
Vážení rodičia, 

venujte prosím tomuto oznamu pozornosť. 

Dotácia na tzv. obedy zadarmo, je v čase po 01.08.2021 vo výške 1,30 eura  
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole 

a odobralo stravu. 

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť základnej škole: 

• 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, na dieťa, ktoré navštevuje základnú 

školu a žije 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 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 
eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) - táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) 

preukazuje čestným vyhlásením. 

Z pohľadu rodiča 

Ak máte dieťa vo veku 6 až 15 rokov, zvýšený daňový bonus je jednoznačne 

výhodnejší, ako dotácia na stravovanie, pretože: 

1. daňový bonus má rodič za 12 mesiacov v roku, 

2. dotácia na stravu je poskytovaná iba počas školského roka – 10 mesiacov dieťaťu, 

ktoré sa zúčastní vyučovania, 

3. v prípade prerušenia vyučovania počas školského roka z dôvodu  COVID – 19, 

dotácia nebude realizovaná, 

4. v prípade ak dieťa ochorie a rodič ho neodhlási, musí uhradiť stravu v plnej výške. 

Ak sa napriek tomuto odporúčaniu rozhodnete pre dotáciu na stravovanie, ste zamestnanec, pričom 

u svojho zamestnávateľa ste si doteraz uplatňovali daňový bonus na dieťa, ste povinný svojmu 
zamestnávateľovi oznámiť, že ste požiadali o dotáciu na stravovanie. A to najneskôr do 

konca mesiaca, od ktorého ste sa rozhodli uplatniť si dotáciu na stravovanie. Čestné 
prehlásenie je potrebné predložiť vedúcej ŠJ. 

Doklady o hmotnej núdzi, životnom minime a čestné vyhlásenie je potrebné doručiť 

vždy do 20. dňa v mesiaci. 
Dotácia na stravu bude realizovaná až o dva kalendárne mesiace 

po doručení dokladov, pretože to musí schváliť ÚPSVaR. 
 


