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Úvod
Všeobecné zásady, spôsob predkladania, vyplňovania a spracovania výkazu, vyplňovanie
identifikačnej časti výkazu a číselníky sú uvedené vo Všeobecných pokynoch pre vyplňovanie štatistických
výkazov rezortu MŠVVaŠ SR. Všeobecné pokyny sú prístupné na http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedeckakniznica/informacie-a-prognozy-skolstva/zber-udajov/vykazy-typu-skol-msvvs-sr . Na webovej stránke sú
pre Vašu potrebu taktiež prístupné: vzor výkazu (vo formáte PDF) a metodický pokyn k výkazu (vo formáte
WORD a PDF), ktoré sa každoročne aktualizujú v priebehu mája až júla pre nasledujúci rok.
1. Vykazujúce jednotky - zariadenia školského stravovania - vyplnia údaje za sledovaný rok (obdobie od
1.1. do 31.12.) prostredníctvom WEB aplikácie a vytlačený protokol doručia 1-x príslušnému OŠ OÚ
v termíne uvedenom na výkaze.
2. Výkaz vypĺňajú všetky stravovacie zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby pre deti MŠ, žiakov
ZŠ, študentov stredných škôl a školských zariadení (okrem vysokoškolských jedální, ktoré vyplnia
samostatný výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 16 – 01).
3. Výkaz nevypĺňajú školy pri nemocniciach, liečebniach a ozdravovniach, školy v prírode.
4. Pri stravovaní v závode verejného stravovania sa vyplnia údaje len za stravníkov škôl a školských
zariadení, ktorí sa v závode stravujú.
5. Poverený zamestnanec OŠ OÚ musí zabezpečiť údaje aj za zariadenie školského stravovania, ktoré
zaniklo alebo mu bola pozastavená činnosť počas sledovaného kalendárneho roka. Údaje sa vykazujú za
tú časť roka, počas ktorej bolo zariadenie v prevádzke.
VÝKAZ ŠKOL (MŠVVŠ SR) 17 - 01
O ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Zariadenia školského stravovania zabezpečujú stravovanie detí, žiakov, zamestnancov škôl a
školských zariadení a iných stravníkov. Zariadenia školského stravovania sú školská jedáleň (ŠJ) a výdajná
školská jedáleň (VŠJ).
Identifikačná časť:
Vypĺňanie identifikačnej časti je popísané vo Všeobecných pokynoch, vrátane číselníkov - pre
územie, druh a prevádzkara zariadenia. V aplikácii po výbere zariadenia, ktoré údaje vypĺňa, sa identifikačné
údaje dotiahnu automaticky z registra škôl a školských zariadení.
*/ Typ zariadenia školského stravovania - vyplní sa 1-miestny číselný kód.
0 výdajná školská jedáleň (bez kuchyne)
1 školská jedáleň (s vyvárajúcou kuchyňou)
Ekonomický prenájom - ak je zariadenie prenajaté a stravovacie služby poskytuje nájomca, vyplní A = áno.
V prípade, že stravovacie služby poskytuje vlastný zriaďovateľ zariadenia, vyplní N = nie.

Stanovené finančné pásmo – vyplní sa číselný kód od 1 do 3. Číselné kódy 1 až 3 určujú finančné
pásma v súlade s § 140 ods. 13 a § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
Ministerstvo školstva vydalo s účinnosťou od 1. 9. 2019 nové finančné pásma určujúce rozpätie
nákladov (rozpätie 1 až 3) na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.
Nadväznosti identifikačnej časti na jednotlivé oddiely výkazu:
Pre typ jedálne 931 –pri materskej škole
R0104 + R0105 > 0
Pre typ jedálne 934 - závod verejného stravovania
KUCHYNA = 1
oddiel IV. sa nevypĺňa
Pre typ jedálne 935 –pri základnej škole
R0106 + R0107 > 0
Pre typ jedálne 936 –pri strednej škole
R0108 + R0109 > 0
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Pre typ zariadenia školského stravovania 0
v oddiele II R0201 = 0
Pre typ zariadenia školského stravovania 1
v oddiele II R0201 > 0
v oddiele IV R0406 S2 > 0
Oddiel I. Počet stravníkov
V tomto oddiele vyplníte v stĺpci 2 stravníkov spolu a v stĺpci 3 z celkového počtu, počty stravníkov
v špeciálnych školách resp. v špeciálnych triedach pri bežných školách. Stravníkmi sa myslia žiaci, ktorí sa
skutočne stravovali v ZŠS.
V jednotlivých riadkoch uvediete priemerný počet stravníkov za rok. Údaje získate, ak vydelíte súčet
stravníkov za jednotlivé mesiace, v ktorých sa stravovali, počtom týchto mesiacov.
Príklad: január 50 detí, február 45 detí, marec 55 detí
50 + 45 + 55 = 150
150 : 3 mesiace = 50 to je priemerný počet detí v riadku 0103 stĺpec 2
riadok 0101 - uvediete údaje o počte stravníkov - dospelých osôb spolu, vrátane vysokoškolákov
riadok 0112 - počet dospelých osôb - iných stravníkov - sú to stravníci, ktorí nie sú zamestnancami v
školstve.
KONTROLY
S2  S3
R0103 = R0104 + R0105 + ...+ R0110
R0111 = R0101 + R0103
R0102  R0101
R0112  R0101
R0113  R0102
ak R0104 + R0105 = R0103 potom R0202 = 0 (ŠJ má len stravníkov - deti MŠ)
ak R0104 + R0105 < R0103 potom R0202 > 0 (ŠJ má aj stravníkov zo ZŠ prípadne SŠ)
R0116 = R0101 + R0102 + ...+ R0113
Oddiel II. Výkony a kapacita
riadok 0201 - uvediete plánovanú kapacitu ŠJ. Plánovaná kapacita sa rovná projektovanému dennému počtu
(resp. počtu schválenému regionálnym hygienikom) výroby obedov k poslednému dňu sledovaného obdobia (31.
12.). Údaj musí byť vyplnený vždy, keď má ŠJ aj vlastnú kuchyňu (v identifikačnej časti */ ZŠS =1). V prípade,
že sa jedná o výdajnú ŠJ (bez kuchyne a jedlo sa dováža - v identifikačnej časti */ ZŠS =0), vtedy riadok 0201 =
0.
riadok 0202 - uvediete celkový počet miest pri stoloch. Údaj nevypĺňajú ŠJ pri MŠ (pre deti predškolského veku),
ak nemajú stravníkov zo ZŠ alebo SŠ.
riadok 0203 - uvediete celkový počet vydaných obedov za rok v kusoch vrátane obedov alternatívneho a
diétneho stravovania a jedál na výber. Riadok musí byť vždy vyplnený. V prípade, že ŠJ nevydáva obedy (napr. v
MŠ s poldennou starostlivosťou), musí byť vyplnený aspoň riadok 0207 alebo 0208.
riadok 0204 - uvediete počet vydaných obedov v alternatívnom stravovaní za rok v kusoch. Alternatívne
stravovanie je stravovanie bez použitia červeného mäsa (bravčové, hovädzie atď.). Napr. vegetariánska,
laktovegetariánska, semivegetariánska strava.
riadok 0205 - uvediete počet vydaných obedov v diétnom stravovaní za rok v kusoch. Je to strava
poskytovaná deťom na základe odporúčania odborného lekára v období rekonvalescencie alebo z iných
zdravotných dôvodov.
riadok 0206 - uvediete počet vydaných jedál na výber za rok v kusoch. Jedlá na výber sú jedlá
pripravované odlišnou technológiou ako jedlá pripravované pre základné stravovanie. Pritom stravník hradí
plnú hodnotu týchto jedál.
riadok 0207 - uvediete počet vydaných jedál (desiaty, olovranty, druhá večera a pod.) v doplnkovom stravovaní
za rok v kusoch. POZOR zmena - v tomto riadku sa neuvádzajú podané porcie v rámci celospoločenského
programu podpory zdravia - „Školský mliečny program“ a „Ovocie a zelenina do škôl“, ale len klasické
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desiaty, olovranty a pod. Riadok musí byť vyplnený vždy ak R0104+R0105 > 0 (doplnkové stravovanie
v jedálňach materských škôl).
riadok 0208 a 0209 - uvediete „Áno/Nie“ podľa toho, či ZŠS poskytuje stravovanie v rámci celospoločenského
programu podpory zdravia - „Školský mliečny program“ a „Ovocie a zelenina do škôl“. Súčasťou programu je
aj mliečna desiata pozostávajúca len z mliečneho nápoja (napr. 2 dcl mlieka). Uvediete aj mlieko, ovocie
a zeleninu podávanú v rámci obeda, ak sa jedná o celospoločenské programy podpory zdravia. Rovnako sa
uvádza aj poskytovanie mlieka resp. ovocia a zeleniny z automatu.
riadok 0210 - uvediete počet vydaných večerí za rok v kusoch.
KONTROLY
R0203 ≥ R0204 + R0205 + R0206
ak R0111 S2 > 0 potom R0203 + R0207 + R0210 > 0 a naopak
ak R0104+R0105 > 0 potom R0207 > 0
R0216 = R0201 + R0202 + ....+ R0210
Oddiel III. Dopĺňajúce ukazovatele
riadok 0301 - uvediete počet bufetov pri škole a školskom zariadení bez ohľadu na prevádzkovateľa bufetu.
riadok 0302 - uvediete celkové príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) za stravné detí a žiakov
riadok 0303 - uvediete príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) za stravné detí a žiakov, ktoré zaplatí
zákonný zástupca dieťaťa, žiaka vrátane režijných nákladov, ak tak určil zriaďovateľ alebo riaditeľ školy
riadok 0304 - uvediete čerpanie dotácie zo ŠR v eurách (na 2 desatinné miesta – centy) za deti materskej školy
podľa osobitného predpisu (zákona č. 544/2010 Z. z.) – deti v poslednom ročníku MŠ alebo deti žijúce
v domácnostiach, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
riadok 0305 - uvediete čerpanie dotácie zo ŠR v eurách (na 2 desatinné miesta – centy) za žiakov základnej školy
podľa osobitného predpisu (zákona č. 544/2010 Z. z.)
riadok 0306 - uvediete iné príjmy za stravné (napr. od obce, VÚC, občianskeho združenia, športového klubu
a pod.), ktoré platia stravné za deti a žiakov, napr. v rámci tzv. sociálnej výpomoci nad rámec osobitného predpisu
alebo v rámci sponzorských darov.
riadok 0307 - uvediete príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) od dospelých stravníkov (zamestnanci,
dôchodcovia, iní stravníci a pod.). Hodnota jedla pre dospelého stravníka sa skladá z ceny za potraviny
a režijných nákladov t.j. celkové náklady na jedno jedlo.
riadok 0308 - uvediete príjmy v eurách (na 2 desatinné miesta - centy) za stravné cudzích stravníkov (osôb,
ktoré nie sú zamestnancami v školstve).
riadok 0309 – uvediete priemerný počet stravníkov za rok, ktorí sú evidovaní ako deti/žiaci v hmotnej núdzi.
Neuvádzajte všetkých stravníkov, ktorí čerpajú dotáciu zo ŠR. Pre porovnanie s minulými rokmi: sú to
stravníci, ktorí pred zavedením dotácie zo ŠR dostávali príspevok - zľavu na stravné z ÚPSVaR.
KONTROLY
ak R0101 > 0 potom R0307 > 0 a naopak
ak R0112 > 0 potom R0308 > 0 a naopak
R0308  R0307
ak R0101 = R0112 potom R 0307 = R0308
ak R0101 > R0112 potom R 0307 > R0308
R0302 = R0303 + R0304 + R0305+ R0306
R0316 = R0301 + R0302 + ...+ R0308
Oddiel IV. Evidenčný počet zamestnancov
S 2 - uvediete údaje vo fyzických osobách
S 3 - uvediete údaje prepočítané na plne zamestnaných na dve desatinné miesta
Napríklad:
1. vedúci ŠJ pracuje na polovičný úväzok
- počet vedúcich vo fyzických osobách = 1
- prepočítaný počet = 0.5
2. prvý kuchár pracuje na celý úväzok
druhý kuchár pracuje na polovičný úväzok
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tretí kuchár pracuje na trojštvrtinový úväzok
- počet kuchárov vo fyzických osobách = 3
- prepočítaný počet = 1 + 0.5 + 0.75 = 2.25
.
KONTROLA
Ak KUCHYŇA = 1 potom R0406 > 0
R0406 = R0401 + R0402 + ...+ R0405
ZÁVER
V prípade nejasností pri vyplňovaní výkazov sa môžete obrátiť na zamestnancov CVTI SR
Bratislava, oddelenie štatistiky a služieb, telefón: 02/69 295 621, e-mail: jana.cabalova@cvtisr.sk
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