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Dôvodová správa

Na základe žiadosti Mesta Piešťany, ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení, bola
rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2005-6110/19577-8:098 od 1. septembra 2005
zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR Výdajná školská kuchyňa pri Školskej
jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy, Brezová 19, Piešťany s miestom prevádzkovania
Základná škola, Vajanského 35, Piešťany, v zmysle, v tom čase platných, všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Novelou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa menili názvy škôl a školských zariadení. V zmysle § 161
ods. 23 a 24 :
„Školská kuchyňa a školská jedáleň podľa doterajších predpisov je školskou jedálňou“ a
„Výdajná školská kuchyňa a školská jedáleň podľa doterajších predpisov je výdajnou
školskou jedálňou.“
V súlade s uvedenou novelou Mesto Piešťany vydalo Dodatok č. 3 k Zriaďovacej
listine Základnej školy, Brezová 19, kde pod nadpisom „Súčasti školy“ sa pôvodný text
nahradil znením:
Školská jedáleň, Brezová 19, Piešťany,
Výdajná školská jedáleň, Vajanského 35, Piešťany.
Pod takýmto názvom a sídlom sú tieto účelové školské zariadenia zaradené i v Sieti škôl
a školských zariadení SR.
Dôvodom návrhu na vyradenie Výdajnej školskej jedálne, Vajanského 35, Piešťany
ako súčasti Základnej školy, Brezová 19, Piešťany zo Siete škôl a školských zariadení SR je,
že Základná škola, Brezová 19, Piešťany (ďalej len ZŠ Brezová) už nebude vyvážať
pripravené jedlo pre žiakov Základnej školy, M.R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany (ďalej
len ZŠ Vajanského). Nárastom počtu žiakov ZŠ Vajanského a celkového počtu všetkých
stravníkov Školskej jedálne, Brezová 19, Piešťany (ďalej len ŠJ Brezová) sa prekračovala
stanovená kapacita ŠJ Brezová. To bol aj jeden z dôvodov, že minulý rok boli zamestnanci
oboch základných škôl vyradení z evidencie stravníkov.
Strava pre stravníkov ZŠ Vajanského sa bude dovážať do výdajnej školskej jedálne
zo Školskej jedálne, E.F. Scherera 40, Piešťany ako súčasti Základnej školy F.E. Scherera,
E .F. Scherera 40, Piešťany, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou.
Kapacitne táto jedáleň pokryje požiadavky na požadované počty stravníkov tak zo strany
žiakov ako aj zamestnancov škôl.
Na základe uvedeného, po konzultáciách s MŠVVaŠ SR a v zmysle
platnej
legislatívy navrhujeme od 01. 01. 2021 vyradiť Výdajnú školskú jedáleň, Vajanského 35,
Piešťany ako súčasť ZŠ Brezová zo Siete škôl a školských zariadení a k tomu istému
dátumu – 01 . 01. 2021 jej zaradenie do Siete škôl a školských zariadení SR ako:

Výdajnú školskú jedáleň, Vajanského 35, Piešťany ako súčasť Základnej školy,
Vajanského 3, Piešťany.

Žiadosť na zaradenie alebo vyradenie školského zariadenia zo siete v zmysle
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 predkladá zriaďovateľ, t.j.
Mesto Piešťany.
Sieť spravuje Ministerstvo školstva, kultúry a športu SR po vyjadrení príslušného
okresného úradu v sídle kraja, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu
územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete.
V zmysle § 19 ods. 1 a 2 výdajnú školskú jedáleň môže zriadiť Mesto Piešťany, ale
až po jej zaradení do siete. Po zaradení školského zariadenia do siete vydá Mesto
Piešťany, ako zriaďovateľ, zriaďovaciu listinu školského zariadenia.
Uvedenou zmenou by sa výdajná školská jedáleň stala súčasťou školy, v ktorej má
i sídlo.

