, výmenu okien a opravu striech na
väčšine našich škôl a škôlok. Zateplili a opravili sme
telocvične aj školské jedálne. Vďaka týmto úpravám 
výrazne ušetria na energiách, či každoročnom plátaní 
striech a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na 
školskú knižnicu, pre učiteľov a na nákup učebných

 

Nezaostali sme len pri európskych peniazoch. Aj vďaka 
podpore ministerstva školstva sme otvorili novú materskú
školu na Kalinčiakovej, vďaka podpore ministerstva 
životného prostredia sme vyčistili ďalšiu časť skládky na 
Zátiší. Príspevok kraja nám zas pomohol pri rekonštrukcii
cesty Na Revíne na Kramároch.

Dokázali sme to!

Moderný park sme vybudovali aj na Hálkovej. Ponúka 
viacero možnosti pre relax, detské hry, aj športovanie: 
detské ihrisko, multifunkčné športové ihrisko pre futbal, 
hádzanú či basketbal, stolnotenisové stoly, fitnes 
zariadenia. Pribudli aj nové lavičky, fontánka s pitnou 
vodou, osvetlenie, odpadkové koše, chodníky, spevnené 
plochy v parku, stena na graffiti, ako aj dva priestory 
pre psíčkarov.

Zo zdevastovanej budovy bývalého osvetového 
strediska na Ovručskej sme vytvorili komunitné 
centrum. Priestor sme zachránili pre miestnu komunitu 
s cieľom poskytovať služby týkajúce sa záujmovej 
činnosti detí, mládeže a seniorov, vzdelávania, osvety, 
sociálneho či odborného poradenstva.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, JESÉNIOVA 54
Deň otvorených dverí: 17. marec 2020 (od 8.00 do 11.00 h)     

Adresa: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava, Telefón: 02/54654594, 0911739645 
E-mail: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk, Web: www.zsjeseniovaba.edu.sk

Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová, 0911739645, saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk

„Škola štyroch ročných období a ro-
dinnej pohody.“ Nachádzame sa v krás-
nom prostredí lesoparku na bratislav-
skej Kolibe, sme školou rodinného typu. 
Od 1. ročníka sú povinné dva cudzie 
jazyky: anglický a nemecký a v rámci 
hudobnej výchovy sa na prvom stupni 
vyučuje hra na flautu.

Deti si môžu vybrať z bohatej po-
nuky krúžkov: folklórny súbor Kolibáčik, 
anglická konverzácia, hebrejčina, kera-
micko-výtvarný, fotografický, futbalový, 
florbalový, počítačový, matematický, 
čítanie s porozumením turisticko-cyk-
listický, vedecký, lego-krúžok, chutne 

a zdravo, atď. Samozrejmosťou sú ly-
žiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, 
školy v prírode, výlety a exkurzie, pravi-
delné návštevy knižnice a pod.

Máme vybudovanú unikátnu dre-
venú nadstavbu s dvomi triedami. Na  
deti čakajú ďalšie zrekonštruované 
učebne, novovybudovaná miniučeb-
ňa, interaktívna trieda, telocvičňa, ih-
risko s umelým trávnikom, kompletne 
zmodernizovaná nielen školská kuchy-
ňa a jedáleň, ale aj spoločné priestory 
(knižnica, čitáreň, či informačné a rela-
xačné centrum), Ekozóna a  Minimúze-
um.

RODINNÁ POHODA PRI LESOPARKU

V škole od 1. ročníka vyučujeme an-
glický jazyk. V 6. ročníku si žiaci zvolia 
druhý cudzí jazyk, z ponuky nemeckého 
alebo ruského jazyka. Základom prá-
ce s počítačmi venujeme priestor od 
3. ročníka. K dispozícii máme tri mul-
timediálne miestnosti pre vyučovanie 
cudzích jazykov alebo informatiky. For-
mujeme u detí kladný vzťah k pohybu 

a športu, vedieme ich k zdravému život-
nému štýlu. Športové aktivity realizuje-
me nad rámec telesnej výchovy v rámci 
hodín športovej prípravy a krúžkov. Naši 
žiaci absolvujú kurzy plávania, korčuľo-
vania, lyžovania. Svoj pohybový talent 
môžu rozvíjať vo futbalovom, hokejo-
vom či florbalovom krúžku. V rámci ŠKD 
sa môžu zúčastňovať tréningu futbalo-
vej prípravky. Už niekoľko rokov v našej 
škole úspešne pracuje výtvarný krúžok. 
Deti môžu rozvíjať svoj talent aj v počí-
tačovom krúžku. 

V nedávnej minulosti sme vybudo-
vali posilňovňu a pohybovú telocvič-
ňu. V spolupráci s klubom karate sme 
zriadili úpolovú telocvičňu. V rámci 
modernizácie sme vymenili staré okná 
za plastové, vstupné dvere, zateplila 
sa strecha telocvične, vybudovali sme 
moderné chemicko-fyzikálne laborató-
rium, zmodernizovali prízemie budovy 
školy, zriadili pohybovú telocvičňu pre 
našich škôlkarov a zrealizovali rekon-
štrukciu osvetlenia veľkej telocvične. 

V areáli školy vyrástlo jedno z najmo-
dernejších športovísk na Slovensku – 
žiaci môžu využívať veľké ihrisko s ume-
lou trávou, ďalšie s trávovým kobercom 
a bežeckú dráhu. Taktiež boli vymenené 
zostávajúce staré okná za plastové.

Využívame elektronickú triednu knihu 
a dochádzkový systém. Naši vyučujú-
ci sú prostredníctvom tejto modernej 
technológie schopní s rodičmi denne 
komunikovať a hneď riešiť prípadné 
problémové situácie. V rámci environ-
mentálnej výchovy je to návrat k pro-
jektu starostlivosti o čistotu studničiek 
v Bratislavskom lesnom parku. V ob-
lasti zdravého životného štýlu budeme 
pokračovať v projektoch Viem, čo zjem 
a Food Kalina Day. 

POHYB, ŠPORT  
A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, KALINČIAKOVA 12
Deň otvorených dverí: 17. marec 2020 (od 9.15 do 16.00 h)

Adresa: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, Telefón: 02/44637274, E-mail: riaditel@skolakalina.sk
Web: www.skolakalina.sk, Riaditeľ školy: Dušan Noga, 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk
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Mestská časť Nové Mesto modernizuje všetky svoje školy a škôlky. Opravili 
a zateplili sme strechy, telocvične, budovy, vymienili okná, dvere, modernizujeme 
školské ihriská, jedálne a v rekonštrukciách pokračujeme aj naďalej. Sú to veľké 
investície, ktorých cieľom je vytvoriť pre naše deti kvalitné a bezpečné prostredie 
pre ich rast a vzdelávanie. 

Školám a škôlkam sa však zíde každé 
euro, ktoré môžu využiť na ďalšiu moder-
nizáciu, nákup pomôcok, vzdelávacích či 
športových potrieb. Aj preto sa aj tento 
rok opäť uchádzajú o vaše dve percentá 
z dane. Pri tejto príležitosti vám dávame do 
pozornosti prehľad občianskych združení či 
nadácií, prostredníctvom ktorých - v prípa-
de vášho záujmu -môžete podporiť svojimi 
dvomi percentami niektorú z našich škôl.

V mene našich škôl a škôlok vám ĎAKU-
JEME ZA PODPORU A POMOC! 

 
 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

2 % Z DANE PRE  
NAŠE ŠKOLY A DETI

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Do 31. marca 2020
•  Posledný termín na podanie daňo-

vého priznania pre fyzické osoby, 
ktoré si podávajú daňové priznanie 
samy. V rámci daňového priznania 
môžu poukázať v prospech vybra-
ného prijímateľa 2% zo zaplatenej 
dane (v prípade dobrovoľníkov 3%) . 

•  Termín do 31. marca platí aj pre 
právnické osoby.

Do 30. apríla 2020
•  Posledný termín pre zamestnan-

cov, ktorí požiadali zamestnávate-
ľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň, na 
podanie vyhlásenia o poukázaní 2% 
z dane (k tlačivu sa prikladá potvr-
denie o zaplatení dane od zamest-
návateľa) resp. 3% v prípade dobro-
voľníkov.

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova

Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava 

IČO/SID: 30796741

Právna forma: občianske združenie 
Účel využitia 2 %: ZŠ – školské pomôcky nad rámec  
bežného štandardu a podpora školských aktivít

Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org/percenta2/

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK

Adresa sídla: Cádrová 23, 831 01 Bratislava

IČO: 50089676

Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok  
a hračiek pre deti, skrášlenie dvora

Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org

MŠ Na Revíne 14
Obchodné meno: REVÍNČEK

Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava

IČO: 50089668

Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2%: učebné pomôcky, vybudovanie  
hracej plochy v exteriéri materskej školy

Tlačivo na stiahnutie: zscaba.edupage.org

ZŠ Jeséniova 54 a MŠ Jeséniova 61
Obchodné meno: ŠKOLA KOLIBA 

Adresa sídla: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava 

IČO/SID: 42357209 

Právna forma občianske združenie 

Účel využitia 2%: Interiérové a exteriérové vybavenie 
areálov ZŠ a MŠ, výpočtová technika, učebné pomôcky.

Tlačivo na stiahnutie: www.zsjeseniovaba.edu.sk

(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

ZŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Združenie Gaštan

Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava 
IČO/SID: 30793181 
Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2%: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, 
výletov a exkurzií. Na nákup učebných pomôcok, výpočtovej 
techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.

Informácie: www.zsodborba.edu.sk/

MŠ Odborárska 2
Obchodné meno:  
Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole

Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava

IČO/SID: 42173299

Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických  
pomôcok, nábytku. 

Informácie: www.msodborarska.webnode.sk/
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telocvičňu a s dobrovoľníkmi začali s rekonštrukciou  
športoviska na Cádrovej. Na Kolibe zas zhnitú strechu 
v škôlke nahradila žiarivá nadstavba a miesto pre ďalších 
40 detí.

Desať mesiacov tvrdej práce a výsledkom je deväť 
zrekonštruovaných škôl a škôlok, obnovený park
na Hálkovej/Varšavskej ulici, dva oplotené výbehy pre psov
a štyri športoviská. Zo schátralej budovy bývalého
osvetového strediska na Ovručskej ulici sme vytvorili 
komunitné centrum, ktoré bude slúžiť ľuďom zo širokého
okolia.

peňazí a máme najviac podporených projektov

Desať mesiacov  je  však  len  povestnou  špičkou  ľadovca, 
lebo tento príbeh sa začal písať niekedy v roku 2007, kedy
sme o peniaze začali žiadať po prvý raz. A potom znova
a znova a znova. Niektoré mestá a obce to vzdali, ale my 
sme vytrvali a pripravovali projekty. Získali sme najviac 

pomôcok.

Za desať mesiacov,  často  v  pekelnom  tempe,  sme  tiež 
zvládli zateplenie, výmenu okien a opravu striech na
väčšine našich škôl a škôlok. Zateplili a opravili sme
telocvične aj školské jedálne. Vďaka týmto úpravám 
výrazne ušetria na energiách, či každoročnom plátaní 
striech a peniaze, ktoré takto získajú, môžu použiť na 
školskú knižnicu, pre učiteľov a na nákup učebných

 

Nezaostali sme len pri európskych peniazoch. Aj vďaka 
podpore ministerstva školstva sme otvorili novú materskú
školu na Kalinčiakovej, vďaka podpore ministerstva 
životného prostredia sme vyčistili ďalšiu časť skládky na 
Zátiší. Príspevok kraja nám zas pomohol pri rekonštrukcii
cesty Na Revíne na Kramároch.

Dokázali sme to!

Moderný park sme vybudovali aj na Hálkovej. Ponúka 
viacero možnosti pre relax, detské hry, aj športovanie: 
detské ihrisko, multifunkčné športové ihrisko pre futbal, 
hádzanú či basketbal, stolnotenisové stoly, fitnes 
zariadenia. Pribudli aj nové lavičky, fontánka s pitnou 
vodou, osvetlenie, odpadkové koše, chodníky, spevnené 
plochy v parku, stena na graffiti, ako aj dva priestory 
pre psíčkarov.

Zo zdevastovanej budovy bývalého osvetového 
strediska na Ovručskej sme vytvorili komunitné 
centrum. Priestor sme zachránili pre miestnu komunitu 
s cieľom poskytovať služby týkajúce sa záujmovej 
činnosti detí, mládeže a seniorov, vzdelávania, osvety, 
sociálneho či odborného poradenstva.
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ZŠ Kalinčiakova 12 a MŠ Kalinčiakova 12
Názov: Občianske združenie MŠ Kalinčiakova 12

Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

IČO/SID: 50 412 035 

Právna forma: Občianske združenie

Účel využitia 2%: príspevky na školské výlety a exkurzie, 
knižné odmeny atď.

Tlačivo na stiahnutie: skolakalina.edupage.org/percenta2/

(Prostriedky idú pre ZŠ aj MŠ na jeden účet.)

ZŠ Riazanská 75
Obchodné meno:  
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75

Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

IČO/SID: 30851815

Právna forma: občianske združenie 

Účel využitia 2%: ZŠ – nákup šatníkových skríň, tabúľ, 
učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, 
financovanie vzdelávacích aktivít.

Tlačivo na stiahnutie:  
https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-?eqa=dGV4
dD10ZXh0L3RleHQzNyZzdWJwYWdlPTA%3D

MŠ Letná 7 a MŠ Teplická 5
Obchodné meno: Rodičovské združenie Vláčik Teplicáčik 

Adresa sídla: MŠ, Teplická 5, 831 02  Bratislava

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42448255/000  

Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2%: materiálno-technické vybavenie, 
didaktické pomôcky, aktivity pre deti

Tlačivo na stiahnutie:  
https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-

ZŠ Sibírska 39
Z dôvodu legislatívnej chyby pre ZŠ  
môžete poukázať financie do OZ Amálka,  
ktoré podporí aktivity základnej školy

Obchodné meno:  
Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova

Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava 

IČO/SID: 31809499

Právna forma: občianske združenie 

Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania 
a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu 
internetového vybavenia, cvičebnice a pracovné zošity, 
tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie 
exkurzie.

Kontakt: rodiciasibirska@gmail.com 

MŠ Šuňavcova 13
Obchodné meno:  
Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava 

IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie 

Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania 
a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie 
učebných pomôcok, estetizáciu prostredia, skrášlenie 
dvora.
Kontakt: sunavcova@sibirska.sk

MŠ Legerského 18 
Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na 
renováciu tried, environmentálne aktivity, zatienenia tried, 
skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti. 
Kontakt: legerskeho@sibirska.sk

MŠ Pionierska 12/A
Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, 
exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie 
prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického 
zabezpečenia MŠ.
Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com

ZŠ Za kasárňou 2
Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou
Adresa sídla: Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava 
IČO/SID: 42257034
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných pomôcok, tabúľ, 
modernizácia učební
Informácie: www.zakasarnou.sk

MŠ Šancova 65
Obchodné meno:  
Rada rodičov a priateľov materskej školy Šancová
Adresa sídla: Šancová 65, 831 04 Bratislava 
IČO/SID: 30869862
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: nákup učebných a didaktických  
pomôcok, nábytku.

Viac informácií a tlačivo na poukázanie 2 % z dane nájdete aj na stránke: 
www.banm.sk

V prípade ďalších otázok o ZŠ a MŠ v Novom Meste kontaktujte oddelenie školstva Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto  
(ZŠ – 02/49 253 602, lucia.sedlacikova@banm.sk, MŠ – 02/49 253 211, elena.hlivova@banm.sk)


