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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO  

 

 

Berie na vedomie : 

Žiadosť o  zaradenie Školskej jedálne,  Andreja Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom ako súčasti  Základnej školy 

s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1,  Žiar nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení. 

 

          

Súhlasí: 
 
so zaradením Školskej jedálne,  Andreja Kmeťa č. 1,  Žiar nad Hronom ako súčasti  Základnej školy 

s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1,  Žiar nad Hronom do siete škôl a školských 

zariadení s predpokladaným termínom zriadenia: 15.08.2019. Súhlas  sa vydáva pre zriaďovateľa 

Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 975  90 Banská Bystrica s účinnosťou 

od 15.08.2019 v zmysle § 16 ods.1 písm. l) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Dňa 07.02.2019 bola doručená na mesto Žiar nad Hronom  žiadosť zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi 

Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP 19, 975  90 Banská Bystrica o súhlasné stanovisko so zaradením 

Školskej jedálne,  Andreja Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom ako súčasti  Základnej školy s materskou školou 

Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1,  Žiar nad Hronom do siete škôl a školských zariadení 

s predpokladaným termínom zriadenia: 15.08.2019 na najbližšom mestskom zastupiteľstve. Mesto Žiar nad 

Hronom sa k tejto žiadosti vyjadruje v súlade s § 16 ods.1 písm. l) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

Zariadenia školského stravovania definuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, v § 139 ako zariadenia, ktoré sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt 

jedál a nápojov. 

Zariadeniami školského stravovania sú: 

• Školská jedáleň — zriaďuje sa na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 

pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl 

a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 

môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. Školská jedáleň je školské zariadenie s jednosmennou 

prevádzkou; ak je zriadená pri školách alebo školských zariadeniach s celodennou prevádzkou alebo 

nepretržitou prevádzkou, je školským zariadením s celodennou prevádzkou. Školská jedáleň môže pripravovať 

jedlá a nápoje pre viac výdajných školských jedální. 

• Výdajná školská jedáleň — zriaďuje sa na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu 

v škole alebo v školskom zariadení; môže tiež dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných 

polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne. 

 

Žiadosť o zaradenie zariadenia školského stravovania do siete predkladá vždy zriaďovateľ predmetného 

zariadenia školského stravovania Ministerstvu školstva, vedy výskumu a športu SR v zmysle § 16 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola, 

školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené. 

Žiadosť sa podáva bez ohľadu na to, či sa žiada zaradenie samostatného zariadenia školského stravovania 

alebo zariadenia školského stravovania, ktoré je súčasťou školy.  

V súlade s § 16  ods. 8 citovaného zákona môže minister, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia 

nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa odseku 1.  

 

Základná škola s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom má na 

zabezpečenie stravy pre stravníkov zriadenú výdajnú školskú jedáleň. Prípravu a výdaj jedál zabezpečuje 

prostredníctvom Školskej jedálne zriadenej pri Základnej škole Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom pre 

žiakov školy a Školskou jedálňou zriadenou pri Materskej škole, Ul. Dr. Janského č. 2, Elokované pracovisko A. 

Kmeťa č. 11 Žiar nad Hronom, pre deti materskej školy. Vzhľadom k tomu, že od  01.01.2019 vstúpila do 

platnosti novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, ktorá sa týka poskytovania dotácie 

na stravu, bolo potrebné pristúpiť k zmene zabezpečovania stravy pre  deti a žiakov Základnej školy 

s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom. V súlade s § 4 ods. 6 

uvedeného zákona má nárok na dotáciu na  stravu vo výške 1,20 € každé dieťa, ktoré sa zúčastní 

výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Mesto 

Žiar nad Hronom ako zriaďovateľ škôl a školských  zariadení si urobilo prieskum záujmu o stravu za daných 

podmienok. Výsledkom prieskumu bol nárast počtu stravníkov v zariadeniach školského stravovania. V záujme 

zabezpečenia plynulosti prevádzok vlastných zariadení školského stravovania ako aj dodržania platnej 

legislatívy bolo vyvolané pracovné stretnutie s vedením Základnej školy s materskou školou Štefana  Moysesa,  

Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom , na ktorom sa dohodlo, že zriaďovateľ Základnej školy 

s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar nad Hronom  požiada MŠVVaŠ o 

vyradenie výdajnej školskej jedálne zo siete škôl a školských zariadení a následne ju zruší. Zrekonštruuje 

priestory pre zriadenie vlastnej školskej jedálne  a požiada MŠVVaŠ o zaradenie Školskej jedálne,  Andreja 



Kmeťa č. 1, Žiar nad Hronom ako súčasti  Základnej školy s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja 

Kmeťa č. 1,  Žiar nad Hronom do siete škôl a školských zariadení s predpokladaným termínom zriadenia: 

15.08.2019 z dôvodu, aby bola zabezpečená kontinuita podávania stravy žiakom školy a deťom materskej 

školy. Zriaďovateľovi  Základnej školy s materskou školou Štefana  Moysesa,  Andreja Kmeťa č. 1, 965 01 Žiar 

nad Hronom ako aj vedeniu školy boli doručené oznámenia o ukončení poskytovania školského stravovania tak 

pre žiakov školy ako aj pre deti materskej školy k 31.08.2019.  

Zmena výdajnej školskej jedálne na školskú jedáleň zakladá zvýšené nároky na rozpočet mesta, vzhľadom 

k tomu, že narastie počet stravníkov ako aj pracovných síl. Obec v súlade s § 6 ods. 12 písm. b) zákona NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa 

osobitného predpisu dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, 

zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného 

školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej 

školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ 

cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej 

školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, 

zriaďovateľ súkromnej materskej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného 

školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa, poslucháča 

alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových 

škôl, materských škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo okresný úrad v 

sídle kraja. 

 

Materiál bol vopred odkonzultovaný s poslancami mestského zastupiteľstva a prerokovaný na Komisii školstva 

a kultúry. 


