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Informácia k poskytovaniu dotácií od 01.01.2023  
 

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len 

„dotácia na stravu“) a dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len 

„dotácie na školské potreby“) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  v pôsobnosti MPSVR v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) si Vás dovoľujeme, vzhľadom na termín spojený  

s podaním žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2023, upozorniť na nasledovné:  

 žiadosť o dotáciu na školské potreby predkladá žiadateľ v termíne od 01.01.2023 do 10.01.2023, 

pričom v prípade splnenia podmienok na poskytnutie dotácie je táto poskytnutá do 25.02.2023. Novú 

žiadosť je možné taktiež podať od  01.09.2023 do 10.09.2023. 
 

 žiadosť o poskytnutie dotáciu na stravu predkladá žiadateľ v termíne do 10.01.2023, pričom pri 

dodržaní tohto termínu, v prípade splnenia podmienok na poskytnutie dotácie, je táto poskytnutá 

preddavkovo do 25.01.2023 na obdobie od 01.01.2023 do 31.08.2023. Novú žiadosť je možné taktiež 

podať do 25.08.2023 na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023. 

Ak nebude žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu podaná do 10. januára 2023 a bude podaná:  

- do 10. dňa kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, 

v ktorom bola žiadosť podaná, na obdobie od 1. dňa v mesiaci podania žiadosti do 31.08.2023 

alebo do 31.12.2023, ak bola žiadosť podaná po 31.07.2023; 
 

- po 10. dni kalendárneho mesiaca, dotáciu úrad poskytne do 25. dňa kalendárneho mesiaca, 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná na obdobie od 1. dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť do 31.08.2023 alebo do 31.12.2023, ak 

bola žiadosť podaná po 31.07.2023. 

 

Upozorňujeme, že v zmysle zákona o dotáciách v prípade nepredloženia žiadostí v termíne do 

10.01.2023, nebude možné poskytnúť dotácie na školské potreby a preddavok dotácie na stravu 

od mesiaca január 2023.   

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rozpočtový rok 2023: 

- sa predkladá úradu práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej „úrad“), v ktorého územnom obvode má sídlo 

žiadateľ, okrem občianskeho združenia, v takom prípade sa žiadosť predkladá úradu, v ktorého 

územnom obvode má sídlo škola; 
 

- sa skladá z 3 častí. Časť A - identifikácia žiadateľa, časť B – identifikácia materskej školy alebo 

základnej školy, časť C - Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa. Žiadateľ je povinný 

časť B žiadosti vyplniť pre každé výchovné zariadenie samostatne, ostatné časti žiadosti (časť A, časť 

C) predkladá úradu len raz.  

 

Prílohami k žiadosti sú doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“):  

 

Žiadateľ je povinný k žiadosti v písomnej podobe predložiť:   

 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom; 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia. Netýka sa 

žiadateľa, ktorým je obec, alebo vyšší územný celok. 

- Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, 

ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 

Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo Čestné 

vyhlásenie žiadateľa, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora1. 

 

Prostredníctvom IS je overované splnenie ďalších podmienok podľa § 8a ods. 4 zákona 

o rozpočtových pravidlách, nakoľko dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ak:    
 

- má vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu; 

- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu 

zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;  

- mu nebola v predchádzajúcich troch rokoch uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho 

zamestnávania; 

- nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie; 

- zdravotná poisťovňa (VšZP, ZP Dôvera, ZP Union) voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti; 

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie; 

- nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 

únie.  

 

Povinnými prílohami k žiadosti sú aj:  
 

- zoznamy detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie s uvedením ich mena, priezviska, rodného 

čísla a adresy pobytu, pričom zároveň uvádza aj celkový počet detí vo výchovno-vzdelávacom 

zariadení (v prípade spojených škôl, žiadateľ uvádza celkový počet detí za ZŠ a celkový počet detí za 

MŠ). V závislosti od toho, z akého titulu sú deti oprávnené na poskytnutie dotácie, žiadateľ k žiadosti 

predkladá zoznamy detí podľa príslušných ustanovení zákona o dotáciách, pričom deti z Ukrajiny sú 

tak, ako v mesiaci august 2022 uvádzané na samostatných zoznamoch; 

- písomná dohoda so zriaďovateľom podľa § 4 ods. 4 písm. d) zákona o dotáciách s uvedením 

dôvodu,  pre ktorý je MŠ alebo ZŠ žiadateľom o dotáciu (v odôvodnených prípadoch); 

- zriaďovacia listina, rozhodnutie MŠVVŠ SR o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení SR 

a pridelenie kódu (EDUID) školy podľa centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných 

pracovísk a zriaďovateľov (v prípade nových školských zariadení). 

 

Vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na stravu a školské potreby, vzory zoznamov oprávnených detí, ako aj 

tlačivá pre zákonných zástupcov detí, ktoré je potrebné predložiť zriaďovateľovi alebo úradu (formuláre 

o posúdení príjmu domácností) sú zverejnené  na webovom sídle ústredia: Dotácie pre deti > ÚPSVaR 

(gov.sk). Tlačivá pre zákonných zástupcov detí z Ukrajiny sú preložené aj do ukrajinského jazyka.  

 

Oprávnenosť detí na poskytnutie dotácií:  

 

Dotácia na školské potreby je určená na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu a na 

vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo na prípravu na vyučovanie 

v základnej škole (ďalej len „ZŠ“), pričom dotáciu je možné poskytnúť:  
 

- podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak 

v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností v hmotnej núdzi (ďalej len 

„deti v HN“); 

                                                           
1 Partnerom verejného sektora nie je subjekt verejnej správy alebo subjekt prevažne pôsobiaci v neziskovom sektora. Právny poriadok SR 

explicitne nevymedzuje, ktoré subjekty možno zaradiť medzi subjekty pôsobiace prevažne v neziskovom sektore, no najčastejšie sa sem 

radia najmä neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie a neinvestičné fondy, rovnako 

tak cirkevné organizácie, či školy a školské zariadenia. Táto výnimka však nie je absolútna. Subjekt neziskového sektora sa stáva 

partnerom verejného sektora vtedy, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa 

predpisov o verejnom obstarávaní s cieľom dosiahnuť zisk alebo ak nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva. V 

jednom aj v druhom prípade sa berú do úvahy finančné limity. (zdroj: Často kladené otázky zverejnené na webovom sídle MS SR: 

https://www.justice.gov.sk/sluzby/register-partnerov-verejneho-sektora/casto-kladene-otazky-rpvs/) 
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- podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa v HN alebo dieťa z domácnosti, ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“), ktoré navštevuje posledný ročník MŠ 

alebo ZŠ. 

 

Dotácia na stravu je určená na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v MŠ a v ZŠ, pričom dotáciu je 

možné poskytnúť:  
 

- podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa v MŠ alebo ZŠ, ak je v MŠ alebo ZŠ 

najmenej 50 % detí v HN; 

- podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa v HN alebo v ŽM, ktoré navštevuje MŠ alebo 

ZŠ; 

- podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ 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.  

 

K oprávnenosti detí je potrebné, aby mal zriaďovateľ preukázané, že ide o dieťa v HN, ŽM alebo, že ide  

o dieťa, na ktoré si zákonný zástupca neuplatňuje nárok na daňový bonus. Podklady potvrdzujúce 

oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie (napr. čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu, 

potvrdenie o posúdení príjmu domácnosti) uchováva u seba žiadateľ a nie je potrebné ich k žiadosti 

o dotáciu predkladať.  

 

V prípade detí v HN a ŽM, zriaďovateľ do 10.01.2023 podáva žiadosť o dotáciu spolu so zoznamom detí 

v HN a ŽM, ktoré boli oprávnené na poskytnutie dotácie na základe poskytovania pomoci v hmotnej núdzi 

a posúdeného príjmu v predchádzajúcom roku (deti, ktorým bola poskytnutá dotácia od 01.09.2022 do 

31.12.2022, nakoľko školský polrok končí až 31.01.20232), ako aj s novými deťmi, ktoré žiadateľ zaradí do 

zoznamu na základe posúdenia príjmu v nadväznosti na novo podané formuláre na posúdenie príjmu alebo 

na základe  preukázania, že ide o dieťa v HN. S cieľom znižovania administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy uvádzame, že od 01.04.2022 je možné preveriť poskytovanie 

pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom Over Si, teda od rodiča dieťaťa nie je potrebné vyžadovať 

potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, ak má zriaďovateľ možnosť uvedené overiť týmto 

spôsobom. Zároveň odporúčame zriaďovateľom informovať sa na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR o možnosti preverenia poskytovania pomoci v hmotnej núdzi prostredníctvom rezortného 

informačného systému.  

 

Príjem domácností detí, ktorým bola poskytnutá dotácia v predchádzajúcom roku z titulu dieťaťa v ŽM je 

potrebné v januári 2023 opätovne posúdiť a preto je nevyhnutné zákonných zástupcov týchto detí, čo 

najskôr vyzvať na predloženie formulárov na posúdenie príjmu na úrad, aby v mesiaci január 2023 

mohli zriaďovateľovi predložiť potvrdenie o posúdení príjmu domácnosti. V tejto súvislosti kladieme 

osobitne dôraz na kontaktovanie zákonných zástupcov detí z Ukrajiny, aby mali časový priestor na  

predloženie formulárov na posúdenie príjmu, aj vzhľadom na jazykovú bariéru. Zmeny v oprávnenosti detí 

do konca mesiaca január 2023 zriaďovateľ oznamuje úradu v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona 

o dotáciách.  

 

V prípade detí bez nároku na daňový bonus rodič dieťaťa zriaďovateľovi na nový rozpočtový rok 

predkladá nové čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus, bez ktorého zriaďovateľ 

dieťa nemôže zahrnúť do zoznamu oprávnených detí.  

 

Ďalšie informácie k poskytovaniu dotácií a oprávnenosti detí sú uvedené na webovom sídle ústredia:  

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby > ÚPSVaR (gov.sk) 

 

                                                           
2 Ustanovenie § 4 ods. 9 zákona o dotáciách umožňuje poskytovanie dotácie na stravu v danom školskom polroku aj v prípade, ak sa 

zmenia príjmové pomery domácnosti  detí v HN a v ŽM.  
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Upozorňujeme na zmenu v oprávnenosti detí pri poskytnutí dotácií na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. 

c) zákona o dotáciách 

 

Dňa 06.12.2022 bol na rokovaní Národnej rady SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“). Schválený návrh zákona je zverejnený na: 

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=522045  

 

Napriek skutočnosti, že predmetný zákon zatiaľ nebol zverejnený v zbierke zákonov SR, dovoľujeme si 

upozorniť na skutočnosť, že tento zákon od 01.01.2023 upravil poskytovanie daňového bonusu na 

dieťa, čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu.  

 

V zmysle § 52zzp ods. 4 predmetného zákona:  
 

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže 

uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom,57) pričom prechodný 

pobyt dieťaťa mimo domácnosti57)nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového 

bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 
 

a) 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo 

b) 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za 

kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa 

poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného 

predpisu.126a)   

Odkaz na osobitný predpis je § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, pričom predmetné ustanovenie zákona 

o dotáciách do 31.12.2022, umožňuje súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberanie daňového bonusu 
na deti do 15 rokov veku.  

V zmysle schváleného návrhu novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 v prípade detí, ktorým je 

poskytovaná dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, dôjde k zmene pri 

poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, nakoľko tieto už nebudú 
mať nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.  

Vzhľadom na uvedené deťom, ktoré dovŕšili 15 rokov veku už nebude možné poskytnúť dotáciu na 

stravu bez predloženia čestného vyhlásenia o neuplatnení si daňového bonusu. Po zverejnení 

predmetného zákona v zbierke zákonov SR, budú upravené čestné vyhlásenia o neuplatnení si daňového 
bonusu, ktoré budú zverejnené na webovom sídle ústredia.  


