
ŠkolstvoŠkolstvo
V  90. rokoch, po dostavbe sídliska, postupne klesal počet detí, čo sa odrazilo 
v reštrukturalizácii jasieľ, materských a základných škôl. K 1. januáru 1991 sa ich 
zriaďovateľom stala Školská správa Bratislava V. Nová zmena nastala v roku 2002, 
kedy sa zriaďovateľmi materských a základných škôl stala mestská časť. Zvyšoval sa 
počet stredných škôl, ktorých bol k počtu obyvateľov nedostatok. Politické zmeny 
priniesli zakladanie súkromných a  cirkevných škôl. V tomto období sa Petržalka 
stala sídlom vysokej školy – Ekonomickej univerzity a svoje priestory tu získali aj 
katedry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.

Prezident Michal Kováč navštívil s manželkou Petržalku 
31. mája 1995. Privítali ho tiež zástupcovia folklórneho 

súboru Ekonóm na pôde Ekonomickej univerzity.
Budova Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 

ulici v roku 1994

Ekonomická univerzita
V druhej polovici 90. rokov sa Petržalka stala sídlom vysokého školstva. Od šk. roku 
1997/1998 otvorili prvú časť priestorov Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ulici.
V tomto období získala priestory materských škôl na Znievskej a Vyšehradskej ulici Pe-
dagogická fakulta Univerzity Komenského.

Maškarný ples na ZŠ Pankúchova

K praktickým predmetom patrili 
pestovateľské práce a kurzy varenia

Jasle a materské školy
V roku 1991 sa na území Petržalky nachádzalo 12 detských jasieľ, 
32 jasieľ s  materskými školami a 20 materských škôl. Ich počet 
sa postupne znižoval: v šk. 1995/1996 z pôvodných 44 detských 
jasieľ pôsobili len dve súkromné. Počet  materských škôl sa tiež 
zmenšil: z 52 na 34 a v roku 2000 na 28. V budovách zrušených 
jasieľ a materských škôl vznikali predovšetkým školské a sociálne 
zariadenia.

Základné školy
V šk. roku 1991/1992 pôsobilo na území Petržalky 22 základných škôl. Najstaršou 
bola ZŠ Záporožská, ktorú sprístupnili ešte pred výstavbou sídliska, najmladšími 
zasa základné školy na Černyševského a  Pankúchovej ulici a  na Nobelovom 
námestí otvorené v šk. roku 1988/1989. V roku 2000 sa ich počet znížil na 18. 
K štátnym školám pribudli dve cirkevné: ZŠ Svätej rodiny na Gercenovej ulici 
(od šk. roku 1993/1994) a Cirkevná škola cirkvi bratskej na Prokofi evovej ulici 
(od šk. roku 1994/1995, dnes Cirkevná základná škola Narnia na Beňadickej ul.).

Plavecký bazén na ZŠ Pankúchova 
slúži aj na plavecké súťaže 

Žiacky olympijský deň 
na ZŠ Pankúchova 

z roku 1994

Stredné školy
Okrem najstaršieho gymnázia na Einsteino-
vej ulici (Makarenkova, otvorené v  šk. roku 
1956/1957), vznikli nové gymnáziá na Pankú-
chovej a Haanovej ulici. Zakrátko pribudli dve 
cirkevné gymnáziá: Gymnázium Svätej rodiny 
na Gercenovej a Evanjelické lýceum na Vra-
novskej ulici a súkromné gymnáziá: osemročné 
gymnázium Mercury, IP gymnázium na Krem-
nickej ulici a TOP gymnázium na Holíčskej ulici.
Sieť stredných odborných škôl tvorili Obchod-
ná akadémia na Hrobákovej ulici a dve stredné 
odborné učilištia: SOU strojárske na Vranovskej 
a SOU chemické (zaniklo už v r. 1991). Postup-
ne tu našli svoje sídlo Dievčenská odborná ško-
la na Znievskej, Súkromné SOU odevné MODIN 
na Haanovej, Stredná zdravotnícka škola na 
Strečnianskej ulici, ktorá sa sem presťahovala 
zo Staromestskej ulice, či SPŠ elektrotechnická 
na Markovej (dnes Hálovej) ulici.

Školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 
na ZŠ Pankúchova v roku 1994 

Výučba informatiky na počítačoch
v 90. rokoch

Zápis prvákov na ZŠ Pankúchova

Katedra výtvarnej výchovy 
na Pedagogickej fakulte UK 
v Bratislave spolupracovala 

s petržalskými školami 
pri výtvarných aktivitách

Do podujatia Milujeme prírodu fi nancovaným Slovnaftom 
sa zapojili aj petržalské školy. Víťazom súťaže bola 

v školskom roku 1994/1995 ZŠ na Dudovej ulici č. 4 .


