
V znení rozhodnutia č. 2020/12163:1-A2110 s účinnosťou od 1. 6. 2020 

 
 
Branislav Gröhling 
minister 

 

 Bratislava 18. mája 2020 

 Číslo: 2020/11506:1-A2110 

ROZHODNUTIE 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 

 

obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier 

špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

1. Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo (ďalej len „finančné pásmo“) - na suchú 

stravu je uvedené v prílohe.  

 

2. Pri poskytovaní teplého jedla sa pri nákupe potravín postupuje podľa finančných pásiem 

vydaných s účinnosťou od 1. 9. 2019. 

 

Odôvodnenie: 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

OLP/2076/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020 mimoriadne prerušil prevádzku 

školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných 

sanatórií od 30. marca 2020 do odvolania. 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020 rozšíril výnimku 

z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa 

§ 24 zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením č. OLP/3795/2020 z 5. 5. 2020 o 

- školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a 

- zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov. 

 

 

 

 

Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

 

 

 

 

 



V znení rozhodnutia č. 2020/12163:1-A2110 s účinnosťou od 1. 6. 2020 

Príloha k rozhodnutiu č. 2020/11506:1-A2110 

 

 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 

 

 

Finančné pásmo 

na nákup potravín na jedno jedlo - na suchú stravu podľa vekových kategórií stravníkov 

 

Náklady na výrobu jedného jedla - suchá strava  na jedno dieťa alebo jedného žiaka sú vo výške 1,20 

eur vrátane balného podľa vekovej  kategórie C. 

 

Vysvetlivky: 

Podľa Aplikácie metodiky princípov k Materiálno-spotrebným normám a receptúram pre školské 

stravovanie Kategória  C sú  dávky potravín pre vekovú skupinu pre 11 až 15-ročných žiakov základných 

škôl. 

 

Uvedené finančné pásmo sa vzťahuje na materské školy a základné školy. 


