
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Príkaz č. 2/2023 

riaditeľky Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa 

 
 

 

 

  Martin-Priekopa  20. 2. 2023 

 

 

Stravovanie  zamestnancov, stravovanie žiakov, stravovanie žiakov v duálnom 

vzdelávaní, stravovanie pre cudzích záujemcov, ubytovanie žiakov v školskom 

internáte, ubytovanie v podnikateľskej činnosti s účinnosťou od 1. 3. 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: JUDr. Gabriela Skypalová PhDr. Jarmila Matejčíková  

                               Beáta Kľuchová   riaditeľka školy 
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Stredná odborná škola dopravná 
Zelená 2 

036 08  Martin-Priekopa 

COVP pre dopravu, pošty a telekomunikácie  



 

1. Stravovanie zamestnancov         

2. Stravovanie žiakov    

3. Stravovanie žiakov v duálnom vzdelávaní       

4. Závodné stravovanie pre cudzích záujemcov       

5. Ubytovanie žiakov v školskom internáte       

6. Ubytovanie v podnikateľskej činnosti        

           

           

1. Stravovanie zamestnancov        

           
A. Finančná úhrada stravy pre zamestnancov SOŠD stravujúcich sa vo vlastnom zariadení  

SOŠD Martin - Priekopa, t. j. v školskej jedálni SOŠD 

   

Kalkulácia ceny:          
           

  

 Hodnota 

jedla v €  

Príspevok 

ZĽ 55% 

SF úhrada 

ZC 
      

obed          6,15          3,38         0,40         2,37           

večera         5,91          3,25         0,40         2,26           

           

Zamestnanec  má nárok na jedno hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja denne ako obed alebo večeru.   

Uvedené platí v súlade s platnou  Zamestnaneckou dohodou aj pre bývalých zamestnancov školy - dôchodcov, 

ktorí  boli v pracovno-právnom  vzťahu k organizácii  ku koncu odchodu do starobného dôchodku,  

predčasného alebo invalidného dôchodku. 

  

  

          

   
B. Finančná úhrada stravy pre zamestnancov SOŠD stravujúcich sa formou elektronickej 

stravovacej poukážky  
   

           

V prípade nemožnosti poskytovania stravovania zamestnancom vlastným zariadením – školskou jedálňou  

(napr. počas víkendov, prázdnin, nočnej práci, práci na home - office, z dôvodu neprevádzkovania ŠJ –  

mimoriadny stav a pod.) zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom  

zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, ak nejde o prípady podľa § 152 ods. 6 ZP, 

je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej  

osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej  

poukážky.  

  

Kalkulácia ceny: 

     

   

      
 

    

  

 Hodnota 

jedla v €  

Príspevok 

ZĽ 55% 

SF úhrada 

ZC 
 

 

    

hlavné jedlo         5,10          2,81         0,40         1,90      

 

    



 

2. Stravovanie žiakov         

         
V súlade s VZN ŽSK č. 71/2023 s účinnosťou od 1.3.2023  

      

         
  hodnota 

surovín 

režijné 

náklady úhrada žiaka         
Raňajky 1,75 0,10 1,85        
Obed 2,10 0,30 2,40        
Večera 1,90 0,30 2,20         

          
Celodenná strava 5,75 0,70 6,45          

         

3. Stravovanie žiakov v duálnom vzdelávaní     
Za každý jeden vydaný obed poskytnutý žiakom v duálnom vzdelávaní počas výkonu praktického  

vyučovania v priestoroch SOŠD sa bude účtovať zamestnávateľom, s ktorými sú podpísané zmluvy  

o duálnom vzdelávaní suma:  3,75 €/jedlo/žiak   
           

úhrada žiaka 2,40 €         
z toho cena potravín 2,10 €         

z toho režijné náklady 0,30 €         

úhrada zamestnávateľa 3,75 €         

Spolu:   6,15 €         

           

4. Závodné stravovanie pre cudzích záujemcov         

         
Raňajky 5,20 €         
Obed 6,15 €         
Večera 5,91 €           

         

5. Ubytovanie žiakov v školskom internáte       

         
Blok A - starý internát 34,- €        
Blok B - nový internát 34,- €          

         

6. Ubytovanie v podnikateľskej činnosti     

           

Denné ubytovanie Blok A - starý internát 11,- €       
Mesačné ubytovanie Blok A - starý 

internát       180,- €       

Denné ubytovanie Blok B - nový internát       12,- €       

Mesačné ubytovanie Blok B - nový internát 195,- €       

           

           

Týmto príkazom sa ruší Príkaz č. 1/2022 účinný od 1.2.2022,       

Príkaz č. 3/2022 účinný od 1.8.2022 a Príkaz č. 4/2022 účinný od 1.9.2022     
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


