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1. 

Návrh uznesenia 
 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

 

odporúča schvaliť 

 

informácie o riešení kapacít základných škôl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa  

 

Mestská časť Bratislava-Rača pociťuje čoraz intenzívnejšie znižujúce sa možnosti vytvárať 

kapacity v základných školách. Školský rok 2018/2019 a výhliadky do ďalšieho školského 

roka potvrdzujú tvrdenia školského úradu, že základné školy sú kapacitne na strope. 



Zámer revitalizácie budovy bývalej ZŠ Plickova 9 pre potreby základnej školy, súkromnej 

základnej školy, prípadne ďalšieho subjektu dávajú nádej, že v prípade realizácie 

rekonštrukcie budovy bývalej ZŠ Plickova 9 sa získajú ďalšie kapacity pre plnenie povinnej 

školskej dochádzky račianskych žiakov. 

V tabuľke č. 1 predkladáme víziu potreby počtu ďalších nových tried ZŠ na obdobie štyroch 

rokov od školského roka 2020/2021 . Vychádzame z predpodkladov a podkladov materských 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača. Informáciami o deťoch, 

ktoré sú v domácnosti, resp. navštevujú MŠ v iných mestských častiach a obciach a  rôzne 

súkromné MŠ nedisponujeme. 

Tab. č. 1 

školský rok  

počet odchádzajúcich 

deviatakov v júni  šk. 

roku, ktorý 

predchádza/počet 

uvoľnených tried 

 

Sú to terajší žiaci 

Predpokladaný 

počet 

predškolákov 

našich MŠ 

odchádzajúcich 

do ZŠ 

predpokladaný 

počet potrebných 

tried 1. ročníka 

Z toho - 

potreba 

zriadenia 

ďalších nových 

učební pre 

prvákov 

2020/2021 

 96/4 8. roč. 227 11 7 

2021/2022 

 108/4 7. roč. 246 12 8 

2022/2023 

 108/5 6. roč. 240 11 6 

2023/2024 
Menej, ako 3 ročné 

 
 

 

173/7 

 

 

5. roč. 

 

 

 

odhad 

240 

 

11 

 

 

 

4 

Na základe štatistiky v tabuľke č. 1 je možné  odhadnúť prognózu potreby bežných 

vyučovacích tried (kmeňové triedy pre žiacke kolektívy) v základných školách, ktorým je 

zriaďovateľ mestská časť Bratislava-Rača. Údaje sú uvedené v tabuľke č. 2  

Tab. č. 2 

Škol. rok 

Počet existujúcich 

Tried z predch. 

roku 

Počet uvoľnených 

tried po 

deviatakoch  

Potreba ďalších 

bežných tried 1. 

Ročníka ZŠ 

Predpokladaný 

počet všetkých 

bežných tried v 

ZŠ 

2018/2019 58   

2019/2020 58 4 10 64 

2020/2021 64 4 7 67 

2021/2022 67 4 8 71 

2022/2023 71 5 6 72 

2023/2024 72 7 4 69 

 



Z tabuľky č. 2 je možné vyčítať v sivých poliach, že oproti súčasnosti vznikne v priebehu 

niekoľkých rokov postupne potreba zriadiť až 25 bežných tried  1. ročníkov a celkový počet 

tried (1.-9. roč.) narastie zo súčasných 58 na 69 tried. 

 

Okrem bežných tried bude potrebné počítať aj s týmito miestnosťami: 

 

Zberné triedy ŠKD (združovanie detí pred 8.00 hod. a po 16.00 hod.) 

Odborné učebne na výučbu výchov, cudzích jazykov, nároženstva a pod. Odhadom  je to 

ďalších 6 tried. 

 

Predpokladom má mestská časť deficit 31 tried, ktoré budú žiakmi postupne zapĺňané do roku 

2024. Opodstatnenosť rekonštrukcie ZŠ Plickova 9 je reálna. 

Ak však má základná škola spĺňať všetky zákonom stanovené  požiadavky, treba ešte 

k zriadeniu bežných tried, odborných učební, tried ŠKD pridať rekonštrukciu telocvične 

a zriadenie zariadenia školského stravovania (varňa, skladové priestory a jedáleň) a 

zrevitalizovať školský dvor. 

 

Riešenie situácie kapacít s výhľadom na 2 roky: 
 

1. školský rok 2019/2020 
 
Po intenzívnych rokovaniach s riaditeľkami oboch základných škôl sme 
spoločne našli technické riešenie a dokážeme zabezpečiť otvorenie 10 tried 
prvých ročníkov k septembru 2019. Čísla zo zápisov, ktoré prebehli v apríli 
ukazujú, že by sme mali byť schopní prijať všetky deti z príslušných rajónnych 
ulíc na základné vzdelávanie v najbližšom školskom roku.  
 
Stavebné a technické úpravy prebehnú počas letných prázdnin. Výdavky budú 
kryté z rozpočtu MČ Rača a čiastočne z vlastných rozpočtov škôl. 
 
ZŠ Tbiliská otvorí 6 prváckych tried - zrušením veľkej zborovne a riaditeľne 
vzniknú 3 nové triedy a nová zborovňa a riaditeľňa vznikne zúžením širokej 
chodby na prvom poschodí školy a prestavbou pôvodného bufetu.  
 
ZŠ Hubeného otvorí 4 prvácke triedy - ku škole sa opätovne pripojí spálňa 
škôlky, ktorá spĺňa parametre potrebné pre školskú triedu a zároveň budú 
upravené sociálne zariadenia. Prebehne aj rekonštrukcia elektroinštalácie v 
celom trakte materskej školy. Kapacita materskej školy ostane zachovaná. 

 
Na obidvoch školách budú zrealizované stavebné a technické úpravy, 
tak aby boli školy pripravené prijať zvýšený počet žiakov.  
 
 

 
2. školský rok 2020/2021 

 
- Od januára 2019 sme absolvovali 2 rokovania s hlavným mestom o 

možnosti opätovne zveriť budovu bývalej základnej školy do správy MČ 
Rača 



- Magistrát ustúpil od dlhodobého projektu zriadiť v budove ZŠ Plickova 
depozitár a archív pre Galériu a Múzeum BA. 

- absolvovali sme 2 obhliadky budovy so zástupcami mesta a s 
architektom 

- získali sme projekt a zameranie súčasného stavu budovy od Magistrátu 
BA 

- absolvovali sme 4 stretnutia so záujemcami o zriadenie súkromnej 
školy v Rači  

- začali sme spoluprácu so zriaďovateľom súkromnej školy z Petržalky, 
ktorý má záujem o zriadenia súkromnej školy v Rači a zároveň má 
záujem finančne sa spolupodieľať na rekonštrukcii budovy školy 

- škola disponuje 35 školskými triedami 
- magistrát nám dočasne zveril kľůče od budovy ZŠ Plickova 
- podávame žiadosť o zverenie budovy do správy Rače s cieľom obnoviť 

základné vzdelávanie  
- zároveň sme dali naceniť aj ďalšie alternatívy prístavby/nadstavby k ZŠ 

Tbiliská, ktoré predložíme na najbližšie rokovanie zastupiteľstva 
 

 
 

  
 
  
  

 
 
 
 
 

 
 


