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                DIÉTNE STRAVOVANIE – OSOBITNÉ STRAVOVANIE FORMOU 

                              INDIVIDUALNEJ DONÁŠKY POKRMOV 

Zriaďovateľ zariadenia školského stravovania, ktoré nemá vhodné pracovné podmienky pre prípravu 

diétnych jedál, umožní pre dieťa / žiaka individuálnu donášku pokrmov do zariadenia školského 

stravovania v súlade s §8 ods.3 písm. d.) vyhlášky MZSR č. 527/2007 Z.z, o podrobnostiach 

o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. 

 

Deťom je možné individuálne donášať stravu do zariadenia školského stravovania vtedy, ak 

posúdenie lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore dokladujú, že výživa 

dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie. 

 

            Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka : 

- Predloží zápisný lístok stravníka pre diétne stravovanie (vyplní v kancelárií ŠJ) 

s uvedeným druhom stanovenej diéty a spôsob zabezpečenia stravovania formou 

individuálnej donášky pokrmov. Zároveň priloží písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára 

špecialistu, kde lekár potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie 

s určením diéty podľa stanovenej diagnózy. Zápisný lístok na individuálnu donášku 

diétnych pokrmov  do zariadenia školského stravovania sa obnovuje každý školský rok ( 

alebo je platný počas trvania školskej dochádzky). 

            Podmienky pri individuálnej donáške pokrmov:      

- Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotnú bezpečnosť donesených 

pokrmov do školského zariadenia za ich nutričnú a energetickú hodnotu, o tejto 

skutočnosti predkladá Čestné vyhlásenie ( vyplní v kancelárií ŠJ) 

- hotové diétne pokrmy dodá v deň konzumácie v uzavretých, prepravných, umývateľných 

nádobách 

- za čistotu prenosných nádob zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa / žiaka 

- donesené diétne pokrmy prevezme zodpovedný  (poverený) zamestnanec, alebo 

zamestnanci( písomne poverení a pouční o manipulácií s pokrmom) 

Diétne stravovanie  - dotácia 1,20€ / za obed  sa poskytuje aj pre dieťa , ktoré neodobralo stravu 

z dôvodu, že zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétnu stravu dieťaťu, u ktorého podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára – potvrdenie od  špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ), 

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťu vyplatí zriaďovateľ alebo školské zariadenie ( vydaním VZN), zákonnému 

zástupcovi mesiac pozadu, na základe evidencie dochádzky žiaka. Vydaním VZN bude rodič 

uhrádzať zariadeniu školského stravovania mesačne 3€ príspevok na réžijné náklady (prevzatie a 

manipulácia zodpovedného zamestnanca za donesené diétne pokrmy.) 
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