
Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36,   926 01   S E R E Ď 

 

Titl. 

Mestský úrad 
Odd.ŠRK aŠ 
Sereď 
 

Naša značka:  573/2013                 Vybavuje :   Túrociová                    V Seredi, dňa : 15.03.2013  
tel. kontakt: 031 789 4923, e- mail : ms.dstura@azet.sk 

 
Vec: Žiadosť o zníženie finančného pásma nákladov na jedlo 

     Riaditeľka Materskej školy ul. D.Štúra  č. 2116/36 Vám predkladá žiadosť  o zníženie 
finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín s účinnosťou od 1.5.2013. 

Odôvodnenie : 

 Školská jedáleň pri materskej škole je zaradená do 5. finančného pásma pre deti od 2 do 6 
rokov, čo činí 1,34 € na deň a pre zamestnancov 5. finančné pásmo od 15 do 18 rokov tiež 
1,34 € na deň. Od januára 2013 sme po prieskume trhu prešli na dodávky tovarov do ŠJ od 
zazmluvnených dodávateľov. Tovar je dodávaný 1 – 2 krát týždenne, ceny tovarov sú 
najnižšie,  musia sa podľa zmlúv dodržovať. Z tohto dôvodu sa začala  preukazovať úspora na 
potravinách. K 1.3. 2013 máme nasledovné finančné čerpanie na potraviny na jednotlivých 
elokovaných  pracoviskách: 

MŠ D. Štúra                                    -        575,12 € 
Prevádzka na  Pažitnej ul.               -        178,75 € 
Prevádzka na  Fándlyho  ul.            -        173,01 € 
Prevádzka na   Cukrovarskej ul.      -        319,10 € 
 
Aj napriek tomu , že sa zaraďuje  viac krát ovocie, podávajú sa jogurty, cereálne tyčinky, 
detská výživa, finančné čerpanie bude týmto spôsobom narastať a preto po prehodnotení 
s vedúcou ŠJ  navrhujeme prejsť na nižšie – 4 finančné pásmo.  (1,27 € ). Vzniknutý rozdiel 
0,07 €  na jedno jedlo pre dieťa  žiadame schváliť  na režijné náklady pre školskú jedáleň, aby 
sme aspoň čiastočne pokryli chýbajúce finančné prostriedky  v rozpočte školy.  

    

 
                                                                                                           Anna Túrociová 
                                                                                                            riaditeľka MŠ 
Príloha: Informácie vedúcej ŠJ o stave financií na potraviny 



Školská jedáleň pri MŠ ul. D. Štúra 2116/36, 926 01  S E R E Ď 

                                     

                                                                                            Riaditeľka MŠ 

                                                                                                         ul. D.Štúra 2116/36 

Sereď, 12.03.2013                                                                        926 01  SEREĎ 

Vec : Informácie o stave financií na potraviny 

 

     Vedúca ŠJ pri MŠ ul. D. Štúra v Seredi podávam informácie o stave financií na 

potraviny. 

Od januára 2013 sme po prieskume trhu prešli na dodávky tovarov do ŠJ od 

zazmluvnených dodávateľov, čo znamená , že tovar nám je dodávaný 1 – 2 krát 

týždenne a ceny tovarov sú najnižšie , ktoré musíme podľa zmlúv dodržovať . 

Nakoľko sme v 5.– tom finančnom pásme ( 1,34 € ) začala sa preukazovať 

úspora na potravinách . K 1.3. 2013 máme nasledovné finančné čerpanie na 

potraviny na jednotlivých elokovaných  pracoviskách: 

MŠ D. Štúra                ‐        575,12 € 

prev. Pažitná              ‐        178,75 € 

prev. Fándlyho           ‐        173,01 € 

prev. Cukrovarská      ‐        319,10 € 

 

Aj napriek tomu , že zaraďujeme viac krát ovocie , podávame jogurty, cereálne 

tyčinky, detskú výživu, finančné čerpanie bude týmto spôsobom narastať 

a preto navrhujem prejsť na nižšie finančné pásmo – 4  (1,27 € ). 

    

 
                                                                                              Koščová Ľ. 
                                                                                              vedúca ŠJ           


