
Najčastejšie kladené otázky  

- rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

na zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách 
 

 

Ako mám postupovať pri zasielaní žiadosti na ministerstvo a na OÚ? 

Po kliknutí na formulár Žiadosť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„ministerstvo“) sa vám otvorí stránka https://jedalne.iedu.sk. Ako prvé si vyberte správnu formu na 

podanie žiadosti podľa inštrukcií na uvedenej stránke. Po manuálnom vyplnení automaticky 

nevyplnených položiek odosielate formulár na ministerstvo kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ. Otvorí sa 

vám nové okno s poďakovaním za podanie žiadosti. Ak si chcete žiadosť uložiť, musíte tak spraviť pred 

jej odoslaním. Po odoslaní žiadosti ministerstvo zabezpečí informovanie OÚ v sídle kraja. 

Je potrebné žiadosť o projekt posielať aj poštou? 

Nie, žiadosť zasielate vyplnením formulára na stránke ministerstva a jeho odoslaním (tlačidlo odoslať 

dolu pod formulárom). Ministerstvo následne zabezpečí informovanosť okresných úradov v sídle kraja. 

Overenie žiadateľov bez prihlasovacieho mena a hesla bude vyriešené individuálne s úspešnými 

žiadateľmi. 

V prípade, že sme získali dotáciu MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 

v základných školách a stredných školách v roku 2020, môžeme sa uchádzať o finančné 

prostriedky v rámci tohto rozvojového projektu? 

Nie, o finančné prostriedky z tohto rozvojového projektu sa môžu uchádzať iba neúspešní žiadatelia 

o dotáciu MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách v roku 

2020 a žiadatelia, ktorí minulý rok o túto dotáciu nežiadali. 

Je v rámci tohto rozvojového projektu možné žiadať kapitálové alebo o bežné výdavky? 

V rámci rozvojového projektu je možné žiadať aj o kapitálové aj o bežné výdavky. Vo formulári žiadosti 

ich uvádzate oddelene. 

Je možné požadovať finančné prostriedky aj na vybavenie výdajnej školskej jedálne? 

Nie, v rámci tohto rozvojového projektu to nie je možné. 

Sme jedáleň, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad. Môže nám OÚ poskytnúť 

spolufinancovanie? 

Nie, takáto jedáleň o spoluúčasť zriaďovateľa nežiada vzhľadom k tomu, že okresný úrad je štátnym 

orgánom. Z uvedeného vyplýva, že spoluúčasť pripadá do úvahy len výnimočne (napr. z darov). 

https://jedalne.iedu.sk/


Ak nám už bol projekt a rozpočet schválený, môžeme v rámci neho presúvať položky? 

Nie je možné presúvať finančné prostriedky medzi bežnými a kapitálovými výdavkami. Je však možné 

presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami, ktoré ste mali naplánované v rámci 

bežných alebo v rámci kapitálových výdavkov. Preto je veľmi dôležité zistiť si vopred presné ceny 

zariadení, ktoré za finančné prostriedky z tohto rozvojového projektu chcete nakúpiť. 

 

Príklad: Ak ste mali v žiadosti naplánovanú kúpu konvektomatu, ktorý je kapitálovým výdavkom (a stojí 

napr. 4000 EUR) a dvoch chladničiek, ktoré sú bežnými  výdavkami (každá stojí 500 EUR), nie je možné 

presunúť časť kapitálových výdavkov na kúpu chladničiek. Môžete ale presunúť finančné prostriedky 

v rámci bežných výdavkov (a kúpiť napr. jednu chladničku za 400 EUR a druhú za 600 EUR). 

Existuje presný zoznam značiek alebo produktov, ktoré môžem za finančné prostriedky 

nakúpiť? 

Nie, výber konkrétnych typov produktov a značiek je ponechaný na zvážení žiadateľov. Finančné 

prostriedky je však potrebné použiť na nákup vybavenia školských jedální (napríklad na zakúpenie 

konvektomatu, umývačky riadu, chladničky, chladiaceho boxu, varného kotla, profesionálneho robota, 

teplovzdušnej rúry, ohrevného pultu, profesionálnej škrabky na zemiaky, digestora, a pod). 

Môžeme za finančné prostriedky z rozvojového projektu zakúpiť čipový systém pre 

školskú jedáleň? 

Áno, za finančné prostriedky v rámci tohto rozvojového projektu je možné zakúpiť aj čipový systém pre 

školskú jedáleň, ktorý slúži na evidenciu stravníkov. 

Môžeme za finančné prostriedky z rozvojového projektu zakúpiť nerezové stoly alebo 

policový systém do školskej jedálne? 

Áno, za finančné prostriedky v rámci tohto rozvojového projektu je možné zakúpiť aj takéto vybavenie. 

Je možné požadovať finančné prostriedky aj na vybavenie školskej jedálne, ktorá je 

zriadená pri materskej škole? 

Nie, zriaďovatelia materských škôl, ktorých súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky, nie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci tohto rozvojového 

projektu. 

Čo znamená časť „Meno štatutárneho orgánu jedálne (ak jedáleň má)“ vo formulári 

žiadosti? 

Táto časť bude doplnená automaticky. Ak má jedáleň samostatnú právnu subjektivitu, bude tam 

doplnené meno jej štatutárneho orgánu / štatutárneho zástupcu. 



Pri vypĺňaní žiadosti sa vyskytli problémy, kam sa môžem obrátiť? 

Otázky Vám radi zodpovieme na emailovej adrese jedalne@minedu.sk. Na začiatku správy prosím 

uveďte EDUID školy (alebo školskej jedálne) začínajúci číslicou 1. 

Pri vypĺňaní žiadosti sa objavili nezrovnalosti medzi skutočným stavom a údajmi, ktoré 

automaticky doplnil systém (napr. počet žiakov), kam sa môžem obrátiť? 

Údaje o školských jedálňach a školách sú prevzaté z Registra škôl a školských zariadení. Na ich opravu 

kontaktujte OÚ v sídle kraja. Viac informácií https://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-

centralneho-registra/. Následne pošlite informáciu o oprave na jedalne@minedu.sk kde na začiatku 

správy uvediete EDUID školy (alebo školskej jedálne) začínajúci číslicou 1. 

Ak ako riaditeľ nevidíte svoju školu, pošlite zo svojho školského informačného systému aktualizačnú 

dávku do RIS. Skontrolujte, či máte v kariérovej pozícii zadanú rolu riaditeľ. 

Pre všetky ostatné problémy kontaktujte jedalne@minedu.sk. Opäť Vás žiadame na začiatku správy 

uviesť EDUID školy (alebo školskej jedálne) začínajúci číslicou 1. 

 

Kontakty na jednotlivé odbory školstva na Okresných úradoch v sídle kraja: 

 BA - lubomir.camek@minv.sk, 

 TT - martin.krivosik@minv.sk, 

 TN - daniel.divinsky@minv.sk, 

 NR - gabriela.porubska@minv.sk; patricia.rosivalova2@minv.sk, 

 ZA - jan.polak3@minv.sk; emilia.berzakova@minv.sk, 

 BB - eva.licha@minv.sk, 

 PO - milos.krizan@minv.sk, 

 KE - klaudia.miklodova@minv.sk, 
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