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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

S účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o. dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, od 1.8.2021 nastali zmeny pri 

poskytovaní dotácií, ako aj zmeny v pôsobnosti školskej jedálne. 

Smernica určuje podmienky čerpania dotácie na stravu, ako aj povinnosti stravníka prihláseného na 

stravovanie v školskej jedálni. 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

Táto smernica je záväzná pre všetkých stravníkov Školskej jedálne ako súčasti ZŠ s MŠ Hany Ponickej. 

Všetci stravníci sú povinní riadiť sa smernicou. Za oboznámenie sa zamestnancov, zákonných zástupcov 

detí a žiakov – stravníkov ŠJ ZŠ s MŠ Hany Ponickej zodpovedá riaditeľ školy. 

Článok 3 

Poskytnutie dotácie na stravu 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVaR  je v čase od 01.08.2021  vo výške 1,30 eura za každý deň v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu. Právne úpravy od nového šk. roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytnutí dotácií na 

stravu: 

 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej 

skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácií. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť 

dotáciu  na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia sa neuplatnili, alebo nemohli uplatniť 

nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k mene okruhu oprávnených detí a dotácia sa 

poskytuje: 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ 

a v MŠ alebo ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije 

v domácnosti, ktorej pomoc v HN alebo ktorej príjem je najviac vo výške ŽM, 



 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo 

ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 

daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce 

s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu /deti bez daňového bonusu/, táto skutočnosť sa žiadateľovi 

podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

 zvyšuje sa dotácia na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, 

 za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej 

účasti na vzdelávaní v ZŠ. 

 

Článok 4 

Kontrola dotácií na stravu 

 

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania dotácie na stravu vykonáva príslušný Úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny. Žiadatelia o dotáciu na stravu sú povinní na žiadosť úradu preukázať účel použitia 

dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu listinnými dôkazmi, ktorých obsah dokazuje skutočnosti 

vzťahujúce sa na použitie dotácie. 

 

Článok 5 

Povinnosti stravníka 

 

1) podmienkou prijatia dieťaťa na stravovanie do zariadenia školského stravovania a čerpania dotácie 

na stravu je zápisný lístok stravníka, 

2) rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí dieťaťa/žiaka do zariadenia školského stravovania 

podľa § 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z., 

3) objednávanie a vyhlasovanie zo stravy sa realizuje v stanovenom čase: 

 MŠ do 08.00 hod  

 ZŠ, zamestnanci, cudzí stravníci deň vopred do 14.00 hod 

4) odhlasovanie je možné osobne, telefonicky, cez stránku školy, 

5) v prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je 

povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť ho aj z obedu v stanovenom čase, 

6) v prípade ochorenia dieťaťa je možné v prvý deň pri neodhlásení vydať jedlo v jednorázovej nádobe 

– obedáre úrad verejného zdravotníctva zakázal. 

7) stravníci, ktorí sú prihlásení na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ, nesmú vydané jedlo vynášať zo 

školskej jedálne a skonzumovať ho môžu len v priestoroch školskej jedálne, nesmú ani jedlo donášať do 

priestorov školskej jedálne z dôvodu dodržiavania podmienok HACCP, Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.z. 

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania, 

8) vo výnimočných situáciách sa môže zamestnanec svoj obed zobrať do jednorázových nádob, čo však 

musí nahlási vopred,  

9) po prevzatí pokrmu v prepravnej jednorázovej nádobe straník/zákonný zástupca preberá plnú 

zodpovednosť sa ďalšiu manipuláciu s odobratým pokrmom /prenos, skladovanie, ohrev.../  

10) stravník/zákonný zástupca je povinný dodržiavať zákaz vstupu nepovolaným osobám so výrobných 

priestorov, 

11) za dodržiavanie podmienok prihlasovania a odhlasovania zo stravy, nesie plnú zodpovednosť 

stravník, resp. zákonný zástupca, 

12) za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje a taktiež za včas neodhlásenú stravu 

sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť cenu lístka v plnej 

výške. 

13) dieťa/žiak má nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom v rozsahu zákona č. 

544/2010 Z.Z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov, 

14) ak sa žiak jeden deň neodhlási z obedu /na obed nepríde/, na druhý deň bude z obedu odhlásený.  

Odhlásený bude, kým stravník/rodič/zákonný zástupca žiaka/dieťa na stravu znovu prihlási. 

15) platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci, v septembri sa platí 2-krát, za 

september a október, 



16) výška stravného sa vypočíta podľa finančného pásma, vekových kategórií a počtu odobratých 

obedov, 

17) stravník u ktorého vzniknú nedoplatky nemôže stravu ďalej odoberať, bude z obedov vyhlásený, 

znovu odoberať stravu môže keď vyrovná nedoplatky. 

 

Článok 6 

Osobitné stravovanie 

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa v súlade s § 4 ods. 6 zákona 

o dotáciách zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo obed alebo 

iné jedlo. Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej 

účasti na vzdelávaní v ZŠ podľa § 23 písm. a) a § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, 

že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo 

fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dotáciu je možné vyplatiť len 

v prípade, ak je dieťa prihlásené na stravovanie v školskom zariadení. 

Článok 7 

Harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni 

 harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni je určený konkrétnym rozvrhom tried na daný školský 

rok, 

 žiaci sa stravujú bezprostredne po skončení svojho vyučovania, 

 usmernenie a koordináciu stravníkov ZŠ v jedálni má na starosti dozorkonajúci pedagóg, 

 deti MŠ sa stravujú podľa harmonogramu MŠ pod dozorom učiteliek MŠ, 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

l.  S internou smernicou č. 22/2021 - RŠ Smernicou o stravovaní v školskej jedálni sú povinní oboznámiť sa 

všetci stravníci školy (rodičia, zákonní zástupcovia, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, 

cudzí stravníci). 

2. Smernica je vypracovaná na podmienky čerpania dotácie zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Podmienky čerpania dotácie na stravu, ako aj 

nastavenie mechanizmov je určené tak, aby sa zabezpečila účelovosť, efektívnosť, ako aj hospodárnosť 

s vynaloženými finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu. 

3. Smernica je vypracovaná na povinnosti stravníka prihláseného na stravovanie v Školskej jedálni ako 

súčasti ZŠ s MŠ Hany Ponickej, Družstevná 11, Halič a nastavenie mechanizmov je určené tak, aby sa 

zabezpečila účelovosť a efektívnosť s vynaloženými finančnými prostriedkami rodičov (zákonných 

zástupcov detí/žiakov). 

4. Zmeny a doplnenia tejto internej smernice prerokúva a navrhuje riaditeľovi školy na schválenie vedúca 

školskej jedálne a pedagogická rada. 

5. Interná smernica bola prerokovaná pedagogickou radou školy dňa 23.8.2021 a schválená riaditeľom školy 

dňa 24.8.2021. 

6. Táto smernica je zverejnená na webovej stránke školy. 

7. Interná smernica č. 22/2021 - RŠ nadobúda účinnosť dňa 1.9. 2021 a ruší sa ňou doteraz platná interná 

smernica zo dňa 2.3.2021. 



Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou 

od 01. 09. 2019 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu Dotácia  
ÚP 

Úhrada 
rodiča 

Od 2 do 6 rokov € € € € € € 

2. pásmo 0,36 0,85 0,24 1,45 1,30 0,15 

 
Základná škola 
 

Obed Dotácia  
ÚP 

Úhrada 
rodiča 

Od 6 do 11 rokov € € € 

2. pásmo 1,15 1,30 0,00 

 
Základná škola Obed Dotácia  

ÚP 
Úhrada 
rodiča 

Od 11 do 15 rokov € € € 

2. pásmo 1,23 1,30 0,00 

 

Stredná škola-zamestnanci 
cudí stravníci 

Obed Réžijné 
náklady 

Spolu 
 

Od 15 do 19 rokov € € € 

2. pásmo 1,33 1,62 2,95 

 

1) Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 

stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských a základných školách môže 

byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov 

základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie -stravného listu. 

2) Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

3) Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma 

pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných 

nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním 

úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 
 


