
Dôvodová správa 
 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj je podľa § 9 ods. 2 písm. d) 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 zriaďovateľom 
zariadenia školského stravovania s názvom Školská jedáleň, Jánošíkova 4, Nové 
Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, 
Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „školská jedáleň“).    
   
II. Osobitná časť 
 
  
 Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov a zamestnancov nielen Strednej 
odbornej školy obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 
(ďalej len „stredná odborná škola“), ale primárne Gymnázia M. R. Štefánika, 
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom (ďalej len „gymnázium“). Z priemerného 
mesačného počtu obedov (cca 2 328 obedov) je cca 1 685 obedov pre gymnázium.  
 
 Základné údaje o školskej jedálni:  

• kapacita kuchyne: 850 
• prepočítaný počet zamestnancov k 01.09.2018: 4   
• počet zapísaných stravníkov k 01.01.2018: 1 200  
• počet vydaných hlavných jedál k 30.09.2018: 20 954 
• schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018: 42 187,00 eur 
• upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018: 43 583,00 eur  
• vyplatený príspevok za vydané jedlá k 30.09.2018: 33 898,88 eur  

 
 Stredná odborná škola ako správca školskej jedálne predložila Trenčianskemu 
samosprávnemu kraju žiadosť o zmenu správy školskej jedálne do správy gymnázia. 
 
 Priľahlé budovy, ktoré má stredná odborná škola v správe, sú buď predané, 
alebo v odpredaji. Školská jedáleň je samostatným subjektom bez väzieb na 
inžinierske siete na iné budovy (voda, plyn, elektrická energia). Školská jedáleň má 
samostatný vchod, príjazdovú cestu aj vlastné vykurovanie. Naviac, leží v blízkosti 
gymnázia, čo nebude spôsobovať gymnáziu problémy pre zabezpečenie správy 
tohto objektu.  
 
 Stredná odborná škola má problém spravovať školskú jedáleň, nakoľko 
v dôsledku predchádzajúcich transformačných a optimalizačných procesov spravuje 
viacero budov, čo je pre školu z ekonomického, administratívneho, ako aj časového 
hľadiska veľmi náročné.   
 
 Zámer strednej odbornej školy preradiť správu školskej jedálne bol prerokovaný 
v rade školy s pozitívnym stanoviskom. Rovnako tak gymnázium súhlasí s prevodom 
školskej jedálne do svojej správy.   
 
 
 
  



 V nadväznosti na vyššie uvedené predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja:  

a) návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, 
Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom zo siete 
škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019; 

 
b) návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň, 

Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika, 
Športová 41, Nové Mesto nad Váhom do siete škôl a školských zariadení SR 
od 01.09.2019.  

 
 
    
 
  


