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Usmernenie pre zariadenia školského stravovania 

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

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  č. OLP/4204/2020 zo dňa 22. mája 2020, 

Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/11506:1-A2110 zo dňa 18. 

mája 2020 a Usmernením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  

č. SOPZŠČ/4317/94825/2020 zo dňa 22. mája 2020 vydáva s účinnosťou od 1. júna 2020 toto 

usmernenie pre zariadenia školského stravovania: 

 

1. Zariadenia školského stravovania postupujú podľa Usmernenia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. SOPZŠČ/4317/94825/2020 zo dňa 22. mája 2020. 

    

2. Zriaďovateľ podľa miestnych podmienok, počtu detí alebo žiakov, pedagogických 

zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov technicky 

zabezpečí školské stravovanie v bežnej prevádzke.  

 

3. Zriaďovateľ môže zabezpečovať stravovanie, ak mu to umožnia personálne, 

materiálne, priestorové a technické podmienky pre  

 

a) deti materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, ktorí  sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu 

v  škole, 

b) žiakov základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ďalej  len „základná škola“), ktorí sa zúčastňujú výchovno- 

vzdelávacieho procesu v škole, 

c) žiakov základných škôl, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu 

dištančne, a to výdajom stravy cez výdajné okienko v určenom čase, 

d) pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických 

zamestnancov, ktorí sú fyzicky prítomní na pracovisku, 

e) ostatných pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a nepedagogických zamestnancov školy, 



f) iné osoby (napríklad žiaci stredných škôl a osoby vo veku nad 60 rokov) formou 

distribúcie alebo cez výdajné okienko v určenom čase podľa rozhodnutia 

zriaďovateľa. 

 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča 
nasledovné 
 
4.1. Zriaďovateľ v spolupráci so základnou školou alebo so strednou školou zabezpečí, 

aby bol určený čas pre výdaj stravy cez výdajné okienko tak, aby sa žiaci a zamestnanci 

nepremiešavali (skupiny medzi sebou, interní a externí stravníci). 

 

4.2. Žiak potvrdí odobranie stravy (napr. potvrdením čipom, kreditnou kartou alebo 

stravným lístkom. 

 

4.3. Výšku finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu nákladov, 

vrátane balného a iných nákladov súvisiacich so stravovaním určí zriaďovateľ. 

 

4.4. Ak zriaďovateľovi neumožnia personálne, materiálne, priestorové a technické 

podmienky pripravovať diétne stravovanie,  môže  sa zabezpečovať  aj formou donášky 

vlastného čerstvo pripravovaného jedla zákonným zástupcom dieťaťa do zariadenia 

školského stravovania v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom zariadenia 

školského stravovania.  

5. Aplikácia Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie počas 

zvýšených hygienických podmienok 

Zostavovanie jedálnych lístkov prebieha v zjednodušenej podobe, t.j. šalátové pulty sa 

počas stravovania nevyužívajú, k jedlám sa podáva len zeleninová a ovocná obloha, 

ovocie sa podáva zabalené, dezerty alebo doplnky výživy sa zabezpečujú z obchodnej 

siete v balenej podobe. 

 


