Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1.8.2021 vo výške 1,30 eura za každý
deň, v ktorom sa dieťa:
a) zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole
b) odobralo stravu. Obe podmienky musia platiť súčasne.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť materskej škole a základnej
škole pre deti, ktorí spadajú do jednej zo skupiny a požiadajú o poskytnutie dotácie:
 podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo
základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
 podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú
školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima
 podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na:
 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti v
poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), majú nárok na
dvojnásobný daňový bonus 47,14 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) aj na dotáciu na stravu.
Posledný krát je nárok na dotáciu v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov. Preukazuje sa čestným
vyhlásením.
 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku ak žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa
nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 43,60
eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) Preukazuje sa čestným vyhlásením.
 deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej
školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti si rodič už nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus
(od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku), ale uplatňuje si nárok
na základný daňový bonus (v roku 2022 v sume 23,57 eura) Je možné si uplatniť nárok na dotáciu
na stravovanie a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z
príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný daňový bonus. Preukazuje sa čestným
vyhlásením.
V súvislosti s predložením čestného vyhlásenia, že na dieťa nebol uplatnený zvýšený daňový bonus uvádzame,
že zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti dieťa je, si musí byť vedomý, že ak
by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil zvýšený daňový bonus je povinný o uvedenom
zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na
stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č.
300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky
poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).
Zákonný zástupca prihlási dieťa na stravu prostredníctvom „ZÁPISNÉHO LÍSTKA“ a doručí “ŽIADOSŤ
na uplatnenie dotácie...“ s potvrdením z UPSVaR alebo čestným vyhlásením vždy do 15. dňa v mesiaci
vedúcej ŠJ, aby dieťa malo po schválení dotácie zo strany UPSVaR od ďalšieho mesiaca nárok na dotáciu.
Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník nesplní
uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti t.j. bude vyzvaný
k úhrade celej sumy obeda.
V prípade akejkoľvek zmeny nároku na dotáciu je zákonný zástupca povinný ihneď kontaktovať
a informovať o nových skutočnostiach vedúcu ŠJ.

