V stravovacích zariadeniach TUKE je zabezpečený variabilný systém
poskytovania služieb:

1) Prostredníctvom kreditného systému
A / Jedlá na objednávku na prevádzkach: ŠJ Němcovej 1, ŠJ Jedlíkova 7, Bistro Urbánkova, Bistro
Združené posluchárne, Výdajňa Němcovej 32) - menu v zložení ( polievka, hlavné jedlo, príloha,
šalát/nápoj je v sume 5,70€ alebo 7,70€ - ponuka menu sa líši na jednotlivých prevádzkach - menu
je potrebné si objednať deň vopred do 13:00 na stránke http://jedalen.tuke.sk/, respektíve v daný
deň do 08:00 s možnosťou výberu len Menu 1.
B / Voľný výber na prevádzkach: ŠJ Němcovej 1, ŠJ Jedlíkova 7, ŠJ Prešov, Bistro Urbánkova 2,
Bistro Združené posluchárne, Libresso - Němcovej 7, Bistro Letná 9, Pizza forte – Jedlíkova 7) - na
výber polievky, hlavné jedlá, prílohy, šaláty, vlastná výroba a bufetový tovar podľa aktuálnej
ponuky, ktorú má každá prevádzka zverejnenú na stránke http://jedalen.tuke.sk/
2) Prostredníctvom interných stravných lístkov
– zamestnanci-vrátnici TUKE (využitie v bufetoch a jedálňach TUKE, voľný výber, okrem
prevádzok určených len na výdaj stravy)
3) Za hotovosť alebo za stravné lístky sprostredkovateľských spoločností (Doxx, Edenred a iné.)
- nákup jedál a tovaru (vo všetkých prevádzkach, voľný výber, okrem prevádzok určených len
na výdaj stravy).
4) Catering
– podnikateľská činnosť - v kongresovej miestnosti, salónikoch a jedálňach TUKE
http://sdaj.tuke.sk/

Kreditný stravovací systém na TUKE
Stravovacie prevádzky v Košiciach a Prešove využívajú kreditný stravovací systém:
- jedlá a tovar je možné zakúpiť prostredníctvom zamestnaneckej karty, ISIC študenta
- v priebehu dňa sa zamestnanci, doktorandi a študenti stravujú za plnú cenu,
- dotácia je priznaná na základe nároku na dotáciu (študentom vždy po polnočnom reporte,
zamestnancom na začiatku nasledujúceho mesiaca podľa vykázanej dochádzky zamestnanca)
- jedlá ako aj tovar je možné počas dňa odobrať vo viacerých jedálňach,
- dotácie sú zobrazené v histórii účtu stravníka.

Dotácie pre zamestnancov TUKE

Stanovená stravná jednotka pre zamestnancov je od 01.09.2022 vo výške 5,70 €.
Skladba

Skladba ceny jedla(€)

Cena platená stravníkom

1,95

Príspevok zo soc. fondu

0,61

Príspevok od zamestnávateľa 55%

3,14

Výška stravnej jednotky spolu

5,70

Zamestnanci – stravníci majú nárok v zmysle ZP a KZ TUKE po odpracovaní 4 hodín na jedno dotované
jedlo denne.
- aby zamestnanec - stravník získal dotáciu na daný deň musí si v tento deň vybrať jedlá v hodnote
najmenej 3,00 €,
- v danom dni sú dotované jedlá v hodnote od 3,00 do 5,70 €, dotácia je priznávaná vo výške 55% ceny
jedál + príspevok zo sociálneho fondu,
- ak si však zamestnanec zvolí jedlo drahšie ako 5,70 €, dotácia sa počíta stále zo sumy 5,70 € a zvyšok
ceny až do 8,69€ nie je dotovaný,
- ak zvolené jedlo, alebo viac jedál, presiahne sumu 8,69€, systém automaticky priznáva ďalšiu dotáciu
až do hodnoty jedla 11,40 € ( t.j. 2 x 5,70 € ako za dva obedy naraz ),
- od hodnoty jedla 14,40 € by systém priznal tretiu dotáciu, atď.

Príklad poskytnutia dotácií:
0 € - 2,99 €

- bez dotácií

3,00 € - 5,70 € - 1 dotácia, výška dotácie úmerná výške účtu
5,71 - 8,69 €

- 1 dotácia do 5,70 € , zvyšok bez dotácie

8,70 - 11,40 € - 2 dotácie, výška dotácie úmerná výške účtu
11,41 - 14,39 € - 2 dotácie do 11,40 €, zvyšok bez dotácie
14,40 - 17,10 € - 3 dotácie, atď.
Stravovací systém na začiatku nasledujúceho mesiaca (po získaní údajov o odpracovaných dňoch,
dovolenkách, PNS, služobných cestách...) vykoná prepočet a prizná čerpanie dotácií stravníkovi podľa
vykázanej dochádzky do zamestnania. Ak stravník bude denne odoberať jedlá v nižších cenách ako 5,70
€, dotácia mu bude priznávaná vo výške 55% ceny jedál + príspevok zo sociálneho fondu, avšak
nedočerpaná dotácia za daný deň sa neprenáša do ďalších dní.

Dotácie pre študentov a doktorandov TUKE

V zmysle metodického pokynu z MŠVVaŠ SR sa príspevok poskytuje na dve jedlá v jeden deň. Dotácie
sú prideľované na varené jedlo, vlastnú výrobu a niektoré produkty doplnkového predaja, ktoré sú
vyznačené zelenou cenovkou na prevádzkach. Hranice pre priznanie dotácií na TUKE sú nasledovné:
a) pri odbere jedla za viac ako 2,90 € má nárok na dotáciu 1,40 €
b) pri odbere dvoch jedál za viac ako 5,80 € má nárok na dotáciu 2,80 €
Jedlá je možné počas dňa odobrať vo viacerých stravovacích prevádzkach TUKE. Hodnoty jedál sa
sčítajú za deň a dotácia je prideľovaná za jednotlivé dni podľa pravidiel uvedených vyššie. Dotácia bude
pridelená vždy po polnočnom reporte. V prípade údržby systému môže byť dotácia pridelená do 48
hodín.

