
Poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa 

 

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu k stravovacím 

návykom dieťaťa (,, dotácia na stravu“) s účinnosťou od 01.01.2019 si Vás dovoľujeme 

upozorniť na nasledovné skutočnosti: 

1. Dotácia na stravu od 01.01.2019 bude v EMŠ Lichardova 24, 010 01 Žilina 

poskytovaná pre deti, ktoré navštevujú materskú školu a zároveň: 

- majú rok pred plnením školskej dochádzky, 

- sú vo veku od 3 – 5 rokov a žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, že sa jej 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo výške životného 

minima. 

2. Dotácia na stravu od 01.01.2019 bude v základnej škole poskytovaná pre žiakov, 

ktorí navštevujú základnú školu a zároveň žijú v rodine, ktorá predloží potvrdenie, 

že sa jej poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo jej príjem je najviac vo  výške 

životného minima. 

 

3. Suma poskytnutej dotácie je vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, 

v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ a súčasne 

odobralo stravu. 

4. V prípade, že schválená suma stravnej jednotky je vyššia, ako je výška dotácie, 

rozdiel uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.                                                                                       

(1,19 € nákup potravín + 0,10 € výška režijných nákladov =1,29 €) v MŠ je doplatok 

za každý odobratý obed 0,09 €. 

5. Upozorňujeme na zodpovednosť prihlasovania a odhlasovania zo stravy z dôvodu, 

že dotácia na stravu sa bude poskytovať len za každý deň, v ktorom sa dieťa/ žiak 

zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade, že dieťa/ žiak nebude v MŠ/ 

ZŠ prítomné a rodič stravu neodhlási ( alebo odoberie do obedára), musí si danú 

stravu uhradiť v schválenej sume za stravnú jednotku. 

6. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný 

zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné 

stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

 

                  V Žiline, 08.01.2019                                                                     Helena Hrušková  

                                                                                                                      vedúca školskej jedálne                                                                                                                         

             


