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1. Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

 
zaradenie Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole, Novohorská ul., súpisné  
číslo 7487, do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  
a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR, za účelom  zriadenia školskej kuchyne a školskej 
jedálne ako súčasti materskej školy  s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 01.09.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       2.   Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča 
  

MZ MČ Bratislava-Rača 
 

  schváliť  
 

zaradenie Zariadenia školského stravovania pri Materskej škole, Novohorská ul., súpisné  
číslo 7487, do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania  
a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR, za účelom  zriadenia školskej kuchyne a školskej 
jedálne ako súčasti materskej školy  s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 01.09.2018 
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3. Dôvodová správa 
 

Dňa 13.12.2016 bolo uznesením č. UZN 236/13/12/16/P Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Rača (ďalej len „Miestne zastupiteľstvo“) schválené zaradenie  Materskej školy, 
Novohorská ul., súpisné číslo  7487, do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR (ďalej len „sieť škôl“), za účelom  
zriadenia materskej školy s predpokladaným dátumom začatia prevádzky 01.09.2018. Podľa 
projektovej dokumentácie bude súčasťou tejto materskej školy aj zariadenie školského stravovania 
(školská jedáleň), ktorého zaradenie do siete škôl musí byť tiež schválené Miestnym 
zastupiteľstvom. 

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.  
 
Zaradenie zariadenia školského stravovania podobne, ako pri žiadosti o zaradenie materskej 
školy do siete vyžaduje: 

1. súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača vyjadrený formou uznesenia, 
2. vyjadrenia orgánov štátnej správy k priestorom stanovené zákonom č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zvyčajne až po ukončení rekonštrukčných prác), 

3. vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v oblasti splnenia hygienických 
požiadaviek stanovených predpismi, 
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4. vyjadrenie Inšpektorátu práce pre oblasť BOZP a zamestnávania, 
5. vyjadrenie Hasičského a záchranného útvar hl. mesta SR, Bratislavy v oblasti požiarnej 

ochrany, 
6. vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy, t.j. Mestskej školskej rady v Bratislave, 
7. predloženie žiadosti MŠVVaŠ SR o zaradenie Zariadenia školského stravovania (školskej 

jedálne), ako súčasti  Materskej školy, Novohorská ul., súp. č. 7487, Bratislava do siete škôl 
spolu s vyššie uvedenými vyjadreniami. 
 

Mestská časť Bratislava-Rača bude zriaďovateľom Materskej školy Novohorská ul.,  
súp. č. 7487 a Zariadenia školského stravovania, ktoré bude jej súčasťou. K ich zaradeniu do siete 
škôl však mestská časť požiada Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu dvomi samostatnými 
žiadosťami. 
Nakoľko sa mestská časť Bratislava-Rača  uchádza o finančné prostriedky zo zdrojov Európskej 
únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), musia byť obe žiadosti 
o zaradenie podané najneskôr ku dňu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
v marci 2017.  
 
 


