
 

                                                                                                      „Príloha č. 1 

                                                                                                        k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z. 

 

ZOZNAM ŠKOLSKÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ 

PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A 

ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO OKREM ZÁKLADNEJ VÝŠKY POMOCI NAJVIAC ŽIADAŤ  

Tabuľka A 

 

Zoznam neochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno 

poskytnúť pomoc 

P. č. Názov mliečneho 

výrobku 

Číselný kód 

položky alebo 

podpoložky 

nomenklatúry 

tovaru 

ustanovenej 

Európskou 

komisiou, 

pod ktorú 

sa mliečny 

výrobok 

zaraďuje 

Skupina, 

pod ktorú 

sa 

mliečny 

výrobok 

zaraďuje 

Druh a veľkosť 

balenia 

mliečneho 

výrobku 

Maximálna 

veľkosť 

jednej 

porcie 

mliečneho 

výrobku 

pre             

jedného 

žiaka 

na deň 

Výška základnej 

pomoci 

na                      

zabezpečovanie 

činnosti 

podľa § 1 

písm. a) 

na dodanie 

alebo distribúciu 

jedného balenia 

alebo jedného 

kg mliečneho 

výrobku 

v eurách 

bez dane 

Úhrada 

v eurách, 

ktorú možno 

okrem 

základnej 

pomoci 

najviac žiadať 

za jedno 

balenie alebo 

za jeden kg 

mliečneho 

výrobku 

1.  

**plnotučné mlieko 

neochutené, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,80 0,08 

2.  

**plnotučné mlieko 

neochutené, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,50 0,05  

3.  

**plnotučné mlieko 

neochutené, 

pasterizované alebo 

vysokopasterizované 

0401 A kartón/vrecko/ 

fľaša 1 l 

250 ml 0,87 0,09 

4.  

**plnotučné mlieko 

neochutené, 

pasterizované alebo 

vysokopasterizované 

0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,50 0,05 

5.  

**plnotučné mlieko 

neochutené s 

vitamínmi, 

ultravysokotepelne  

ohriate (UHT) 

0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,54 0,06  

6.  

**plnotučné mlieko 

neochutené s 

vitamínmi, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0401 A kartón 1 l 250 ml 1,01 0,11 

7.  

**plnotučné mlieko 

bezlaktózové, 

ultravysokotepelne  

ohriate (UHT) 

0404 A kartón 1 l 250 ml 1,22 

 

0,25 

 

8.  
**polotučné mlieko 

neochutené, 

0401 A kartón/fľaša 1 l 250 ml 0,66 0,07 



 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

9.  

**polotučné mlieko 

neochutené, 

pasterizované 

alebo 

vysokopasterizované 

0401 A kartón/vrecko/ 

fľaša 1 l 

250 ml 0,82 0,09 

10.  

**polotučné mlieko 

neochutené, 

pasterizované alebo 

vysokopasterizované 

0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,44 0,05 

11.  

**polotučné mlieko 

neochutené s 

vitamínmi, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0401 A kartón 1 l 250 ml 1,03 0,11 

12.  

**polotučné mlieko 

bezlaktózové, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0404 A kartón 1 l 250 ml 1,18 

 

0,24 

 

13.  

**polotučné mlieko 

neochutené so 

zvýšeným obsahom 

bielkovín, 

ultravysokotepelne  

ohriate (UHT) 

0404 A kartón 1 l 250 ml 0,97 

 

0,20 

 

14.  

**polotučné mlieko 

neochutené, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0401 A kartón 250 ml 250 ml 0,42 0,05 

15.  

**polotučné mlieko 

neochutené, 

pasterizované alebo 

vysokopasterizované 

0401 A téglik 250 g 250 g 0,36 0,04 

16.  

**plnotučné mlieko 

neochutené, 

pasterizované alebo 

vysokopasterizované 

0401 A kartón/vrecko/ 

fľaša 0,5 l 

250 ml 0,42 0,05 

17.  

**polotučné mlieko 

bezlaktózové, 

pasterizované alebo 

vysokopasterizované 

0404 A kartón/vrecko/ 

fľaša 1 l 

250 ml 1,04 0,21 

18.  **zakysané mlieko 0403 B téglik 200 ml 200 ml 0,26 0,03 

19.  
**zakysané mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,27 

 

0,03 

20.  **zakysané mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,44 0,05 

21.  
**zakysané mlieko 0403 B kartón/vrecko/ 

fľaša 0,5 l 

250 ml 0,77 0,08 

22.  **zakysané mlieko 0403 B kartón 950 g 250 g 1,65 0,17 

23.  **acidofilné mlieko 0403 B téglik 230 ml 230 ml 0,36 0,04 

24.  **acidofilné mlieko 0403 B téglik 200 g 200 g 0,31 0,04 

25.  **acidofilné mlieko 0403 B téglik 250 g 250 g 0,50 0,05 

26.  **jogurt biely 0403 B téglik 125 g 125 g 0,25 0,03 

27.  **jogurt biely 0403 B téglik 135 g 135 g 0,36 0,04 

28.  **jogurt biely 0403 B téglik 145 g 145 g 0,46 0,05 

29.  **jogurt biely 0403 B téglik 150 g 150 g 0,38 0,04 

30.  

**jogurt biely so 

zvýšeným obsahom 

bielkovín  

0403 B téglik 180 g 180 g 0,52 

 

0,06 

 

31.  
**jogurt biely 0403 B sklenený pohár 

200 g 

200 ml 0,84 0,09 



 

32.  
**jogurt biely 

nízkotučný 

0403 B téglik 150 g 150 g 0,29 0,03 

33.  bifidový jogurt biely 0403 B téglik 140 g 140 g 0,41 0,04 

34.  
bifidový jogurt biely 0403 B sklenený pohár 

115 g 

115 g 1,03 0,11 

35.  
**jogurt biely 

bezlaktózový 

0403 B téglik 145 g 145 g 0,42 0,05 

36.  
jogurt biely 

bezlaktózový 

0403 B sklenený pohár 

200 g 

200 g 0,62 0,07 

37.  
bifidový jogurt biely 

bezlaktózový 

0403 B sklenený pohár 

115 g 

115 g 0,65 0,07 

38.  
**jogurtový nápoj 

neochutený 

0403 B kartón/vrecko/ 

fľaša 0,5 l 

250 ml 1,51 0,16 

39.  **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 200 g 85 g 0,92 0,20 

40.  
**tvaroh hrudkovitý 0406 B téglik, fólia 

250 g 

85 g 1,60 0,32 

41.  **tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia 500 g 85 g 2,96 0,60 

42.  

tvaroh hrudkovitý 

nízkotučný 

0406 B fólia/vedro/ 

vrece  

1 000 – 5 000 g 

85 g 3,60 

 

0,72 

 

43.  

**tvaroh hrudkovitý 

odtučnený 

 

0406 B fólia/vedro/ 

vrece 

1 000 – 5 000 g 

85 g 2,74 0,55 

44.  

*tvaroh hrudkovitý 0406 B fólia/vedro/ 

vrece 

1 000 – 5 000 g 

85 g 3,71 0,75 

45.  **tvaroh termizovaný 0406 B téglik 250 g 85 g 0,76 0,16 

46.  

**tvaroh jemný 

hrudkovitý 

bezlaktózový 

0406 B téglik 180 g 85 g 1,00 0,20 

47.  
**mäkký čerstvý 

nízkotučný syr  

0406 B téglik 180 g 85 g 0,92 0,19 

48.  

*polomäkký nezrejúci 

parený neúdený syr 

0406 B fólia              

800 – 1 700  g/ 

fólia 20 g,       

80 g a 150 g 

30 g 6,68 1,34 

49.  
*polotvrdý zrejúci 

stredne tučný syr 30 % 

0406 B fólia                  

1 000 – 2 800 g 

30 g 5,53 1,11 

50.  
*polotvrdý zrejúci 

plnotučný syr 45 % 

0406 B fólia                  

1 000 – 2 800 g 

30 g 6,85 1,37 

51.  
**polotvrdý zrejúci 

plnotučný syr 45 % 

0406 B fólia 400 g 30 g 3,16 0,64 

52.  

**polotvrdý zrejúci 

plnotučný syr 45 %, 

plátky 

0406 B tácka 100 g 30 g 1,08 0,22 

Vysvetlivky:  

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac 

žiadať, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku. 

**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a úhrada, ktorú možno okrem základnej pomoci najviac 

žiadať, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku. 

Tabuľka B 

 

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno 

poskytnúť pomoc 

P. č. Názov mliečneho 

výrobku 

Číselný kód 

položky alebo 

podpoložky 

nomenklatúry 

Skupina, 

pod ktorú 

sa 

mliečny 

Druh a veľkosť 

balenia mliečneho 

výrobku 

Maximálna 

veľkosť 

jednej 

porcie 

Výška základnej 

pomoci 

na zabezpečovanie 

činnosti podľa § 1 

Úhrada 

v eurách, 

ktorú 

možno 



 

tovaru 

ustanovenej 

Európskou 

komisiou, 

pod ktorú sa 

mliečny 

výrobok 

zaraďuje 

výrobok 

zaraďuje 

mliečneho 

výrobku 

pre jedného 

žiaka na deň 

písm. a) na dodanie 

alebo distribúciu 

jedného balenia 

alebo jedného kg 

mliečneho výrobku 

v eurách bez dane 

okrem 

základnej 

pomoci 

najviac 

žiadať 

za jedno 

balenie 

alebo 

za jeden kg 

mliečneho 

výrobku 

1.  

polotučné mlieko 

ochutené s 

vitamínmi, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0402 C kartón 1 l 250 ml 0,24 0,86 

2.  

polotučné mlieko 

ochutené, 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0402 C kartón 250 ml 250 ml 0,06 0,42 

3.  

polotučné mlieko 

ochutené s 

vitamínmi. 

ultravysokotepelne 

ohriate (UHT) 

0402 C téglik 200 ml 200 ml 0,05 0,31 

4.  
acidofilné mlieko 

ochutené 

0403 C téglik 250 g 250 g 0,06 0,51 

5.  
tvarohový dezert 

ochutený 

0406 C téglik 80 g 80 g 0,02 0,53 

6.  jogurt ochutený 0403 D téglik 125 g 125 g 0,03 0,29 

7.  jogurt ochutený 0403 D téglik 135 g 135 g 0,03 0,35 

8.  jogurt ochutený 0403 D téglik 145 g 145 g 0,03 0,38 

9.  jogurt ochutený 0403 D téglik 150 g 150 g 0,03 0,42 

10.  jogurt ochutený 0403 D téglik 150 ml 150 g 0,03 0,42 

11.  
bifidový jogurt 

ochutený 

0403 D téglik 140 g 140 g 0,03 0,38 

12.  
jogurtový nápoj 

ochutený 

0403 D kartón/vrecko/fľaša 

0,5 l 

250 ml 0,10 1,41 

Vysvetlivky ku skupinám, do ktorých sa zaraďujú mliečne výrobky uvedené 

v tabuľke A a v tabuľke B 

Skupina, 

do ktorej sa 

mliečny 

výrobok 

zaraďuje 

Ustanovenie nariadenia (EÚ) 

č. 1308/2013 v platnom 

znení, v ktorom sa skupina 

mliečnych výrobkov 

vymedzuje 

Vymedzenie skupiny mliečnych výrobkov podľa nariadenia 

(EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení 

A čl. 23 ods. 3 písm. b) konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie 

B čl. 23 ods. 4 písm. b) syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné 

mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, 

orechov alebo kakaa 

C príloha V kategória I – fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú 

šťavu, prírodne ochutené,  

– fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú 

šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené,  

– mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu 

alebo prírodne ochutené 

D príloha V kategória II fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky 

obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené 

 




