
Číslo 
riadku

Položka 2006

A

1 Výnosy2) študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5]  3 016
2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 1 454
3 - tržby za stravné lístky študentov 1 454
4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov
5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 1 562
6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 918

7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 644
8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R13] 893

9 Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok 2 082
z toho:

10  - náklady na jedlá študentov3) 2 082

11 Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov  [R1-R9] 934

12 Počet vydaných jedál študentom 4) v kalendárnom roku 33 474
13 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky  [R12*20/1000]                                       669
14 Priemerné náklady  na jedlo študenta v Sk [R10/R12*1000] 62

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú, neuvádzajú sa ani výnosy a náklady súvisiace so stravovaním zamestnancov
2) všetky údaje o výnosoch a nákladoch okrem riadku 14 sa uvádzajú v tis. Sk
3) uvádzajú sa jedlá vydané študentom vo vlastnej jedálni (nie v zmluvnom zariadení), na ktoré sa poskytuje dotácia
4) uvádzajú sa jedlá vydané študentom vo vlastných jedálňach aj v zmluvných zariadeniach (všetky na ktoré sa poskytuje dotácia)

Zostatok dotácie na R8_SB nezodpovedá zostatku v T14_R16_SJ, nakoľko celý zostatok bol predpísaný v nákladoch, t.j. v T14_R16_SG. Okrem toho T10 zohľadňuje vydané, nie zaplatené jedlá.

Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských jedální 
za roky 2006 a 2007 

Názov verejnej vysokej školy:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   pozor !! nevzťahuje sa na "gastrolístky"

Počet vydaných jedál v R12_SB je oproti štatistike vyšší o jedlá vydané v zmluvnom zariadeni v počte 4 668 jedál. 
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