PRIZNÁVANIE DOTÁCIE NA STRAVOVANIE ŠTUDENTOM
A DOKTORANDOM OD 1.7.2011
Listom č. 709/2011 zo dňa 6.7.2011 sme zverejnili informáciu o zmene dotačnej
politiky od 1.7.2011. V priebehu nasledujúcich mesiacov bol softvér dopracovaný tak, aby
boli odstránené všetky nezrovnalosti a aby priznávanie dotácie študentom a doktorandom
(ďalej len študent) a príspevku Strojníckej fakulty pre svojich doktorandov bolo v súlade s
pravidlami, stanovenými MŠ SR.
Všetky nesprávne priznané dotácie a príspevky doktorandom SjF od 1.7.2011 boli
opätovne prepočítané a k 30.10.2011 zohľadnené aj na účte stravníka, a to pohybom „vklad
prevodom – kompenzácia príspevkov“ (bez reálneho vkladu peňazí).
Priznávanie dotácie štátu na stravovanie študentom a príspevku Strojníckej fakulty
svojím doktorandom (ďalej len príspevok) funguje nasledovne:

7.

1. Dotácia sa poskytuje len na 2 jedlá v jeden deň, to znamená, že neodobratie jedál
v niektorých dňoch nemá vplyv na priznanie dotácie v nasledujúcich dňoch (každý deň
bude dotácia priznaná len na 2 jedlá);
2. Dotáciu nie je možné v zmysle Metodiky MŠ použiť na tovar. V prípade, že je
v ktorejkoľvek jedálni v ponuke aj tzv. doplnkový tovar alebo sortiment – napolitánky,
nápoje (nerozlievané) a pod., predávajú sa bez nároku na dotáciu a v cenách s DPH.
3. Dotácia na 1 jedlo bola do 31.8.2011 poskytovaná vo výške 1,00 €;
4. Od 1.9.2011 je na základe rozhodnutia MŠ SR výška dotácie 0,80 € na 1 jedlo;
5. K 1.9.2012 bude výška dotácie na stravovanie opätovne prehodnotená (v zmysle
Návrhu Metodiky na rozpis dotácií VVŠ na rok 2012);
6. Dotácia sa poskytuje len na jedlo, ktorého hodnota (cena bez DPH) je minimálne
1,50 €;
Za 1 jedlo s nárokom na dotáciu sa považuje
a/ menu alebo
b/ každá jednotlivá položka skladaného jedla, ktorej cena bez DPH je rovná alebo
vyššia ako 1,50 € alebo
c/ súčet cien položiek skladaného jedla, ktorých jednotlivá cena je nižšia ako 1,50 €
a tento súčet dosiahol požadovanú minimálnu hodnotu pre priznanie dotácie 1,50 €;
Príklad 1. položka polievka
0,50 €
2. položka hranolky
0,80 €
3. položka šalát
0,40 €
Spolu 1 jedlo
1,70 €
8. Za menu sa považujú v jednotlivých jedálňach jedlá s týmto názvom:
- v ŠJ Jura Hronca – Menu, Minútka Mladosť
- v ŠJ FEI – Obed
- v ŠJ MTF – Obed, Minútky
- v ŠJ Mladá garda – Obed, Večera
- v ŠJ Dobrovičova – Obed, Večera
- v ŠJ FCHPT – Obed
9. Medzi skladané jedlá patria jedlá s týmto názvom:
- v ŠJ Jura Hronca – všetky ostatné druhy jedál, ktoré nepatria do skupiny „menu“ (napr.
Raňajky, Hlavné jedlo, Minútky, Prílohy, Šaláty, Pizza a iné)
- v ŠJ Mladá garda – Raňajky
- v ŠJ Dobrovičova – Raňajky

- v ŠJ FEI – Minútky
10. Študent má nárok na 2 dotácie v prípade, že v 1 deň odoberie
2 menu (2 jedlá - bod 7a/) alebo
1 menu a 1 položka skladaného jedla s cenou vyššou ako 1,50 € (kombinácia
jedla - bod 7a/ a 7b/) alebo
1 menu a skladané jedlo s celkovou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1,50 €,
pričom jednotlivé ceny týchto položiek sú nižšie ako 1,50 € (kombinácia jedla - bod
7a/ a 7c/) alebo
2 položky skladaného jedla, ktorých každá jednotlivá cena je vyššia ako 1,50 €
(2 jedlá - bod 7b/) alebo
1 položka skladaného jedla s cenou vyššou ako 1,50 € a zvyšné položky
skladaných jedál dosiahli hodnotu 1,50 €, pričom jednotlivé ceny týchto položiek sú
nižšie ako 1,50 € (kombinácia jedla - bod 7b/ a 7c/) alebo
skladané jedlo v celkovej dennej hodnote 3,- € a viac, pričom cena každej
položky je nižšia ako 1,50 € (skladané jedlá - bod 7c/);
11. Zvyšok ceny jedla (nad 1,50 €), na ktoré už bola poskytnutá dotácia (podľa bodu 7.)
nebude započítaný do hodnoty pre priznanie dotácie na 2. jedlo v daný deň;
Pozri Príklad č.2 a Príklad č.5 – príloha č.1
12. Dotácia sa pri kombinácii menu a skladaného jedla prioritne poskytuje na menu;
- v rámci menu na objednané menu a pri neobjednaných menu - odobraných „na voľno“
podľa poradia odobratia – nablokovania v pokladni);
- pri skladaných jedlách podľa poradia odobratia;
13. Príspevok fakulty pre doktorandov SjF sa poskytuje len vtedy, ak bola priznaná aj
dotácia štátu. Doktorand má nárok na 2 príspevky v jeden deň, ak boli priznané v tomto
dni aj 2 dotácie. Maximálna výška jedného príspevku, stanovená Strojníckou fakultou
STU, je 0,66 €;
14. Doktorand SjF má v súlade s Metodikou MŠ SR nárok na poskytnutie dotácie len
v tom prípade, ak výška príspevku fakulty nepresiahne 50% z rozdielu medzi cenou jedla
(na prenajatých jedálňach – FCHPT, Mladá Garda a Dobrovičova je to cena s DPH, na
ostatných jedálňach a výdajniach cena bez DPH) a dotáciou štátu. Výška príspevku je
teda závislá od celkovej ceny jedla, to znamená od ceny menu a pri skladaných jedlách od
ich celkovej dennej hodnoty a nesmie byť vyššia ako skutočná úhrada za jedlo, ale
zároveň nesmie byť vyššia ako stanovené maximum 0,66 €;
Pozri Príklady pre doktorandov SjF – príloha č.2
15. Systém priznáva dotácie on-line (po priložení karty na snímač alebo v pokladni)
podľa stanovenej priority (menu) a pri skladaných jedlách až v momente vzniku nároku
na dotáciu. To znamená až pri tej položke skladaného jedla, pri ktorej je už splnená
podmienka minimálnej hodnoty jedla 1,50 €.
Príspevky fakulty pre doktorandov SjF sa priznávajú tiež on-line, a to na menu alebo tú
položku skladaného jedla, na ktorú bola on-line priznaná dotácia.
Suma k úhrade, uvedená na doklade, vydanom pokladňou, zahŕňa už dotáciu a pri
doktorandoch SjF aj príspevok fakulty.
Každý doklad systém večer znovu prepočíta. Dôvodom opätovného prepočtu je
- kontrola výšky priznanej dotácie – v niektorých prípadoch nemôže byť on-line priznaná
dotácia v plnej výške;
- úprava
už priznanej dotácie pri skladaných jedlách podľa poradia odobratia
jednotlivých položiek na doklade.
Pozri Príklady – príloha č.1
Spracovala: Ing. Zuzana Kamencová
V Bratislave, 2.11.2011

