
Informácia k poskytovaniu dotácií 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 
 

            Dotáciu na stravu je možné poskytnúť len na dieťa, ktoré: 

➢ žije v domácnosti, ktorej je poskytovaná dávka v hmotnej núdzi – 

predložiť potvrdenie z ÚPSVaR, 

➢ žije v domácnosti, ktorej príjem nedosahuje výšku životného minima – 

predložiť potvrdenie z ÚPSVaR, 

➢ navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák), alebo ZŠ a žije v 

domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto 

dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, 

ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku – preukazuje sa čestným vyhlásení (viď 

nižšie), 

➢ deti nad 15 rokov v ZŠ, ktoré majú nárok na dotáciu aj v prípade, ak si 

rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (nárok na dotáciu 

má dieťa nasledujúci mesiac po dovŕšení 15 rokov, teda ak dieťa dovŕši 

15 rokov 03.10.2022, nárok na dotáciu má od 01.11.2022) – čestné 

vyhlásenie sa nevyžaduje, je potrebné to nahlásiť vedúcej v školskej 

jedálni a na MsÚ na t.č. 035/6500112 alebo na 

r.slazanska@surany.sk. 

 

 

 

Viac informácií nájdete na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-

hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/zmeny-v-dotaciach-na-
stravu-od-01.07.2022.html?page_id=1196755  
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Čestné vyhlásenie  

o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 

nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom  

v domácnosti 

   

 

 

Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že 

v období, za ktoré bude na dieťa  ________________________________________ 

poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. 

z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 

neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového 

zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku podľa zákona  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto 

vyhlásenia,  

- budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  

- môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa  

§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  

 

 
V .....................................dňa.............................    

 

 

 

 

 

.......................................................................................... 

vlastnoručný podpis fyzickej osoby,  

v ktorej starostlivosti je dieťa  
 

 

 

 

 

 

Názov materskej školy/základnej školy:________________________________________ 


