
Príloha č. 2 k VZN 

 
Rozpis finančnej hodnoty celodennej stravy pre deti MŠ 

Typ stravníka Finančné náklady          
na nákup potravín v € 

Režijné náklady  
na výrobu a výdaj jedál 

Úhrada zákonných 
zástupcov detí v MŠ 
(nákup potravín + RN) 

MŠ denné 3. finančné pásmo   
 1,19 € 0,10 € 1,29 € 
 

Rozpis ceny stravného lístka pre zákonného zástupcu podľa druhu jedla pre deti MŠ 
 

Desiata Nákup potravín Čiastočná úhrada 
režijných nákladov 

Cena stravného 
lístka 

Úhrada zákonného 
zástupcu 

desiata 0,28 0,00 0,28 0,28 
obed 0,68 0,10 0,78 0,78 
olovrant 0,23 0,00 0,23 0,23 
strava v MŠ spolu 1,19 0,10 1,29 1,29 
 

V súlade s § 4 ods. 11 zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky z 8. decembra 2010, na stravu pre deti v hmotnej núdzi zriaďovateľ určuje 
poplatok rodičov na jedno odobraté jedlo nasledovne : 

 Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu 
Typ stravníka Desiata (€) Obed (€) Olovrant (€) Režijné 

náklady (€) 
Spolu (€) 

Deti MŠ 0,00 0,19 0,00 0,10  0,29 € 
Žiaci ZŠ 6-11 
rokov  I. stupeň 

 0,09  0,05 0,14 € 

Žiaci ZŠ 11.-15 
rokov II. stupeň 

 0,11  0,05 0,16 € 

 

Rozpis finančnej hodnoty hlavného jedla pre žiakov Základných škôl 
Typ stravníka Fin. náklady na nákup 

potravín 
Režijné náklady na 
výrobu a výdaj jedál 
(čiastočná úhrada zák. zást.) 

Úhrada zákonného 
zástupcu za 1 odobraté 
hlavné jedlo 

Obed I. stupeň 1,01 € 0,05 € 1,06 € 
Obed II. stupeň 1,09 € 0,05 € 1,14 € 
 

Rozpis finančnej hodnoty v € hlavného jedla dospelých stravníkov 
Typ 
stravníka 

Fin. 
nákl.         
na nákup 
potravín 

Režijné 
náklady  
v € 

Celková 
hodnota 
hlavného 
jedla 

Zamestnávateľ 
hradí min. 
 55 % 

Príspevok 
zamestnanca  

Prísp. 
zo 
soc. 
fondu 

Úhrada 
stravníkom 

 A B (C=A+B) C x 55 % = D C X 45 % = 
E 

G E-G=H 

Dospelí 
stravníci 

1,19 1,80 2,99 1,64 1,35 0,16 1,19 

 


