
ŠKOLSKÁ KUCHYŇA 

Vážení  občania, skôr než budem bilancovať ekonomiku novovybudovanej modernej školskej 

kuchyne, dovoľte mi pár informácií a postrehov, ktoré si treba uvedomiť pre pochopenie koncepcie 

a stratégie jednotlivých investícií, na realizáciu ktorých bol mandát cez uznesenia OZ. 

Spôsob vozenia stravy do ZŠ, keď obedy sa pripravovali v MŠ, bol dlhodobo neúnosný. Nechcem sa 

zmieňovať iba o dodržiavaní hygienických zásad pri prevoze stravy, ale aj o rizikách, ktoré vyplývajú z 

takto realizovaného zásobovania. Sprevádzkovaním novej modernej kuchyne v priestoroch ZŠ toto 

riziko eliminuje na minimum. 

Podarilo sa nám v škole z eurofondov vybudovať triedu predškolákov, ktorá, ako je vám známe,  

funguje už dva roky v priestoroch suterénu ZŠ. Takouto akumuláciou našich detí pod jednu strechu 

vyvstala logicky i požiadavka na realizáciu školskej kuchyne. Už v minulosti bola sprevádzkovaná 

jedáleň s výdajňou stravy, takže rozhodnutie dokončiť školskú kuchyňu sa ukázalo ako nanajvýš 

správne a účelné. 

Školská kuchyňa, ktorá bude v prevádzke od začiatku školského roka, t. j. od 4.9.2017, spĺňa najvyššie 

kritéria hodnotenia. Zariadenie spĺňa moderné, prísne hygienické parametre, kde sa postupne môže 

kapacitne zvládnuť variť okolo 500 obedov. Schválne uvádzam takýto údaj, pretože pri uvedomení si 

skutočnosti, že pre malých či veľkých žiakov treba maximálne 250 obedov vrátane zamestnancov 

školy, otvára sa týmto priestor i pre iných stravníkov, ako sú iba naše deti. Mám na mysli 

predovšetkým možnosť stravovania sa časom i väčšieho počtu dôchodcov. 

Technicky sme pripravení i rozvážať obedy viacerým stravníkom – dôchodcom. Po drobných 

technických úpravách priestorov vstupu do jedálne, bude možnosť prísť na stravu i osobne. 

Spomínané možnosti stravovania pre potencionálnych stravníkov chceme zabezpečiť od nového roka. 

Aby sa dali využívať uskutočnené predsavzatia, bolo treba postupne všetko pripraviť a realizovať. 

Mám teraz na mysli novovybudovanú príjazdovú komunikáciu do areálu školy, ktorá je na obecnom 

pozemku. Týmto skutkom sme sa vyhli prístupu do areálu školy cez súkromný pozemok. Toto sú 

všetko skutočnosti, ktoré koncepčne zapadajú do realizovaných plánov, na ktoré si bolo treba trochu 

počkať. Do budúcna je tu i zhoda v názore medzi vedením obce a poslancami OZ na využitie 

priestorov jedálne a kuchyne na spoločenské a kultúrne udalosti pre našich občanov. Keďže som sa 

dotkol plánov do blízkej budúcnosti, nemôžem opomenúť ani úpornú snahu dokončiť podkrovné 

priestory ZŠ pre účel presťahovania zvyšku detí z MŠ. Sú to smelé plány, ktoré, dúfam, že v krátkom 

čase nadobudnú i reálne kontúry. Na záver ponúkam ekonomickú bilanciu uskutočnených prác. 

ZŠ 2017 – Kuchyňa v prístavbe ZŠ: 
Inštalačné práce – elektro, voda, kanalizácia a plyn          16 491,01 
Vzduchotechnika – vetranie kuchyne                                   40 292,40 
Stavebné práce                                                                         36 814,92 
Zariadenie kuchyne                                                                  33 889,09 
Spolu:                                                                                        127 487,40 € 
ZŠ 2017 – úprava vchodu do prístavby ZŠ: 
Oprava elektrickej prípojky do prístavby ZŠ, výmena a prekládka hlavného rozvádzača, výmena a prekládka 
merania                                                         9 972,26 
Stavebné úpravy k oprave prípojky, vstupnej haly a odvodnenie hlavnej budovy  8 888,06  
Spolu:                                                                                                             18 860,32 €. 
Ing. Ján Križan, starosta                                          


