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Vzdelávanie

Rozumné mesto potrebuje vzdelaných ľudí. Cieľom moderného vzdelávania v Bratislave je zmysluplné využitie výsledkov z oblasti vývoja a realizácie 
inovácií v rôznych  oblastiach rozvoja mesta.  Dôležitá je spolupráca a prepojenie škôl s viacerými partnermi (projekty spolupráce, start-upové projekty).  
Rozumné vzdelávanie bude mať pozitívny vplyv  na uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce a tým aj na všetky ostatné vrstvy a skupiny obyvateľstva.

Podpora participácie detí a mladých ľudí na živote mesta

Je založený na vytvorení tútorstiev pre deti a mládež, so zameraním sa na jednotlivé oblasti rozvoja Bratislavy ako rozumného mesta, podpore 
zapájania sa škôl do výziev mesta cez inovatívne projekty s využívaním moderných IK technológií a inovatívnych riešení

       Posilnenie spoločenského povedomia ako reakcia na neustály technologický a spoločenský vývoj, vzdelávanie verejnosti, zahŕňajúc 
• vzdelávanie a rozvoj zručností v spolupráci verejného, súkromného a neziskového sektora (poskytnutie priestorov pre kurzy, univerzitu tretieho 

veku, kariérne poradenstvo, workshopy, rekvalifikačné kurzy,...), 
• podporu povedomia o environmentálnej stope spoločnosti (napr. význam triedenia a recyklácie odpadov, význam ochrany životného prostredia 

zdrojov pitných vôd, ekosystémov, biodiverzity),
• rozšírenie osvetových a edukačných aktivít pre sociálne slabších a znevýhodnených občanov a seniorov,...

Rozvoj infraštruktúry, podpora vzdelávania a nových foriem spolupráce 

Posilnenie spoločenského povedomia 

MESTO MÁ DOMÁCU ÚLOHU : MESTO MODERNÉHO VZDELÁVANIA
Strategický cieľ – SPOLUÚČASŤ

Opatrenia

• Počet detí a mladých ľudí zapojených do inovatívnych projektov
• Počet prenesených/adaptovaných technológií a systémov do vyučovacieho procesu
• Počet zrealizovaných workshopov/poradenských kurzov/rekvalifikačných kurzov

Merateľné ukazovatele

Inovácie vo vzdelávaní pre deti a mládež

Prístup širokej verejnosti k rôznym formám vzdelávania



Bratislava rozumné mesto 2030

Aktívne projekty:

Letná Bratislavská univerzita seniorov – bezplatné vzdelávanie seniorov (hlavné mesto Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave)

Kancelária zdravé mesto – vzdelávanie v oblasti verejného zdravia a zdravého životného štýlu so zameraním sa na udržanie dobrého 
zdravotného stavu obyvateľov Bratislavy, zmenu životného štýlu obyvateľov Bratislavy, zlepšenie životného a pracovného prostredia mesta


