
 

 

Dátum zverejnenía 12. 2. 2019 

 

 

Uzávierkové zostavy v programe Stravné 
z hľadiska dotácie 1,20 € 

 
Podľa zákona 544/2010 Z. z. má stravník nárok na dotáciu pri splnení dvoch 
základných podmienok:  
- zúčastnilo vyučovania  
- odobralo stravu  
 
„Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v 
sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 
odobralo stravu.“ 
 
Nárok stravníka na dotáciu je evidovaný za KAŽDÝ DEŇ, kedy splnil hore 
uvedenú podmienku.  
 
Preto sú dotácie v programe Stravné evidované deň po dni podľa dochádzky 
bez ohľadu na to, či má alebo nemá zriaďovateľ peniaze od štátu na svojom 
účte.  
 
Vytvorili sme pre Vás náhľad uzávierkových zostáv, pomocou ktorých môžu 
účtovníci sledovať peniaze, ktoré zaplatil stravník a peniaze dotácie 1,20€. 
 
Zaslanie dotácie na účet ŠJ je operácia nezávislá na vyrovnaní dotácie 
s jednotlivými stravníkmi. Tieto peniaze praktický nikdy neprídu na účet v dobe, 
kedy stravníci dotáciu čerpajú. Nikdy neprídu v rovnakej výške. A praktický vždy 
sa časť dotácie bude pri ročnom zúčtovaní vracať. Preto evidencia stavu 
čerpania (spotrebovania) dotácie musí byť vedená v účtovníctve oddelene od 
programu Stravné. Účtovník musí mať svoj vlastný prehľad v účtovníctve 
minimálne o týchto súhrnných čiastkach každý mesiac: 
A - celková prijatá dotácia od štátu 
B - už spotrebovaná dotácia stravníkov 
C - doposiaľ nespotrebovaná dotácia použiteľná na réžiu v ŠJ 
D - doposiaľ nespotrebovaná dotácia k vráteniu pri roènom zúètovaní 
 
Nižšie sú zobrazené uzávierkové zostavy z programu stravné. Uvedené sú na 
nich najdôležitejšie údaje B a C (je označené priamo v zostavách alebo 
vysvetlené pod zostavou). 
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Mesačné hlásenie 

Mesačné hlásenie eviduje v stĺpci Platby všetky čiastky stravníka spolu. Sú to jeho platby 
spočítané s čiastkami za priznanú dotáciu. Zostavu Mesačné hlásenie odporúčame doplniť 
o niektorú zo zostáv uvedených ďalej, kde sú jednotlivé sumy platieb stravníka a sumy dotácií 
uvedené samostatne. 

 

Zostavu nájdete na ploche Uzávierkové operácie . 
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Prehľad dotácií 

Sumy samotných dotácii tlačíte na zostave Prehľad dotácií HN/OZ. 

 

Pre účtovný prehľad: 

C – nepoužitý zostatok z dotácie, ktorý je možné použiť na režijné náklady ŠJ je rozdiel 
medzi stĺpcami PRE STRAVNÍKA A ŠTÁTNA DOTÁCIA. 

Zostavu nájdete v menu Akcie alebo máte na ploche tlačítko . 
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Prehľad dotácií a platieb  

Čiastky dotácií a platieb tlačíte na zostave Prehľad platieb.  

 

 

 

Zostavu nájdete v menu Akcie alebo mate na plocha tlačítko  alebo  

. 
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Sumárny prehľad dotácií a platieb  

Celkové platby stravníka oddelené od dotácií tlačíte na zostave Mesačne hospodárenie. 

 

Zostavu nájdete v menu Akcie alebo máte na ploche tlačítko  . 
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Částka nespotřebované dotace 

Pokud je nárok na dotaci strávníka menší, než je částka dotace, můžete si vytisknout přehled 
nevyčerpané dotace.  

Pozn.: toto nastavení je nutné provést před každým tiskem. Pokud máte zájem o trvalé 
nastavení, kontaktujte Vzdálenou servisní podporu. 

 

 

 


