
Dôležitý oznam!!! 
 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu zákon 544/2010 Z. z. o 

dotáciách od 1.8. 2021, Vás žiadame o poskytnutie informácií, najneskôr do 08.08.2021 (e-mailom 

alebo telefonicky), a to:  

email: mstatranska23@mstatranska23.sk, tel. č. : 0911 411 224 

 

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:  

 

-  dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich 

príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže 

Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie v MŠ a v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, 

ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v MŠ a v ZŠ = toto platí pre všetky deti 

bez ohľadu na dosiahnutý vek dieťaťa.  

 

-  doplnené o novú skupinu detí (predškoláci, t.j. deti, ktoré sa narodili v rozpätí od 1.09.2015 do 

31.08.2016), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo 

nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ alebo 

ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. 

zákonný zástupca sa preukazuje „čestným vyhlásením“, že ani jeden člen si daňový nárok 

neuplatnil  = toto platí len pre predškolákov!!  

 

Upozorňujeme rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu 

uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej 

jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin 

podvodu podľa § 221 z.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. (Vzor čestného 

prehlásenia je v prílohe). 

 

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili _Formulár na posúdenie 

príjmu_ vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr 

do 07.08.2021.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené právne úpravy zákona o dotáciách ako aj ďalšie povinnosti  

žiadateľov/zriaďovateľov v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2021 do 

31.12.2021 je rodič povinný:  

 

- v termíne do 08.08.2021 informovať materskú školu o uvedených skutočnostiach - že je 

rodina v hmotnej núdzi, prípadne že príjem rodiny je vo výške životného minima alebo že si rodičia 

predškolákov neuplatnia zvýhodnený daňový bonus!!!  

 

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť:  

* potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  

* potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,  

* čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.  

 

        Prikladáme aj link, v ktorom sú všetky potrebné informácie a príslušné tlačivá: 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovaniedotacii-na-

stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173  

 

mailto:mstatranska23@mstatranska23.sk


Prosíme Vás o súčinnosť -  spoluprácu a dodržanie 

termínov, aby sme vedeli včas odoslať pre nás potrebné 

tabuľky, aby sa nestalo, že Vám nebude uznané peňažné 

plnenie. 


