
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 5 
 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu  

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 
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Trnavský samosprávny kraj v súlade s článkom 68 Ústavy SR, § 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 §140 ods. 10 a §141 ods. 6  zákona č. 245/2008 Z. z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva tento  

 

Dodatok č. 5 
 

 k Všeobecne záväznému nariadeniu  

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.   

 

Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja 

č. 25/2012 v znení jeho dodatkov č. 1 až 4 (ďalej aj ako „nariadenie“) mení a dopĺňa 

nasledovne: 
 

1. V článku V odsek 1 sa slová „Príloha č. 1 - Finančné pásma na nákup potravín 
na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019“ 
nahrádzajú  slovami „Príloha č. 1 - Finančné pásma A na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023“. 
 

2. V článku V odsek 1 sa slová „Príloha č. 2 -  Finančné pásma na nákup potravín 
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie 
športovcov a stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania 
s nepretržitou prevádzkou s účinnosťou od 01.09.2019“ nahrádzajú slovami  
„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 “. 
 

3. Príloha č. 1 -  Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórii stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 sa ruší a nahrádza sa novou 
prílohou: „Príloha č. 1 - Finančné pásma A na nákup potravín na jedno jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023“, ktorá je zároveň 
prílohou  č. 1 tohto dodatku. 
 

4. Príloha č. 2 -  Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov pre diétne stravovanie športovcov a stravovanie stravníkov 
v zariadeniach školského stravovania s nepretržitou prevádzkou s účinnosťou 
od 01.09.2019 sa ruší a nahrádza sa novou prílohu: „Príloha č. 2 - Finančné 
pásma B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a 
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stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb s 
účinnosťou od 1.1.2023“, ktorá je zároveň prílohou  č. 2 tohto dodatku. 
 

II.  

 

1. Ostatné ustanovenia VZN TTSK č. 25/2012 v znení jeho dodatkov č. 1 až 4 

zostávajú nezmenené.  

 

2. Dodatok č. 5 k Všeobecnému 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 

07.12.2022 uznesením číslo 16/2022/02 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 

 

 

 

V Trnave, dňa 7. decembra 2022  

 

 

 
                                                                                  Mgr. Jozef Viskupič, v.r. 
                                                                                          predseda 

                                                                                Trnavského samosprávneho kraja 
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Príloha č.1 k Dodatku č. 5k 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 Dodatku č. 5 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 

 
 
 
 
 

Kópia

Číslo spisu

0001/2022

Číslo záznamu

eJELKA/2022/00327

Forma registratúrneho záznamu

Hodnoverne elektronický



Strana 7 z 7 
 

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%. 
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