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Interná smernica č. 1/2023 

o výške na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni  

SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 

...................................................................................................... 

 

Článok 1 

Predmet smernice 

 

1. Riaditeľka  Strednej odbornej školy techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice               

v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecným 

záväzným nariadením  Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len VZN) č. 01/2023             

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch,             

v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej 

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja   

vydáva 

vnútornú smernicu o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov                          

na stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov Školskej jedálne pri SOŠ techniky 

a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice. 

2. Predmet smernice sa vzťahuje na určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov                          

na stravovanie v Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice          

s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj.  

 

Článok 2 

Stravovanie žiakov a zamestnancov v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň tvorí organizačnú zložku školy a jej zriaďovateľom je Nitriansky 

samosprávny kraj. 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie 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 a v súlade s finančnými pásmami 

určujúcimi rozpätie nákladov na nákup potravín stanovenými Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  

Finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov. 

(zdroj: https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/) 

 

https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/
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Stredná škola/ žiaci 

od 15 do 19 rokov 

Obed v EUR 

1. pásmo 1, 70.- 

2. pásmo 1,90.- 

3. pásmo 2,10.- 

4. pásmo 2,30.- 

5. pásmo 2,50.- 

 

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy a dôchodcom, ktorí odišli do 

dôchodku od zamestnávateľa, za čiastočnú úhradu nákladov ktoré uhrádza zamestnanec a 

dôchodca, bývalý zamestnanec, vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky a v súlade s finančnými pásmami určujúcimi rozpätie 

nákladov na nákup potravín stanovenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR.  

Finančné pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov, pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a 

stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb.  

(zdroj: https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/) 

 

Stredná škola/ zamestnanci 

 

Obed v EUR 

1. pásmo 2,00.- 

2. pásmo 2,20.- 

3. pásmo 2,40.- 

4. pásmo 2,60.- 

5. pásmo 2,80.- 

 

 

Článok 3 

Určenie výšky príspevku  za čiastočnú úhradu nákladov 

1. Riaditeľka školy na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v školskej jedálni, okrem 

plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, 

dodržiavania materiálno - spotrebných noriem,                                                         

stanovuje s účinnosťou od 01.03.2023 výšku príspevku za čiastočnú úhradu nákladov 

na nákup potravín ktoré hradí: 

a) zákonný zástupca žiaka na nákup potravín na jedno jedlo - obed,  v súlade so 

Všeobecným záväzným nariadením  Nitrianskeho samosprávneho kraja  č. 01/2023        

vo výške 2,10 EUR (3. finančné pásmo A),  

https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/
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b) zamestnanec školy v pracovnom pomere (pracovná zmluva) a dôchodca, ktorí 

odišiel do dôchodku od zamestnávateľa, na nákup potravín na jedno jedlo - obed 

v súlade so Všeobecným záväzným nariadením  Nitrianskeho samosprávneho kraja        

č. 01/2023 vo výške 2,40 EUR (3. finančné pásmo B).  

 

Článok 4 

Určenie výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 

 

1. Riaditeľka školy na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v školskej jedálni vplyvom  

    zvýšených nákladov na energie určuje výšku príspevku na režijné náklady    

     v školskej jedálni,  ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka a stravník  na 1 hlavné  

     jedlo – obed, 0,30 EUR v určenom finančnom pásme pre všetky vekové kategórie 

     stravníkov v súlade so Všeobecným záväzným nariadením  Nitrianskeho samosprávneho 

     kraja č. 01/2023.  . 

2. Zákonný zástupca hradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za nákup potravín 

a príspevok na režijné náklady, celkom 2,40€ na jeden obed, bezhotovostným prevodom 

na č. účtu: 7000305834/8180 (IBAN: SK24 8180 0000 0070 0030 5834). 

3. Vo výnimočných prípadoch zákonný zástupca môže uhradiť príspevok na čiastočnú 

úhradu nákladov na stravovanie poštovou poukážkou na účet školy, po konzultácii 

s vedúcou ŠJ. 

4. Zákonný zástupca pri platbe uvádza variabilný symbol, ktorý mu bol priradený školským 

informačným systémom, Stravovací systém EduPage a doplňujúci údaj ‒ meno a 

priezvisko žiaka. 

 

Článok 5 

Podmienky zníženia alebo odpustenia príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

stravovanie v zariadení školského stravovania 

 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni 

neuhrádza žiak, ktorý predložil riaditeľke školy doklad o tom, že je členom domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

Riaditeľ školy túto skutočnosť bezodkladne oznámi zriaďovateľovi.  

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni možno 

znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľky školy, ktorej zariadenie 

školského stravovania je súčasťou, ak o to písomne požiada zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak a ide o žiaka, ktorého postihla mimoriadna 

situácia odôvodňujúca zníženie alebo odpustenie príspevku, najmä nepriaznivá 

sociálna situácia podľa § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 

zákon) v znení neskorších predpisov.  

3. Neuhrádzanie príspevku podľa ods. 1 a zníženie alebo odpustenie príspevku podľa           

ods. 2 trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré to odôvodňujú. Ak dôjde k 

zmene rozhodujúcich skutočností, povinná osoba túto skutočnosť oznámi riaditeľke školy, 

písomne odovzdaním dokumentu o zmene podmienok, na sekretariát riaditeľky školy.  

 

Riaditeľka školy túto skutočnosť bezodkladne oznámi zriaďovateľovi.  
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Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Interná smernica nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01.03.2023. 

2. Účinnosťou internej smernice č.1/2023 strácajú účinnosť príspevky na čiastočnú 

úhradu nákladov na stravovanie stanovené riaditeľkou školy platné do 28.02.2023.  

 

 

 

V Leviciach dňa 17.02.2023.   

 

 

                                                                                                       Ing. Eva Sleziaková v.r. 

         riaditeľka školy 

 


