
 

LIKAVA - centrum 
sociálnych 

 služieb  
 

Výpočet režijných nákladov na prípravu, 
realizáciu a zabezpečenie stravy, 

stanovenie výšky úhrady za stravovanie 
SM 29 

Vydanie          3 Výtlačok         2 Zmena             0 Strana 1 
(celkom3) 

 

 

 

 

 

                                                                                      RIADENÝ DOKUMENT 

  

  

 

 

 

 

 

Výpočet režijných nákladov na 
prípravu, realizáciu a zabezpečenie 
stravy, stanovenie výšky úhrady za 

stravovanie 
 
 
 
 
 
 
 

      Účinnosť od: 01.07.2018 
 
 
 

 Funkcia Meno Dátum Podpis 

Spracoval  Vedúci ekonomického 
úseku 

   

Kontroloval  Riaditeľ    

Schválil  Riaditeľ    

Vydal Manažér kvality    



 

LIKAVA - centrum 
sociálnych 

 služieb  
 

Výpočet režijných nákladov na prípravu, 
realizáciu a zabezpečenie stravy, 

stanovenie výšky úhrady za stravovanie 
SM 29 

Vydanie          3 Výtlačok         2 Zmena             0 Strana 2 
(celkom3) 

 

 

 

Čl. VI 

Kalkulácia ceny obeda pre prijímateľov sociálnej služby - JEDÁLEŇ 

 
dospelý stravník - cena na jedno hlavné jedlo obed 

  Cena obeda - racionálna strava (D3)  
 Celkom režijné náklady 223 419,61 
 Počet vydaných hlavných jedál pre všetkých stravníkov za rok  2017 (obedy, 

večere + 1/5 doplnkových jedál ) 259 166,40 
 Režijné náklady na jedno hlavné jedlo obed (46 %z denných režijných 

nákladov) 1,00 
 

Finančné náklady na nákup potravín na jedno jedlo obed - stravná jednotka 1,05 
 Cena jedla pre dospelého stravníka (finančné náklady na potraviny + 

režijné náklady na jedno hlavné jedlo) 2,05 
 

   

   Cena obeda - diabetická diéta (D9) 
 Celkom režijné náklady 223 419,61 
 Počet vydaných hlavných jedál pre všetkých stravníkov za rok  2017 (obedy, 

večere + 1/5 doplnkových jedál) 259 166,40 
 Režijné náklady na jedno hlavné jedlo (46 %z denných režijných nákladov) 

zvýšená o 20% podľa čl. VIII VZN 31/2014 ŽSK 1,20 
 

Finančné náklady na nákup potravín na jedno jedlo  obed - stravná jednotka 1,28 
 Cena jedla pre dospelého stravníka (finančné náklady na potraviny + 

režijné náklady na jedno hlavné jedlo) 2,48 
  

 
  Cena obeda - šetriaca (D4) 

 Celkom režijné náklady 223 419,61 
 Počet vydaných hlavných jedál pre všetkých stravníkov za rok  2017 (obedy, 

večere + 1/5 doplnkových jedál) 259 166,40 
 

Režijné náklady na jedno hlavné jedlo  (46 %z denných režijných nákladov) 
1,00 

 

Finančné náklady na nákup potravín na jedno jedlo obed - stravná jednotka 1,13 
 Cena jedla pre dospelého stravníka (finančné náklady na potraviny + 

režijné náklady na jedno hlavné jedlo) 2,13 
 

   Náklady na suroviny tvoria 40%  zo stanovenej stravnej jednotky na daný druh stravy.  
 Režijné náklady boli stanovené na základe analýzy skutočných nákladov na 1 obed, 
 t.j. 46% z  režijných nákladov na prípravu  stravy na deň. 
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Čl. VII 
Kalkulácia suma úhrady za stravovanie pre prijímateľov sociálnych služieb 

zariadenia LIKAVA – CSS, dospelí PSS – celodenná strava 
 
RACIONÁLNA STRAVA CELODENNÁ 

Racionálna strava (D3)                                
Racionálna neslaná (D3n)                                     
Racionálna bez mlieka (Dm3) 

Náklady na 
stravu   
Stravná jednotka 

Režijné náklady vo 
výške režijných 
nákladov za rok 
2017 

Suma úhrady  
cena celkom  

d
ru

h
 

o
d
o
b
ra

te
j 

st
ra

v
y
 

Raňajky                 12% 0,32 0,26 0,58 

Desiata                    9% 0,23 0,20 0,43 

Obed                      40% 1,05 0,87 1,92 

Olovrant                  9% 0,23 0,20 0,43 

Večera                   30% 0,79 0,65 1,44 

Spolu odobraté jedlá 2,62 2,18 4,80 

 

ŠETRIACA STRAVA CELODENNÁ 
  

Diéta s obmedzením tuku (D4)                                  
Diéta s obmedzením tuku neslaná (D4n)                           
Diéta s obmedzením tuku bez mlieka (Dm4)             

Náklady na 
stravu   
Stravná jednotka 

Režijné náklady vo 
výške režijných 
nákladov za rok 
2017 

Suma úhrady  
cena celkom  

d
ru

h
 

o
d
o
b
ra

te
j 

st
ra

v
y
 

Raňajky                  12% 0,34 0,26 0,60 

Desiata                    9% 0,25 0,20 0,45 

Obed                     40% 1,13 0,87 2,00 

Olovrant                  9% 0,25 0,20 0,45 

Večera                   30% 0,85 0,65 1,50 

Spolu odobraté jedlá 2,82 2,18 5,00 

 

DIABETICKÁ STRAVA CELODENNÁ 
  Diabetická diéta (D9)                                      

Diabetická diéta neslaná (D9n)                          
Diabetická diéta bez mlieka (Dm9)             
Diabetická diéta s obmedzením tuku (D9/4)        
Diabetická diéta s obmedzením tuku neslaná (D9/4n)  
Diabetická diéta s obmedz. tuku bez mlieka (D9/4m)  
Diabetická diéta s obmedz. tuku bez hydiny 
(D9/4Hm) 

Náklady na 
stravu   
Stravná jednotka 

Režijné náklady 
vo výške 
režijných 
nákladov za rok 
2017 

Suma úhrady  
cena celkom  

d
ru

h
 o

d
o
b
ra

te
j 

 

st
ra

v
y
 

Raňajky                  11% 0,35 0,28 0,63 

Desiata                   8 % 0,26 0,20 0,46 

Obed                      40% 1,28 1,02 2,30 

Olovrant                 8 % 0,26 0,20 0,46 

Večera                   27% 0,86 0,70 1,56 

Druhá večera           6% 0,19 0,16 0,35 

Spolu odobraté jedlá 3,2 2,56 5,76 

 


