
Pedagogická a sociálna 
akadémia 

Bullova 2 Bratislava





je pridružená k sieti UNESCO
je držiteľom certifikátu Európska značka 2006
pravidelne sa zapája do rôznych domácich i medzinárodných projektov
spolupracuje so školami vo Viedni, v Brne a virtuálne aj so školami v 
San 
   Diegu – California, USA
je fakultnou školou pre FifUK, PgFUK, FTUŠ
má dobré podmienky pre športové a hudobné aktivity
prijíma aj žiakov individuálne integrovaných 
absolventi úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách
v svojom školskom vzdelávacom programe kladie rovnaký dôraz na 
   všeobecnovzdelávacie aj odborné predmety
súčasťou vyučovania je zážitkové učenie, animácie, exkurzie, návšteva  
  a príprava kultúrnych a športových podujatí a pod.



   ... začiatky ..."zrodila sa„ 1. septembra 1980 s názvom  Stredná pedagogická škola históriu začala s tromi triedami v budove Gymnázia Ladislava Sáru v septembri 1981 - sa škola presťahovala do vlastných priestorov terajšej budovy na Bullovej ulici č. 2 v bratislavskej štvrti Dúbravka



Môžete sa tu 
učiť :



 Absolventi 4-ročného študijného odboru získajú 
maturitnou skúškou kvalifikáciu pedagogický asistent 
učiteľa, môžu tiež pracovať ako zamestnanci vo 
verejnom sektore, vo výkone štátnej správy a 
organizáciách tretieho sektora. 

 

Štúdium je určené, pre žiakov so 
záujmom o humanitné vyučovacie 
predmety, cudzie jazyky, pedagogiku, 
psychológiu, špeciálnu pedagogiku, 
esteticko-výchovné predmety, tvorivú 
dramatiku a telesnú výchovu.

NOVINKA



   Naša škola vyučuje 
dva svetové jazyky, 
anglický a nemecký.

Na zlepšenie jazykových 
schopností našich žiakov sa 
uskutočňujú aj poznávacie 
exkurzie ako napríklad v roku 
2009 zájazd do Londýna.



Žiakom našej školy sú k 
dispozícií aj odborné učebne
IKT
Počítačová 
miestnosť
Miestnosť ADK
Telocvičňa
Posilňovňa



 Učebne nemeckého a 
anglického jazyka

 Výtvarná miestnosť

 Spoločenská miestnosť

 Učebňa hudobnej 
výchovy

 Učebňa slovenského 
jazyka

 Dramatická 
   
   miestnosť
 Učebňa 
   biológie





O našich hladných žiakov 
sa postará ...

naša školská jedáleň

a školský bufet



Ukážka praktickej maturitnej práce





… ďalšie aktivity našich žiakov…
Pomoc pri organizácii 

Rímskych hier v Gerulate



pomoc pri organizovaní športových dní 
pre duševne a telesne chorých, kde naši 
študenti spolupracovali s vojakmi 

pomoc pri organizovaní 
majstrovstiev stolného tenisu 
pre duševne chorých 





Exkurzia : BANSKÁ ŠTIAVNICA



IMATRIKULÁCIE
   Rôzne skúsenosti získané počas štúdia si 

môžu preveriť naši žiaci aj pri príprave 
podujatia na privítanie prvákov



   Odbornú prax môžu študenti našej 
školy absolvovať aj v zahraničí. To 
im umožňuje zlepšovanie v jazykoch, 
získavanie kontaktov, skúseností čo 
im môže po skončení školy pomôcť 
pri uchádzaní sa o zamestnanie aj 
pri ďalšom štúdiu. V roku 2009 sa 
začína program s možnosťou praxi v 
zahraničí už aj pre 2 ročník 
(17rokov)



a) Školského časopisu
    - pripravuje sa časopis na 
      internetovú stránku našej školy

b) Školského rádia
  - vysiela sa každý deň, cez 

 
     veľkú prestávku 





stolný tenisstolný tenis
netradičné športy + aerobicnetradičné športy + aerobic
basketbal + floorballbasketbal + floorball
volejbalvolejbal



univerzálna karta ISIC + Euro26 , ktorá sa na školu 
zavádza tento rok (2009) pod vedením predsedu 
školskej rady žiakov.  Žiakom zabezpečuje :

  lacnejšie cestovanie 
  využitie namiesto električenky
  zľavy aj v zahraničí
  zľavy v  určitých obchodoch 
  zľava pri nákupe antivírusov
  výrazné zľavy v poistení
  a množstvo ďalších zliav na ubytovanie,  
 
     zábavu, nákup kníh, oblečenia                 
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