
STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  VETERINÁRNA   

DRÁŽOVSKÁ  14,  950 12 NITRA 
 

 

 

Rozhodnutie 

  

 

      Riaditeľ Strednej odbornej školy veterinárnej, Drážovská 14, Nitra podľa § 5 ods. 6 písm. 

c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a   § 140  ods.   9  zákona         

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

určuje 

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej 

kategórie stravníkov od 15 do 19 rokov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, 

b) výšku príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na stravu v školskej jedálni (ŠJ) 

c) výšku úhrady nákladov na stravovanie pre iné fyzické osoby podľa § 2 vyhlášky MŠ 

SR č. 330/2009 Z. z.  o zariadení školského stravovania 

d) spôsob úhrady nákladov uvedených  v písmene a) až c). 

 

s účinnosťou od 1. septembra 2022 takto: 

 

1.  Výška príspevku žiaka za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v ŠJ je: 

Raňajky 0,73 €     

Desiata 0,60 €     

Obed   1,41 €     

Olovrant 0,40 €     

Večera    0,89 €     

 

        



 

2. Výška príspevku zamestnanca a zamestnávateľa na stravu v ŠJ je : 

 

 Cena jedla 55% príspevok 

zamestnávateľa 

Príspevok 

zamestnávateľa zo SF 

Príspevok 

zamestnanca 

Obed 3,98 € 2,19 € 1,00 € 0,79 € 

Večera 3,43 € 1,89 € 1,00 € 0,54 € 

 

3. Výšku úhrady nákladov na stravovanie pre iné fyzické osoby v ŠJ je: 

 

 Cena 

potravín 

réžia Príspevok inej fyzickej 

osoby  

Raňajky 1,33 € 0,77 € 2,10 € 

Obed 1,41 € 2,57 € 3,98 € 

Večera 1,29 € 2,14 € 3,43 € 

 

4. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za stravovanie žiakov sa 

uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška stravného pre žiakov  je stanovená 

v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín. 

5. Zamestnanci školy a školských zariadení uhrádzajú náklady za stravu zrážkou zo mzdy. 

Príspevok zo sociálneho fondu sa uplatňuje len na 1 hlavné jedlo denne. 

6. Iná fyzická osoba uhrádzajú náklady za stravu bankovým prevodom na účet školskej 

jedálne. 

 

 

 

        RNDr. Ľuboš Černý 

           riaditeľ školy 

V Nitre, dňa: 25. 8. 2022 

 

 


