
Dôvodová správa: 
 

V roku 2008 bola v Seredi vykonaná racionalizácie siete materských škôl, v rámci 
ktorej bolo 8 samostatných právnych subjektov materských škôl s jedálňami zlúčených do 
súčasných dvoch materských škôl, každú s tromi elokovanými pracoviskami. Mesto zároveň 
požiadalo MŠVVaŠ SR o zapísanie tejto zmeny v sieti škôl a školských zariadení. Žiadosť 
obsahovala aj elokované pracoviská školských jedální. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní neumožňuje zapísať elokované pracoviská školských jedální. Preto mesto Sereď 
požiadalo o zapísanie školských jedální na elokovaných pracoviskách materských škôl do 
siete škôl a školských zariadení ako školské jedálne, ktoré sú súčasťami kmeňových 
materských škôl. Následne  MŠVVaŠ SR na základe svojich rozhodnutí zo dňa 15.04.2015 a 
18.04.2015 zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR zariadenia školského stravovania 
pri materských školách v Seredi. 

Zriaďované školské jedálne sú:  
 

Názov školskej jedálne číslo rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR 

Školská jedáleň na Cukrovarskej ul.  č.730/44B,  926 01 Sereď ako 
súčasť Materskej  školy na Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď 

2015-9037/16705:2-10C0 

Školskú jedáleň na Fándlyho ul. č.752/17A,   926 01 Sereď ako súčasť 
Materskej  školy na Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď 

2015-9036/16707:2-10C0 

Školskú jedáleň na Pažitnej ul. č.1016/35,   926 01 Sereď ako súčasť 
Materskej  školy na Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď 

2015-9035/16711:2-10C0 

Školskú jedáleň na Murgašovej ul. č. 1991/8,  926 01 Sereď ako 
súčasť  Materskej  školy na Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď 

2015-9033/16712:2-10C0 

Školskú jedáleň na Podzámskej ul. č. 2660 /11,  926 01 Sereď ako 
súčasť  Materskej  školy na Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď 

2015-9032/16702:2-10C0 

Výdajnú školskú jedáleň na Komenského č. 1227/8, 926 01 Sereď ako 
súčasť Materskej  školy na Komenského ul. č. 1137/37, 926 01 Sereď 

2015-9034/16701:2-10C0 

 
V súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písme. g) 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: „Obec pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným 
nariadením podľa siete zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti 
materských škôl.“ 
 
V súlade s §19 ods. 1 hore uvedeného zákona „Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť 
až po jeho zaradení do siete“ 
 
Preto bol spracovaný návrh všeobecného nariadenia, ktorým mesto Sereď na základe 
rozhodnutí MŠVVaŠ SR o zaradení do siete zriaďuje zariadenia školského stravovania pre 
deti materských škôl.  


