
Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

Finančné pásma pre školské stravovania s účinnosťou od 1.1.2023 

 

Otázka č. 1 

Finančné pásma B stanovujú finančné limity aj pre celoročné stravovanie. Ktoré školské 

zariadenia poskytujú celoročné stravovanie podľa Finančných pásiem B? 

Celoročné stravovanie zabezpečujú školské zariadenia s nepretržitou prevádzkou, ktoré svoju činnosť 

vykonávajú aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja. Medzi zariadenia s nepretržitou 

prevádzkou  patrí reedukačné centrum, diagnostické centrum, liečebno-výchovné  sanatórium.  

 

Otázka č. 2 

Môže mať zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou materskej školy, rozdielny 

stupeň finančného pásma pre deti materskej školy a zamestnancov materskej školy?  

Nemôže. V zariadení školského stravovania pri materskej škole sa určí jednotný stupeň finančného 

pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov. Pre deti materskej školy podľa Finančného pásma A, 

pre zamestnancov materskej školy podľa Finančného pásma B. 

Nemôže. V zariadení školského stravovania pri  základnej škole sa určí jednotný stupeň finančného 

pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov. Pre žiakov základnej školy podľa Finančného pásma A, 

pre zamestnancov základnej školy podľa Finančného pásma B.   

  

Otázka č. 3 

Ktorý stupeň finančného pásma sa určí pre zamestnancov školy v zariadení školského 

stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo spojenej škole, ak je pre deti 

materskej školy určené finančné pásmo o stupeň vyššie ako pre žiakov základnej školy? 

Pre zamestnancov školy a školského zariadenia vrátane iných fyzických osôb sa určí stupeň finančného 

pásma ako pre žiakov základnej školy, ale podľa Finančného pásma B. 

 

Otázka č. 4 

Môže zriaďovateľ, ktorý má v zriaďovateľskej pôsobnosti základné aj materské školy určiť 

rozdielny stupeň finančného pásma? 

Zriaďovateľ škôl a školských zariadení môže určiť z Finančného pásma A rozdielny stupeň pre 

zariadenia školského stravovania pri základných školách ako aj pre zariadenia školského stravovania 

pri materských školách.  

Jednotný stupeň finančného pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov sa určuje len v konkrétnom 

zariadení školského stravovania 



Otázka č. 5 

Ak zamestnanci nepožadujú navýšenie hmotnosti mäsa, je možné určiť finančný limit pre 

zamestnancov z Finančného pásma A? 

Nie je. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.1.2023 vydalo finančné 

pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a ustanovilo, že zamestnancom školy 

alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň finančného pásma ako pre 

vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B.  

Rozhodnutie zaradiť dospelých stravníkov do Finančného pásma skupiny B pre vekovú kategóriu 

stravníkov 15-19 ročných bolo prijaté na základe niekoľkoročných opakovaných požiadaviek 

zamestnancov škôl a školských zariadení a „cudzích“ dospelých stravníkov na úpravu resp. zvýšenie 

hmotnosti porcie mäsových jedál. 

 

Otázka č. 6 

Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické 

osoby je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. Je možnosť 

navýšenia  hmotnosti porcie mäsa v rozpätí od 0% do 30% ? 

Nie je. Pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby sa určí stupeň 

finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B 

a navýši sa hmotnosť porcie mäsa o 30%. 

 

Hmotnosť porcie mäsa sa navýši u hlavných jedál z pokrmovej skupiny mäsových pokrmov: 
 

06 Pokrmy z hovädzieho mäsa 
07 Pokrmy z bravčového mäsa 
08 Pokrmy z teľacieho mäsa 
09 Pokrmy z hydiny 
10 Pokrmy z rybieho mäsa 
11 Pokrmy z králika 
12 Pokrmy z vnútorností 
13 Pokrmy z mletého mäsa a polomäsité pokrmy 
26 Pokrmy zo zveriny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prepočet navýšenia hrubej váhy 1 porcie mäsa pre zamestnancov škôl, školských zariadení 
a iné FO (po zaokruhlení) 

 

  
 

Hrubá váha mäsa podľa MSN v g 
 

Navýšená hrubá váha mäsa o 30% 
v g (po zaokruhlení)    

7 10    
20 30    
25 35    
30 40    
35 45    
40 50    
45 60    
50 65    
55 70    
60 80    
65 85    
70 90    
80 105    
83 110    
90 120    

94,5 125    
100 130    
105 135    
108 140    
110 145    
115 150    
120 155    
125 165    
220 290    
225 295    

 

 

Otázka č. 7 

S navýšením hmotnosti porcie mäsa je možné pri príprave pokrmov navýšiť aj ostatné 

suroviny z vybranej receptúry? 

Finančné pásma B v bode 3 ustanovujú navýšenie hmotnosti porcie mäsa o 30%. 

Pri príprave hlavných mäsitých jedál,  múčnych a bezmäsitých jedál, zeleninových jedál je možné 

navýšiť použité suroviny z receptúry v súlade s usmernením v  Aplikácii princípov k MSN a receptúram 

pre školské stravovanie 2021:           

- Pri príprave jedál a nápojov dodržiavať skladbu potravín  a technologické postupy podľa receptúr 
MSN. Jednotlivé potraviny normovať presne a pri výdaji vynormovaných potravín je možné 
zohľadniť toleranciu zaokrúhľovania + 10%. 

- Pri príprave pokrmov s obsahom zeleniny využívať prípustnú toleranciu navýšenia zeleniny 
 o + 40%. 



Otázka č. 8 

Pri príprave pokrmov pre dospelých stravníkov vo Finančnom pásme B je potrebné 

vyhotoviť samostatný normovací hárok a samostatný stravný list? 

Ak zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie detí, žiakov a zamestnancov podľa 

jednotného stupňa z Finančných pásiem A a B, vyhotovuje jeden normovací hárok a vydané potraviny 

eviduje v jednom stravnom liste.   

Pri  zabezpečovaní  stravovania   detí   a žiakov aj s diétnym  stravovaním  a stravovaním športovcov  

s využitím Finančných pásiem B sa vyhotovujú dva normovacie hárky a dva stravné listy (jeden pre 

bežné  stravovanie a druhý pre diétne stravovanie alebo stravovanie športovcov).  

V zariadení s celoročným stravovaním, kde sú všetky vekové kategórie vo Finančnom pásme B, sa 

vyhotovuje jeden normovací hárok a vydané potraviny sa evidujú v jednom stravnom liste. 

 

Otázka č. 9 

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje stravovanie pre deti materskej školy, žiakov 

základnej školy, zamestnancov školy a iné fyzické osoby.  Je povinnosťou zariadenia 

školského stravovania  vykonávať evidenciu v dvoch stravných listoch, pre deti, žiakov 

a zamestnancov jeden stravný list a pre iné fyzické osoby druhý stravný list?  

Ak zariadenie školského stravovania poskytuje pre iné fyzické osoby v jednozmennej prevádzke len 

obedy, vyhotovuje jeden normovací hárok a vydané potraviny sa evidujú v jednom stravnom liste. 

V prípade, že zariadenie školského stravovania poskytuje pre iné fyzické osoby celodenné stravovanie 

(napr. zariadenie pre seniorov), vyhotovuje samostatný normovací hárok a samostatný stravný list. 

 

Otázka č. 10 

Finančné pásma  sú účinné od 1.1.2023, môžeme ich používať až od 1.3.2023, po schválení 

všeobecne záväzného nariadenia obce?  

Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu SR spolu s finančnými pásmami vydalo usmernenie, že 

finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov platné od 1.1.2023 je potrebné prijať najneskôr do 28.2.2023.  

V súlade s uvedeným usmernením je možné prijať finančné pásma už od 1.1.2023 a najneskôr je ich 

potrebné prijať do 28.2.2023. Najneskôr od 1.3.2023 sú teda všetky zariadenia školského stravovania 

povinné zabezpečovať prípravu jedál a nápojov podľa vydaných Finančných pásiem A a B účinných od 

1.1.2023. 

   

 

 


