
Školské stravovanie 

 
     Zariadenia školského stravovania, ktoré sú súčasťou škôl sa zriaďujú na výrobu, 

konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenia školského stravovania sú školská jedáleň 

a výdajná školská jedáleň, ktoré zabezpečujú školské stravovanie. 

 

     V zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja je  36 zariadení školského 

stravovania z toho je 15 školských jedální s jednozmennou prevádzkou,  12 školských jedální 

s celodennou prevádzkou a 9 výdajných školských jedální.  

 

     Školská jedáleň – v zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu 

jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Poskytuje 

jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školská jedáleň je školské zariadenie 

s jednozmennou, alebo celodennou prevádzkou. Zároveň môže pripravovať jedlá a nápoje pre 

viac výdajných školských jedální. 

 

      Výdajná školská jedáleň - v zmysle § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zriaďuje na výdaj, 

konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom 

zariadení.   

 

      Úhrada nákladov za stravovanie - samosprávny kraj  poskytuje stravovanie žiakom za 

čiastočnú úhradu nákladov. Z uvedeného vyplýva, že hodnota hlavného jedla pozostáva 

z nákladov na potraviny a z osobných a prevádzkových nákladov. Náklady na potraviny  podľa 

vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky uhrádza zákonný 

zástupca. Na osobných a prevádzkových nákladoch sa podieľa zriaďovateľ školy. Príspevok na 

režijné náklady uvedený v Dodatku č. 1 k VZN č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v zariadeniach 

školského stravovania a v Dodatku č. 3 k VZN č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v zariadeniach 

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja  

uhrádza zákonný zástupca žiaka. Uvedené režijné náklady sa nepodieľajú na hodnote hlavného 

jedla. Tvoria doplnkový zdroj na iné prevádzkové náklady (menšie opravy, údržba, nákup 

inventáru ......).   

 

      Na stránke TTSK v sekcii Samospráva – Dokumenty je uverejnené Všeobecne záväzné 

nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v zariadeniach 

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja,  

Dodatok č. 1 k VZN č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 

príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrady v zariadeniach školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Dodatok  č. 3 

k VZN č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné 

náklady a podmienky ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. 

       



 

https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11072.pdf 

 

https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11073.pdf 

 

https://www.trnava-vuc.sk/data/att/15881.pdf 

 
 

Bližšie informácie o všetkých podmienkach stravovania v školskej jedální vždy podá príslušná vedúca 

školskej jedálne.  

 

Zoznam školských jedální – jednozmenná prevádzka 

 

1. Školská jedáleň, 

   ako súčasť Gymnázia Jána Hollého, Na hlinách 729/30,   Trnava 

 

2. Školská jedáleň,  

            ako súčasť Strednej priemyselnej školy, Komenského 1,  Trnava 

 

      3.  Školská jedáleň, 

      ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb,  

      Lomonosovova 2797/6,       Trnava 

 

4. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Gymnázia Á. Vámbéryho s VJM,  

      Námestie sv. Štefana 1190/4,      Dunajská Streda 

 

5. Školská jedáleň, ako súčasť Gymnázia M. R. Štefánika,  

      Slnečná 2,         Šamorín 

 

6. Školská jedáleň, 

      ako súčasť Gymnázia Zoltána Kodálya s VJM,  

      Štvrť  SNP 1004/34,        Galanta 

 

7. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy 

      obchodu a služieb, Z. Kodálya 765,      Galanta 

 

8. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy technickej,  

      Esterházyovcov 712/10,       Galanta 

 

9. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Obchodnej akadémie, Mládežnícka 158/5,  Sereď 

 

10. Školská jedáleň, ako súčasť Strednej odbornej školy, 

      Nerudova 13,         Hlohovec 

 

11. Školská jedáleň, ako súčasť Strednej odbornej školy  

      technickej, F. Lipku 2422/5,      Hlohovec 
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https://www.trnava-vuc.sk/data/att/15881.pdf


12. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy obchodu a služieb,  

      Mojmírova 99/28,        Piešťany 

 

13. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Gymnázia L. Novomeského, Dlhá 1037/12,   Senica 

 

14. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Obchodnej akadémie, Dlhá 256/10,    Senica 

 

15. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Gymnázia F. V. Sasinka, Námestie slobody 3,   Skalica 

 
 

Zoznam školských jedální – celodenná prevádzka 

 

1. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej športovej školy Jozefa Herdu, J. Bottu 33,   Trnava 
 

2. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej priemyselnej školy stavebnej D. S. Jurkoviča,  

      Lomonosovova 7,        Trnava 

 

3. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6,   Trnava 
 

4. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Obchodnej akadémie, Bratislavská 38,    Veľký Meder  

 

5. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s VJM,  

            Námestie sv. Štefana 1533/3,      Dunajská Streda 

 

6. Školská jedáleň, 

      ako súčasť Strednej odbornej školy stavebnej s VJM, 

      Gyulu Szabóa 1,        Dunajská Streda 

 

7. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Stredne odbornej školy záhradníckej, Brezová 2,  Piešťany 

 

8. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Hotelovej akadémie Ľ. Wintera, Stromová 34,   Piešťany 

 

9. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy,      Rakovice  

 

10. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy, V. Paulínyho Tótha 31/5,  Senica 

 

11. Školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Lichardova 1,   Skalica 



12. Školská jedáleň, 

      ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej,  

      Učňovská 700/6,        Gbely 

 

 
Zoznam výdajných školských jedální 

 

1. Výdajná školská jedáleň,  

       ako súčasť Obchodnej akadémie, Kukučínova 34,    Trnava 
 

2. Výdajná školská jedáleň,  

       ako súčasť Strednej priemyselnej školy dopravnej,  

       Študentská 25,       Trnava 

 

3. Výdajná školská jedáleň, 

      ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej,  

      Coburgova 39,        Trnava 

 

4. Výdajná školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej,  

      Sibírska 2,         Trnava 

 

5. Výdajná školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy poľnohospodárstva  

      a služieb na vidieku,   

      Zavarská 9,         Trnava 

 

6. Výdajná školská jedáleň,  

      ako súčasť Gymnázia Ivana Kupca, Komenského 13,   Hlohovec 

 

7. Výdajná školská jedáleň,  

      ako súčasť Obchodnej akadémie, Tehelná 4,    Hlohovec 
 

8. Výdajná školská jedáleň,  

      ako súčasť Gymnázia Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9,  Piešťany   
 

9. Výdajná školská jedáleň,  

      ako súčasť Strednej odbornej školy strojníckej,  

      Ul. pplk. Pljušťa 29,       Skalica 
 

 

 

 


