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Vec: Dotačná politika pri stravovaní od 1.7.2011
K 30.6.2011 bola ukončená rekonštrukcia ŠJ Jura Hronca, ktorá okrem iného
priniesla aj zmenu v spôsobe výdaja jedál - sortiment podávaných jedál sa rozširuje o tzv.
skladané jedlá, na základe čoho bol upravený aj softvér stravovacieho systému Kredit.
Úprava softvéru sa dotýka všetkých stravovacích zariadení STU a má vplyv na
priznanie príspevkov na stravovanie študentov (vrátane interných doktorandov)
a zamestnancov (vrátane dotovaných dôchodcov) vo všetkých jedálňach STU, a to bez
ohľadu na skutočnosť, či v danej jedálni je možnosť podávania skladaných jedál.
Zmena pre študenta spočíva v tom, že
- pri odbere len skladaných jedál sa za 1 jedlo v daný deň bude považovať jedlo
v celkovej „dennej“ hodnote od 1,50 € do 2,99 € a
za 2 jedlá, na ktoré má študent nárok za daný deň sa bude považovať odobraté
jedlo v celkovej hodnote 3,- € a viac.
Stanovenie týchto hraníc vychádza z Metodiky MŠ, podľa ktorej má študent
nárok na dotáciu maximálne na 2 jedlá denne, a to za podmienky, že hodnota
jedla je minimálne 1,50 €.
Konkrétne to znamená, že ak si študent vyskladá za daný deň jedlo v hodnote
od 1,50 € do 2,99 €, má nárok na dotáciu 1,- €.
Ak celková hodnota jeho vyskladaného jedla za daný deň bude 3,- € a viac
(horná hranica nie je stanovená – je daná finančnými možnosťami študenta), má
študent nárok v tento deň na dotáciu 2,- €.
- pri odbere len „klasických“ jedál - menu (vedúcou ŠJ pevne stanovená
kombinácia hlavného jedla, prílohy a polievky) má študent vo všetkých
jedálňach STU nárok na dotáciu maximálne na 2 takéto jedlá odobraté v daný
deň (menu má vždy hodnotu vyššiu ako 1,50 €).
- pri kombinácii menu a skladaných jedál má študent v daný deň nárok na 1
dotáciu pri odbere menu a 1 dotáciu pri skladaných jedlách, ak ich celková
„denná“ hodnota bude minimálne 1,50 €.
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Pri odbere jedla vo forme menu sa študentovi zobrazuje na jednotlivých výdajných
miestach reálna cena jedla, t.j. cena po odpočítaní dotácie.
Pri odbere skladaných jedál sa dotácia odpočíta až po dosiahnutí hodnoty 1,50 €.
To znamená, že ak si študent odoberie napr. 3 jedlá na troch výdajných miestach a každé
v hodnote 0,70 €, tak na 1. výdajnom mieste sa mu zobrazí celková hodnota jedla 0,70 €
(pretože dotáciu je možné priznať až pri hodnote jedla 1,50 €), na 2. výdajnom mieste sa
zobrazí opäť „plná“ cena 0,70 € (pretože celková hodnota vyskladaných jedál je ešte len
1,40 €), ale na 3. výdajnom mieste, kde je cena jedla 0,70 €, sa mu zobrazí hodnota 0,- €,
pretože mu už mohla byť odpočítaná časť dotácie (v danom okamihu nemôže byť
priznaná celá dotácia 1,- €, pretože cena jedla by bola záporná). Po dennej uzávierke sa
dotácia, na ktorú má študent nárok prepočíta rovnomerne na všetky odobrané skladané
jedlá.
Z dôvodu následného priznania dotácie pri skladaných jedlách je potrebné, aby
študent mál na svojom účte finančné prostriedky vo vyššej čiastke ako je cena jedla po
odpočítaní dotácie.
Zmena pre zamestnanca (vrátane dotovaného dôchodcu) spočíva v tom, že
- pri odbere skladaných jedál sa bude za 1 jedlo v daný deň považovať celková
„denná“ hodnota odobratého jedla, pričom maximálny príspevok
zamestnávateľa vo výške 55% je stanovený z celkovej „dennej“ hodnoty jedla
3,20 €, t.j. 1,76 € na 1 jedlo denne.
V zmysle § 152 Zákonníka práce prispieva zamestnávateľ na stravovanie v sume
najmenej 55% z ceny jedla, najviac však za každé jedlo do sumy 55% stravného,
poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona
o cestovných náhradách (3,80 €), ale za predpokladu, že zamestnanec v rámci
pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny a zmena netrvá viac ako 11
hodín.
- pri odbere jedla vo forme stanoveného menu vo všetkých jedálňach STU má
zamestnanec nárok na príspevok zamestnávateľa 55% z ceny tohto jedla,
maximálne však 1,76 € a len na 1 takého jedlo odobraté za daný deň.
Pri odbere jedál na jednotlivých výdajných miestach sa zamestnancovi zobrazuje
reálna cena jedál, teda cena po odpočítaní príspevku zamestnávateľa a príspevku zo
Sociálneho fondu.
S pozdravom

Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU
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