
Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa/žiaka  od 01.09.2019 

  

a.)  Dotácia na stravu sa poskytuje. 

- Na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník  materskej školy.  

-Na každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu. 

-Na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, je vo veku od 2-5 rokov 

 a žije v domácnosti v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

b.) Výška dotácie na stravu. 

- Poskytuje sa v sume 1,20 €  za každý deň pri splnení  dvoch nasledujúcich 

podmienok: 

-Stravník sa v daný deň zúčastní vyučovania. 

-Stravní si v daný deň odoberie obed. 

c.) Nedostane dotáciu na stravu. 

-Ak si stravu prihlási a nezúčastní sa  vyučovania. 

-Ak sa zúčastní vyučovania , ale neodoberie obed  

d.)  Žiadateľom o dotáciu na stravu. 

- Je zriaďovateľ  materskej školy, alebo základnej školy – Obec Lomná 

e.) Kontrola dotácie na stravu. 

-Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie na stravu vykonáva                

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

f.)  Podmienky použitia dotácie na stravu. 

-Podmienkou použitia dotácie na stravu je účasť na vyučovaní  a odobratie 

obeda, to znamená, že dieťa je prítomné v škole, zapísané v triednej knihe 

a prihlásené na obed, počet hodín prítomnosti na vyučovaní nie je rozhodujúci. 

-Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa za poskytnutie stravovania v zariadení 

školského stravovania sa znižuje o dotáciu na stravu o 1,20 € za každý deň .        

- Dotácia na stravu sa použije na zabezpečenie obeda a iného jedla. 

 



-Zákonný zástupca prihlási dieťa na stravovanie  na základe zápisného lístka pre 

stravníka s podmienkami úhrady na stravu. ( úhradu nákladov na potraviny, 

čiastočnú úhradu na režijné náklady, režim prihlasovania a odhlasovania zo 

stravy, prijaté sankcie za včas neodhlásenú stravu a pod.) 

-Ak zákonný zástupca nepredloží zápisný lístok na stravovanie do školskej 

jedálne, teda dieťa nie je stravníkom  školskej jedálne. V tomto prípade, dieťa 

nemá nárok na dotáciu na stravu, aj keď sa zúčastnilo vyučovania v škole. 

-Na dieťa u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára  zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie a jedáleň nezabezpečuje prípravu diétneho 

jedla, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie 

dotácie na stravu.  

-Dieťa, ktoré  odoberie len desiatu  nemá nárok na dotáciu na stravu z dôvodu, 

že nie je splnená podmienka odobratia obeda.                                                                                                           

g.) Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. 

 

-Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť zo zákona dieťa odhlásiť zo stravy . 

-V prípade choroby dieťaťa je rodič povinný  dieťa odhlásiť zo stravy podľa 

stanovených podmienok. 

-Z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13,00 hodiny. 

-Na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13,00 hodiny/ v prípade neodhlásenia si 

prísť po obed do ŠJ od 11,00-do 14,30 hodiny, obed si platí v plnej výške. 

- V prvý deň choroby  ak sa zúčastnilo na vyučovaní aspoň 1 hodinu má nárok 

na dotáciu treba si obed odobrať v ŠJ 

-V prvý deň choroby ak sa nezúčastnilo na vyučovaní, a obed neodhlásil, nemá 

nárok na dotáciu a neodhlásený obed je povinný, prísť si prevziať  do ŠJ  a je 

povinný uhradiť vynaložené náklady na prípravu stravy v plnej výške . 

 

                                                                                     Alena Špigútová 

                                                                        vedúca školskej jedálne pri ZŠ s MŠ 

    

 

 



 


