
KALKULAČNÝ LIST 

 
Na začiatku vypracovania kalkulačného listu (KL) si vypíšeme názov jedla, napíšeme číslo 

normy a počet porcií (v KL je vždy počet porcií 10)!!! 

Stĺpec Jednotka množstva bude obsahovať práve tú jednotku množstva v akej kupujeme 

danú potravinu napr. múka (kg), olej (l), vajce (ks). 

Stĺpec Množstvo bude množstvo danej potraviny, ktorú používame pri príprave pokrmu. Túto 

hodnotu udávame na 3 desatinné miesta. 

Stĺpec Cena za jednotku sa udáva na 2 desatinné miesta (cena za jednotku je cena za 

kilogram (kg), kus (ks) alebo za liter (l) danej potraviny. Tieto ceny berieme z cenníka 

(prípadne z internetu ak niektorá položka v cenníku nie je). 

Stĺpec Cena spolu v Eurách sa udáva na 3 desatinné miesta a vypočíta sa nasledovne: 

MNOŽSTVO x CENA ZA JEDNOTKU = CENA SPOLU V EURÁCH 

 

Celková cena potravín sa vypočíta spočítaním všetkých hodnôt v stĺpci cena spolu 

v eurách. Udávame na 3 desatinné miesta. 

Kalkulačnú prirážku vypočítame z celkovej ceny potravín. Celková cena potravín  

predstavuje 100 %. Čiže z tejto hodnoty vypočítame 130 %. 

Príklad: Celková cena potravín je 13,659 čo predstavuje 100 %. Kalkulačnú prirážku 

vypočítame nasledovne:  

a) 13,659 : 100 x 130 = 17,7567  

b) 13,659 x 1,3 = 17,7567 

Keď vychádza výsledok na 4 a viac desatinných miest udávame hodnotu aj napriek tomu iba 

na 3 desatinné miesta bez zaokrúhľovania, pretože sa zaokrúhľuje až na konci predajná 

cena!!!!! To znamená, že v tomto prípade v riadku kalkulačná prirážka bude hodnota 17,756. 

Cenu spolu vypočítame: 

CELKOVÁ CENA POTRAVÍN + KALKULAČNÁ PRIRÁŽKA. Udávame na  

3 desatinné miesta. 

Cena za jednu porciu sa vypočíta nasledovne: 

CENA SPOLU : POČET PORCIÍ (čiže v KL stále 10 porcií). Udávame na 3 desatinné 

miesta.  

Predajná cena sa udáva z ceny za jednu porciu na dve desatinné miesta. Je to jediná hodnota 

v KL, ktorá sa zaokrúhľuje.  

 



Príklad č.1: Cena za jednu porciu vychádza 3,141 to znamená, že predajná cena bude 3,14 

pretože za číslom 4 nasleduje 1 a tá sa zaokrúhľuje nadol. 

 

Príklad č. 2: Cena za jednu porciu vychádza 3,145 to znamená, že predajná cena bude 3,15 

pretože za číslom 4 nasleduje 5 a tá sa zaokrúhľuje nahor. 

 

Zaokrúhľovanie:   0 – 4 »»»   smerom nadol  

           5 – 9 »»»   smerom nahor 

 

Voľné riadky KL vyškrtávame veľkým písmenom Z. 

 

Ďalšia strana dokumentu obsahuje vzor KL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 85  Prešov 
 
 

Kalkulačný list 
 
 
 

Názov jedla: Kuracie prsia plnené praženicou 
 
 
 
Číslo normy: IR       Počet porcií: 10 
 

Suroviny 
Jednotka     
množstva       
v kg, l, ks 

Množstvo v 
kg, l, ks 

Cena za 
jednotku 

Cena spolu v 
Eurách 

Kuracie prsia kg 1,300 5,00 6,500 

Soľ kg 0,021 0,65 0,013 

Čierne korenie mleté kg 0,001 19,50 0,019 

Mäkká saláma kg 0,357 14,00 4,998 

Cibuľa kg 0,500 1,19 0,595 

Olej l 0,125 2,00 0,250 

Vajcia ks 8 0,12 0,960 

Zelená paprika kg 0,232 1,40 0,324 

          

          

          

          

          

          

Celková cena potravín       13,659 

Kalkulačná prirážka  ... 130% ...     17,756 

Cena spolu       31,415 

Cena za jednu porciu       3,141 

Predajná cena       3,14 

 

Dátum: 24.3.2020 
 
 
Kalkuloval: Mrkvička      Kontroloval: 


