
 

Príloha č. 1 

 

ako nedeliteľná súčasť Zmluvy na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich, pre 

školský rok 2020/2021, vyhotovená v súlade s nariadením vlády SR č. 200/2019 Z.z. o 

poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre 

žiakov základných škôl a v súlade s Národnou stratégiou Slovenskej republiky pre program 

podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách – „Školský program“ pre školský 

rok 2020/2021. 

 

Dodávateľ sa zaväzuje v školskom roku 2020/2021 umožniť odberateľovi odber ovocia  

a zeleniny a výrobkov z nich, v druhovej a množstevnej špecifikácii na 1porciu na 1 

žiaka/dieťa, vrátane výšky doplatku plateného žiakom/dieťaťom na 1 porciu, z nižšie 

uvedeného zoznamu odporúčaných druhov ovocia a zeleniny a výrobkov z nich: 

 

 

P. č. Druh Maximálna 

veľkosť jednej 

porcie pre 

zmluvného 

žiaka na deň 

Výška pomoci na 

zabezpečovanie 

činností podľa § 1 

písm. b) v 

eurách/kg alebo v 

eurách/l bez dane  

Najvyššia úhrada v 

eurách/kg alebo v 

eurách/l, ktorú možno 

žiadať od školy alebo od 

zmluvného žiaka  

1. jablko do 200 g 1,254 0,126 

2. hruška do 200 g 1,322 0,133 

3. broskyňa do 200 g 1,446 0,29 

4. marhuľa do 200 g 1,887 0,378 

5. slivka do 200 g 1,322 0,265 

6. čerešňa do 200 g 4,418 0,884 

7. jahody do 200 g 3,91 0,782 

8. drobné bobuľové 

ovocie (ríbezle, 

maliny, 

čučoriedky) 

do 125 g 13,817 2,764 

9. rajčiak do 200 g 1,853 0,186 

10. paprika do 200 g 1,865 0,187 

11. reďkovka do 200 g 0,893 0,179 

12. kaleráb do 200 g 1,300 0,130 

13. mrkva do 200 g 1,510 0,211 

14. hrášok zelený, 

nelúpaný 

do 200 g 
3,705 0,371 

15. ovocné a 

zeleninové šťavy 

100 % 

do 200 ml 3,112 0,312 

16. ovocné pyré do 200 g 3,277 0,656 

17. sušené jablkové 

lupienky 

do 30 g 21,707 4,342 

 


