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                                                                                                          Bratislava 18. mája 2020 

Číslo: 2020/11823:1-A2110 

 

Usmernenie pre zariadenia školského stravovania  

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s Opatrením 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3991/2020 zo dňa 13. mája 2020, 

vydáva toto usmernenie pre zariadenia školského stravovania k aplikácii nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

(ďalej len „nariadenie vlády č. 103/2020 Z. z.“):  

 

1. Zriaďovatelia zariadení školského stravovania si môžu uplatniť náklady za škodu na 

skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl 

alebo základných škôl.  

 

Podľa § 10 ods. 2 nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. „(2) Na účel zúčtovania dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť aj náklady za 

škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín, ku ktorej došlo z dôvodu  

 

a)vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 

6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu predchádzajúcemu dňu vyhlásenia 

krízovej situácie a troch vyučovacích dní, alebo  

 

b)prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 

v základnej škole na základe rozhodnutia príslušného orgánu bezprostredne pred 

vyhlásením krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 

6 zákona, počtu detí nahlásených na stravovanie ku dňu prerušenia výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu a troch vyučovacích dní.”.  

 

Ak „deň pred vyhlásením krízovej situácie bolo na stravovanie prihlásených 100 detí, 

výška dotácie, ktorá môže byť zúčtovaná týmto spôsobom predstavuje sumu 360 eur (1,20 

eura * 100 detí * 3 dni). Na tento účel sa za deň vyhlásenia krízovej situácie považuje aj 



deň uzatvorenia školy na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Dôvodom je skutočnosť, 

že v niektorých krajoch/okresoch/mestách boli školy uzatvorené napr. už od 9. marca 

2020.“. 

 

Počtom prihlásených sa rozumie počet všetkých stravníkov, ktorí boli reálne prihlásení 

na odber stravy na príslušný deň.  

 

2. Náklady na prípravu a výdaj stravy v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v školách alebo v čase krízovej situácie (t.j. mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19) sa uhrádzajú z 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 

3. Podľa § 2 nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. podmienka účasti na vyučovaní v základnej 

škole alebo na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole sa v čase krízovej situácie 

považuje za splnenú, ak dieťa odoberie stravu.  

 

4. Evidenciu na účel zúčtovania dotácie vedie zariadenie školského stravovania počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania len pre odobratú stravu.  

 

5. Stravu môže prevziať rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.  

 

6. Príprava a výdaj stravy sa počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania realizuje 

na základe prejaveného záujmu rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka 

s nárokom na poskytovanie dotácie podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. 

 

Na základe uvedeného sa strava poskytuje deťom a žiakom, ktorí navštevujú:  

a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 

b) materskú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima alebo 

c) materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

 

7. Zariadenie školského stravovania informuje zákonných zástupcov detí a žiakov (cez 

webový portál, e-mailom, telefonicky alebo sms správou alebo prostredníctvom 

poverených pracovníkov - napr. terénnych sociálnych pracovníkov) 

a) o možnosti poskytovania suchej stravy alebo teplého jedla, 

b) o spôsobe prihlasovania sa odoberanie suchej stravy alebo teplého jedla; 

prihlasovanie prebieha optimálne raz týždenne na nasledujúci kalendárny týždeň 



cez elektronický systém, telefonicky alebo sms, e-mailom, osobne alebo 

prostredníctvom poverených pracovníkov (napríklad terénnych sociálnych 

pracovníkov, pracovníkov komunitných centier a ďalších) a 

c) o spôsobe, čase a výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na výdaj alebo 

distribúciu suchej stravy alebo teplého jedla.  

 

8. Čas a spôsob výdaja alebo distribúcie stravy zariadenie školského stravovania určí tak, 

aby sa predišlo nadmernému stretávaniu rodičov alebo zákonných zástupcov pri 

preberaní stravy. Tieto skutočnosti sa upravia v dodatku prevádzkového poriadku 

zariadenia školského stravovania, ktorý zriaďovateľ na základe svojho rozhodnutia 

predloží miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. 

 

9. Ak dieťa alebo žiak neodoberie nahlásené jedlo (suchú stravu alebo teplé jedlo), náklady 

na prípravu jedla znáša jeho zákonný zástupca. 

 

10. V čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa pripravuje a podáva 

suchá strava alebo teplé jedlo; voľba je vecou rozhodnutia zriaďovateľa.  

 

11. O priame vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže 

zriaďovateľa požiadať rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do 

starostlivosti rozhodnutím súdu, ak ide o osobitné stravovanie (t.j. diétne stravovanie) 

v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. 

 

12. V čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách je možné pre všetky 

deti a žiakov v školách podávať suchú stravu alebo teplé jedlo vrátane nápoja v súlade s § 

140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa postupuje „podľa 

odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 

stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva”, 

finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a na 

základe rozhodnutia zriaďovateľa. 

 

13. Dodatok prevádzkového poriadku zariadenia školského stravovania, ktorý zriaďovateľ 

predloží miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, musí v súlade 

s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 obsahovať 

najmä: 

 

„Ad I/ pre seniorov: 

A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov: 



- relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria si teplotu 

sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi 

skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v 

prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ', sťažené 

dýchanie, nádcha); 

- pokiaľ' zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo 

podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej 

rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť 

zamestnávateľovi - v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený; 

- preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých 

preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať' a realizovať v praxi každý zamestnanec 

ohl'adom ochorenia COVID-19; 

- upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v 

prevádzke; 

- zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:  

- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k 

dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;  

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst; zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní 

jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša; 

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia; 

- dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou; 

- nechodiť do oblastí vysokou koncentráciou ľudí; 

- v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov; 

- nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade 

tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí; 

- v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktoval svojho zamestnávateľa a 

ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby; 

- spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;  

- spôsob prípravy pokrmov;  

- prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - základným predpokladom systému je 

dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný 

rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami; 

- spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie 

stravy:  

- spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v 

prepravných termonádobách resp. termoportov; 

- spôsob balenia stravy pre rozvoz; 

- balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov; 



- spôsob rozvozu stravy vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, 

dezinfekcie termoportov, termonádob; 

- zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania; 

 

 

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý 

musí obsahovať: 

1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál). 

2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu - telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, 

aby vždy bola jeden zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v 

prevádzke.  

3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia 

školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. Vytvorenie 

pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo 

vzájomnom kontakte). 

 

Ad II/ pre deti: 

1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia v bode I. vrátane vypracovania 

prevádzkového poriadku. 

2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem 

a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, 

Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí 

stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných hygienických 

podmienok: 

- vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka) 

- dodržiavanie 2 m odstupov  

- rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk. 

- personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice.“. 

 


