
Príloha č. 1b 
nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 169/1993 Z. z.

CENOVÁ DOKUMENTÁCIA

na určenie platového koeficientu 
pre krajiny s ob�ažnými klimatickými podmienkami

A. POTRAVINY Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

mäso hovädzie - roštenka 2 kg

          sviečková 5 kg

mäso te¾acie - na rezne 2 kg

mäso bravčové - na rezne -

           bôčik 1 kg

           údené s kos�ou 1 kg

mäso baranie s kos�ou 2 kg

kurča 5 kg

ryba morská (filé) 2 kg

saláma parížska (podobný druh) 0,5 kg

     uhorská 0,5 kg

šunka krájaná čerstvá 0,5 kg

slanina bez kože -

olej olivový pravý 3 l

   stolový 3 l

maslo 2 kg

syr ementálsky 2 kg

mlieko - sezónna cena 12,5 l

      mimosezónna cena 12,5 l

vajcia - sezónna cena 50 ks

     mimosezónna cena 50 ks

chlieb pšeničný biely 15 kg

pečivo biele (1 ks cca 50 g) 40 ks

múka pšeničná hladká 3 kg

ryža lúpaná 6 kg

hrach ve¾kozrnný 1 kg

*) Mesačná spotreba dvojčlennej rodiny 
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A. POTRAVINY
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

cukor kockový 4 kg

mlieko sušené 1 kg

džem marhu¾ový (iný v mieste obvyklý druh) 1 kg

kompót marhu¾ový (podobný druh) 2 kg

sirup pomarančový (citrónový) 2 l

káva zrnková 0,5 kg

čaj indický 0,2 kg

kakao 0,2 kg

čokoláda tabu¾ková horká 0,5 kg

rybičky v oleji (100 g bal.) 5 ks

B. OVOCIE A ZELENINA
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákupI. II.

pomaranče - sezónna cena 6 kg

        mimosezónna cena 6 kg

banány - sezónna cena 6 kg

      mimosezónna cena 6 kg

citróny - sezónna cena 2 kg

      mimosezónna cena 2 kg

hrozno - sezónna cena 1 kg

      mimosezónna cena 1 kg

jablká - sezónna cena 4 kg

     mimosezónna cena 4 kg

karfiol - sezónna cena 3 kg

     mimosezónna cena 3 kg

mrkva - sezónna cena 2 kg

     mimosezónna cena 2 kg

paradajky - sezónna cena 6 kg

        mimosezónna cena 6 kg

uhorky - sezónna cena 2 kg

šalátové - mimosezónna cena 2 kg

cibu¾a - sezónna cena 2 kg

     mimosezónna cena 2 kg

zemiaky - sezónna cena 20 kg

       mimosezónna cena 20 kg

*) Mesačná spotreba dvojčlennej rodiny 
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C. NÁPOJE
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákupI. II.

minerálna voda 60 l

limonáda (coca cola) 30 l

pivo f¾aškové 12o 5 l

víno domáce (bežné konzumné) 4 l

   dovoz (bežné konzumné) 4 l

liehoviny - whisky (uvies� zn.) 1 l

       koňak (uvies� zn.) 1 l

       vodka (uvies� zn.) 1 l

       najrozšírenejší miestny druh 1 l

džús pomarančový 1 l

D. TABAK
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákupI. II.

cigarety domáce (bežný druh) 500 ks

      dovoz (uvies� zn.) 500 ks

E. PÁNSKE ODEVY A TEXTIL
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

koše¾a - dlhý rukáv, popelínová 10 ks

      dlhý rukáv, nekrčivá úprava 10 ks

tielko bavlnené 5 ks

spodky krátke bavlnené 8 ks

pyžama popelínová 1 ks

ponožky bavlnené 6 párov

poltopánky vychádzkové, strojové spracovanie 1 pár

poltopánky spoločenské, strojové spracovanie 1 pár

oblek s vestou - umelá tkanina konfekcia 2 ks

          100 % vlna, konfekcia 2 ks

          100 % vlna, na mieru 2 ks

          100 % vlna, pre tropickú oblas�, na mieru 2 ks

nohavice - umelá tkanina, konfekcia 1 ks

sako - 100 % vlna, konfekcia -

pletená vesta - dlhý rukáv, 100 % vlna 1 ks

zimník - 100 % vlna, konfekcia -

jarník - 100 % vlna, konfekcia 1 ks

letný pláš� - umelá tkanina, konfekcia 1 ks

*) Mesačná spotreba dvojčlennej rodiny 
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F. DÁMSKE ODEVY A TEXTIL
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

blúzka - krátky rukáv, umelá tkanina, konfekcia 4 ks

      krátky rukáv, popelínová, konfekcia 4 ks

kombiné - umelá tkanina 2 ks

nohavičky - umelá tkanina 4 ks

        bavlnené 4 ks

pančuchy - umelá tkanina 4 páry

pyžama popelínová 1 ks

topánky - vychádzkové, strojové spracovanie 1 pár

       spoločenské, strojové spracovanie 2 páry

šaty - 100 % vlna, konfekcia 1 ks

    100 % vlna, na mieru 1 ks

    umelá tkanina, na mieru 3 ks 

    umelá tkanina, konfekcia 3 ks

šaty spoločenské krátke
    - umelá tkanina, konfekcia

2 ks

    - umelá tkanina, na mieru 2 ks

sukňa - umelá tkanina, konfekcia 1 ks

pletená vesta - dlhý rukáv, 100 % vlna 1 ks

zimník - 100 % vlna, konfekcia -

jarník - 100 % vlna, konfekcia 1 ks

kostým - 100 % vlna, konfekcia 1 ks

letný pláš� - umelá tkanina, konfekcia 1 ks

G. TEXTILNÝ TOVAR
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

froté uterák (cca 120x60 cm) 8 ks

obrus (súprava so 6 obrúskami) bavlnený 1 ks

plachta bavlnená, jednoduchá, šírka 140 cm 8 ks

*) Mesačná spotreba dvojčlennej rodiny 
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H. HYGIENICKÉ POTREBY
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

toaletné mydlo (100 g) 6 ks

prací saponátový prostriedok 6 kg

dezinfekčný prostriedok (DDT...) 0,2 kg

CH. SLUŽBY
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

holič - strihanie vlasov (bez umytia a sprepitného) 1-krát

kaderník - vodová s umytím vlasov (bez sprepitného) 2-krát

električka (trolejbus, autobus) 
- 1 cesta alebo sadzba za cca 5 km jazdy

-

benzín 50 l

elektrický prúd - sadzba svetelná 100 kWh

           sadzba pre spotrebiče 100 kWh

pranie - obliečka na paplón 6 ks

      obliečka na vankúš 12 ks

      plachta 6 ks

čistenie - pánsky oblek 12-krát

      dámske šaty 12-krát

      pánsky pláš� 2-krát

oprava podrážky pánskych topánok vrátane opravy podpätku 2-krát

oprava podrážky dámskych topánok vrátane opravy podpätku 2-krát

I. KULTÚRA
Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

divadlo - činohra (prízemie) -

      opera (prízemie) -

koncert (prízemie) -

kino (prízemie) 10 
vstupeniek

noviny (bežný denník) mesačné predplatné 1 titul

*) Mesačná spotreba dvojčlennej rodiny 
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J. INÉ CHARAKTERISTICKÉ A VÝZNAMNÉ DRUHY TOVAROV
(bez technických výrobkov)

Spotreba 
v m. j.*)

Miestny trh Zvýhodnený
nákup

I. II.

K. POMOCNÉ SILY V DOMÁCNOSTI 
(uvádzajte, či so stravou a ubytovaním)

pomocníčka v domácnosti - upratovačka 1-krát

                  služobná 1-krát

kuchár 1-krát

iné pracovné sily 1-krát

DOPLNKOVÉ ÚDAJE O CENOVÝCH POMEROCH

1. Kurz bankoviek k USD a GBP na vnútornom trhu:
a) oficiálny
b) neoficiálny

2. Či a v akej výške a pri akom pomere môžu pracovníci zastupite¾ského úradu meni� miestnu menu na
USD, GBP alebo inú vo¾nú menu:

3. Tendencie cenovej hladiny vcelku a pri jednotlivých skúmaných druhoch tovarov (potraviny, služby
a pod.) a zásadné vplyvy na prípadnú stúpajúcu tendenciu:

4. Porovnanie miestnej cenovej hladiny s cenovou hladinou v iných štátoch, rozdiely cenovej hladiny
a ich príčiny v porovnaní s okolitými štátmi:

5. Osobitosti krajiny oproti iným štátom, ktoré majú vplyv na úroveň cenovej hladiny vcelku a na
jednotlivé druhy tovarov (potraviny, textil a pod.):

*) Mesačná spotreba dvojčlennej rodiny 

Čiastka 45 Zbierka zákonov č. 169/1993 Strana 761

inorkova
Èiastka 45 Zbierka zákonov è. 169/1993 Strana 761



6. Nákup tovarov v zásielkovej službe ministerstva zahraničných vecí (množstvo a druhy tovarov,
možnosti dovozu, dopravné a iné výdavky):

7. Mesačná priemerná mzda (plat):
a) kvalifikovaný robotník v strojárskom priemysle
b) úradník strednej kategórie
c) samostatný referent ministerstva
d) vedúci odboru ministerstva

8. Možnosti a podmienky nákupu a dovozu tovarov zo zahraničia:
a) pri úhrade v miestnej mene
b) pri úhrade vo vo¾nej mene

Poznámka: Ak odpovede na otázky vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie, uveïte to v tejto kolónke:

Cenovú dokumentáciu spracovali títo pracovníci (meno a funkcia), ktorí boli podrobne oboznámení
s pripojenými pokynmi a smernicou.

  v 

dňa 

  podpis vedúceho podpis zodpovedného pracovníka 
zastupite¾ského úradu  ekonomicko-obchodného úseku
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