Informácia k nastaveniu financovania na stravníka v zariadeniach školského
stravovania
MŠVVaŠ SR vydáva finančné pásma (ďalej len „FP“) podľa § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva
úloha pre MŠVVaŠ SR zverejniť na svojom webovom sídle FP, ktoré určujú rozpätie nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v školskom stravovaní.
FP pozostávajú z 3 pásiem (úrovní).
Napr. uvádzame FP pre ZŠ I. stupeň
Základná škola
od 6 do 11
rokov
1. pásmo
2. pásmo
3. pásmo

Raňajky
€

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

Večera
€

Spolu
€

0,56
0,59
0,62

0,46
0,49
0,52

1,08
1,15
1,21

0,31
0,33
0,35

0,68
0,72
0,76

3,09
3,28
3,46

FP sa delia na 2 druhy:
- FP pre bežných stravníkov,
https://www.minedu.sk/data/files/8738_fpn_od_1_9_2019-ok.pdf
- FP pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov a stravovanie v zariadeniach
s nepretržitou prevádzkou.
https://www.minedu.sk/data/files/8739_fpn_np_1-9-2019.pdf
Pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov a stravovanie v zariadeniach školského
stravovania s nepretržitou prevádzkou sú FP oproti bežnému stravovaniu navýšené o 20%.
Výpočet stravnej jednotky (cena obeda) pozostáva:
a) zo stanoveného FP
Výška sumy na nákup potravín na jedno jedlo. Východiskom prepočtov bolo
medziročné porovnanie vývoja spotrebiteľských cien potravín v r. 2015/2016 pre
výrobu jedál v zariadeniach školského stravovania zverejnených štatistickým úradom
SR v nadväznosti na odporúčané výživové dávky vydané MZ SR z roku 2015.
b) z režijných nákladov na výrobu jedného jedla
Za režijné náklady pri zariadeniach školského stravovania možno považovať mzdy
zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady (kúrenie, voda,
plyn, elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky)
a ostatné prevádzkové náklady.
Pri určovaní povinnosti zákonných zástupcov prispievať na režijné náklady školskej
jedálne postupujú jednotliví zriaďovatelia (obce, mestá, mestské časti) odlišne a z toho

dôvodu je bežná situácia, že niektorí zákonní zástupcovia na réžiu školskej jedálne
prispievajú a niektorí nie.
c) z dotácie vo výške 1,20 eur
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky predstavuje kompenzáciu - štátny príspevok na stravovanie pre vybrané
skupiny stravníkov (predškoláci + žiaci ZŠ). Nárok na dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa je počas bežného školského roka podmienený
prítomnosťou dieťaťa alebo žiaka na výchovno-vzdelávacom procese (nie však počas
mimoriadnej situácie).
Ak rodič neodhlási dieťa včas zo stravy, (napr. z dôvodu choroby) dieťa nemá nárok na
dotáciu a rodič je povinný uhradiť všetky náklady na stravovanie.
Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,20
eur podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky sa vzťahuje aj na deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia.
Schvaľovací proces:
Na základe zvoleného FP riaditeľ/vedúci zariadenia školského stravovania predloží návrh na
úpravu FP svojmu zriaďovateľovi (obci, mestu, ak ide o pôsobnosť samosprávy) na určenie
výšky príspevku na stravovanie (t.j. výšku príspevku na výrobu jedál a príspevku na
prevádzkové náklady, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka). Výška príspevku
na stravovanie sa stanovuje všeobecne záväzným právnym nariadením (ďalej len „VZN“)
obce/mesta a týmto sa určuje aj výška príspevku na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov
školského stravovania.
Príklad:
Ak si zriaďovateľ vo VZN určí napr. 2. Finančné pásmo pri I. stupni ZŠ t.j. 1,15 eur x cca 20
obedov = 23,- eur + réžia napr. 5,- eur/mesiac = 28,- eur/mesiac.
K tomu nárok na dotáciu pre stravníka ZŠ je 1,20 eur x 20 obedov = 24,- eur/mesiac. Keď sa
z výšky príspevku 28,- eur odráta výška dotácie 24,- eur, tak doplatok od zákonného zástupcu
na stravníka sú 4,- eura.
Uvádzame, že výživovú politiku obyvateľov vrátené detí a žiakov určuje Ministerstvo
zdravotníctva SR a to všeobecne záväznými právnymi predpismi a výživovými odporúčaniami.
Rezort školstva uvedené odporúčania aplikuje vo forme Materiálno-spotrebných noriem,
zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a zverejnených finančných pásiem.

