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1.     Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

 

predpokladaný počet tried potrebných na zvyšujúce sa kapacity základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača v období od 2020 do 2024,  

ako informáciu k voľbe ďalšieho postupu zvyšovania kapacít základných škôl. 

 

 

 

 

 
2.      Stanovisko komisie 

 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

 

predpokladaný počet tried potrebných na zvyšujúce sa kapacity základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača v období od 2020 do 2024,  

ako informáciu k voľbe ďalšieho postupu zvyšovania kapacít základných škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Dôvodová správa  

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

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

po ňom nasledujúceho, potvrdzujú tvrdenia školského úradu, že základné školy sú kapacitne  

na strope. 

Už v roku 2018 bolo na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva predložených niekoľko možností 

zvýšenia kapacít základných škôl, medzi ktorými bola prístavba alebo nadstavba ZŠ Tbiliská 

4 a možný zámer revitalizácie budovy bývalej ZŠ Plickova 9 pre potreby základnej 

školy, súkromnej základnej školy, prípadne ďalšieho subjektu. Tieto zámery dávajú nádej,  

že v prípade ich realizácie 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 predpokladov 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 v MŠ, 

ktorých sme 

zriaďovateľ, ktorí 

odchádzajú 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 predchádzajúceho 

školského roku 

Počet uvoľnených 

tried po deviatakoch 

v danom roku 

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 71 

2021/2022 67 4 8 79 

2022/2023 71 5 6 85 

2023/2024 72 7 4 89 



 

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 89 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, náboženstva a pod.  

Odhadom  je to ďalších 6 tried.  

Ďalšie miestnosti: zborovňa, kabinety na uloženie učebných pomôcok. 

 

Predpokladom má mestská časť deficit 37 tried (bežné + odborné učebne, triedy ŠKD), ktoré 

budú žiakmi postupne zapĺňané do roku 2024 plus zborovňa a kabinety, ktoré v tomto čísle 

nie sú započítané. Opodstatnenosť rekonštrukcie ZŠ Plickova 9 a výstavba (prístavba) ďalšej 

školy na mieste. 

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 (várňa, skladové priestory a jedáleň)  

a zrevitalizovať školský dvor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Stanoviská stálych komisií 

Materiál:  

Predpokladané potrebné kapacity a počet tried k rekonštrukcii v ZŠ Plickova 9 na obdobie 4 -5 rokov 

 

 

 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková  

 
  

Komisia školská, kultúrna, 

športová a pre podporu 

podnikania  

a vinohradníctva 

 

odporúča MZ MČ Bratislava – Rača schváliť informácie o 

riešení kapacít základných škôl.  

 

 

 

A 

   


