
OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE 

Novela zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách sa dotkla najmä dotácií na podporu výchovy k 

stravovacím návykom detí. S účinnosťou od 01.01.2019 štát dotuje sumou 1,20 € / deň 

poskytovanie obeda a iného jedla každému dieťaťu v materskej škole, ktoré navštevuje 

posledný ročník, tzv. predškoláci. S účinnosťou od 01.09.2019 sa dotácia na obed bude týkať 

každého dieťaťa v základnej škole. 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že suma 1,20 € je dotácia, nie úhrada plných, 

ekonomicky oprávnených výdavkov. 

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok 

na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa v daný deň zúčastní výchovno-vzdelávacieho 

procesu v ZŠ a odobralo stravu. Na základe uvedeného, zákonný zástupca dieťaťa berie 

na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa 

zo stravy včas odhlásiť. Ak dieťa nebude zo stravy včas odhlásené zákonný zástupca je 

povinný uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých 

kategóriách stravníkov. 

Dotácia na stravu sa poskytne za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral 

stravu. Cieľom tohto opatrenia je najmä podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je 

jednou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné 

rozumieť konzumáciu obeda žiakom. 

V prípade, že sa žiak zúčastnil vyučovania, je prihlásený na stravovanie, ale obed reálne 

vydaný žiakovi nebol, lebo žiak z rôznych dôvodov nebol na obede, uvádzame, že v tomto 

prípade na žiaka nepatrí dotácia na stravu, nakoľko žiak neodobral obed, čo je jednou zo 

zákonných podmienok pre poskytnutie dotácie na stravu. 

Zákonný zástupca by mal v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni, viesť svoje deti 

k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej 

práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia na stravu 

alebo nie. 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravovanie od 1. 9. 2019 pre žiakov základných škôl 

žiadame zákonných zástupcov o serióznosť a zodpovednosť v prístupe k stravovaniu 

svojich detí v školských jedálňach a k disciplinovanosti v prihlasovaní a odhlasovaní detí 

zo stravy.  

V prípade choroby stravníka je možné odobrať stravu do donesených nádob len v prvý 

deň choroby, pokiaľ strava nebola načas odhlásená. V ďalších dňoch je nutné stravu 

odhlásiť, nie je možný odber do nádob.  

Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade 

neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú 

výšku príspevku na stravovanie v termíne do 5 pracovných dní.. 

Ak po zúčtovaní  platieb za neodhlásené obedy v termíne do 5 pracovných dní  neobdrží  

vedúca ŠJ potvrdenie o zaplatení stravného, resp. bezhotovostnú platbu, čipová karta na 

výdaj stravy nebude aktivovaná a stravník bude odhlásený zo stravovania v ŠJ . 


