
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie 
Trnavského samosprávneho kraja 

 

č. 25/2012 
 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku  
na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 

 
 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.6.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 9.9.2015, Dodatku č. 3 
zo dňa 19.6.2019, Dodatku č. 4 zo dňa 28. marca 2022 a Dodatku č. 5 zo dňa 

7.decembra 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trnava, december 2022 
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       Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na základe ustanovenia § 8 
ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 140 ods. 10 
a 12 a § 141 ods. 6 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom  
č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov vydáva pre územie Trnavského samosprávneho kraja toto 
 

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Trnavského samosprávneho kraja 
 

č. 25/2012 
 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné 
náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK 
 

 
I. 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. V zmysle § 9 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje 
Trnavský samosprávny kraj podmienky pre stravovanie  žiakov vo všetkých 
školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, a to formou 
zriaďovania zariadení školského stravovania (ďalej ako „ZŠS“). 
 

2. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podrobnosti o výške príspevku žiaka 
alebo zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov, výške príspevku na režijné náklady 
a podmienkach úhrady  v ZŠS, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny  
kraj. 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na ZŠS v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, a to:   
a) školská jedáleň - zriaďuje sa na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál 

a nápojov pre žiakov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení 
b) výdajná školská jedáleň - zriaďuje sa na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov 

pre žiakov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. 
 

4. V zmysle § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky finančné pásma určujúce rozpätie 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.  
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II.  
 

ÚHRADA  NÁKLADOV ZA STRAVOVANIE 
 

Článok 1 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
stravovania žiakov v zariadeniach školského stravovania 

 
1. Stravovanie sa poskytuje žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony, 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 
2. Výška príspevku žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo žiaka je stanovená zriaďovateľom 
v rozpätí určených pásiem podľa  Prílohy č. 1 k tomuto VZN TTSK. 

 
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín uhrádza  zákonný 

zástupca žiaka alebo žiak, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony. Zákonný 
zástupca žiaka alebo žiak uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov uvedených 
v Prílohe č. 1 podľa finančného pásma, ktoré určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou 
je ZŠS.  

 
4. Vybrané finančné pásmo musí byť rovnaké pre všetky druhy pripravovaných 

jedál a pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení 
školského stravovania. 

 
5. Úhrada sa realizuje jedným z nasledovných spôsobov: 

- poštovou poukážkou 
- bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z účtu zákonného 

zástupcu alebo žiaka na účet zariadenia školského stravovania. 
 
 
 

Článok 2. 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín  
v osobitých prípadoch 

 
 
1. V prípade, že ZŠS poskytuje diétne stravovanie, výška príspevku žiaka alebo 

zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na 
jedno diétne jedlo žiaka je stanovená zriaďovateľom v rozpätí určených pásiem 
podľa Prílohy č. 2 k tomuto VZN. 
 

2. Pre žiakov športových škôl  výška príspevku  žiaka alebo zákonného zástupcu 
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo žiaka je 
stanovená zriaďovateľom v rozpätí určených pásiem podľa Prílohy č. 2 
k tomuto VZN. 
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3. Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov podľa bodu 1 a 2 tohto článku určí riaditeľ školy, ktorej 
súčasťou je ZŠS. Vybrané finančné pásmo musí byť rovnaké pre všetky druhy 
pripravovaných jedál a pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom 
ZŠS. 

 
III.  

 
REŽIJNÉ  NÁKLADY 

 
Článok 4. 

 
Výška príspevku na režijné náklady  

 
1. Okrem čiastočnej úhrady nákladov na nákup potravín v ZŠS prispieva zákonný 

zástupca žiaka alebo žiak aj na úhradu režijných nákladov podľa VZN určeného 
zriaďovateľom. 

 
2. Výška príspevku na režijné náklady, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka  

alebo žiak je stanovená zriaďovateľom v rozpätí určených pásiem, podľa 
Prílohy č. 3 tohto VZN.  

 
3. Výšku príspevku na režijné náklady pre každé hlavné a doplnkové jedlo 

z uvedeného rozpätia pásiem určí riaditeľ školy, ktorého súčasťou je ZŠS. 
 
4. Vybrané finančné pásmo musí byť rovnaké pre všetky vekové kategórie 

stravníkov v príslušnom ZŠS. 
 

IV. 
 

OSOBITNÉ  USTANOVENIA 
 
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a  príspevok na režijné náklady: 

a) možno odpustiť, ak o to písomne v listinnej alebo elektronickej podobe 
požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý má plnú spôsobilosť na 
právne úkony, ktorý súčasne predloží doklad o tom, že je členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného 
predpisu1,   

b) možno znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej 
je zariadenie školského stravovania súčasťou, so súhlasom predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja, ak o to písomne v listinnej alebo 
elektronickej podobe požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý 
má plnú spôsobilosť na právne úkony, 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.  

                                                 
1 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

Kópia

Číslo spisu

0001/2022

Číslo záznamu

eJELKA/2022/00327

Forma registratúrneho záznamu

Hodnoverne elektronický



Strana 5 z 11 

 

 
2. Ustanovenie bodu 1 tejto časti neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa 

poskytuje dotácia v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR2. 

 
3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 

príspevku na režijné náklady trvá len počas doby, počas ktorej platia 
podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. K zániku nároku na zníženie alebo 
odpustenie príspevku podľa odseku 1 písm. b) tejto časti môže prísť i na 
základe rozhodnutia  predsedu Trnavského samosprávneho kraja.  

 
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení 

príspevku na režijné náklady, zákonný zástupca žiaka je povinný túto 
skutočnosť bezodkladne písomne v listinnej alebo v elektronickej podobe 
oznámiť riaditeľovi školy, ktorého súčasťou je ZŠS a ten následne 
zriaďovateľovi ZŠS.  
 
Zmena sa uskutoční: 

• od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala. 
 

 
 

V. 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN TTSK sú nasledovné prílohy: 
       Príloha č. 1 - Finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023,  
       Príloha č. 2 - 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 s účinnosťou od 1.1.2023, 

       Príloha č. 3  -    Výška príspevku na režijné náklady. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady 
a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti TTSK bolo schválené  Zastupiteľstvom TTSK dňa 
13.6.2012 Uznesením č. 452/2012/17. 
 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja 
nadobudlo účinnosť dňom 01.09.2012.  

 
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia 

Trnavského samosprávneho kraja sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie 
Trnavského samosprávneho kraja č. 18/2008 schválené dňa 17.09.2008 
v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3. 

                                                 
2 §4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. 
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5. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 25/2012 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich 
úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja dňa 
12.06.2013 Uznesením číslo 679/2013/23 a nadobudol účinnosť dňom 
01.09.2013. 

 
6. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 25/2012 o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich 
úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja dňa  
9. septembra 2015 uznesením číslo 218/2015/12 a nadobudol účinnosť dňom 
01.10.2015. 

 
7. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 25/2012 o výške príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich 
úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja dňa  
19. júna 2019 uznesením číslo 218/2019/11 a nadobudol účinnosť dňom 
01.09.2019. 

 
8. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 25/2012 o výške príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich 
úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja dňa 28. marca 
2022 uznesením číslo 763/2022/29 a nadobudol účinnosť dňom  
29. marca 2022. 

 
9. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 25/2012 o výške príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich 
úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
TTSK schválilo Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja dňa  
7. decembra 2022 uznesením číslo 16/2022/02 a nadobudol účinnosť dňom  
1. januára 2023. 

 
 
 
V Trnave, dňa 7. decembra 2022  
 
 
 
 
 

                                                                                  Mgr. Jozef Viskupič, v.r. 
                                                                                         predseda 

                                                                               Trnavského samosprávneho kraja
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                                                    Príloha č. 1 k VZN TTSK č.  25/2012 
 
 

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

s účinnosťou od 1.1.2023 
 

a) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach a výdajných školských 
jedálňach osemročných gymnázií za obed: 

 

žiaci od 11 do 15 
rokov 

obed 

 € 

1.pásmo 1,50 

2.pásmo 1,70 

3.pásmo 1,90 

4.pásmo 2,10 

5.pásmo 2,30 

 
 

b) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach a výdajných školských 
jedálňach stredných škôl za obed: 

 

žiaci od 15 do 19 
rokov 

obed 

 € 

1.pásmo 1,70 

2.pásmo 1,90 

3.pásmo 2,10 

4.pásmo 2,30 

5.pásmo 2,50 
 
 

c) pri celodennom stravovaní v školských internátoch, ktoré sú súčasťou školy 
žiaci od 15 do 19 rokov za:  

 

žiaci od 15 do 
19 rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

2.pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

3.pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

4.pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20 

5.pásmo 1,05 0,90 2,50 0,80 1,40 6,65 
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d) pri celodennom stravovaní v školách v prírode: 

 
da) deti od 2 do 6 rokov za: 

žiaci od 2 do 6 
rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,50 0,40 1,00 0,30 0,65 2,85 

2.pásmo 0,55 0,45 1,10 0,35 0,70 3,15 

3.pásmo 0,60 0,50 1,20 0,40 0,75 3,45 

4.pásmo 0,65 0,55 1,30 0,45 0,85 3,80 

5.pásmo 0,70 0,60 1,40 0,50 0,90 4,10 

 
 

db) žiaci od 6 do 11 rokov za: 

žiaci od 6 do 11 
rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,70 0,60 1,30 0,5 0,90 4,00 

2.pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40 

3.pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

4.pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

5.pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

 
 

 dc) žiaci od 11 do 15 rokov za: 

žiaci od 11 do 
15 rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40 

2.pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

3.pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

4.pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

5.pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20 

 
dd) žiaci od 15 do 19 rokov za: 

žiaci od 15 do 
19 rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85 

2.pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30 

3.pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75 

4.pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20 

5.pásmo 1,05 0,90 2,50 0,80 1,40 6,65 
 

Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám 
sa určuje stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-
19 ročných podľa Finančného pásma B. Pri príprave hlavných jedál pre 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa 
Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia 
hmotnosti mäsa o 30%.                                                   
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 Príloha č. 2 k VZN TTSK č. 25/2012 
 
 

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 

s účinnosťou od 1.1.2023 
 
 

a) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach a výdajných školských 

jedálňach osemročných gymnázií za obed: 

 

žiaci od 11 do 15 
rokov 

obed 

 € 

1.pásmo 1,80 

2.pásmo 2,00 

3.pásmo 2,20 

4.pásmo 2,40 

5.pásmo 2,60 

 
 

b) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach a výdajných školských 

jedálňach stredných škôl za obed: 

 

žiaci od 15 do 19 
rokov 

obed 

 € 

1.pásmo 2,00 

2.pásmo 2,20 

3.pásmo 2,40 

4.pásmo 2,60 

5.pásmo 2,80 

 
 

c) pri celodennom stravovaní v školských internátoch, ktoré sú súčasťou školy 

žiaci od 15 do 19 rokov za:  

 

žiaci od 15 do 
19 rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

2.pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

3.pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

4.pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30 

5.pásmo 1,30 1,10 2,80 1,00 1,70 7,90 
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d) pri celodennom stravovaní v školách v prírode: 

da) deti od 2 do 6 rokov za: 

žiaci od 2 do 6 
rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,60 0,50 1,20 0,40 0,80 3,50 

2.pásmo 0,65 0,55 1,30 0,45 0,85 3,80 

3.pásmo 0,70 0,60 1,40 0,50 0,90 4,10 

4.pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40 

5.pásmo 0,80 0,70 1,60 0,60 1,00 4,70 

 
db) žiaci od 6 do 11 rokov za: 

žiaci od 6 do 11 
rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,85 0,75 1,60 0,60 1,10 4,90 

2.pásmo 0,90 0,80 1,80 0,65 1,20 5,35 

3.pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

4.pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

5.pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

 
 

 dc) žiaci od 11 do 15 rokov za: 

žiaci od 11 do 
15 rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 0,90 0,80 1,80 0,65 1,20 5,35 

2.pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

3.pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

4.pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

5.pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30 

 
dd) žiaci od 15 do 19 rokov za: 

žiaci od 15 do 
19 rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1.pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 

2.pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 

3.pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 

4.pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30 

5.pásmo 1,30 1,10 2,80 1,00 1,70 7,90 

 
Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám 
sa určuje stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-
19 ročných podľa Finančného pásma B. Pri príprave hlavných jedál pre 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa 
Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia 
hmotnosti mäsa o 30%. 

 

Kópia

Číslo spisu

0001/2022

Číslo záznamu

eJELKA/2022/00327

Forma registratúrneho záznamu

Hodnoverne elektronický



Strana 11 z 11 

 

Príloha č. 3 k VZN TTSK č. 25/2012 
 
 
 

Výška príspevku na režijné náklady 

 
 
 

a) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach  
      osemročných gymnázií za obed: 
 

žiaci od 11 do 15 rokov obed 

 € 

1. pásmo 0,00 

2. pásmo 0,15 

3. pásmo 0,30 

 
 

b) pri jednom hlavnom jedle v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach  
      stredných škôl za obed: 

 

žiaci od 15 do 18/19 rokov obed 

 € 

1. pásmo 0,00 

2. pásmo 0,15 

3. pásmo 0,30 

 
 
       c)  pri celodennom stravovaní v školských internátoch, ktoré sú súčasťou školy žiaci od  
            15 do 18/19 rokov za:  
 

žiaci od 15 do 18/19 

rokov 

raňajky desiata obed olovrant večera spolu 

 € € € € € € 

1. pásmo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. pásmo 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,55 

3. pásmo 0,25 0,10 0,30 0,25 0,25 1,15 
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