Finančné pásma pre nákup potravín pre žiakov zo športových škôl a
športových tried
Legislatíva
• zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) § 140
• vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania § 3 ods. 1) písm. e)
Zriaďovateľ - orgán miestnej štátnej správy
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na stravníkov, určí riaditeľ školy
alebo riaditeľ školského zariadenia.
Zriaďovateľ - obec, samosprávny kraj
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne
záväzným nariadením.
Kto stanovuje výšku poplatku za stravovanie detí a žiakov?
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.
Čo uhrádza zákonný zástupca za stravovanie dieťaťa, žiaka?
Zákonný zástupca uhrádza čiastočné náklady na prípravu jedál a to hodnotu - nákup potravín.
Čo uhrádza zriaďovateľ (okrem súkromného a cirkevného zriaďovateľa)?
Všetky finančné náklady spojené s prevádzkou školskej jedálne t.j. celé režijné náklady.
Ktorých stravníkov v ŠJ sa dotýkajú finančné pásma športovcov?
Finančné pásma sa vzťahujú len na žiakov – športovcov, či sú to športové triedy, alebo
športová škola.
Ak v školskej jedálni pripravujú jedlá pre žiakov zo športových tried, ale aj pre žiakov
nešportových tried, dospelých a cudzích
stravníkov, finančné pásma pre športové triedy a školy sa vzťahujú len na žiakov, ktorí tieto
triedy navštevujú ( t.j. pre športovcov).
Pre ostatných stravníkov, ktorí sa v školskej jedálni stravujú platia bežné finančné pásma.
Čo pokryje zvýšený finančný limit pre športové triedy a školy?
Finančné limity na nákup potravín pre športové triedy a športové školy boli zvýšené o 30%
na obed o túto hodnotu môže byť zvýšená dávka mäsa a tukov.
OVD pre športové triedy a školy.
MŠVVaŠ pripravuje pre žiakov zo športových škôl a pre žiakov športových tried úpravu
finančných limitov

na nákup potravín podľa OVD, ktoré budú vypracované na celodenné stravovanie a podľa
druhov športu (ich fyzického zaťaženia).
Ako správne stanoviť finančné pásmo?
• Výpočet robí vedúca ŠJ (postup)
• Zostavenie jedálneho lístka na týždeň podľa platných zásad pre skladbu jedálneho lístka v
školskom stravovaní
• Normovanie pre 100 stravníkov podľa platných MSN pre školské stravovanie denne na celý
týždeň pričom vychádza z reálnych cien potravín v danom regióne
• Vedúca ŠJ odporučí zriaďovateľovi stanoviť dané finančné pásmo
(pričom predloží svoj návrh písomne)
• Zriaďovateľ vydáva vždy - VZN alebo písomné rozhodnutie.
Veková skupina stravníkov 6-10 rokov:
Základná škola
• 1. pásmo 1,04
• 2. pásmo 1,13
• 3. pásmo 1,20
• 4. pásmo 1,29
• 5. pásmo 1,38
Veková skupina stravníkov 11 – 15 rokov:
Základná škola
1. pásmo 1,13
2. pásmo 1,20
3. pásmo 1,29
4. pásmo 1,38
5. pásmo 1,45
Kde sú uverejnené finančné pásma pre športové školy a športové triedy?
Na webovej stránke MŠVVVaŠ SR a na webových stránkach každého krajského školského
úradu.

