
Vnútorný predpis riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

Topoľčany č. 1/2023 zo dňa 17.2.2023 

          Na základe vydaného Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho 

kraja č.1/2023  zo dňa 1.2.2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských internátoch a v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Nitrianskeho samosprávneho kraja určuje riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

T.Vansovej 2 Topoľčany s platnosťou od 1.3.2023 nasledovné termíny a spôsoby úhrady 

príspevkov, ktoré uhrádza stravník alebo jeho zákonný zástupca.   

Školské stravovanie 

V našom zariadení školského stravovania je  od 1.3.2023   určené na nákup potravín na jedno 

jedlo  pre všetky kategórie stravníkov 3 finančné pásmo A 

Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorú  uhrádza stravník na každé hlavné 

a doplnkové jedlo je určená nasledovne 

Raňajky +  desiata         0,20  eur 

Obed                                 0,30  eur 

Večera + olovrant             0,35  eur 

 

Výška úhrady stravného na jeden deň  spolu s režijnými nákladmi je nasledovná: 

Stravníci  od  11 do 15 rokov (8 ročné gymnázium) 

Obed                                             2,20  eur 

Stravníci od 15 – 19 rokov 

Obed                                               2,40  eur      

Poldenná strava /R,D,Ol,V/          4,20  eur 

Celodenná strava /R,D,O,Ol,V/     6,60  eur 

Platba stravného sa vykonáva zálohovo mesačne vopred do 25-teho dňa v mesiaci na účet 

školskej jedálne SOŠOaS  T. Vansovej Topoľčany   

SK50 8180 0000 0070 0030 8373      BIC SPSRSKBA 

Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno stravníka.  

Mesačné zálohové platby stravného sú nasledovné 

- obed stravníci  od 11 do 15 rokov                       42 eur 

- obed stravníci  od 15 do 19 rokov                       46 eur 

- poldenná strava ubytovaní /R,D,Ol,V/               78 eur 

- celodenná strava ubytovaní /R,D,O,Ol,V/       124 eur 



Zamestnanci školy a školského zariadenia 

Zamestnancom školy a školského zariadenia sa určuje podľa VZN Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 1.2.2023  3 stupeň finančného pásma  B s prípustnou 

toleranciou navýšenia hmotnosti mäsa o 30% 

Hodnota stravného lístku zamestnancov   

            Náklady na potraviny                                2,40 eu 
            Réžijné náklady                                          2,40 eur 
            Spolu stravný lístok                                  4,80 eur 

- z toho 55% zamestnávateľ                       2,64  eur 

- príspevok zo socialneho fondu                0,96 eur 

- zamestnanec uhradí                                  1,20 eur 

  

Školský internát 

Riaditeľ  školy na základe platného VZN  NSK č. 1/2023  s účinnosťou od 1.4.2023  určil výšku 

mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním  jedného žiaka 

v našom školskom internáte v čiastke 60 eur mesačne. Termín aj spôsob úhrady zostáva 

nezmenení, to znamená že vždy mesačne vopred do 25 -teho dňa v mesiaci na účet SOŠOaS 

Topoľčany 

SK94 8180 0000 0070 0030 8066        BIC  SPSRSKBA 

Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno ubytovaného žiaka.  

 

Vnútorný predpis riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb T.Vansovej č.2 

Topoľčany  č. 1/2023 nadobúda účinnosť dňom 1.3.2023 ,  v prípade nejakých zmien 

v spôsoboch a termínoch  platby bude nahradený novým vnútorným predpisom, ktorý bude 

včas zverejnený na webovom sídle školy. 

    
 

 

 

Topoľčany, dňa  17.2.2023                                       

                                                                                       
                                                                                       Mgr.Milan Naňo 
                                                                                          riaditeľ školy 
                                                                                                                       
                                                                                                 
 


