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Vybavenie a financovanie ŠJ Karloveská 61 

     Školská jedáleň Karloveská 61 bola prevádzkovaná súkromným poskytovateľom 

stravovacích služieb od roku 2001.  

V zmysle §6 odst. 15 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zabezpečuje podmienky na 

stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je 

zriaďovateľom, a to formou zriaďovania zariadení školského stravovania .  

     Po výpovedi zmluvy o nájme nebytových priestorov uzavretej so súkromným stravovacím 

zariadením Anny Brinkáčovej a následnej obhliadke priestorov kuchyne, prislúchajúcich 

priestorov a zariadení, vyplynula potreba vybaviť kuchyňu zariadením nevyhnutným 

k uvedeniu kuchyne do prevádzky. Po odbornom posúdení súčasného stavu a funkčnosti 

zariadenia kuchyne,  bola stanovená odhadovaná kapitálová investícia navýšená na tridsaťtisíc 

eur, oproti prvému odhadu dvadsaťtisíc eur, ktorý vychádzal z vyčíslenia vstupných investícií 

súkromnej prevádzkovateľky k septembru 2016. 

     V priestoroch kuchyne prebehnú podľa harmonogramu nevyhnutné práce, ktoré 

zabezpečia bezproblémový chod prevádzky spĺňajúci podmienky a predpisy príslušných 

orgánov št. správy (hygiena, požiarne smernice, BOZP...) ako napr. revízia elektroinštalácie, 

kanalizácie, vymaľovanie. 

     Jedáleň zriadená obcou – je originálnou kompetenciou obce a vzťahujú sa na ňu    

všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2015 a č. 2/2015. 

A. VZN č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia na kalendárny rok v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. § 2 Výška dotácie ods. 3: 

„Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) na prevádzku a mzdy na 

potenciálneho stravníka zariadenia školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti na príslušný kalendárny rok vo výške najmenej 150,- € na jedného 

potenciálneho stravníka.“ § 5 Školská jedáleň ods. 3: „Výšku finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na žiaka (potenciálneho stravníka) na zariadenie školského 

stravovania pre žiakov základnej školy a spojenej školy sa vypočíta ako súčin počtu žiakov 

potenciálnych stravníkov a ročnej dotácie.“ (potenciálny stravník = žiak školy zapísaný 

k Eduzberu 15.9. príslušného roka) . V roku 2016 bolo k 15.9. v ZŠ Karloveská 61 

v Eduzbere 448 žiakov. 
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Podľa údajov z výkazu o zariadení školského stravovania za rok 2016 bol priemerný 

počet skutočných stravníkov nasledovný: 

Obdobie Žiaci 
Dospelí stravníci 

(zamestnanci) 
Cudzí stravníci 
(dôchodcovia) 

Spolu Vydané jedlá 

Sept-Dec 2016 394 48 15 457 28 100 

 

Na prevádzku jedálne prispievajú aj zákonní zástupcovia detí prostredníctvom režijného 

poplatku, (0,1 eur/obed) podľa:  

B. VZN č. 2/2015 o výške príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Toto nariadenie okrem iného stanovuje 

príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup 

potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem a výšku 

režijných nákladov. 

 


