
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 zariadení 
školského stravovania s názvom Školská jedáleň, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 
Prievidza (ďalej len „školská jedáleň pri strednej odbornej škole obchodu a služieb“) 
a Školská jedáleň, T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy,                 
T. Vansovej 32, Prievidza (ďalej len „školská jedáleň pri strednej odbornej škole“).    
  
  
II. Osobitná časť 
 
 
 Školská jedáleň pri strednej odbornej škole obchodu a služieb zabezpečuje 
stravovanie dochádzajúcich a ubytovaných žiakov a zamestnancov strednej odbornej 
školy obchodu a služieb. Rovnako slúži aj ako pracovisko praktického vyučovania pre 
žiakov v odboroch kuchár, čašník, servírka a hostinský. Okrem toho školská jedáleň 
poskytuje stravovanie (raňajky a večere) aj pre ubytovaných žiakov Gymnázia 
Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza a Strednej 
odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza v školskom internáte.  
 
 Základné údaje o školskej jedálni pri strednej odbornej škole obchodu a služieb:  

• kapacita kuchyne: 470 
• prepočítaný počet zamestnancov k 15.09.2018: 3,40   
• počet zapísaných stravníkov (spolu) k 1.1.2018: 367 
• počet zapísaných stravníkov (žiakov) k 1.1.2018: 246 
• počet vydaných hlavných jedál za rok 2018 k 30.09.2018: 9 993 
• počet vydaných doplnkových jedál za rok 2018 k 30.09.2018: 1 184 
• schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018: 27 508,00 eur 
• upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018: 31 875,00 eur  
• vyplatený príspevok za vydané jedlá k 30.09.2018: 17 137,38 eur  

 
 Základné údaje o školskej jedálni pri strednej odbornej škole:  

• kapacita kuchyne: 1 000 
• prepočítaný počet zamestnancov k 15.09.2018: 2   
• počet zapísaných stravníkov (spolu) k 1.1.2018: 177 
• počet zapísaných stravníkov (žiakov) k 1.1.2018: 103 
• počet vydaných hlavných jedál za rok 2018 k 30.09.2018: 8 116 
• schválený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018: 18 720,00 eur 
• upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018: 32 849,00 eur  
• vyplatený príspevok za vydané jedlá k 30.09.2018: 13 328,20 eur  

 



 Na Strednej odbornej škole, T. Vansovej 32, Prievidza stravujú denne v priemere 
100 stravníkov, na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 
1, Prievidza bolo zapísaných k 1.9.2018 280 stravníkov (žiaci aj zamestnanci spolu) 
a reálne sa stravuje v priemere 180 stravníkov.  
 
 Z kapacít týchto školských jedální jednoznačne vyplýva, že súčasný počet 
stravníkov je dostatočný na obslúženie jednou školskou jedálňou. Aj vzhľadom na 
nízky počet stravníkov školská jedáleň pri strednej odbornej škole ako samostatné 
školské zariadenie stráca svoje opodstatnenie. Pre školu je problematické 
prevádzkovať školskú jedáleň z hľadiska personálneho zabezpečenia, ako aj 
finančnej a administratívnej náročnosti.  
 
 Z pohľadu efektívnejšieho vynakladania finančných prostriedkov zo zdrojov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa javí optimálnejšie zabezpečiť stravovanie 
žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy, T. Vansovej 32, Prievidza formou 
zriadenia výdajnej školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza.  
 
 V nadväznosti na vyššie uvedené predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja:  

a) návrh na vyradenie školského zariadenia s názvom Školská jedáleň,                             
T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy, T. Vansovej 
32, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.08.2019; 

 
b) návrh na zaradenie školského zariadenia s názvom Výdajná školská jedáleň, 

T. Vansovej 32, Prievidza ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu 
a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza do siete škôl a školských 
zariadení SR od 01.09.2019.  

  
 


