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ČL. 1 

 

ÚČEL A DÔVOD VYDANIA SMERNICE 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 5 ods. 
2 a § 5 ods. 4 písm. b) a s odvolaním na iné ustanovenia citovaného zákona finančné limity pre 
nadlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len ZNH) týkajúce sa potravín. 

Pre nadlimitné zákazky platí, že PHZ je rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len Úrad).  

Pre ZNH platí, že ide zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota 
je nižšia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad 
a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 
zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

Táto smernica je vydaná riaditeľom školy  za účelom: 

• stanovenia jednotného postupu pri obstarávaní potravín ako ZNH; 

• stanovenia finančných limitov na nákup potravín pre ZNH; 

• stanovenia zodpovedných osôb za obstarávanie potravín  

• stanovenia povinností zamestnancov zodpovedných za obstarávanie potravín. 
 

 
ČL. 2 

 

POSTUP PRE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA PRI OBSTARÁVANÍ 
POTRAVÍN - ZNH 

Pri obstarávaní potravín pre školskú jedáleň môže zodpovedný zamestnanec  postupovať  podľa   
Metodickej príručky pre obstarávanie potravín pre školy a školské zariadenia vydanej Ministerstvom 
školstva vedy výskumu a športu SR účinnou od 01.09.2013. Pri obstarávaní treba brať na zreteľ 
podmienky na dodanie potravín v čase, kvalite a najmä čerstvosti dodávaných potravín. 

 
ČL. 3 

 

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ 

Verejný obstarávateľ určuje jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby vyjadrovali 
vzťah úžitkovej hodnoty plnenia a ceny, pričom kritériami výberu dodávateľa pre obstarávanie 
tovarov, služieb a potravín môžu byť  nasledovné kritériá: 

• Osobné dobré skúsenosti s dodávateľom 

• Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa 

• Vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa 

• Miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti) 

• Referencie a ich kvalita (počet reklamácií) 
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• Kvalita a čerstvosť potravín 

• Akciové ceny 

• Termín dodávania tovaru 

• Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby 

• Najnižšia cena, prípadne iné 
 

ČL. 4 
 

URČENIE FINANČNÝCH LIMITOV NA NÁKUP POTRAVÍN V ZNH 

Vyčíslená predpokladaná hodnota potravín podľa skupín výrobkov (skupín potravín) je východiskom 
pre stanovenie postupov na nákup potravín nasledovne: 

• Potraviny v hodnote rovnej alebo nižšej ako 10.000.- €: priamym zadaním / CBA Verex, 
Lidl, Včela Lippek, Jednota , Agro Milk,  

• Potraviny v hodnote vyššej ako 10.000.- € a zároveň rovnej alebo nižšej ako finančný 
limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad jednotliví 
zodpovední pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti pri 
zabezpečení kvality a nezávadnosti nakupovaných potravín zaslaním výzvy min. 3 
dodávateľom, resp. prieskumom trhu inou formou (letáky, ponukové listy, obchodné reťazce, 
tržnice, pekárne...) 

 

ČL. 5 

 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OBSTARÁVANIE POTRAVÍN 

Za obstarávanie potravín na prípravu jedál pre  žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov v 
zariadení školského stravovania  je zodpovedná vedúca školskej jedálne. 

Okrem vyššie uvedených postupov môže v prípade potreby vedúca školskej jedálne rozhodnúť 
o operatívnom nákupe u iných dodávateľov, resp. u dodávateľov, ktorí rovnaký druh a kvalitu tovaru 
ponúknu nižšiu cenu. 

ČL. 6 

 

POVINNOSTI ZAMESTNANCOV ZODPOVEDNÝCH ZA OBSTARÁVANIE POTRAVÍN 

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľovi 
ukladá v § 117 zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané 
jeho kvalite a cene. 

Faktúry za potraviny zverejňovať mesačne na stránke školy. 

Zverejňovať na webovom  sídle školy uzatvorené zmluvy/objednávky, ako právne predpoklady 
k plneniu a fakturovaniu dodávok. 
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Zverejniť raz polročne v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk súhrnnú správu 
o zákazkách s cenou vyššou ako 10 000 € s DPH do 30 dní nasledujúceho mesiaca po ukončení 
polroka. 

 
 

 ČL. 7 
 
 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

 

(1) Táto smernica je schválená a platná dňom podpísania a nadobúda účinnosť dňom 1.10.2022. 

(2) Táto smernica ruší Smernicu č. 4/2016 o obstarávaní potravín zo dňa  18.04.2016. 

(3) Súčasťou tejto smernice je zoznam skupín potravín v prílohy č. 1. 
 
 
 
V Liptovskom Hrádku,  30.09.2022 
 

  
 
 
 PaedDr. Marián Žiška 

riaditeľ školy  

 

 
Príloha 1  Zoznam skupín potravín 
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Príloha č. 1 

Zoznam skupín potravín na rok 2022 

 

P. č. Názov CPV Názov kódu PHZ 
1.  Vajcia 03142500-3 Vajcia  

2.  Zemiaky 03212100-1 Zemiaky  

3.  Čerstvá zelenina 03221000-6 Zelenina   

4.  Ovocie 03222000-3 Ovocie a orechy  

5.  Tropické ovocie 03222110-7 Tropické ovocie  

6.  Spracované ovocie (konzervy, 
kompóty, lekváry, ... 

15330000-0 Spracované ovocie 
a zelenina 

 

7.  Strukoviny 03212220-8 Strukoviny  

8.  Mäsové výrobky 15130000-8 Mäsové výrobky  

9.  Bravčové mäso 15113000-3 Bravčové mäso  

10.  Hovädzie mäso 15111100-0 Hovädzie mäso  

11.  Hydina 15112000-6 Hydina  

12.  Mrazené ryby 15220000-6 
Mrazené ryby, 
rybie filé a ostatné 
rybie mäso 

 

13.  Konzervy ryby 15200000-0 Spracované a 
konzervované ryby  

14.  Mrazená a konzervovaná  
zelenina 

15331000-7 Spracovaná 
zelenina 

 

15.  Oleje, tuky rastlinné, živočíšne 15400000-2 
Živočíšne alebo 
rastlinné oleje a 
tuky 

 

16.  Mlieko 15510000-6 Mlieko a smotana  

17.  Mliečne výrobky 15500000-3 Mliečne výrobky  

18.  Suché potraviny (múka, ryža, 
pudingy,  škrob...) 15612000-1      

03211300-6 

Obilná alebo 
rastlinná múka a 
príbuzné výrobky 
Ryža 

 

19.  Pekárenský tovar, čerstvé 
pečivo a cukrárenské výrobky ... 15810000-9 

Pekársky tovar, 
čerstvé pečivo a 
cukrárske výrobky 

 

20.  Rôzne potravinárske výrobky 
(cukor, med, kakao, cestoviny, 
čaj, koreniny a pochutiny, 
ocot...) 

15612000-1,    
15830000-5     
15840000-8     
15870000-7 

Obilná alebo 
rastlinná múka a 
príbuzné výrobky   
Cukor a jemu 
príbuzné výrobky   
Kakao; čokoláda 
a cukrovinky        
Koreniny a chuťové 
prísady 

 

21.  Minerálne vody 15981000-8 Minerálne vody  

22.  Ovocné šťavy 15321000-4 Ovocné šťavy  
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