
NEDOSTATOK MIEST V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH PRE BUDÚCE ŠKOLSKÉ ROKY 

 

Zdroj: egov.raca.sk – register k 02.01.2020 

Pre budúci vývoj je potrebné porovnať deti vo vekových kohortách 1 rok plus pretože deti menej 

ako 1 rok je určité oneskorenie pri presune do systému CoraGeo (cca 4 týždne) – teda aktuálne nie 

je možné zodpovedne posúdiť, či počet novonarodených detí v Rači klesá alebo zostáva na 

približne rovnakej úrovni – upozorňujeme tiež na to, že aj pri tomto oneskorení je počet detí 0 

ročných na vyššej úrovni ako aktuálny počet detí vo veku 6 rokov. 

Údaje – Demografia Rače – Štatistický úrad k 31.12.2018 

 



https://vekovastruktura.statistics.sk/index.php?lang=sk&geo=SK0103529354 

Pre porovnanie a predikciu vývoja v prípade novostavieb dávame porovnanie populácie Závadska 

vs. ulica Malokrasňanská, kde sú evidované trvalé pobyty iba v novostavbách.  

K 15.9.2019  

Závadska – 1083 TP, 171 predprodukt. (15,79%), 588 produkt. (54,29%), 324 poprodukt. (29,92%) 

Malokrasň – 368 TP, 86 predprodukt. (23,37%),   269 produkt. (73,10%),  13 poprodukt. (3,53%) 

K 15.01.2020 

Závadska – 1089 TP, 179 predprodukt. (16,44%), 582 produkt. (53,72%), 328 poprodukt. (30,12%) 

Malokrasň – 470 TP, 119 predprodukt. (25,32%),   333 produkt. (70,85%),  18 poprodukt. (3,83%) 

Poz.: predproduktívny vek – 0-14, poproduktívny vek 65+ rokov 

Podľa  prepočtov približne 70% detí z ročníku navštevuje obecné školy v Rači – zvyšok navštevuje 

súkromné, cirkevné či iné školské zariadenia. 

Podľa týchto prepočtov (ide o dáta štatistického úradu na kalendárny rok k 31.12.2018) – ide 

ÚPLNE MINIMÁLNE o tieto potrebné počty tried (je však predpoklad vyššieho počtu): 

2009 – 203 narodených detí, potreba 6,5 tried – skutočnosť 7 tried 

2010 – 233 narodených detí, potreba 7,5 tried (233/100*70/22detí v triede)  – skutočnosť 

2016/2017 8 tried 

2011 – 260 narodených detí, potreba 8,3 tried – skutočnosť 2017/2018 9 tried 

2012 – 271 narodených detí, potreba 8,6 tried – skutočnosť 2018/2019 9 tried 

2013 – 263 narodených detí,  potreba 8,4 tried (263/100*70/22detí v triede) – skutočnosť 

2019/2020 – 9 tried  

2014 – 278 narodených detí, potreba 2020/2021 min. 8,9 tried  – končia 4 triedy 9 ročník + cca 1 

osemročné gymnázia + 1 trieda neotvorená MŠ Hubeného – deficit 3 triedy (4) 

2015 – 325 narodených detí, potreba 2021/2022 min. 10,3 tried – končia 4 triedy 9 ročník + cca 1 

osemročné gymnázia + 1 trieda neotvorená MŠ Hubeného – deficit 5 tried (6) 

2016 – 326 narodených detí, potreba 2022/2023 min. 10,3 tried – končí 5 triedy 9 + cca 1 

osemročné gymnázia + 1 trieda neotvorená MŠ Hubeného – deficit 4 triedy (5) 

2017 – 314 narodených detí, potreba 2023/2024 min. 10 tried – končí 6 tried 9 (súčasné 5 triedy – 1 

osemročná) + cca 1 osemročné gymnázia (škôlka MŠ Hubeného už neexistuje) – deficit 3 triedy (4) 

2018 – 314 narodených detí, potreba 2024/2025 min. 10 tried – končí 6 tried 9 (súčasné 4 triedy – 1 

osemročná) + cca 1 osemročné gymnázia – deficit 3 triedy (4) 

2019 – dáta registra obyvateľov k cca 30.11.2019 – 299 detí tj. k 31.12.2019 cca stav ako v roku 

2018 

Najnižší variant:  Nasledujúcich 5 rokov je deficit minimálne 18 tried (bez rušenia MŠ Hubeného 22 

tried; ak sa zaráta aj to, že počet cirkevná škola nemôže už zvyšovať počet tried a teda nasledujúce 

roky otvoria iba jeden alebo dva ročníky – a nie 3 triedy ako v školskom roku 2019/2020- je 

https://vekovastruktura.statistics.sk/index.php?lang=sk&geo=SK0103529354


predpoklad deficitu na úrovni 23 resp. 27 tried bez rušenia MŠ Hubeného) bez efektu napr. Rínku 

Rača a za predpokladu zachovania osemročných gymnázií. 

Aktuálny stav počtu tried na Spojenej škole Jána de la Salle je nasledovný: 

1 trieda – 3x, 2. trieda – 2x, 3. trieda – 2x, 4. trieda – 3x, 5. trieda – 2x, 6.trieda – 1x + prima, 

7.trieda 1x + sekunda, 8. trieda 1x + tercia, 9. trieda 1x + oktáva 

 

Podľa inej (vyššej) predikcie je aktuálne takýto stav potrieb tried (materiál MiZ Rača jún 2019) 

 

 

Predikcia riaditeliek základných škôl o možných počtoch prvých tried v nasledujúcich rokoch: 

Odhadovaný počet uvoľnených miestností (tried), ktoré budú môcť byť využiteľné, ako triedy pre 

budúcich prvákov v jednotlivých školách a školských rokoch 

ZŠ s MŠ Komenského, Hubeného 25 

Od školského roka 2021/2022 potrebujeme 1 triedu MŠ, aby sme dokázali udržať počet tried (31) 

a nemuseli prepúšťať zamestnancov (škola bez odborných učební) a mali zriadenú potrebnú učebňu 

informatiky – tento predmet sa učí takmer v každom ročníku 1 – 9 v každej triede a chýba 1 učebňa. 

Súčasne rátame v každom roku zrušenie 1 triedy 6. ročníka  8-ročné gymnázium. (Nemusí sa stať.) 

Na základe uvedeného  

Školský rok Počet uvoľnených tried  
pre žiakov 1. roč. 
bez rušenia 1 triedy v materskej škole 

Počet uvoľnených tried  
pre žiakov 1. roč. 
so zrušením 1 triedy v materskej škole 

2020/2021 4 4 

2021/2022 3 4 

2022/2023 4 4 

2023/2024 4 4 

2024/2025 4 4 

 



ZŠ Tbiliská 4 

Školský rok Počet uvoľnených tried  
pre žiakov 1. roč. 
 

2020/2021 2 

2021/2022 2 

2022/2023 2 

2023/2024 3 

2024/2025 3 
 

Porovnanie dvoch predikcii: 

2019/2020 9 tried vs. 10 tried 

2020/2021  9 tried vs. 11 tried 

2021/2022 11 tried vs. 12 tried 

2022/2023 10 tried vs. 11 tried (výstavba Rínok Rača + 1 trieda) 

2023/2024 – 10 tried vs. 11 tried (výstavba Rínok Rača + 1 trieda) 

2024/2025 – 10 tried vs. 11 tried (odhad) (výstavba Rínok Rača + 2 triedy) 

Rozdiel za 5 rokov + 6 tried 

Stredný variant: Nasledujúcich 5 rokov je deficit minimálne 24 tried (bez rušenia MŠ Hubeného 28 

tried; ak sa zaráta aj to, že počet cirkevná škola nemôže už zvyšovať počet tried a teda nasledujúce 

roky otvoria iba dva ročníky je predpoklad deficitu na úrovni 29 resp. 33 tried) bez efektu napr. 

Rínku Rača a za predpokladu zachovania osemročných gymnázií. 

Pozn: 

Očakávaný počet prvých tried v školskom roku 2019/2020 bol 10 tried prvákov – nakoniec 

postačuje počet tried 9 – je to spôsobené aj tým, že časť rodičov, ktorých deti neboli prijaté na ZŠ 

Hubeného sa rozhodlo (pravdepodobne z dôvodu vzdialenosti od bydliska) umiestniť dieťa v inej 

škole (o jednu triedu naviac tvorila aj cirkevná škola v Rači). 

Preto aj počet odhadovaných potrebných prvých tried môže variovať o +10% - treba však upozorniť 

na to, že vychádzame stále z počtov, do ktorých sa započítava iba súčasný stav a nie príchod 

možných nových žiakov prisťahovaním do novostavieb. Tiež vekové kohorty sú aktuálne 

v predškolskom veku ešte početnejšie ako vekové kohorty 6 rokov plus. 

Stredný variant s Rínkom Rača: Nasledujúcich 5 rokov je deficit minimálne 28 tried (bez rušenia MŠ 

Hubeného 32 tried; ak sa zaráta aj to, že počet cirkevná škola nemôže už zvyšovať počet tried 

a teda nasledujúce roky otvoria iba dva ročníky je predpoklad deficitu na úrovni 33 resp. 37 tried) 

za predpokladu zachovania osemročných gymnázií. 

 

Preverované možné alternatívy pre školský rok 2020/2021 (predpoklad potrieb 9-11 tried ZŠ): 

A. Preverovala sa alternatíva dvojsmenných prevádzok škôl Tbiliská resp. Hubeného, nakoľko 

však je možné reálne variovať iba prvý stupeň (pre počty hodín) – pri preverení potrieb 



školských klubov - družín (navštevuje ich viac ako 90% žiakov) nie je reálne vytvoriť triedy 

pre „poobedňajšiu smenu“ – jedine zrušením družín, čo je nereálne (rodičia vo väčšine 

prípadov nemajú možnosť zobrať dieťa domov zo školy o 12,00) 

B. Ďalšou preverovanou alternatívou na základe rokovania s riaditeľskou SOŠ Na pántoch p. 

Katreniakovou je možnosť prenajatia – podľa posledného vyjadrenia p. riaditeľky 

Katreniakovej z decembra 2019 - cca 7 tried (veľká časť 1. poschodia so samostatným 

vchodom) na SOŠ Na pántoch, potrebná úpravu areálu – hracie prvky a podľa všetkého 

zavedenie školského autobusu.  Znamenalo by to vytvorenie tried pre potreby dvoch max. 

troch školských rokov s tým, že ale dané triedy je následne potrebné presunúť do nášho 

školského zariadenia. 

Z dlhodobejšieho hľadiska je potrebné uviesť, že nie je možné Na pántoch umiestniť druhý 

stupeň pre náročnosť rozvrhu, učební a presunov učiteľov – ale iba prvý stupeň – tak by to 

bolo aj v budúcnosti. 

Nevýhodou tejto alternatívy je vzdialenosť a tiež nemožnosť to mať ako dlhodobé riešenie 

(max. na 2-3 školské roky).  

 

C. Na základe stretnutia s riaditeľkami našich dvoch ZŠ je možná pre školský rok 2020/2021 sa 

preverovali ďalšie alternatívy– po zhodnotení hygienika však nie je možné vytvoriť  dve 

triedy na prízemí ZŠ Tbiliská (svetlotechnika), - je potrebné upraviť dve učebne tak, aby sa 

mohli využívať aj ako triedy ZŠ – takto vzniknú dve triedy,  ďalšia úprava dispozícií a učební 

plus neotvorenie žiadnej ďalšej triedy MŠ na Hubeného – a rozšírenie o ďalšiu triedu ZŠ. 

V prípade Tbiliskej to však bude pravdepodobne znamenať potrebu rozšírenia kapacity 

kuchyne a jedálne – možnosť prerobenia učiteľského bytu – potrebne stavebne doriešiť 

(preveriť). 

Pri nedostatku počtu tried v materských školách je potrebné tiež začať riešiť novú škôlku 

MŠ Tramín – aktuálne sa je pripravovaná urbanistická štúdia.  Navýšením počtu tried 

v samostatných MŠ bude nevyhnutné v postupne úplne zrušiť „sekciu  MŠ Hubeného“.  

Zároveň sa v zmysle dohody s Gymnázium Hubeného rieši prenájom od školského roku 

2020/21 dvoch tried v prístavbe (pôvodne sa analyzovala možnosť štyroch tried, dve 

miestnosti v prízemí však nespĺňajú hygienické normy na výučbu). S týmto riešením by na 

školský rok 2020/21 chýbala už iba cca jedna trieda (možno aj žiadna – ak by bol vývoj 

podobný ako v roku 2019). 

Deficit 2020/21 – 3 triedy (riešené priebežne v Gymnáziu Hubeného(?) 

Preverované možné alternatívy pre školský rok 2021/2022 (predpoklad potrieb 11-12 tried ZŠ): 

         Podľa vyjadrenia riaditeliek ZŠ Tbiliská a Hubeného v prípade ďalšieho neotvorenia triedy na 

MŠ Hubeného by bolo možné vytvoriť na týchto dvoch školách dokopy maximálne 6-7 tried.  

Zvyšný potrebný počet (4 až 6  tried) by bolo nutné umiestniť do SOŠ Na pántoch alebo 

alternatívne sa rieši 7 možných tried v SOŠ Hlinická (tam je potrebná kompletná oprava sociálnych 

zariadení). 

Je potrebné však uviesť, že priestory Pánty a/alebo Hlinická by boli iba dočasné – na dva-tri školské 

roky resp. max. do prechodu tried do druhého stupňa. 

Deficit 2021/22 – min. 4-6 tried – potrebné umiestniť do SOŠ Pánty alebo SOŠ Hlinická 

Potreba riešenia pre obdobie od 2022/2023: 



V školskom rokoch 2022/2023 sa predpokladá potrebný deficit 4-5 tried ZŠ – potrebné začať 

umiestňovať – ideálne spoločne s triedami SOŠ Pánty(SOŠ Hlinická) do nových priestorov 

V školskom roku 2022/2023 je predpoklad 4-5 tried ročníka plus 4-6 tried z Pántov(Hlinickej) a 3 

triedy ročníkov z Gymnázia Hubeného tj. potrebné umiestniť 11-14 tried 

 

Možné riešenia: 

 

Podľa architektonickej štúdie prístavby Tbiliská je možné (potrebné definitívne preveriť s kapacitou 

jedálne a pod.) vybudovať 14 tried (vyjadrenie hygienika). Na tento projekt je potrebné územné 

a stavebné povolenie. Aktuálne je vysúťažený architekt a do februára 2020 má byť pripravená 

projektová dokumentácia na spojené územné a stavebné konanie. Predpokladaná nedeficitná 

naplnenosť ZŠ Tbiliská s prístavbami je v školskom roku 2022/2023.  

V školskom roku 2023/24 už vo všetkých variantoch nebude ZŠ Tbiliská s prístavbami a ZŠ 

Hubeného bez MŠ postačovať na potrebnú kapacitu ZŠ. 

 

Aktuálny stav:  Pokračuje sa v procese projektovej dokumentácie – vo februári má byť projekt na 

spojené stavebné a územné konanie , v prípade vyhlásenia projektu IROP je potrebné získať 

právoplatné stavebné povolenie do júna 2020  (jeden externý účastník konania – rodinný dom) 

Rekonštrukcia ZŠ Plicková –  

Existujú tri alternatívy: 

1.) 

Oprava celej ZŠ Plicková na náklady MČ Rača – dané je bez garancie 3 mil. € z fondov EÚ nereálne – 

v prípade schválenia fondov EÚ je to tiež na hranici možností samosprávy – nevraviac o nákladoch 

do doby, kedy by škola bola plne obsadené (potrebné niekoľkoročné dofinancovanie zo strany 

obce). Táto alternatíva bola vyhodnotená ako NEREALIZOVATEĽNÁ 

2.) 

Získanie súkromné investora – škola Félix, ktorý by časť A školy dostal do nájmu na obdobie 25 

rokov – opravil by ju postupne z vlastných zdrojov . Telocvičňa, jedáleň aj kuchyňa by boli 

spoločné. Je potrebné predpokladať, že daná súkromná škola by oslovila aj rodičov z Rače a teda 

potrebný počet tried v ročníku by sa v ideálnom prípade znížil o jednu triedu/ročník. 

K danému je potrebné uviesť, že mestská časť Bratislava-Rača získala danú budovu do správy po 12 

rokoch v septembri 2019 – predošlé návrhy na riešenie – vysoká škola resp. gymnáziu s ruským 

jazykom (2009) ani škola s nemeckým jazykom (vyjadrenie bývalého starostu Pilinského 2014) 

neboli realizované. Prenájom škole Félix, ktorá by časť školy opravila na vlastné náklady, je po 12 

rokoch jediným reálnym riešením – ide o funkčnú sieť škôl. 

Časť B by následne opravila mestská časť Rača v dvoch fázach 

- prvá fáza oprava aktuálnych 18 tried budovy B – pre prvý stupeň 14 tried plus kabinety, zborovňa 

a riaditeľňa, pre udržateľnosť by v tejto fáze – prvých 5 rokov postačovalo 10 tried (2x každý ročník 

od 1. triedy po 5. triedu) plus učebne a kabinety.  



- druhá fáza – prístavba budovy tak, aby bolo možné zriadiť plnohodnotnú školu aj pre druhý 

stupeň s učebňami – v tom prípade je potrebných 18 tried (2 triedy v ročníku) – musí byť otvorené 

najneskôr do 5 rokov od otvorenia školy v prvej fáze. 

3.) 

Kompletný dlhodobý prenájom ZŠ Plickova súkromnému investorovi s tým, že by mestská časť 

v danom objekte nemala žiadne triedy ZŠ – v tom prípade by súkromná škola iba znížila potrebný 

počet tried odhadom cca 1 triedy na ročník. Musela by byť škola Na pántoch v tom prípade 

zriadená ako prvostupňová škola na stálo a ZŠ Hubeného a Plicková by od školského roku 

2023/2024 (v prípade 4 ročnej školy) museli otvárať každý rok o jednu triedu pre 5 ročník naviac 

(presun detí z SOŠ Na pántoch – čo by vytvorilo ale aj ďalší nedostatok prvých tried daných škôl. 

Toto riešenie je teda v princípe realizovateľné, vytvorilo by to však problémy v neskoršom období 

pre nedostatok miest v obecných základných školách. 

 

Jednoznačne najlepším riešením je teda alternatíva 2. 

 

Projekt IROP – základné podmienky známe zo stretnutia na BSK dňa 05.09.2019 

- Projekt na základe požiadavky BSK na presun financií na daný účel – to bolo splnené – viď 

tlačová správa BSK dňa 18.09.2019  

- Predpoklad vyhlásenia jeseň 2019/zima 2020 

- Maximálna možnosť čerpania 3 milióny eur/projekt 

- Jedna obec môže žiadať iba jeden stavebný projekt rozšírenia tried (nie je možné žiadať ani 

dav projekty v súhrnnej výške 3 mil. €) 

- Podmienkou je právoplatné stavebné povolenie na danú stavbu/prístavbu do 30.06.2020 

(hraničný termín na odovzdávanie projektov 

- Podmienkou je najneskoršie otvorenie tried v septembri 2023 – teda stavba musí v zmysle 

termínov byť skolaudovaná cca marec 2023 

- V školskom roku 2023/24 musí byť plná naplnenosť daných tried, o ktoré sa škola rozšírila 

(vznikla nová škola) – túto podmienku (informácie vyššie) by mestská časť Bratislava-Rača 

splnila pravdepodobne už v školskom roku 2022/23 

- Z projektu sa nemôže financovať vnútorné vybavenie školy  

- Musíme byť investor aj stavebník zámeru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


