
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Ul. Republiky č. 22, 010 01 Žilina

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Smernica o stravovaní 

s účinnosťou od 1. 2. 2016
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Čl. 1
Základné ustanovenia

1. Účelom  tejto  smernice  je  stanoviť  podrobnosti  v zabezpečovaní  stravovania  zamestnancov
HARMÓNIE – zariadenia pre seniorov, domova sociálnych služieb a útulku, Ul. Republiky č.
22 v Žiline v súlade s ustanovením § 152 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
v znení  neskorších  predpisov  a stravovania  iných  osôb  v ZpS,  DSS  v súlade  s Vyhláškou
o stravovaní ÚSS č. 272/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. HARMÓNIA  –  zariadenie  pre  seniorov,  domov  sociálnych  služieb  a útulok  je  povinná
zabezpečovať  zamestnancom  vo  všetkých  pracovných  zmenách  stravovanie  zodpovedajúce
zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá
voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu. Zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu
patrí  stravné  vo  výške  ustanovenej  zákonom  NR  SR  č.  283/2002  o cestovných  náhradách
v znení neskorších predpisov, ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 5 hodín.

3. V súlade  so  zákonom NR SR č.  311/2001 Z.  z.  v znení  neskorších  predpisov a Pracovným
poriadkom HARMÓNIE –  zariadenia  pre  seniorov,  domova  sociálnych  služieb  a útulku,  je
stanovený pracovný čas a prestávky v práci nasledovne:

Pracovisko HARMÓNIA - ZpS, DSS ul. Republiky 22, Žilina:

Pracovný  čas  u zamestnancov   jednozmennej  prevádzky  (THP,  hlavná  sestra,  sociálne
pracovníčky, robotníčky v práčovni, skladníčka, údržbár, upratovačky, kuchárky) je 37,5 hodín
týždenne bez prestávky 30 min. na odpočinok a jedenie.

Pracovný  čas  u zamestnancov  trojzmennej  prevádzky  a nepretržitej  prevádzky  (zdravotné
sestry, ošetrovateľky, sanitárky) je 35 hodín bez prestávky 30 min. na odpočinok a jedenie. 

Prestávky v práci na odpočinok a jedenie sú stanovené nasledovne:

1. zmena: 11.30 hod. – 12.00 hod.
2. zmena : 16.30 hod. – 17.00 hod.
3. zmena:        2.00 hod. –   2.30 hod.

Pracovisko HARMÓNIA - Útulok, Hviezdoslavova 56, Žilina:

Pracovný čas u zamestnancov  jednozmennej prevádzky (THP, sociálne pracovníčky, údržbár)
je 37,5 hodín týždenne bez prestávky 30 min. na odpočinok a jedenie.

Pracovný  čas  u zamestnancov  nepretržitej  prevádzky  (  vychovávatelia)  je  35  hodín  bez
prestávky 30 min. na odpočinok a jedenie.

Prestávky v práci na odpočinok a jedenie sú stanovené nasledovne:

1. zmena: 11.30 hod. –  12.00 hod.
2. zmena:        2.00 hod. –   2.30 hod.

4. HARMÓNIA – ZpS, DSS a útulok ako zamestnávateľ prispieva na stravovanie vo výške 55 %
ceny jedla v zmysle § 152 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v znení neskorších
predpisov. 
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Okrem toho  zamestnávateľ  poskytuje  na  stravovanie  v súlade  s kolektívnou  zmluvou  aj
príspevok  zo  sociálneho  fondu.  Tento  príspevok  na  jedno  hlavné  jedlo  (  resp.  stravovaciu
poukážku) sa môže pohybovať od 0,05 € do 0,30 €. 

Čl. 2
Stravovanie zamestnancov HARMÓNIE – ZpS, DSS

1. Zamestnancom HARMÓNIE – ZpS, DSS je zabezpečené stravovanie poskytovaním jedného
teplého  hlavného  jedla  vrátane  vhodného  nápoja  v priebehu  pracovnej  zmeny  priamo  na
pracovisku – vo vlastnom stravovacom zariadení. 

2. Zamestnanci  sa  vyjadria  k možnosti  stravovania  priamo  na  pracovisku  –  vo  vlastnom
stravovacom  zariadení  a k zrážke  za   stravu  z platu  vyplnením  a podpísaním  Dohody
o stravovaní a Dohody o zrážke z platu (viď Príloha č. 3 ).

3. Hlavné  jedlo  –  obed  vrátane  vhodného  nápoja,  sa  podáva  v čase  od   1130 h  –  1200 h.
Zamestnanci, ktorí pracujú v odpoludňajšej zmene, budú odoberať hlavné jedlo – večeru vrátane
vhodného nápoja, v čase od 1630 – 1700 h. 

4. Zamestnancom  nočnej  zmeny  je  zabezpečené  stravovanie  prostredníctvom  elektronickej
stravovacej poukážky cez stravnú kartu CallioGastro. Počet stravovacích poukážok sa stanoví
podľa počtu odpracovaných nočných zmien v uplynulom mesiaci. S účinnosťou od 1. 2. 2016 je
cena stravovacej poukážky stanovená v hodnote 3,60 €.

5. Celková cena jedla

      
Cena obeda Cena 

€

Hodnota skutočne spotrebovaných surovín - stravná jednotka 1,24 
+ režijné náklady (94 % zo surovín) 1,16 
= celková cena jedla 2,40 

Cena večere

Hodnota skutočne spotrebovaných surovín 0,90
+ režijné náklady (94 % zo surovín) 0,85
= celková cena jedla 1,75

6. Úhrada zamestnanca HARMÓNIE – ZpS, DSS za stravovanie – racionálna strava

Hlavné jedlo
Obedy Večere
Cena 

€
Cena 

€
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Celková cena jedla 2,40 1,75
- 55 % celkovej ceny jedla 1,32 0,96
- príspevok zo sociálneho fondu 0,08 0,09
= úhrada zamestnanca 1,00 0,70

7. Stravovanie zamestnancov HARMÓNIE – ZpS, DSS, ktorí nemôžu poberať racionálnu 
stravu

Zamestnancom, ktorí preukážu lekárskym potvrdením, že zo zdravotných dôvodov nemôžu 
poberať racionálnu stravu, sa môže poskytovať strava diabetická, resp. diétna. 

a) Cena jedla a úhrada zamestnanca pri diétnej strave je taká istá ako pri strave racionálnej. 

b) Cena jedla pri diabetickej strave je nasledovná:
            

Cena obeda Cena 
€

Hodnota skutočne spotrebovaných surovín - stravná jednotka 1,49
+ režijné náklady (94 % zo surovín) 1,40
= celková cena jedla 2,89

Cena večere

Hodnota skutočne spotrebovaných surovín - stravná jednotka 1,08
+ režijné náklady (94 % zo surovín) 1,02
= celková cena jedla 2,10

Úhrada zamestnanca HARMÓNIE – ZpS, DSS pri diabetickej strave je nasledovná:  

   

Hlavné jedlo
Obedy Večere
Cena 

€
Cena 

€
Celková cena jedla 2,89 2,10
- 55 % celkovej ceny jedla 1,59 1,16
- príspevok zo sociálneho fondu 0,10 0,14
= úhrada zamestnanca 1,20 0,80

c) Zamestnancom, ktorí preukážu lekárskym potvrdením inú diétu ako diabetickú, resp. diétu
(bezlepková, a pod), ktorú v stravovacom zariadení  HARMÓNIE – ZpS, DSS nie je možné
zabezpečiť,  je zabezpečené stravovanie  prostredníctvom elektronickej stravovacej poukážky
cez stravnú kartu CallioGastro. 

ŽSK  uzatvoril  Rámcovú  dohodu  na  zabezpečenie  stravovania  zamestnancov
prostredníctvom  stravovacích  poukážok  od  1.  8.  2015  s dodávateľom  GGFS,  s.  r.  o.,
Bratislava. Nárok zamestnanca na stravovacie poukážky bude asociovaný zamestnávateľom na
stravnú kartu CallioGastro. 

 Zoznam  stravovacích  zariadení,  kde  je  možné  použiť  stravnú  kartu  CallioGastro
aktualizuje dodávateľ GGFS, s. r. o., Bratislava. Dobíjanie stravovacích poukážok na stravné
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karty  CallioGastro  je  do  5.  dňa  v mesiaci.  Nárok  na  stravovacie  poukážky  sa  stanoví
nasledovne:
počet pracovných dní v mesiaci,  na ktoré sa stravovacie poukážky vydávajú, sa zníži:
- o dni platených sviatkov v pracovných dňoch tohto mesiaca
- o dovolenky, PN, OČR podľa predloženého výkazu o dochádzke predchádzajúceho mesiaca.

       Podľa § 152 ods. 2 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov  nárok   na  poskytnutie  stravy  má  zamestnanec,  ktorý  v rámci  pracovnej  zmeny
vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. V jednej pracovnej zmene zamestnancovi zaniká nárok
na stravovanie, ak neodpracuje viac ako 4 hod. z dôvodu práceneschopnosti, ošetrovania člena
rodiny, dovolenky alebo prekážky v práci. Podľa § 91 ods.4) prestávky na odpočinok a jedenie
sa nezapočítavajú do pracovného času. 

      S účinnosťou od 1. 2. 2016 je cena stravovacej poukážky stanovená v hodnote 3,60 €.

      Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo
dňa  8.12.2004  a vysvetlivky  k ekonomickej  klasifikácií  rozpočtovej  klasifikácie,  ktoré  je
uverejnené  vo  finančnom  spravodajcovi  č.14/2004  zo  dňa  17.12.2004,  provízia  za  nákup
stravovacích poukážok vstupuje do ceny jedla – viď komentár k položke 637014 – stravovanie.
Podľa zmluvy s dodávateľom stravných lístkov je provízia za nákup stravovacích poukážok
nulová, preto celková cena jedla sa rovná nominálnej hodnote stravovacej poukážky, teda 3,60
€.

8. Úhrada  zamestnanca  HARMÓNIE  –  ZpS,  DSS,  ktorému  sú  poskytované  stravovacie
poukážky je nasledovná:

    
Cena

€
Celková cena jedla   3,60
- príspevok zamestnávateľa - 55 % celkovej ceny jedla - 1,98
- príspevok zo sociálneho fondu - 0,22
= úhrada zamestnanca   1,40

9. Vyúčtovanie stravného zamestnancov HARMÓNIE – ZpS, DSS, ktorým je zabezpečené 
stravovanie na pracovisku (racionálna, diétna, diabetická strava)

Vyúčtovanie  odberu  stravy  zamestnancov  HARMÓNIE –  ZpS,  DSS  za  bežný  mesiac
vypracuje vedúca stravovacej prevádzky k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Po dohode o zrážke
zo  mzdy  je  uskutočnená  úhrada  zamestnanca  priamo  na  príjmový  účet  organizácie  č.
7000485580/8180.

Na základe predpisu úhrad za stravovanie zamestnancov, dochádza k prevodu finančných
prostriedkov:

I. úhrada zamestnanca x počet odobratých porcií
     
      Zrážka zo mzdy zamestnanca                   na príjmový účet HARMÓNIE – ZpS, DSS a útulku

z výd. účtu 7000485644/8180 ...................... 7000485580/8180
II. príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie 

      z účtu sociálneho fondu HARMÓNIE – ZpS, DSS na príjmový účet HARMÓNIE – ZpS, DSS a
útulku
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      7000485687/8180.......................................... 7000485580/8180

10. Vyúčtovanie stravného zamestnancov HARMÓNIE – ZpS, DSS, ktorým sú poskytované  
stravovacie poukážky

Vyúčtovanie odberu stravovacích poukážok za bežný mesiac vypracuje mzdová účtovníčka
HARMÓNIE  –  ZpS,  DSS  a útulku.  Po  dohode  o  zrážke  zo  mzdy  je  uskutočnená  úhrada
zamestnanca na výdavkový účet organizácie č. 7000485644/8180.

Na základe zúčtovania stravovacích poukážok dochádza k prevodu finančných prostriedkov:

I. úhrada zamestnanca x počet poskytnutých stravovacích poukážok

Zrážka zo mzdy zamestnanca                  na výdavkový účet HARMÓNIE – ZpS, DSS a útulku
z výd. účtu 7000485644/8180.................. 7000485644/8180 rozp. pol. 637014

rozp. pol. 611

II. príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie 

       z účtu sociálneho fondu HARMÓNIE – ZpS, DSS        na výdavkový účet HARMÓNIE – ZpS,
DSS a útulku

7000485687/8180 ..........................................................  7000485644/8180 rozp. pol. 637014

Čl. 3
Stravovanie zamestnancov HARMÓNIE - Útulku

1. Zamestnancom HARMÓNIE - Útulku je zabezpečené stravovanie podávaním jedného teplého
hlavného  jedla  vrátane  vhodného  nápoja  v priebehu  pracovnej  zmeny  prostredníctvom
elektronickej stravovacej poukážky cez stravnú kartu CallioGastro. 

Prestávka na obed je v čase od 1130 do 1200 hod. 
Dobíjanie stravovacích poukážok na stravné karty CallioGastro je do 5. dňa v mesiaci. 
Nárok na stravovacie poukážky sa stanoví nasledovne:

počet pracovných dní v mesiaci,  na ktoré sa stravovacie poukážky vydávajú, sa zníži:
- o dni platených sviatkov v pracovných dňoch tohto mesiaca
- o dovolenky, PN, OČR podľa predloženého výkazu o dochádzke predchádzajúceho mesiaca.

       Podľa § 152 ods. 2 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov  nárok   na  poskytnutie  stravy  má  zamestnanec,  ktorý  v rámci  pracovnej  zmeny
vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. V jednej pracovnej zmene zamestnancovi zaniká nárok
na stravovanie, ak neodpracuje viac ako 4 hod. z dôvodu práceneschopnosti, ošetrovania člena
rodiny, dovolenky alebo prekážky v práci. Podľa § 91 ods.4) prestávky na odpočinok a jedenie
sa nezapočítavajú do pracovného času. 

      S účinnosťou od 1. 2. 2016 je cena stravovacej poukážky stanovená v hodnote 3,60 €.

Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa
8.12.2004  a vysvetlivky  k ekonomickej  klasifikácií  rozpočtovej  klasifikácie,  ktoré  je
uverejnené  vo  finančnom  spravodajcovi  č.14/2004  zo  dňa  17.12.2004,  provízia  za  nákup
stravovacích poukážok vstupuje do ceny jedla – viď komentár k položke 637014 – stravovanie.
Podľa zmluvy s dodávateľom stravných lístkov je provízia za nákup stravovacích poukážok
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nulová, preto celková cena jedla sa rovná nominálnej hodnote stravovacej poukážky, teda 3,60
€.

2. Úhrada  zamestnanca  HARMÓNIE  -  Útulku,  ktorému  sú  poskytované  stravovacie
poukážky je nasledovná:

Cena
€

Celková cena jedla   3,60
- príspevok zamestnávateľa - 55 % celkovej ceny jedla - 1,98
- príspevok zo sociálneho fondu - 0,22
= úhrada zamestnanca   1,40

3. Vyúčtovanie  stravného  zamestnancov   HARMÓNIE -  Útulku,  ktorým sú  poskytované
stravovacie poukážky

Vyúčtovanie odberu stravovacích poukážok za bežný mesiac vypracuje mzdová účtovníčka
HARMÓNIE  –  ZpS,  DSS  a útulku.  Po  dohode  o  zrážke  zo  mzdy  je  uskutočnená  úhrada
zamestnanca na výdavkový účet organizácie č. 7000485644/8180.

Na základe zúčtovania stravovacích poukážok dochádza k prevodu finančných prostriedkov:

I. úhrada zamestnanca x počet odobratých stravných lístkov

       Zrážka zo mzdy zamestnanca                             na výdavkový účet HARMÓNIE – ZpS,
DSS a útulku

       z výd. účtu 7000485644/8180..................................... 7000485644/8180 rozp. pol. 637014
       rozp. pol. 611

II. príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie 

        z účtu sociálneho fondu HARMÓNIE - Útulku    na výdavkový účet HARMÓNIE – ZpS,
DSS a útulku

        7000485716/8180 ...................................................... 7000485644/8180 rozp. pol. 637014

Čl. 4
Stravovanie iných osôb v HARMÓNII – ZpS, DSS  -  cudzí stravníci

1. Stravovanie iných osôb v HARMÓNII – ZpS, DSS je upravené Vyhláškou o stravovaní ÚSS č.
272/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

Za  predpokladu  dostatočnej  kapacity  a  pri  dodržaní  všetkých  hygienických,
bezpečnostných  a  prevádzkových  predpisov,  môže  HARMÓNIA  –  ZpS,  DSS, Žilina
poskytovať stravu iným osobám: 

1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek
2. fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
3. občanom, ktorí vykonávajú na základe dohôd činnosť súvisiacu s prevádzkou zariadenia
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4. žiakom v čase vykonávania praxe

2. Cena jedla = hodnota skutočne spotrebovaných surovín + 94 % réžia

Viď Čl. 2, odstavec č. 5

3. Vyúčtovanie stravného cudzích stravníkov 

S cudzími  stravníkmi  je  uzatvorená  dohoda  o odoberaní  stravy.  Vyúčtovanie  odberu
stravy  za  bežný  mesiac  vypracuje  vedúca  stravovacej  prevádzky  k  1.  dňu  nasledujúceho
mesiaca. Títo občania platia za odobratú stravu v hotovosti za celý mesiac do 5 dní po uplynutí
mesiaca. Evidencia je vedená osobitne (úhrady cudzích stravníkov).

Občania poukazujú úhrady do pokladne HARMÓNIE– ZpS, DSS, následne dochádza 
k pohybu:
z pokladne HARMÓNIE– ZpS, DSS........  na príjmový účet HARMÓNIE– ZpS, DSS a útulku

                                                                 7000485580/8180

Čl. 5
Stravovanie iných osôb v HARMÓNII – ZpS, DSS – klienti iných ZSS zriadených ŽSK

1.  Iné ZSS zriadené ŽSK odoberajú stravu pre svojich klientov na základe dohody o odoberaní
stravy. Spôsob určenia sumy úhrady na stravovanie klientov ZSS upravuje Čl. VIII Všeobecne
záväzného nariadenia č. 31//2014 Žilinského samosprávneho kraja účinného od 1. 7. 2014.

2. Suma  úhrady  za  stravovanie  sa  určí  ako  súčet  nákladov  na  suroviny  (stravná  jednotka)
a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby – viď príloha č. 2

3. Úhrada za stravovanie klientov iných ZSS zriadených ŽSK

Stravná
jednotka

€

Režijné
náklady

94 %

Úhrada
 za stravovanie

(a) (b) (c) = (a) + (b)
1. Racionálna strava

 + šetriaca diéta z toho:
2,80 € 2,63 € 5,43 €

raňajky 12 % 0,34 € *0,31 € 0,65 €
desiata  9  % 0,25 € 0,24 € 0,49 €
obed 40 % 1,12 € 1,05 €  2,17 €
olovrant  9 %  0,25 € 0,24 € 0,49 €
večera 30 % 0,84 € 0,79 € 1,63 €

2. Diabetická strava
z toho:

3,36 € 3,16 € 6,52 €

raňajky 11 % 0,37 € 0,35 € 0,72 €
desiata  8 % 0,27 € 0,25 € 0,52 €
obed 40 % 1,34 € *1,27 €   2,61 €
olovrant  8 %   0,27 € 0,25 € 0,52 €
večera 27 % 0,91 € 0,85 €  1,76 €
2. večera  6 %  0,20 € 0,19 € 0,39 €

Poznámka: * zaokrúhľovanie režijných nákladov bolo prevzaté z programu SOCEV.
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4. Vyúčtovanie stravného – klienti iných ZSS zriadených ŽSK

Vyúčtovanie odberu stravy za bežný mesiac vypracuje vedúca stravovacej prevádzky k 1.
dňu  nasledujúceho  mesiaca.  Na základe  odobratej  stravy je  po  uplynutí  mesiaca  vystavená
faktúra, alebo sa za stravu platí v hotovosti za celý mesiac do 5 dní po uplynutí mesiaca (klienti
HARMÓNIE - Útulku, Hviezdoslavova 56, Žilina). 

I. Úhrada faktúry odberateľom  .................. na príjmový účet HARMÓNIE– ZpS, DSS a útulku
                                                                 7000485580/8180

II. Úhrada v hotovosti do pokladne HARMÓNIE– ZpS, DSS, následne dochádza k pohybu:
           z pokladne HARMÓNIE - ZpS, DSS na príjmový účet HARMÓNIE - ZpS, DSS a útulku

                                                                 7000485580/8180

Čl. 6
Všeobecné ustanovenia

1.  Výkonom kontroly dodržiavania tejto smernice je oprávnená riaditeľka HARMÓNIE - ZpS,
DSS a útulku.

2.  So  smernicou  o stravovaní  sú  povinní  oboznámiť  všetkých  svojich  zamestnancov  vedúci
úsekov a vyhotoviť o tom písomný zápis.

Čl. 7
Účinnosť smernice

1.  Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2016.

Mgr. Katarína Veselovská
riaditeľka na základe poverenia

PRÍLOHA č. 1

Výpočet režijných nákladov pre stravovanie v     ZpS, DSS  

Režijné náklady na prípravu stravy predstavujú:

1.  Osobné náklady v stravovacej prevádzke 51 822,40 €
2. Náklady na  čistiace prostriedky a kancelársky materiál 1 622,38 €  
3. Náklady na drobný hmotný majetok – výdaj zo skladu DHM 236,63  €
4. Ostatné náklady 4 627,28 €
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5. Náklady na energie 7 547,14 €
6. Odpisy dlhodobého hmotného majetku 3 168,60 €
7. Náklady na pohonné hmoty 96,30 €

Režijné náklady spolu 69 120,73 €

1. Osobné náklady

a) hrubá mzda, poistné, príspevok do DDP – vedúca stravovacej prevádzky, štyri kuchárky, 1/2 
skladníčka

P. č. Zamestnanec hrubá mzda
610
€

Poistné + príspevok do DDP
620
€

1. vedúca stravovacej prevádzky 8 371,00 3 120,05
2. kuchárka 6 990,57 2 186,81
3. kuchárka 6 832,56 2 157,21
4. kuchárka 6 857,04 2 557,49
5. kuchárka do 1.9.2015 3 924,89 2 133,33
6. kuchárka od 1.9.2015 2 038,11 714,98
7. skladníčka (1/2) 2 634,94 872,53

Spolu 37 649,11 13 878,51

Spolu: 37 649,11 + 13 878,51 = 51 527,62 €

b) náklady na OOPP prevzaté od skladníčky OOPP  

Mesiac Výdajka č. Suma
€

Mesiac Výdajka č. Suma
€

1/15 V-7d/001/15 18,63 8/15 V-7d/023/15 15,10
2/15 V-7d/005/15 19,75 9/15 V-7d/026/15 91,03
6/15 V-7d/018/15 13,74 9/15 V-7d/029/15 16,43
6/15 V-7d/019/15 16,43 11/15 V-7d/039/15 11,94
8/15 V-7d/022/15 26,28 11/15 V-7d/040/15 65,45

Spolu: 94,83 Spolu: 199,95
Spolu: 294,78
Osobné náklady spolu: 51 527,62 + 294,78 = 51 822,40 €

2. Náklady na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, ostatný materiál 

- viď nasledovné výdajky:  

KUCHYŇA

Mesiac kancelársky materiál čistiaci materiál ostatný materiál
Výdajka č. Suma

€
Výdajka č. Suma

€
Výdajka č. Suma

€

1/15 V-01d/002/15 1,19 V-02d/002/15 76,46 V-09d/002/15 32,09
2/15 V-02d/011/15 70,40 V-09d/008/15 31,62
3/15 V-02d/014/15 118,12 V-09d/010/15 32,96
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4/15 V-01d/033/15 1,19 V-02d/022/15 76,39 V-09d/015/15 29,66
5/15 V-02d/026/15 96,35 V-09d/017/15 34,02

6/15 V-02d/036/15 66,77 V-09d/027/15 38,74
7/15 V-01d/058/15 2,64 V-02d/044/15 70,72 V-09d/031/15 33,75
8/15 V-02d/049/15 69,60 V-09d/036/15 34,97
8/15 V-02d/054/15 30,55
9/15 V-01d/070/15 1,32 V-02d/057/15 68,76 V-09d/042/15 36,30
10/15 V-02d/064/15 80,07 V-09d/045/15 31,59
11/15 V-01d/091/15 2,15 V-02d/068/15 103,84 V-09d/055/15 36,92
12/15 V-02d/076/15 66,18 V-09d/063/15 31,84
12/15 V-09d/063/15 10,10

Spolu: 8,49 994,21 414,56
Kuchyňa spolu: 1 417,26 €

VEDÚCA STRAVOVACEJ  PREVÁDZKY

Mesiac kancelársky materiál čistiaci materiál ostatný materiál
Výdajka č. Suma

€
Výdajka č. Suma

€
Výdajka č. Suma

€
1/15 V-01d/003/15 19,04
2/15 V-01d/010/15 1,20
3/15 V-01d/027/15 3,72
4/15 V-01d/036/15 0,73
5/15 V-01d/042/15 3,18
6/15 V-01d/048/15 0,12
7/15 V-01d/060/15 13,70
9/15 V-01d/072/15 22,09
9/15 V-01d/076/15 2,74
11/15 V-01d/095/15 0,44
12/15 V-01d/097/15 0,24
12/15 V-01d/101/15 13,02
Spolu: 80,22
Vedúca stravovacej prevádzky spolu: 80,22 €

SKLADY  POTRAVÍN

Mesiac kancelársky materiál čistiaci materiál ostatný materiál
Výdajka č. Suma

€
Výdajka č. Suma

€
Výdajka č. Suma

€

1/15 V-02d/006/15 2,77 V-09d/004/15 7,42
2/15 V-01d/011/15 1,19 V-09d/006/15 0,36
3/15 V-01d/017/15 5,48 V-02d/017/15 2,65 V-09d/011/15 7,98
3/15 V-02d/019/15 1,98
4/15
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5/15 V-02d/032/15 2,65 V-09d/020/15 15,76
5/15 V-09d/023/15 9,09
6/15 V-02d/037/15 1,86
7/15 V-02d/047/15 2,02 V-09d/034/15 4,07
8/15 V-09d/038/15 4,96
9/15 V-02d/059/15 8,68
10/15 V-01d/083/15 1,14 V-02d/057/15 1,34 V-09d/047/15 4,44
10/15 V-09d/048/15 6,56
11/15 V-01d/093/15 5,39 V-02d/071/15 2,67 V-09d/058/15 13,97
12/15 V-02d/077/15 3,77 V-09d/064/15 6,70
Spolu: 13,20 30,39 81,31
Sklady potravín spolu: 124,90 €

Náklady na kancelársky materiál, čistiace prostriedky, ostatný materiál spolu:
1 417,26 + 80,22 + 124,90 = 1 622,38 €

3. Náklady na drobný hmotný majetok – výdaj zo skladu DHM do kuchyne 

Mesiac Výdajka č. Suma
€

Mesiac Výdajka č. Suma
€

1/15 V-08d/001/15 20,13 6/15 V-08d/007/15 1,70
1/15 V-08d/002/15 5,94 9/15 V-08d/008/15 43,51
4/15 V-08d/003/15 10,59 9/15 V-08d/009/15 0,00
4/15 V-08d/004/15 4,87 11/15 V-08d/010/15 8,21
6/15 V-08d/005/15 25,83 11/15   V-08d/011/15 27,82
6/15 V-08d/006/15 2,58 11/15   V-08d/012/15 5,94

11/15   V-08d/013/15 73,91
12/15   V-08d/014/15 5,60

Spolu: 69,94 Spolu: 166,69

Sklad DHM spolu: 236,63 €

3. Náklady na drobný hmotný majetok – výdaj zo skladu DHM do kuchyne 

Mesiac Výdajka č. Suma
€

Mesiac Výdajka č. Suma
€

1/15 V-08d/001/15 20,13 6/15 V-08d/007/15 1,70
1/15 V-08d/002/15 5,94 9/15 V-08d/008/15 43,51
4/15 V-08d/003/15 10,59 9/15 V-08d/009/15 0,00
4/15 V-08d/004/15 4,87 11/15 V-08d/010/15 8,21
6/15 V-08d/005/15 25,83 11/15   V-08d/011/15 27,82
6/15 V-08d/006/15 2,58 11/15   V-08d/012/15 5,94

11/15   V-08d/013/15 73,91
12/15   V-08d/014/15 5,60

Spolu: 69,94 Spolu: 166,69

Sklad DHM spolu: 236,63 €
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4. Ostatné náklady

Rozpočtová
položka

Názov Náklady
€

632003 Poštové a telekomunikačné služby – telefón, fax, internet 200,00
633003 Telekomunikačná technika – telefón na pevnú linku 19,92
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie: 

chladnička, kastról
346,10

633006 Všeobecný materiál –nož do mlynka, neónové trubice, farba, toner,
lepiaca páska

156,90

635004 Údržba prev. strojov, prístr. a zariadení: oprava kopír. stroja, 
oprava panvice, elektrickej ohrevnej stoličky, mrazničky, 
chladničky 

244,26

635006 Údržba budov:
 v hlavnej kuchyni sa v r. 2013 zrealizovali tieto práce v rámci 
veľkej údržby v celkovej hodnote 9 667,58, z toho:
- výmena 2 ks nástenných ventilátorov  – 300,00 €
- výmena podlahovej dlažby a obkladu, vstavaných skríň, 
maľovanie – 9 165,98 €
- oprava odpadu v  hlavnej kuchyne – 201,60 €
Pretože ide o veľké výdavky, ktoré sa pravidelne neopakujú 
riaditeľka rozhodla, že sa rozdelia do piatich rokov:
9 667,58 : 5 = 1 933,52
- maľovanie hlavnej kuchyne

2 199,63

1 933,52

266,11
637004 Všeobecné služby – odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 298,32
637006 Náhrady

- paušál za pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov 
stravovacej prevádzky – 5,5 x 11,62 = 63,91

63,91

637035 Dane – poplatok za komunálny odpad: 5 491,2 x 20% = 1 098,24 1 098,24
Spolu 4 647,28

5. Náklady na energie

a) elektrická energia 

P.č. Názov Evidenčné číslo príkon
kWh

priemerný
čas použitia

prepočítaná
spotr./deň
kWh

1. Elektrická pec PE 30 5-0220538013 12 0,8 hod/deň 9,60

2. Elektrický kotol 114500029001 12 1 hod/deň 12,00

3. Smažiaca panvica 114500032001   6 0,5 hod/deň   3,00

4. Elektrická stolička 114500137001   6 3 hod/deň 18,00

5. Elektrická panvica PE 13 5-0220538027   6 0,5 hod/deň   3,00

6. Kuchynský robot ALBA RE 22 N 4-0220538050 2,8 1 hod/deň 2,8
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7. Drobné spotrebiče   0,5 0,5 hod/deň   0,25

8. Truhlicový mraziak 5-0220432020 2,15/24 h 24 hod/deň   2,15

9. Chladnička 284 l,Gorenje 114500154001   0,08 24 hod/deň   1,92

10. Chladnička 284 l, Gorenje 114500154002   0,08 24 hod/deň   1,92

11. Chladnička 275 l 114500080001   0,1 24 hod/deň   2,40

12. Mraznička truhlicová 114500057001   1,2/24 h 24 hod/deň   1,20

13. Chladnička 250 l. 114500129001   0,03 24 hod/deň   0,72

14. Chladnička 500 l.,LIEB. 114500155001 0,13 24 hod/deň   3,12

15. Mraznička skriňová 199 l 114500165001 0,03 24 hod/deň   0,72 

16. Chladnička s mraziakom 302 l 114500166001 0,03 24 hod/deň 0,72

17. Chladnička 500 l Liebherr 114500167001 0,13 24 hod/deň 3,12

18. Mraznička truhlicová 199 l 114500174001 0,12 24 hod/deň 2,88

19. Konvektomat FAGOR HEM-10/11 5-0220538043 18,3 0,75 hod/deň 13,73

20. Mraznička 50 l 114500176001 0,02 24 hod/deň 0,48

21. Elektrický sporák s elekt. rúrou 4 
platňový LOTUS

5-0220538044 11,2 1,5 hod/deň 16,80

22. Mraznička skriňová 261 l 114500185001 0,12 24 hod/deň 2,88

23. Chladnička kombinovaná 
s mraziakom 290 l

114500191001 272/rok 24 hod/deň 0,75

24. Umývačka riadu Fl-30 40220538047 3,45 5 hod/deň 17,25

25. Mraznička skriňová 208 l, 
Whirlpool

114500203001 1,22/24 h 24 hod/deň 1,22

26. Chladnička 233 l BEKO SSA 
25020

114500204001   0,08 24 hod/deň   1,92

Spolu 124,55

Spotreba elektrickej energie bola vypočítaná z celkového inštalovaného príkonu, časového a
rozsahu výkonového využitia a z toho odvodeného výpočtu priemeru dennej spotreby. Na základe
uvedeného je odhad výkonového využitia inštalovaného výkonu spotrebičov na 70 %.

70 % x 124,55 = 87,19 kWh

Cena:
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za silovú energiu od 1.1.2015 do 31.3.2015 (90 dní) bola 0,05489 €/kWh bez DPH, regulovaný 
poplatok spolu 106,6464 € za 1 MWh, DPH 20 %, mesačný poplatok za istič 15,69 € na mesiac bez 
DPH, spotrebná daň 1,32 €.

za silovú energiu od 1.4.2015 do 30.6.2015 (91 dní) bola 0,04958 €/kWh bez DPH, regulovaný
poplatok spolu 106,6464 € za 1 MWh, DPH 20 %, mesačný poplatok za istič 15,69 € na mesiac bez
DPH, spotrebná daň 1,32 €.

za silovú energiu od 1.7.2015 do 31.12.2015 (184 dní) bola 0,04958 €/kWh bez DPH, regulovaný
poplatok spolu 106,6564 € za 1 MWh, DPH 20 %, mesačný poplatok za istič 15,69 € na mesiac bez
DPH, spotrebná daň 1,32 €.

Výpočet: 

Silová energia: (87,19 kWh x   90 dní x 0,05489 €)        = 430,73 €
Silová energia: (87,19 kWh x   91 dní x 0,04958 €)        = 393,38 €
Silová energia: (87,19 kWh x  184 dní x 0,04958 €)        = 795,41 €
Regulovaný poplatok: (87,19 x 181) : 1000 = 15,78139 MWh x 106,6464 € = 1 683,03 €
Regulovaný poplatok: (87,19 x 184) : 1000 = 16,04296 MWh x 106,6564 € = 1 711,08 €
Poplatok za istič: 15,69 € x 12 mes. = 188,28 €
Spotrebná daň: (87,19 x 365) : 1000 = 31,82435 MWh x 1,32 € = 42,01 €
Cena spolu: = 5 243,92 €
Cena spolu s DPH: 5 243,92 x 1,20 = 6 292,70 €
Náklady na elektrickú energiu:                6 292,70 €

b) plyn

 Spotreba za rok 2015 – odpočet z podružného merača:
 

Mesiac Spotreba
m3

Mesiac Spotreba
m3

1/15 85 7/15
2/15 83 8/15
3/15 91 9/15
4/15 96 10/15
5/15 11/15
6/15 12/15
Spolu Spolu
Spolu: 1 071 m3

Kuchyňa  má  od  30.9.2006  namontovaný  podružný  merač  č.  8084729,  ktorý  je  na  faktúrach
zahrnutý  k meraču č.  808472902191.  Spotreba plynu je zistená  z pomocnej  evidencie  údržbára,
ktorý robí k poslednému dňu v mesiaci odpočet spotreby plynu na podružnom merači. Od 19. 2.
2008 je zmena v spôsobe fakturácie za plyn.  Spotreba plynu sa prepočítava na energiu v plyne.
Sadzby  za  plyn  sú  uvedené  priamo  v tabuľkách  výpočtu  nákladov  na  plyn  a sú  prebraté
z vyúčtovacích faktúr za plyn.

Výpočet nákladov na plyn:

Obdobie Spotreba plynu Prepočítaný
odber plynu

(a)

Priemerné spaľovacie
teplo objemové

(b)

Dodané množstvo
energie v plyne
(c) = (a) x (b)
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od do m3 m3 kWh. m-3 kWh
1.1.15 31.12.15 1 071 1 046 10,789 11 285

Spotreba celkom: 1 071 1 046 11 285
Prepočítaný odber plynu (a) predstavuje nameraný odber plynu, teda spotrebu plynu vynásobenú 
objemovým prepočítacím číslom: 0,977.

Obdobie Dodané
množstvo

energie v plyne
(a)

Sadzba za
odobratý plyn

(b)

Sadzba
spotrebnej

dane
(c)

Suma za
dodané

množstvo
energie v plyne
(d) = (a) x (b)

Spotrebná
daň

(e) = (a) x (c)

od do €/kWh €/kWh €/kWh € €
1.1.15 31.12.15 11 285 0,03107 0,00132 350,62 14,90

Spolu: 11 285 350,62 14,90
Spolu základ dane pre DPH 20%: (d) + (e) 365,52
Za obdobie od 1.1.15 do 31.12.15  s DPH: 365,52 x 1,20 438,62
Náklady na plyn:  438,62 €

c) voda

Spotreba vody je odhadom 1 m3 za deň. Cena za vodné od 1.1.2015 do 31.12.2015 bola
0,9126 €/m3, za stočné 0,9797 €/m3. DPH 20 %.

Za vodné  365 dní x 1 x  0,9126 x 1,20  = 399,72 €                               
Za stočné  365 dní x 1 x  0,9797 x 1,20  = 416,10 €

Náklady na vodu:                                     815,82 €

 Náklady na energie spolu: 6 292,70 + 438,62 + 815,82 = 7 547,14 €

6. Odpisy dlhodobého hmotného majetku za r. 2013 – viď mesačné odpisy

Majetok – názov Obstaráv. cena Ročný odpis

VZTechnické zariadenie 5 313,88 €  22,15 x 12 =      265,80 €
Konvektomat FAGOR HEM - 10/11 8 917,86 €  92,90 x 12 =   1 114,80 € 
Elektrický sporák s elekt. rúrou 4 
platňový LOTUS 1 753,30 € 18,27 x 12 =      219,24 €
Termoport 24 GN 1/1 s príslušenstvom 2 132,76 € 22,22 x 12 =      266,64 €
Umývačka riadu Fl-30 2 846,40 € 29,65 x 12 =      355,80 €
Sporák plynový s elektrickou rúrou 
CGE-741

2 370,00 € 24,69 x 12 =      296,28 €

Kuchynský robot Alba 54,17 x 12 =      650,04 €
Spolu: 3 168,60 €
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7. Náklady na pohonné hmoty - použité vozidlo: Renault Trafic ZA 410 FJ

Mesiac Číslo žiadanky Ubehnuté
 km

Spotreba
nafty 

na 1 km v l 

Cena PHM
 €/l

Spolu
€

1 2 3 1 x 2 x 3

1/2015 1,3,6,8,9 4,8,3, 13,11,=            39 km 0,104        1,30  5,27

2/2015 16,17,22,24,25,26,27,28 9,4,9,20,11,12,8, 12=85 km          0,100         1,30     11,05

3/2015 32,33,35,38,39,42,44,46 10,9,13,5,10,9,8,15= 79 km          0,083         1,29     8,46  

4/2015 47,48,52,55,56,57,60 16,9,9,9,9,8,12=        72 km          0,088         1,22     7,73 

5/2015 67,70,71,72 11,14,10,11=             46 km          0,079         1,16     4,22 

6/2015 75,77,79,84,87,88,89 11,12,13,16,9,7,10,= 78 km          0,097         1,18 8,93

7/2015 96,101,103,104,105,106,
107,108

18,14,24,13,17,10,13,9= 
                                118 km

         0,106        1,20 15,01

8/2015 112,113,115,118,120,122 8,9,13,10,10,26 =      76 km          0,090         1,13   7,73

9/2015 124,128,131,134,136 15,10,15,39,24,=     103 km          0,079         1,13     9,19

10/2015 141,143,149,150,152 11,9,16,15,8,=           59 km          0,082         1,05     5,08

11/2015 154,156,158,162 19,10,9,20,=              58 km          0,095         0,99     5,45 

12/2015 166,168,171,172,173 10,25,13,22,19,=       89 km          0,091         1,01     8,18

                                                                                                                                              Spolu: 96,30 

Hodnota potravín, ktoré boli použité pri príprave jedál:

Obyvatelia – racio + diety za rok 2015 16 928 porcií x 2,80 € = 47 398,40 €
Obyvatelia – diabetici za rok 2015
bez 2. večere

2 880 porcií x 3,16 € = 9 100,80 €

Obyvatelia – diabetici za rok 2015
s  2. večerou

2 314 porcií x 3,36 € = 7 775,04 €

Obedy zamestnancov za rok 2015 5 858 porcií x 1,24 € = 7 263,92 €
Večere zamestnancov za rok 2015 59 porcií x 0,90 € = 53,10 €
Obedy cudzích stravníkov za rok 2015 1 160 porcií x 1,24 € = 1 438,40 €
Obedy obyvateľov Lúča za rok 2015
- racio
- diabetici

1 182 porcií
245 porcií 

x
x

1,12 €
1,34 €

=
=

1 323,84 €
328,30 €

Spolu: 74 681,80 €

Réžia:         69     120,73       x   100 = 92,55 %

17



                    74 681,80

PRÍLOHA č. 2

Stravná jednotka a     úhrada za stravovanie klientov ZpS a     DSS  

Spôsob  určenia  sumy  úhrady  za  stravovanie  klientov  ZpS  a DSS  upravuje  Čl.
VIII Všeobecne záväzného nariadenia č. 31/2014 Žilinského samosprávneho kraja účinného od 1. 7.
2014.

Suma  úhrady za  stravovanie  sa  určí  ako súčet  nákladov  na  suroviny (stravná  jednotka)
a režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby.

Podľa Prílohy č. 3 VZN ŽSK č. 31//2014 je výška stravnej jednotky na deň na prijímateľa
sociálnej služby v rozpätí od 2,49 € do 3,37 €.

Vyššie uvedená stravná jednotka sa zvyšuje o 20 % až 25 % na deň na občana, ktorému sa
poskytuje diabetická diéta. 

Na základe uvedeného stanovujem s účinnosťou od 1. 7. 2014:
stravnú jednotku pre racionálnu stravu a šetriacu diétu 2,80 € na deň na občana
stravnú jednotku pre diabetickú stravu 3,36 € na deň na občana.
Režijné  náklady pre racionálnu stravu a šetriacu diétu 2,63 € na deň na občana 
režijné  náklady pre diabetickú stravu 3,16 € na deň na občana.

Výpočet  výšky  režijných  nákladov  na  prípravu  stravy  tvorí  prílohu  č.  1  Smernice
o stravovaní vydanej v HARMÓNII- ZpS, DSS a útulku, Republiky 22, Žilina s účinnosťou od 1. 7.
2014.

Úhrada za stravovanie klientov v ZpS a DSS, Ul. Republiky č. 22, Žilina

Stravná
jednotka

€

Režijné
náklady

94 %

Úhrada
 za stravovanie

(a) (b) (c) = (a) + (b)
1. Racionálna strava

 + šetriaca diéta z toho:
2,80 € 2,63 € 5,43 €

raňajky 12 % 0,34 € *0,31 € 0,65 €
desiata  9  % 0,25 € 0,24 € 0,49 €
obed 40 % 1,12 € 1,05 €  2,17 €
olovrant  9 %  0,25 € 0,24 € 0,49 €
večera 30 % 0,84 € 0,79 € 1,63 €

2. Diabetická strava
z toho:

3,36 € 3,16 € 6,52 €

raňajky 11 % 0,37 € 0,35 € 0,72 €
desiata  8 % 0,27 € 0,25 € 0,52 €
obed 40 % 1,34 € *1,27 €   2,61 €
olovrant  8 %   0,27 € 0,25 € 0,52 €
večera 27 % 0,91 € 0,85 €  1,76 €
2. večera  6 %  0,20 € 0,19 € 0,39 €

Poznámka: * zaokrúhľovanie režijných nákladov bolo prevzaté z programu SOCEV.

                                             

                                                       
Mgr. Viera Fuleková
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riaditeľka HARMÓNIE - ZpS, DSS a útulku

PRÍLOHA č. 3

HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Ul. Republiky 22,  010 01  Žilina

Dohoda o stravovaní a Dohoda o zrážke z platu
platná od 1. 10. 2010

Meno zamestnanca:    

Súhlasím s odberom stravy – jedného hlavného jedla
vo vlastnom stravovacom zariadení
( podľa § 152 ods. 1 a 2  ZP )
- 1. zmena

- 2. zmena

ÁNO - NIE*

ÁNO – NIE*

Súhlasím so zabezpečením stravovania – stravovacia poukážka
( podľa § 152 ods. 1 a 4 ZP )
- 3. zmena ÁNO – NIE*

Súhlasím so zrážkou z platu ÁNO - NIE*

                    

Dátum:   

.....................................................                                     .......................................................
         podpis zamestnanca                                                                    zamestnávateľ
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* nehodiace sa prečiarknite

PRÍLOHA č. 4

HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Ul. Republiky 22,  010 01  Žilina

Stanovenie percentuálneho podielu režijných nákladov na prípravu stravy

Vypočítaný  percentuálny  podiel  režijných nákladov  na  prípravu  stravy je  v Prílohe  č.  1
Smernice  o stravovaní  s účinnosťou od 1.2.2016 vo výške 92,55 %. V porovnaní  so Smernicou
o stravovaní účinnou od 1.7.2014, kde je vypočítaný percentuálny podiel režijných nákladov vo
výške 94,00 %, je to menej o 1,45 %, čo by v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu úhrady za
stravovanie.

Vzhľadom  k nízkej  celkovej  cene  jedla  stanovujem  v Smernici  o stravovaní  účinnej  od
1.2.2016 ponechať percentuálny podiel režijných nákladov na prípravu stravy vo výške 94,00 %.

Mgr. Katarína Veselovská
riaditeľka na základe poverenia
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