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Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  

(ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2022/2023  
od 01.01.2023 

 
Vážení rodičia, 

 

týmto Vám oznamujem, že dňa 01.01.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), čím dochádza k zmenám 
v poskytovaní dotácií na stravu. 
 
Od 01.01.2023 v zmysle § 52 zzp ods. 4 zákona o dani z príjmov: 

„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, pričom prechodný 
pobyt dieťaťa mimo domácnosti 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.“ 

 

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 č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon 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. 
 
V nadväznosti na uvedené od 01.01.2023, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť 
len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba 
v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus (napr. 
osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov) na dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.  
 
Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.01.2023 
preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 18 rokov SSŠ novým čestným vyhlásením, že ani jeden člen 
domácnosti si daňový bonus neuplatnil. 

 

 
Z vyššie uvedených dôvodov si Vás dovoľujem informovať, že k poskytnutiu dotácie na stravu žiaka 

v období od 01.01.2023 do 30.06.2023 je nevyhnutné predložiť vyplnené a podpísané Čestné 

vyhlásenie (viď Príloha) najneskôr do 09.01.2023 jedným z nasledovných spôsobov: 

• preskenované vyplnené tlačivo zaslať mailom na sekretariat.human@gmail.com,  

• doručiť poštou na adresu školy, 

• zaslať fotografiu podpísaného a vyplneného tlačiva formou MMS na tel. č. 0911 134 282 alebo 

mailom na sekretariat.human@gmail.com a následne osobne doručiť dňa 09.01.2023 sekretárke 

školy Mgr. Kataríne Soľákovej 

 
V prípade nepredloženia Čestného vyhlásenia rodičom dieťaťa do uvedeného termínu nebude 
možné poskytnúť dieťaťu dotáciu na stravu za mesiac január 2023.  
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Ak by si zákonný zástupca dieťaťa, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa, v čase poskytovania 

dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom bezodkladne informovať Mgr. Evu 

Bednárikovú, zriaďovateľku školy s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého 

vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších 

predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. 

 

 

 

 
 Mgr. Eva Bednáriková 
  zriaďovateľka a riaditeľka školy  
 
 
Príloha:  

- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 
nedovŕšilo 18 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (platné od 01.01.2023) 


