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Smernica č. 7/2019 

 

 

pre obstarávanie potravín  

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 

Riaditeľ školy vydáva túto smernicu, ktorá upravuje potup pri obstarávaní potravín do 

školskej kuchyne Strednej odbornej školy polygrafickej so sídlom Račianska 190, 835 26 

Bratislava. Vnútorný predpis o obstarávaní potravín je záväzný pre všetkých zamestnancov 

zamestnávateľa SOŠP. 

 

 

Článok 1  

Účel a dôvod vydania smernice 

 

Zákon o verejnom obstarávaní stanovil v § 6 ods. 4 písm. b) finančný limit pre zákazky 

s nízkou hodnotou týkajúce sa potravín vo výške predpokladanej hodnoty zákaziek rovný ale-

bo vyšší ako 5.000.- € a nižší ako 221.000.- € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy. 

Táto smernica je vydaná riaditeľom školy za účelom: 

 stanovenia jednotného postupu pri obstarávaní potravín, ktorých predpokladaná hodnota je 

nižšia ako 221 000 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy – zákazky s nízkou hodno-

tou; 

 stanovenia finančných limitov na nákup potravín pre ZNH; 

 stanovenia zodpovedných osôb za obstarávanie potravín; 

 stanovenia povinností zamestnancov zodpovedných za obstarávanie potravín. 

 

 

Článok 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 1.9.2013.  

Pri obstarávaní treba brať na zreteľ podmienky na dodanie potravín v čase, kvalite a najmä 

čerstvosti dodávaných potravín. 

 

 

Článok 3 

Výberové kritériá 

 

Verejný obstarávateľ určuje jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky tak, aby 

vyjadrovali vzťah kvality potraviny a ceny, pričom kritériami výberu dodávateľa pre obsta-

rávanie tovarov, služieb a potravín môžu byť nasledovné kritériá: 

 Osobné dobré (zlé) skúsenosti s dodávateľom. 
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 Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 Dodanie prostredníctvom rodiča. 

 Vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa. 

 Miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti). 

 Referencie (počet reklamácií). 

 Kvalita a čerstvosť potravín. 

 Akciové ceny. 

 Termín dodávania potravín. 

 Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby. 

 Najnižšia cena, prípadne iné. 

 

 

Článok 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:  

1. Potraviny v hodnote rovnej alebo nižšej ako 50.000.- €: postup priamym zadaním 

(možno určiť konkrétneho dodávateľa vzhľadom na lokalitu a možnosti nákupu potravín, 

alebo identifikovať potraviny, u ktorých verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu). 

2. Potraviny v hodnote vyššej ako 50.000.- € a zároveň rovnej alebo nižšej ako 221.000.- €: 

jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú v súlade so zásadami maximálnej hospodár-

nosti pri zabezpečení kvality a nezávadnosti nakupovaných potravín zaslaním výzvy min. 

3 dodávateľom, resp. prieskumom trhu inou formou (letáky, internet, ponukové listy, ob-

chodné reťazce, tržnice, pekárne...). 

 

 

Článok 5 

Osoba zodpovedná za obstarávanie potravín 

 

Za obstarávanie potravín na prípravu jedál pre žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov 

v zariadení školského stravovania SOŠP je zodpovedná vedúca školskej jedálne. 

Okrem vyššie uvedených postupov môže v prípade potreby vedúca školskej jedálne roz-

hodnúť o operatívnom nákupe u iných dodávateľov, resp. u dodávateľov, ktorí rovnaký druh 

a kvalitu tovaru ponúknu nižšiu cenu. 

 

 

Článok 6 

Povinnosti zamestnancov zodpovedných za obstarávanie potravín 

 

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou zákon o verejnom obstarávaní verejnému obstará-

vateľovi ukladá v § 117 zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky 

boli hospodárne. 

Pred uzavretím zmluvy je verejný obstarávateľ povinný od dodávateľa vyžiadať oprávne-

nie na podnikanie v predmete zákazky a čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

Povinnosť zodpovednej osoby súvisiacej s obstarávaním potravín: 

 Faktúry za potraviny zverejňovať mesačne na stránke školy.  
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 Zverejňovať na webovom sídle školy uzatvorené zmluvy/objednávky, ako právne predpo-

klady k plneniu a fakturovaniu dodávok. 

 Zverejniť raz štvrťročne v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk sú-

hrnnú správu o zákazkách s cenou vyššou ako 1.000,- € s PHZ do 5.000,- € bez DPH do 

30 dní po ukončení štvrťroka. 

 Zverejniť raz štvrťročne v profile verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk sú-

hrnnú správu o ZNH s PHZ vyššou 5.000,- € bez DPH do 30 dní po ukončení štvrťroka. 

 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

  
1. Túto smernicu je možné meniť len písomným dodatkom. 

2. V prípade, ak by v dôsledku zmeny právnych predpisov sa stalo niektoré ustanovenie tejto 

smernice neúčinné, spravuje sa podľa príslušných ustanovení zákona až do doby, kým ne-

bude toto ustanovenie upravené Dodatkom k tejto smernici. 

3. Za oboznámenie zamestnancov SOŠP s touto smernicou sú zodpovední príslušní nadria-

dení zamestnanci. 

4. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. mája 2019. 

 

 

Použitá legislatíva: 

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších prepisov. 

 

Zoznam použitých skratiek: 

DPH – daň z pridanej hodnoty 

ZNH – zákazka s nízkou hodnotou 

 

V Bratislave, dňa 1. mája 2019 

 

 

 

 

Navrhol: 

Bc. Mária Trpkošová 

 

 

 

Kontroloval: 

Mgr. Barbora Takáčová 

 

 

 

Schválil: 

Ing. Roman Šíp, PhD. 

 
  

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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Príloha č. 1 
Príloha č. 1 

Zoznam skupín potravín na rok 2019 
 

P. č. Názov CPV Názov kódu PHZ 

Poznámka 
(uzavretý 
zmluvný 
vzťah) 

1.  Vajcia 03142500-3 Vajcia 912,46 nie 

2.  Zemiaky 03212100-1 Zemiaky 2606,47 nie 

3.  Čerstvá zelenina 03221000-6 Zelenina  3452,86 nie 

4.  Ovocie 03222000-3 Ovocie a orechy 1635,72 nie 

5.  Tropické ovocie 03222110-7 Tropické ovocie 1703,51 nie 

6.  Spracované ovocie  

(konzervy, kompóty, lekváry,) 

15330000-0 Spracované ovocie a 
zelenina 

857,56 

 

nie 

7.  Strukoviny 03212220-8 Strukoviny 373,95 nie 

8.  Mäsové výrobky 15130000-8 Mäsové výrobky 2744,13 nie 

9.  Bravčové mäso 15113000-3 Bravčové mäso 3199,73 nie 

10.  Hovädzie mäso 15111100-0 Hovädzie mäso 2550,19 nie 

11.  Hydina 15112000-6 Hydina 4125,05 nie 

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

2162,87 nie 

13.  Konzervy ryby 15200000-0 Spracované a konzer-
vované ryby 

116,27 nie 

14.  Mrazená a konzervovaná zelenina 15331000-7 Spracovaná zelenina 3685,41 nie 

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

2461,26 nie 

16.  Mlieko 15510000-6 Mlieko a smotana 724,97 nie 

17.  Mliečne výrobky 15500000-3 Mliečne výrobky 4935,36 nie 

18.  Suché potraviny  

(múka, ryža, pudingy, škrob...) 

15612000-1 
03211300-6 

Obilná alebo rastlinná 
múka a príbuzné vý-
robky 

Ryža 

1394,33 nie 

19.  Pekárenský tovar, čerstvé pečivo 
a cukrárenské výrobky ... 

15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé 
pečivo a cukrárske vý-
robky 

7277,56 nie 

20.  Rôzne potravinárske výrobky  

(cukor, med, kakao, cestoviny, čaj, ko-
reniny a pochutiny, ocot...) 

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

Obilná alebo rastlinná 
múka a príbuzné vý-
robky  Cukor a jemu 
príbuzné výrobky  Ka-
kao; čokoláda 
a cukrovinky    Koreni-
ny a chuťové prísady 

8595,24 

 

 
 
 

nie 

21.  Minerálne vody 15981000-8 Minerálne vody 259,2 nie 

22.  Ovocné šťavy 15321000-4 Ovocné šťavy 958,46 nie 

 
 


