
1) Objekt: Školský internát SOŠ

Adresa: Na Pántoch č. 9,831 06 Bratislava- Rača
Kontakt: p.Šmidová, e-mail: sekretariat@souo-panty.sk, telefón: +421 2 
4949 1333
Kapacita: 30 miest
Izby:  Všetky  izby  sú  2-lôžkové.  Každá  izba  má  kúpeľňu  so  sprchovým 
kútom a samostatnú toaletu.
Internet: bezdrôtové pripojenie na každej izbe za poplatok.
Cena: 80 €/mes/os
Dopravné spojenie:
-zastávka autobusu č.59 - rýchlospoj 
- zastávka autobusu č. 65,55 – krátky spoj k električkám smer Rača – 
Hlavná stanica
- zastávka električiek č. 3,5,7,11 
Služby: bufet, školské stredisko záujmovej činnosti
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2) Objekt: Školský internát SOŠ Polygrafická

Adresa: Račianská č. 190,835 26 Bratislava- Rača
Kontakt: p.Schotterová, e-mail: schotterova@polygraficka.sk, telefón: +421 
2 4488 4268
Kapacita: 4-10 miest
Izby:  Všetky  izby  sú  2-lôžkové.  Každá  izba  má  predsieň,  kúpeľňu  so 
sprchovým kútom a samostatnú toaletu. 
Internet: bezdrôtové pripojenie na každej izbe za poplatok.
Cena: 135 €/mes/os
Dopravné spojenie:
- zastávka električiek č. 3,5,7,11 
Služby: školská jedáleň, telocvičňa, tenisové kurty. 

Fotogaléria:
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3) Objekt: Školský internát pri SOŠ

Adresa: Svätoplukova č. 2,821 08 Bratislava
Kontakt: p.Janotková, e-mail: office@beautycare-study.sk , telefón: +421 
2 5026 1656
Kapacita: 15 miest
Izby:  Všetky  izby  sú  bunkového  typu  (  dvoj  a  trojposteľová  izba)  so 
sprchovým kútom. Na chodbe je kuchynka a toalety.
Internet: počítačová miestnosť s internetom.
Cena: 75 €/mes/os
Dopravné spojenie:

- autobusová stanica Mlynské Nivy – pešo cca10 min.
- hlavná železničná stanica trolejbus č. 210

Služby: bufet, TV miestnosť,práčovňa, telocvičňa, posilňovňa za poplatok.
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4) Objekt: Školský internát pri SOŠ Technickej

Adresa: Vranovská č.4, 190,851 01 Bratislava- Petržalka
Kontakt: Mgr.Pakanová, e-mail:pakanova@sosvranovska.eu, telefón: +421 
2 6381 2377 kl.37
Kapacita: 2-5 miest
Izby:  Všetky izby sú bunkového typu.  V každej bunke sa nachádzajú dve 
dvojposteľové izby, predsieň, toaleta a kúpeľňa so sprchovacím kútom.  
Internet: Internetová miestnosť a WIFI sieť 
Cena:  75 €/mes/os
Dopravné spojenie:
- MHD č.80 a 88, ktoré spájajú Petržalku s centrom Bratislavy a s 
autobusovou stanicou Nivy.
Služby:  školská jedáleň, spoločenská miestnosť s TV, telocvičňa a fitnes 
centrum.

Fotogaléria:

http://www.beautycare-study.sk/pictures/full/13/310.JPG



