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Milí rodičia,

už o pár dní čaká deti mnohých z vás dôležitý životný míľnik – zápis do prvého roč-
níka základnej školy. A vás, rodičov, dovtedy zodpovedné rozhodnutie o výbere školy 
pre vášho prváčika. 

Deje sa tak vo zvláštnej dobe, ktorá do mnohých oblastí života priniesla možno až 
drastické obmedzenia. Pandémii a jej dopadom sa nevyhlo ani školstvo a vzdelá-
vanie. Žiaci a učitelia vymenili triedy za detské izby, domáce pracovne a počítače, 
osobné stretnutia nahradili videohovory, športové či tvorivé krúžky dostali nútenú 
prestávku. Kvalitné školy sa však vyrovnajú aj s takouto výzvou – a osem našich 
základných škôl zvládlo projekt dištančného vzdelávania na výbornú. Deťom, peda-
gógom, ale aj rodičom patrí za to veľká vďaka a rešpekt!

Školstvo je jednou zo sfér, na ktorú môže byť Nové Mesto právom pyšné. Máme školy s výbornými vý-
sledkami, bohatou ponukou cudzích jazykov, krúžkov, v ktorých deti môžu rozvíjať svoj talent. Máme kva-
litných učiteľov a vychovávateľov, ktorí sú zárukou inovatívneho vzdelávania. Do modernizácie škôl a ihrísk 
každý rok smeruje množstvo našich investícií, lebo vieme, ako je vynovené a bezpečné školské prostredie 
dôležité pre kvalitné a nerušené vyučovanie. Nakoniec, presvedčte sa sami – stačí sa začítať do nášho 
letáku s ponukou našich škôl, ktorý sme pre vás pred aprílovým zápisom pripravili. Verím, že vás pri vašom 
rozhodovaní zorientuje a pomôže nájsť to, čo hľadáte. 

Prajem vám šťastný výber a vašim prváčikom v septembri úspešný štart do ďalšej dôležitej etapy života.

 Mgr. Rudolf Kusý,
 starosta MČ Bratislava-Nové Mesto

NOVOMESTSKÉ ŠKOLY? SPRÁVNY VÝBER

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

Za sebou máme ďalší rok, ktorý bol vo všetkých 
ohľadoch netradičný. Napriek pandémii a s ňou sú-
visiacim opatreniam sa však život nezastavil a všetci 
z nás čelíme rôznym výzvam v osobnom, ale aj pra-
covnom živote. Rovnako ako každý rok čaká rodičov predškolákov dô-
ležité rozhodnutie, kam zapísať svoje dieťa do školy.

Pred samotným výberom školy je potrebné zvážiť, čo bude pre vaše 
dieťa najlepšie. Pred samotným rozhodnutím sa informujte u svojich 
známych a priateľov, aké majú skúsenosti, využite webové stránky 
samotnej školy alebo mestskej časti a v prípade ďalších otázok nevá-
hajte kontaktovať vedenie školy. V rámci možností zoberte deti aj na 
prechádzku a školu im ukážte. 

V našej mestskej časti je ponuka škôl široká. Osem základných škôl 
disponuje rôznymi priestormi a zameriavajú sa okrem základného 
vzdelania aj na špecifické aktivity. Či sa už špecializujú na výučbu cu-
dzích jazykov, rozvoj hudobného nadania, alebo podporujú športo-
vé vyžitie detí, ich snahou je poskytnúť žiakom to najlepšie vzdelanie  
a všestranný rozvoj. Svedčí o tom aj účasť na rôznorodých projektoch 
od environmentálnej výchovy až po digitálne vzdelávanie.

Presun vzdelávania do online priestoru bol pre naše školy veľkou 
výzvou, ako aj zabezpečenie bezpečného prostredia. Mestská časť 
ako zriaďovateľ a my ako poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí sme 
zároveň aj členmi rád škôl, sa budeme na rozvoji našich škôl spolu-
podieľať.  Tak ako každý rok si kladieme za cieľ podporu tejto oblasti 
a napriek mnohým rezervám veríme, že zmeny k lepšiemu aj pocítite.  

Prajem to najlepšie rozhodnutie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 
• Vzhľadom na pandemickú situáciu sa bude zápis 
detí do prvých ročníkov základných škôl pre školský 
rok 2021/2022 v Novom Meste organizovať bez 
osobnej prítomnosti detí a komunikácia školy s ro-
dičmi bude prebiehať elektronicky od 12. apríla do  
23. apríla 2021. 

• V prípade akýchkoľvek otázok pred zápisom sa 
obráťte na jednotlivé školy prostredníctvom zve-
rejnených kontaktov.

• Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka musí ro-
dič vyplniť prihlášku, ktorú nájde na web stránke ZŠ 
a doručiť ho škole napr. e-mailom. 

• Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronic-
ky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť 
formulár osobne v ZŠ. Po vyplnení a podpísaní ho 
doručí do základnej školy podľa pokynu riaditeľa 
školy. 

• Rodič je povinný zapísať do ZŠ dieťa, ktoré do  
31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku.

• O prijatí dieťaťa do ZŠ rozhoduje jej riaditeľ, pri-
čom prioritne sú prijímané deti s trvalým pobytom 
v spádovej oblasti ZŠ. Dieťa môže plniť povinnú 
školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak 
ho riaditeľ tejto školy prijme (odporúčame zapísať 
dieťa aj do spádovej školy). 

• Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vy-
dáva riaditeľ školy do 15. júna 2021.

MIESTO PRE

NOVÉ MESTO, NAJLEPŠIE MIESTO PRE VÁŠHO PRVÁČIKA



Naša škola je známa intenzívnou výučbou cudzích jazykov 
a rušným spoločenským životom. Naším cieľom je vytvoriť školu 
rodinného typu, kde sa všetci budú cítiť príjemne, čo sa nám aj 
darí. Organizovaním rôznych podujatí pre žiakov i rodičov s dô-
razom na relax a zábavu vyvažujeme náročnosť nášho škol-
ského vzdelávacieho programu. 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 - Deutsches Sprachdiplom 
v NJ, Cambridgeský certifikát v AJ, na ktoré sú pripravovaní 
počas vyučovania, no i v špeciálnych popoludňajších kurzoch.

V škole funguje stredisko športovej gymnastiky, rôzne špor-
tové, umelecké, jazykové i technické krúžky, kurzy krasokorčuľo-
vania a plávania, folklórny súbor Slniečko a ďalšie. 

Škola a jej areál prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Zateplili sa 
a kompletne zrekonštruovali fasády budov školy, jedálne aj te-
locvične, vymenili sa okná a vstupné dvere. Zmodernizovalo sa 
športové ihrisko, pribudli nové herné prvky, opravili sa chodní-
ky 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. Všetky triedy 
získali úplne nový vzhľad vďaka výmene podlahovej krytiny, no-
vému nábytku, LCD projektorom a premietacím plátnam. Vlani 
taktiež prebehla dôležitá rekonštrukcia tepla, nový zdroj tepla 
a teplej vody prináša úsporu nákladov na vykurovanie. Ďalšie 
zníženie nákladov prinesie odpojenie jedálne a kuchyne od ško-
ly, ktoré čaká školu tento rok. 
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Sme škola v svahovitom prostredí na Kramároch, s niekoľký-
mi ihriskami pre menšie deti, s areálom plným zelene. 

 Vyučovanie prebieha v oddelených pavilónoch pre prvý stu-
peň a druhý stupeň. Podporujeme výučbu anglického jazyka od 
1. ročníka a v spolupráci s jazykovou školou CLASS  posilnením 
hodín angličtiny s lektormi od druhého ročníka. Od druhého 
ročníka ponúkame v školskom vzdelávacom programe aj vý-
učbu nemeckého a francúzskeho jazyka. Rozvíjanie jazykových 
komunikačných zručností pokračuje v projekte ERASMUS+. 

Každoročne otvárame širokú paletu záujmových krúžkov. Zá-
zemie u nás majú výtvarníci i grafici, tanečníci, hudobníci i malí 
vedci chemici, programátori, futbalisti, basketbalisti, florbalisti 
a šachisti. Sľubne sa rozvíja krúžok paličkovania, badmintonu 
a ľudových tancov. Pre zdravý telesný i duševný vývin detí po-
skytujeme hodiny zdravotnej telesnej výchovy. Popoludní sú 
priestory školy aj priestorom pre ZUŠ Ružová dolina,  jej výtvar-
ným a hudobným odborom. 

O živote školy a jej aktivitách informuje žiacky školský ča-
sopis Cádroviny a web stránka školy. Vďaka podpore rodičov 
a mestskej časti máme nové prvácke triedy, vybavenie moder-
nými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmoder-
nizovanú školskú kuchyňu a bohato vybavenú školskú knižnicu 
novými knižnými titulmi. Samozrejmou súčasťou vzdelávacieho 
procesu sú environmentálne aktivity. Kladieme dôraz na zá-
žitkové učenie organizovaním rôznych aktivít: exkurzií, výletov, 

škôl v prírode (aj pre druhý stupeň). Vzdelávanie obohacujeme 
zážitkovým učením aj v spolupráci s rodičmi – Vianočné diel-
ne a trhy, Seminárny deň, Na Cádrovej učia rodičia, Deň Zeme, 
Lampiónový sprievod. 

Mestská časť ako zriaďovateľ tento rok pripraví projektovú 
dokumentáciu na kompletnú rekonštrukciu a rozšírenie jedálne, 
kuchyne, pribudnú aj nové triedy. 

www.banm.sk

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, vedenie@zscadrova.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, CÁDROVA 23

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,  
ZA KASÁRŇOU 2

2021
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Ponúkame rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a výtvarnej 
výchovy. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL 
(predovšetkým počas matematiky, prírodovedy, geografie, in-
formatiky). 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 získavajú certifikáty o úrovni vedomostí z AJ. Druhý cudzí ja-

zyk – nemecký si žiaci volia od 3. ročníka a povinne od 6. ročníka.
Škola ponúka aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, 

bohatú krúžkovú činnosť na rozvoj výtvarného talentu. Mimo-
školská činnosť je zameraná aj na spev, tanec, cudzie jazyky, 
športové krúžky, karate, módnu tvorbu detí, orientačný beh, 
matematiku, informatiku, vedu, ekológiu, tvorbu školskej tele-
vízie a školského časopisu. Škola kladie dôraz na individuálny 
prístup k žiakom, venuje zvýšenú pozornosť deťom s poruchami 
učenia. Tento školský rok získala finančné prostriedky  na pod-
porný tím, ktorý tvoria pedagogickí asistenti, špeciálny peda-
góg, psychológ a sociálny pedagóg.

V roku 2015 sa ukončila rekonštrukcia ZŠ, MŠ a telocvične. 
Školská jedáleň má kompletne vybavenú novú kuchyňu a zvý-
šenú kapacitu. V areáli školy sa nachádzajú nové multifunkčné 
ihriská. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou a in-
teraktívnymi tabuľami. Škola sa zapojila, spolu s rakúskymi ško-
lami, do medzinárodného projektu Interreg BIG SK-AT, čím sa 
posilnilo aj vyučovanie nemčiny. V súčasnosti spolupracujeme 
s jazykovou školou na overovaní učebnice slovenského jazyka 
pre deti cudzincov. Pravidelne im organizujeme kurzy sloven-
ského jazyka. Pripravuje sa rozšírenie kapacity školy o prístav-
bu s novými učebňami a rekonštrukciu školského dvora s nový-
mi hernými prvkami pre žiakov.

Naša škola nemá zameranie, riadime sa potrebami žiakov 
a nárokmi spoločnosti. Chceme rozvíjať žiakov všestranne, aby 
si na základe vyučovania v ZŠ dokázali vybrať strednú školu, 
ktorá by ich napĺňala. To dokáže zabezpečiť ambiciózny, mladý 
a zanietený kolektív školy.

Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponú-
kame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučova-
nie jazykov je postavené na komunikácii. V oblasti matematiky 
využívame v niektorých ročníkoch Hejného metódu vyučovania, 
ktorá sa osvedčila v mnohých školách. Uprednostňujeme vy-
tváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efekti-
vita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane 
pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme 
sa ich možnostiam. Využívame pomoc špeciálneho pedagóga, 
psychológa a pedagogických asistentov. 

Súčasťou školy sú dve materské školy, školská jedáleň, škol-
ský klub detí, telocvičňa a spolupracujeme aj so Školak klubom, 
teda ponúkame komplexnú starostlivosť pre deti od predškol-
ského veku po 9. ročník. Objekt školy prechádza modernizáciou, 
pripravuje sa rekonštrukcia telocvične a vonkajšieho športo-
vého areálu. V rámci projektu má škola zrekonštruované dve 
nadštandardne vybavené učebne (technicky aj didaktickými 
pomôckami), jazykovú a chemicko-biologicko-fyzikálnu. Vytvá-
rame nové triedy pre škôlkarov a školákov.

Žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapájame sa do rôz-
nych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravi-
delne organizujeme exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky 
a ponúkame rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, basketbal, 
futbal, florbal, divadlo, tanec a pod.). 

NOVÉ MESTO, NAJLEPŠIE MIESTO PRE VÁŠHO PRVÁČIKA

Adresa: Riazanská 75, 831 03 Bratislava, Telefón: 02/44253122
e-mail: info@zsriazanska.sk, web: zsriazanska.edupage.org/

Riaditeľ školy: Mgr. Katarína Čuntalová, riaditeľka školy, 02/44253122, cuntalova@zsriazanska.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, RIAZANSKÁ 75

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, danekova.lubica@zsodborba.edu.sk

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,  
ODBORÁRSKA 2



V škole od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk. V 6. ročníku 
si žiaci z ponuky nemeckého alebo ruského jazyka zvolia druhý 
cudzí jazyk, ktorý vyučujú kvalifikovaní pedagógovia. Základom 
práce s počítačmi venujeme priestor od 3. ročníka. K dispozí-
cii máme tri multimediálne miestnosti pre vyučovanie cudzích 
jazykov alebo informatiky. Našu pozornosť upriamujeme aj na 
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. V škole funguje novozriadená 

čitáreň, ktorú neustále dopĺňame o nové literárne diela. 
Prostredníctvom celoročnej súťaže tried NAJTRIEDA kladie-

me dôraz aj na rozvíjanie komunikačných či sociálnych zručnos-
tí, zdravej súťaživosti a fair play. Výnimočnosť a individualitu 
podporujeme v súťaži NAJŽIAK. Športové aktivity realizujeme 
v rámci hodín športovej prípravy a krúžkov: futbalovom, hoke-
jovom či florbalovom. V rámci ŠKD sa žiaci 1. stupňa môžu zú-
častňovať tréningu futbalovej prípravky. Organizujeme rôzne 
športové či olympijské dni. V škole úspešne funguje výtvarný, 
počítačový krúžok, žiaci sa aktívne podieľajú aj na tvorbe škol-
ského časopisu. V rámci vzdelávania detí venujeme pozornosť 
aj oblasti environmentálnej výchovy. 

V škole a jej areáli sa v nedávnej minulosti realizovalo niekoľ-
ko rekonštrukcií. Vymenili sa okná a vstupné dvere, zateplila sa 
strecha telocvične, vybudovalo sa moderné chemicko-fyzikálne 
laboratórium, zmodernizovalo sa prízemie budovy školy, zria-
dila sa pohybová telocvičňa pre našich škôlkarov a zrealizovala 
rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične. V areáli školy vyrást-
lo jedno z najmodernejších ihrísk s umelou trávou, ďalšie ihrisko 
s trávovým kobercom a vybudovala sa bežecká dráha. 

Posledný rok tu prebiehajú práce na nových rozvodoch tepla, 
kanalizácie, elektrickej energie, výmenníkovej stanice. Zároveň 
pripravujeme školu na zateplenie. 
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Naša škola už prvákom ponúka vyučovanie anglického jazy-
ka a formou krúžkovej činnosti vyučovanie nemeckého jazyka, 
s možnosťou účasti native lektorov. Žiaci majú možnosť absol-
vovať Cambridge skúšky a získať jazykové certifikáty. Ako jediná 
ZŠ na Slovensku môžeme ponúknuť vyučovanie čínskeho jazy-
ka v spolupráci s Konfuciovým inštitútom a Čínskou republikou. 
Krúžok otvárame pri počte minimálne 10 detí. Pripravujeme 
našich absolventov pre prax formou vzdelávania vo finančnej 
gramotnosti, environmentálnou výchovou, rozvojom právneho 
povedomia v spolupráci s políciou SR a princípov zdravého ži-
votného štýlu (práca v krúžkoch varenia, výtvarnej tvorby). Po-
núkame mnohé záujmové útvary, napr. športové, informatické, 
tanečné, tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie. 

V tomto školskom roku pokračujú plánované opravy a vyrie-
šenie energetickej náročnosti budovy školy. Opravil a zateplil sa 
hlavný vchod do školy. Dokončilo sa vybudovanie polytechnic-
kej učebne z eurofondov a za podpory zriaďovateľa. Učebňa je 
vybavená modernými učebnými pomôckami, náradím a ma-
teriálom. V predchádzajúcich rokoch škola dostala moderný 
presvetlený vchod do budovy školy a opravila a zateplila sa 
strecha. Modernizovali sa výrobné zariadenia v školskej kuchyni, 
prestavané boli šatne pri telocvični. Zrekonštruované sú toalety 
a sprchy pri telocvični. Za pomoci rodičov a z projektov sme mo-
dernizovali triedy a školskú jedáleň. Každá trieda má k dispozícii 

pevný dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu. Vyučovanie sa 
realizuje aj v odborných učebniach informatiky, fyziky, chémie 
a cudzích jazykov. 

Mestská časť rieši vybudovanie samostatných kotolní pre 
školu a vyregulovanie vnútorných priestorov. Generálnu rekon-
štrukciu čaká miestny športový areál, ktorý bude dopoludnia 
slúžiť škole a škôlke a popoludní a cez víkend miestnej komunite.

www.banm.sk

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, SIBÍRSKA 39

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,  
KALINČIAKOVA 12

2021
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„Škola štyroch ročných období a rodinnej pohody.“ Nachá-
dzame sa v krásnom prostredí lesoparku na bratislavskej Ko-
libe, 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 ponuky krúžkov: folklórny súbor 
Kolibáčik, anglická konverzácia, hebrejčina, keramicko-výtvar-
ný, fotografický, futbalový, florbalový, počítačový, matematický, 
čítanie s porozumením turisticko-cyklistický, vedecký, lego-krú-
žok, chutne a zdravo, atď.

Samozrejmosťou sú lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky výcvik, 
školy v prírode, výlety a exkurzie, pravidelné návštevy knižnice 
a pod.

Máme vybudovanú unikátnu drevenú nadstavbu s dvomi 
triedami. Na deti čakajú ďalšie zrekonštruované učebne, no-
vovybudovaná počítačová učebňa, interaktívna trieda, telo-
cvičňa, ihrisko s umelým trávnikom, kompletne zmodernizova-
ná nielen školská kuchyňa a jedáleň, ale aj spoločné priestory 
(knižnica, čitáreň, či informačné a relaxačné centrum), Ekozóna 
a Minimúzeum, či letná telocvičňa a tri letné triedy na školskom 
dvore... Mestská časť ako zriaďovateľ školy rieši zatekanie pod-
zemných vôd do podzemných priestorov. Vďaka tomu tento rok 
vzniknú pre školu nové priestory. 

Tešíme sa na vás! 

Naša škola umožňuje všetkým žiakom získať všeobecné 
vzdelanie – vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzde-
lávacích predmetoch. Školský vzdelávací program kladie dôraz 
na rozvoj osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na jeho indi-
viduálne schopnosti a záujmy.

Škola je vhodná aj pre deti s hudobným talentom. V niekto-
rých triedach ponúka rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, 
kde sa žiaci učia hrať na zobcovú flautu. Naša škola spolupra-
cuje so Slovenskou filharmóniou na projekte Hudobná akadé-
mia. V škole pôsobí hudobné oddelenie Základnej umeleckej 
školy so sídlom na Hálkovej ulici. 

Angličtinu sa učia už prváčikovia, na 2. stupni sa vyučuje ako 
druhý cudzí jazyk ruština. Dlhodobým zámerom školy je moder-
nizácia vyučovacieho procesu a  podpora vyučovania pomocou 
moderných informačno-komunikačných technológií. Vyučovací 
proces je pri normálnych podmienkach obohatený o školu v prí-
rode, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie a školské výlety, náv-
števy divadiel, hvezdárne, knižnice. Iniciatívne sa zapájame do 
rôznych aktivít a projektov organizovaných pre školy. Žiaci majú 
k dispozícii aj dobre vybavenú školskú knižnicu. 

K dosiahnutiu cieľov školy napomáha aj zrekonštruované 
prostredie školy a zriaďovateľom vybudované ihrisko s tarta-
novým povrchom. 

NOVÉ MESTO, NAJLEPŠIE MIESTO PRE VÁŠHO PRVÁČIKA

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

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ČESKÁ 10

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

Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová, 0911739645, riaditelka.jeseniova@gmail.com

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,  
JESÉNIOVA 54



Mestská časť Nové Mesto moderni-
zuje všetky svoje školy a škôlky. Opra-
vili a zateplili sme strechy, telocvične, 
budovy, vymienili okná, dvere, mo-
dernizujeme školské ihriská, jedálne 
a v rekonštrukciách pokračujeme aj 
naďalej. Sú to veľké investície, ktorých 
cieľom je vytvoriť pre naše deti kvalit-
né a bezpečné prostredie pre ich rast 
a vzdelávanie. 

Školám a škôlkam sa však zíde kaž-
dé euro, ktoré môžu využiť na ďal-
šiu modernizáciu, 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, prostred-
níctvom ktorých - v prípade vášho záujmu -môžete podporiť svojimi dvomi per-
centami niektorú z našich škôl.

V mene našich škôl a škôlok vám ĎAKUJEME ZA PODPORU A POMOC! 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

2 % Z DANE PRE  
NAŠE ŠKOLY A DETI

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Do 31. marca 2021
•  Posledný termín na podanie da-

ňového priznania pre fyzické oso-
by, ktoré si podávajú daňové pri-
znanie samy. V rámci daňového 
priznania môžu poukázať v pro-
spech vybraného prijímateľa 2% zo 
zaplatenej dane (v prípade dobro-
voľníkov 3%) . 

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

Do 30. apríla 2021
•  Posledný termín pre zamestnan-

cov, ktorí požiadali zamestnávate-
ľa o vykonanie ročného zúčtovania 
zaplatených preddavkov na daň, 
na podanie vyhlásenia o poukáza-
ní 2% z dane (k tlačivu sa prikladá 
potvrdenie o zaplatení dane od 
zamestnávateľa) resp. 3% v prípa-
de dobrovoľníkov.

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: 
https://zscaba.edupage.org/a/2-dane-1  

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:  
https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe

                  

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:  
https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe

MŠ Rešetkova 6
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Materskej škole

Adresa sídla: Rešetkova 200/6, 831 03 Bratislava

IČO: 173 196 172 842

Právna forma: občianske združenie

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

Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk

MŠ Osadná 5
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Materskej škole

Adresa sídla: Osadná 5, 831 03 Bratislava

IČO: 173 196 172 843

Právna forma: občianske združenie

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

Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk

ZŠ Jeséniova 54
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.)

www.banm.sk 2021
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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/

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

Adresa sídla: MŠ, Teplická 5, 831 02  Bratislava

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42448255

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
Obchodné meno:  OZ Sibírska deťom

Adresa sídla: Sibírska 1602/39, 83102, Bratislava 
IČO/SID: 50641816

Právna forma: občianske združenie

Účel využitia 2 %: na podporu výchovy, vzdelávania 
a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu 
internetového vybavenia tried, environmentálny 
a doplňujúci vzdelávací program, vzdelávacie exkurzie 
Kontakt: sibirskadetom@sibirskadetom.sk

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

Informácie: www.zakasarnou.sk

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)

NOVÉ MESTO, NAJLEPŠIE MIESTO PRE VÁŠHO PRVÁČIKA


