Dôvodová správa
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019
S účinnosťou od 01. 01. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravovanie.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia
na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole
(s účinnosťou od 01. 01. 2019) a v základnej škole (s účinnosťou od 01. 09. 2019). Cieľom
poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom,
ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§ 4 ods. 6) sa
poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét,
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu.
S odvolaním sa na § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR možno dotáciu poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje:
a)
b)

c)

posledný ročník materskej školy alebo základnú školu,
materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima,
materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.

Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť
zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy
a základnej školy, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja. Žiadosť o dotáciu na stravu podáva
žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ
dotácie. Zmena sa vzťahuje na určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni zriadenej ako súčasť
materskej školy s účinnosťou od 01. 01. 2019 a školskej jedálni zriadenej ako súčasť základnej
školy s účinnosťou od 01. 09. 2019 a to v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.

