
ŠkolstvoŠkolstvo
Na začiatku milénia sa v školstve ešte prejavoval pokles počtu detí, čo prispievalo 
k znižovaniu materských a základných škôl. Mnohé zo školských budov sa stali síd-
lom súkromných a cirkevných škôl alebo sociálnych zariadení. Tento nepriaznivý 
stav sa zmenil na prelome prvého a druhého desaťročia. Dnes opäť Petržalka zápasí 
s nedostatkom miest a venuje pozornosť zvyšovaniu kapacít materských a základ-
ných škôl. Nedostatok miest je spôsobený aj novou výstavbou a  prisťahovaním 
mladých rodín do Petržalky. 

Stredné školy
Už v 90. rokoch sa dotvorila základná sieť stredných škôl: štátnych, súkromných i cirkevných. 
Okrem gymnázií na Einsteinovej a Pankúchovej ulici môžu študenti navštevovať 
cirkevné gymnáziá Gymnázium Svätej rodiny na Gercenovej, Evanjelické 
lýceum na Vranovskej a Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa na Haanovej 
ulici a súkromné gymnázium Mercury na Zadunajskej a IP gymnázium 
na Kremnickej ulici. Pestrú škálu stredných škôl tvorí napríklad 
zdravotnícka, elektrotechnická, technická, umelecká škola či 
odborná škola zameraná na gastronómiu.

V roku 2002 prešla správa materských 
a základných škôl na obce a stredných škôl na 
vyšší územný celok (VÚC). Centrá voľného času 
a základné umelecké školy spravuje mesto 
Bratislava. Okrem škôl spravovaných Petržalkou 
a VÚC tu pôsobí viacero súkromných a cirkevných 
materských, základných a stredných škôl.

Pri príležitosti 
Svetového dňa 

povedomia 
o autizme 

(2. apríl) 
organizuje 

MŠ Iľjušinova 1 
podujatie 

Modrý deň

Zrenovovaná MŠ a školský 
areál na Lachovej ulici

Detský karneval 
na MŠ Bradáčova 4

Materské školy
Počet materských škôl sa postupne znižoval: z 52 v šk. roku 
1991/1992 na 19 v šk. roku 2007/2008. Už onedlho sa začal záu-
jem rodičov zvyšovať a materské školy začali zápasiť s nedostat-
kom miest. Zvyšovanie kapacít materských škôl rieši mestská 
časť prevažne úpravou priestorov MŠ a adaptovaním priestorov 
základných škôl. V roku 2018 mestská časť otvorila novú mater-
skú školu na Vyšehradskej ulici a pripravuje rozšírenie kapacity 
v priestore ZŠ Turnianska.

Podujatie zdravá škola na MŠ 
Strečnianska v roku 2005

Základné školy
Nižší počet detí sa prejavil aj v postupnom rušení základných škôl. Za takmer 
30 rokov sa ich počet znížil na polovicu. Prvá veľká racionalizácia škôl prebehla 
v šk. roku 1999/2000, potom v roku 2004, keď už základné školy spravovala 
mestská časť. Ako poslednú zrušili ZŠ na Sklodowskej ulici, kde dnes sídli 
súkromná športová 
škola a od roku 2016 
aj Medzinárodná 
francúzska škola. 
V súčasnosti už viaceré 
základné školy zápasia 
s nedostatkom miest.

Zápis detí do 
1. ročníka základných 

škôl, 2005

Počet materských a základných Počet materských a základných 
škôl spravovaných Petržalkou škôl spravovaných Petržalkou 
v rokoch 1991 – 2019v rokoch 1991 – 2019

Šk. rok Počet MŠ Počet ZŠ
1991/1992 52 22
1995/1996 34 22
1999/2000 29 18
2000/2001 28 18
2001/2002 25 18
2002/2003 22 17
2004/2005 22 12
2005/2006 20 12
2007/2008 19 11
2018/2019 24 11

Gymnázium Alberta Einsteina otvorilo svoje brány 
ešte v školskom roku 1956/1957

Základné umelecké školy
Na území Petržalky spravuje mesto 
Bratislava ZUŠ Františka Oswalda na 
Daliborovom námestí č. 2 a ZUŠ Jána 
Albrechta na Topoľčianskej ulici č. 15. 
Okrem nich tu pôsobia aj súkromné ZUŠ.

ZUŠ Františka Oswalda vznikla v roku 
1949 a nesie meno po svojom zakladateľovi. 
Na Daliborovom nám. sídli tanečný, 
hudobný a výtvarný odbor, v pobočke 
na Gessayovej ul. hudobný, výtvarný a 
literárno-dramatický odbor.

Základná umelecká škola Františka 
Oswalda na Daliborovom námestí 

a podujatie pri príležitosti 65. 
výročia založenia školy z roku 2015

ZUŠ Jána Albrechta vznikla vyčlenením zo ZUŠ na Daliborovom nám. v roku 1988 
a od roku 2004 nesie súčasný názov. Navštevuje ju takmer 700 žiakov, ktorí študujú 
v štyroch odboroch: hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom. 
Škola organizuje celoslovenský súťažný festival v komornej hre žiakov Základných 

umeleckých škôl MUSICA CAMERATA JÁN 
ALBRECHT.

Koncert bývalých absolventov 
ZUŠ Jána Albrechta z 9. januára 
2019 a tanečné podujatie 
najmladších žiačok

Vysoké školy
Okrem Ekonomickej univerzity, ktorá otvorila v Petržalke svoje brány od šk. 
roku 1997/1998, sa tu postupne usídlili aj ďalšie vysoké školy: Vysoká škola 
manažmentu (City University of Seattle, od r. 2003) na Panónskej ceste, 
Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy na Tematínskej 
ulici a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy (zal. 2004) na 
Furdekovej ulici.

Ekonomická univerzita so 
svojimi šiestimi bratislavskými 
fakultami je najväčšou 
a najstaršou vysokou školou 
na území Petržalky

Bývalá základná 
škola na Tematínskej 
ulici dnes slúži 
Paneurópskej vysokej 
škole

Súkromná Vysoká škola ekonómie 
a manažmentu verejnej správy na 
Furdekovej ulici sídli v budove, ktorú 
poznajú Petržalčania ako červenú poštu

V roku 2003 ukončili 
výstavbu súkromnej 
City Univerzity na 
Panónskej ceste
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