
Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom 
roku 2021/2022 

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.           
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). 

Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny 
v poskytovaní dotácií na stravu: 

 ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom 
ročníku MŠ  

 doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. 

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú 
deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli 
uplatniť nárok na daňový bonus. 

Pre vznik nároku na dotáciu na stravu pre dieťa sú rodičia detí, príp. zákonní 
zástupcovia povinní najneskôr do 05.08.2021  predložiť ZŠ s MŠ Brusno, príp. 
odovzdať vedúcej ŠJ: 

 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo 

 potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy 
životného minima (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo 

 čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na 
vyživované dieťa (vyhlásenie poskytne MŠ, ZŠ; nižšie aj link). 
V tomto prípade ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo 
ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil 
na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na 
vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov 
veku, žijúce s ním v domácnosti. Pri tejto novej skupine detí vzniká pre 
rodičov, príp. zákonných zástupcov detí oznamovacia povinnosť – 
informovať MŠ alebo ZŠ o uplatnení daňového bonusu! 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované 
dieťa [  DOCX 23.1 kB] 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované 
dieťa [  PDF 124.7 kB] 

V prípade, ak si rodičia, príp. zákonní zástupcovia detí do stanoveného termínu 
nesplnia svoju povinnosť a nepredložia požadované doklady k nároku na dotáciu na 
stravu, nebudú ich deti zaradené do zoznamu oprávnených osôb. 

Bližšie informácie získate aj na stránkach ÚPSVaR. 
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