Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Metodické usmernenie č. 14/2005-R
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 31. augusta 2005
k realizácii výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou
dochádzkou
Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva tel.: 02/592 38 208

č. CD-2005-19635/27168-1:099

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s ustanovením
§ 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode
s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky za účelom uplatnenia výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3090/2005-100 (oznámenie 373/2005
Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej
únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou
dochádzkou (oznámenie č. 506/2004 Z. z.) (ďalej len „výnos“) vydáva toto metodické
usmernenie (ďalej len „usmernenie“):

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Podľa tohto usmernenia sa finančná pomoc (ďalej len „pomoc“) môže poskytnúť na základe
žiadosti uchádzačovi o pomoc, ktorým môže byť škola alebo predškolské zariadenie (ďalej
len „škola“) s právnou subjektivitou, zriaďovateľ školy,1) fyzická osoba – podnikateľ,2)
právnická osoba, ktorá v zastúpení jednej alebo viacerých škôl alebo príslušného zriaďovateľa
školy ( ďalej len „uchádzač“) zabezpečuje pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov
s povinnou školskou dochádzkou (ďalej len „žiaci“) mlieko a mliečne výrobky (ďalej len
„mliečne výrobky“).

Čl. 2
Organizácia a výkon školského mliečneho programu
(1) Orgánom štátnej správy, ktorý rozhoduje o žiadostiach o poskytnutie pomoci
a kontroluje použitie poskytnutých finančných prostriedkov podľa osobitného predpisu,3) je
Pôdohospodárska platobná agentúra, internetová stránka: www.apa.sk.
(2) Pôdohospodárska platobná agentúra zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace
s poskytnutím finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a s poskytnutím finančných
prostriedkov národnej podpory.

1)

§ 6, 9 a 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania
v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Metodické usmernenie č. 14/2005-R
(3) Žiadosti o poskytnutie pomoci podáva uchádzač na adresu: Pôdohospodárska platobná
agentúra, oddelenie mliečnych výrobkov, Dobrovičova ul. č. 12, 812 66 Bratislava,
v kalendárnom roku a to za obdobia
a) od 1. januára do 31. marca,
b) od 1. apríla do 30. júna,
c) od 1. septembra do 31. decembra.
(4) Pri podaní žiadosti postupuje uchádzač podľa § 4 a 5 výnosu.
(5) Organizáciu zabezpečovania podávania mliečnych výrobkov (ďalej len „školský
mliečny program“) zabezpečuje zamestnanec zariadenia školského stravovania určený
riaditeľom školy. Ak súčasťou školy nie je zariadenie školského stravovania, školský mliečny
program zabezpečuje zamestnanec školy určený riaditeľom školy, ktorý spĺňa zdravotnú
a odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu.4)
(6) Riaditeľ školy môže určenému zamestnancovi prácu súvisiacu s výkonom školského
mliečneho programu zohľadniť v osobnom príplatku alebo v odmene podľa osobitného
predpisu.5)
(7) Školský mliečny program sa v školách realizuje počas prestávok v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, počas obedňajšej prestávky alebo v rámci mimoškolskej činnosti.
(8) V rámci školského mliečneho programu môže byť žiakom podávané mlieko najviac
v množstve 0,25 l na žiaka a deň, alebo mliečny výrobok, najviac v množstve 0,25 l na žiaka
a deň prepočítaný na ekvivalentný objem mlieka.
(9) Pomoc sa poskytuje na nasledovné mliečne výrobky, ktorých kategorizácia podľa
obsahu tuku je určená v prílohe č. 1 výnosu
a) tepelne ošetrené plnotučné mlieko neochutené, voľné s objemom 250 ml,
b) tepelne ošetrené plnotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsahujúce
minimálne 90% hmotnosti plnotučného mlieka s objemom 250 ml,
c) jogurt biely s objemom 150 ml,
d) jogurt biely s objemom 125 ml,
e) tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené s objemom 250 ml,
f) tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsahujúce
minimálne 90% hmotnosti polotučného mlieka s objemom 250 ml,
g) tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené, voľné s objemom 250 ml,
h) tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsahujúce
minimálne 90% hmotnosti polotučného mlieka s objemom 200 ml,
i) tepelne ošetrené nízkotučné mlieko neochutené, voľné s objemom 250 ml.
(10) Škola, ktorá zabezpečuje výkon školského mliečneho programu podľa osobitného
predpisu,6) nemôže použiť mliečne výrobky pri príprave jedál v zariadení školského

4)

§ 20 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na
predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 a 20 ods. 1, 3 a 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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stravovania. Za prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka alebo pridanie napr.
kakaa, ovocia alebo marmelády do mliečneho výrobku.

Čl. 3
Hygienické požiadavky pre manipuláciu s mliečnymi výrobkami
(1) Pri skladovaní a podávaní mliečnych výrobkov v škole je nevyhnutné dodržiavať
hygienické požiadavky podľa osobitného predpisu7)
a) skladovanie mliečnych výrobkov zabezpečovať tak, aby bola zachovaná ich
zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota,
b) mliečne výrobky s dátumom najneskoršej spotreby 3 až 5 dní je možné prebrať, ak
vyznačenie dátumu výroby mliečneho výrobku je zhodné s dátumom jeho
expedovania,
c) mliečne výrobky s predĺženou dobou spotreby 3 až 5 dní skladovať v suchých
a chladných priestoroch s teplotou skladových priestorov neprevyšujúcou 7 °C
a mliečne výrobky s predĺženou dobou spotreby 90 dní skladovať v suchých
a chladných priestoroch s teplotou skladových priestorov neprevyšujúcou 24 °C,
d) mliečne výrobky sa nesmú podávať pri vykazovaní zmien farby, chuti, vône alebo
konzistencie.
(2) Pri podávaní mliečnych výrobkov je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré zohľadňujú
požiadavky na estetické a hygienické prostredie a kultúru spoločného stravovania.

Čl. 4
Pomoc a úhrada za mliečne výrobky zaradené do školského mliečneho programu
(1) Podľa výnosu je možné poskytnúť pomoc uchádzačovi z finančných zdrojov Európskej
únie na zabezpečenie spracovateľsky ošetreného mlieka pre žiaka najviac v množstve 0,25 l
na žiaka a deň, alebo mliečneho výrobku prepočítaného na ekvivalentný objem mlieka,
pričom uchádzač postupuje podľa výnosu.
(2) Podľa výnosu je možné poskytnúť uchádzačovi súčasne aj dotáciu z národných zdrojov
za predpokladu splnenia podmienky odseku 1 a to do výšky 2 Sk na 0,25 l mlieka.
(3) Výšku úhrady platenú žiakom za odber mliečnych výrobkov stanovuje uchádzač.
(4) Pri stanovení maximálnej výšky úhrady platenej žiakom za odber mliečnych výrobkov
postupuje uchádzač podľa prílohy č. 1 výnosu.
(5) Finančné náklady spojené s dochucovaním mliečnych výrobkov (napr. kakaom, ovocím,
džemom a pod.) okrem mliečnych výrobkov uvedených v prílohe č. 1 výnosu pod poradovým
číslom 2, 6, a 8 hradí žiak.

6)

Naradenie Komisie (ES) č. 2707/2000 zo dňa 11. decembra, ktoré ustanovuje pravidlá na uplatňovanie
nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 pokiaľ ide o pomoc spoločenstva týkajúcu sa poskytovania mlieka
a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách.
7)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/196-100, ktorým sa
vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
(oznámenie č. 195/1996 Z. z.).
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Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa metodický pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 30. júla 1999 č.
1227/1999-4 na organizáciu a výkon školského mliečneho programu a metodické usmernenie
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2005-R z 20. júna 2005 k realizácii výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci z finančných
zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov
s povinnou školskou dochádzkou.

Čl. 6
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 20. septembra 2005.

minister
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