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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Podľa §140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa 
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre 
školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom 
školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú 
územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných 
podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka. 

2. Podľa §140 ods. 9 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je 
obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a 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. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných 
nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

3. V nadväznosti na uvedené zriaďovateľ školskej jedálne Žilinský samosprávny 
kraj v článku VII, ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 50/2018 o 
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a 
v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 
nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni alebo výdajnej 
školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo 
plnoletý žiak vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, v rozpätí určenom 
v aktuálnej Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tohto VZN. 

4. V súlade s článku VII, ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 
50/2018 zriaďovateľ tiež určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných 
nákladov v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca alebo plnoletý žiak v rozpätí: 

a. od 0,05 € do 0,30 € na jedno odobraté hlavné jedlo (obed, večera) vo 
všetkých finančných pásmach pre všetky vekové kategórie, 

b. od 0,00 € do 0,05 € na jedno odobraté doplnkové jedlo (raňajky, desiata, 
olovrant) vo všetkých finančných pásmach pre všetky vekové kategórie. 

Celková maximálna výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak za 
celodennú stravu nesmie presiahnuť výšku 0,60 € za jeden deň. 

5. Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov 
na nákup potravín, v rámci určeného rozpätia podľa ods. 3 tohto článku a výšku 
príspevku na režijné náklady, v rámci určeného rozpätia podľa ods. 4 tohto 
článku, termín, spôsob platby a ďalšie podmienky úhrady určí riaditeľ školy 
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alebo školského internátu, ktorých súčasťou je školská jedáleň alebo výdajná 
školská jedáleň vnútorným predpisom, ktorý zverejní na webovom sídle školy. 

6. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne 
zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania 
vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu 
jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s 
akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

Článok 2 

Určenie finančného pásma 

1. V súlade s článkom 1 ods. 5 sa určuje výška príspevku v rámci 2. pásma na 

čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov (stredná škola 15 – 19 rokov) v Školskej jedálni 

pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina nasledovne: 

a. raňajky a desiata  v sume 1,26 EUR (0,69 + 0,57) 

b. obed v sume 1,33 EUR 

c. olovrant a večera v sume 1,22 EUR (0,38 + 0,84) 

2. V súlade s článkom 1 ods. 5 sa určuje výška príspevku v rámci 2. pásma na 

čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie, stravovanie 

športovcov v Školskej jedálni pri Spojenej škole, Rosinská cesta 4, Žilina 

nasledovne: 

a. raňajky a desiata v sume 1,51 EUR (0,82 + 0,69) 

b. obed v sume 1,60 EUR 

c. olovrant a večera v sume 1,47 EUR (0,46 + 1,01) 

 

Článok 3 

Určenie výšky režijných nákladov 

1. V súlade s článkom 1 ods. 5 sa určuje aj výška príspevku na režijné náklady 

nasledovne: 

a. 0,30 EUR za každé hlavné jedlo (obed a/alebo večera) pre žiakov škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. 

b. 2,58 EUR za každé hlavné jedlo (obed a večera) pre zamestnancov 

a ostatných stravníkov.  

Záverečné ustanovenia 

1. Táto smernica nadobudne účinnosť v plnom rozsahu dňa 1. marca 2022 

 

 

PaedDr. Peter Hruška 

riaditeľ školy 


