
Katolícka spojená škola sv. Mikuláša , Duklianska 16, 08001 Prešov      

 

Dôvodová správa o zvýšenie finančného pásma na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v školách a školských zariadeniach 

              

Na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov základnej školy a  gymnázia v ŠJ pri 

Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša prechádzame do  finančného pásma A (FP A) - 3.pásmo s 

účinnosťou od 01. 01. 2023. Výška poplatkov je uvedená v priloženej tabuľke. 

Na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov základnej školy a gymnázia 

(v prípade diétneho stravovania) a zamestnancov školy v ŠJ pri Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša 

prechádzame do finančného pásma B (FP B) - 3.pásmo s účinnosťou od 01. 01. 2023. Výška poplatkov je 

uvedená v priloženej tabuľke. 

 Uvedené poplatky uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov. 

             Dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi a žiakov, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus je 1,30€. 

Sumu k jednotlivému finančnému pásmu dopláca rodič alebo zákonný zástupca. Cena obedov pre 

zamestnancov je určená s prihliadnutím na 55% dotáciu zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu 

zamestnávateľa.   

             Dôvodom pre zvyšovanie poplatkov je nárast cien základných surovín a nárast cien energií 

s prihliadnutím na ďalšie možné zvyšovanie cien potravín. Uvedené sumy umožnia zachovanie kvality 

a pestrosti stravy z obdobia pred zdražovaním potravín.  

  Súčasná cena [€] Cena od 1.1.2023 [€] 

FP A Základná škola od 6-11 rokov 1,61                                                                2,10 

 Cena obedov na mesiac 32,20 42,00 

FP B Základná škola od 6-11 rokov  1,76                                              2,40 

 Cena obedov na mesiac 35,20                                             48,00 

FP A Základná škola od 11-15 rokov 1,70                                                              2,30 

 Cena obedov na mesiac 34,00                                                                 46,00 

FP B Základná škola od 11-15 rokov 1,86 2,60 

 Cena obedov na mesiac 37,20 52,00 

FP A Stredná škola od 15-19 rokov 1,81                                                 2,50 

 Cena obedov na mesiac 36,20 50,00 

FP B Stredná škola od 15-19 rokov 1,99 2,80 

 Cena obedov na mesiac 39,80                                           56,00 

FP B Zamestnanci 1,11 1,58 

 Cena obedov na mesiac 22,20 31,60 

 

V Prešove dňa 1. 12. 2022   Macejková Ľudmila, vedúca ŠJ pri KSŠ sv. Mikuláša 


