
1 

 

 

Informácia k poskytnutiu dotácie na podporu výchovy k stravovacím  

návykom dieťaťa pre deti z Ukrajiny  
 

(doplnenie informácie k poskytnutiu mimoriadnemu doplatku dotácie) 

 

 

Dňa 29.04.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 143/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny 

(ďalej len „novela nariadenia“). Nariadenie č. 131/2022 Z. z. v platnom znení je zverejnené 

v zbierke zákonov SR: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/131/20220429.html 

 

Cieľom tejto právnej úpravy je poskytnúť dotáciu na stravu deťom s osobitnou ochranou, a to aj 

v prípade, ak im nebude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „PHN“). Dôvodom je 

skutočnosť, že v súvislosti so začatím poskytovania finančnej pomoci domácnostiam odídencov 

na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov 

(ďalej len „UNHCR“) od 01.05.2022, títo už nemajú nárok na poskytovanie PHN.  

 

Vzhľadom na uvedené, novela nariadenia upravuje podmienky posudzovania príjmu 

domácnosti na účely poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(ďalej len „dotácia na stravu“) dieťaťu s osobitnou ochranou alebo dieťaťu, ktorého zákonným 

zástupcom je osoba s osobitnou ochranou (ďalej len „osoba, resp. dieťa s osobitnou ochranou“). 

Nakoľko takáto domácnosť nevie preukázať príjem za posledných 6 mesiacov tak, ako to 

ustanovuje súčasný právny stav upravený zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dotáciách“), bolo novelou nariadenia v prípade detí s osobitnou ochranou toto obdobie 

skrátené zo 6 mesiacov na 1 mesiac. Ostatné ustanovenia zákona o dotáciách (neupravené 

nariadením č. 131/2022 Z. z. v platnom znení), ako aj postupy poskytovania dotácií na stravu 

platia rovnako pre deti s osobitnou ochranou a slovenské deti.    

 

V nadväznosti na uvedené, v zmysle § 3a novely nariadenia je možné dotáciu na stravu poskytnúť 

aj na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len 

„ZŠ“): 

 

a) ktoré je osobou s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem za kalendárny mesiac 

predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie1, 

je najviac vo výške životného minima (ďalej len „ŽM“),  

b) ktoré je osobou s osobitnou ochranou a súčet príjmu domácnosti osoby, ktorá bola tomuto 

dieťaťu ustanovená za opatrovníka a príjmu tohto dieťaťa za kalendárny mesiac 

predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie, je 

najviac vo výške ŽM, alebo  

                                                             
1  Žiadosťou o poskytnutie dotácie sa rozumie, tak ako pri slovenských deťoch, formulár na posúdenie príjmu 

domácnosti. 
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c) ktorého zákonným zástupcom je osoba s osobitnou ochranou a žije v domácnosti, ktorej príjem 

za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o 

poskytnutie dotácie, je najviac vo výške ŽM. 

 

V súlade s vymedzením pojmu osoba s osobitnou ochranou v zmysle § 2 nariadenia č. 131/2022 

Z. z. (viď. bližšie v informácii o poskytnutí mimoriadneho doplatku), ide napr. o dieťa s pasom 

občana EÚ, žijúce v domácnosti s matkou, ktorej sa poskytuje dočasné útočisko, ak príjem tejto 

domácnosti je najviac vo výške ŽM (ďalej len „deti v ŽM“) v mesiaci, ktorý predchádza 

mesiacu, v ktorom bol na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) podaný Formulár 

na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu pre deti s osobitnou ochranou 

(ďalej len „formulár na posúdenie príjmu“). Tieto deti v ŽM sú oprávnené na poskytnutie dotácie 

na stravu od mesiaca, v ktorom prvýkrát odobrali stravu a zúčastnili sa výchovno-vzdelávacej 

činnosti alebo vyučovania v MŠ alebo ZŠ, avšak za splnenia podmienky, ak v tomto mesiaci 

zákonný zástupca dieťa požiadal úrad o posúdenie príjmu domácnosti a zriaďovateľ 

nahlásil zmeny v počte oprávnených detí úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom 

zmena nastala2.   

 

Zákonný zástupca dieťaťa za týmto účelom predkladá vyplnený formulár na posúdenie príjmu na 

úrad, kde sa domácnosť zdržiava na území SR, čo možno najskôr po nahlásení dieťaťa do 

školy, v mesiaci kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo 

vyučovania v ZŠ a odobralo obed (napr. dieťa dňa 25.05.2022 prvýkrát odobralo stravu 

a zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. Ak matka predloží formulár na úrad 

najneskôr do 31.05.2022, dieťa bude opravné na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca máj 

2022, ak však matka predloží tento formulár až dňa 01.06.2022, dieťa bude opravné na 

poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca jún 2022). Formulár na posúdenie príjmu je v prílohe 

tejto informácie a obsahuje aj poučenie a informácie o posúdení príjmu domácnosti na účely 

poskytnutia dotácie na stravu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že formulár na 

posúdenie príjmu bude preložený do ukrajinského jazyka a po jeho preklade Vám ho bezodkladne 

zašleme.  

 

S cieľom pomôcť odídencom si dovoľujeme požiadať zriaďovateľov MŠ/ZŠ o súčinnosť a pri 

zápise dieťaťa do školy, informovať zákonného zástupcu dieťaťa o možnosti požiadať o dotáciu 

na stravu z titulu dieťaťa v ŽM, v zmysle poučenia uvedenom vo formulári mu bližšie vysvetliť 

postup v tejto veci a zároveň zákonného zástupcu informovať o adrese úradu, kde sa 

domácnosť zdržiava a kde je potrebné podať formulár na posúdenie príjmu.  

 

S cieľom byť  nápomocní odídencom v ťažkej životnej situácii a urýchliť konanie najmä 

v prípadoch, keď dieťa nastúpi do školy koncom mesiaca je možné, aby zákonný zástupca dieťaťa 

pri zápise dieťaťa do školy vyplnil formulár na posúdenie príjmu a na základe splnomocnenia vo 

formulári poveril zástupcu zriaďovateľa školy predložením formulára na úrad (ide 

o splnomocnenie len na tento jeden úkon a ďalšia komunikácia vo veci posúdenia príjmu 

domácnosti už bude prebiehať medzi zákonným zástupcom dieťaťa a úradom). V takomto prípade, 

zriaďovateľ predkladá zmenový zoznam o prírastku dieťaťa v ŽM na úrad čo možno najskôr, a to 

len na základe informácie od zákonného zástupcu dieťaťa, že ide o dieťa v ŽM, pričom v prílohe 

                                                             
2 Rovnaký prístup je uplatňovaný aj vo vzťahu ku slovenským deťom, dieťa v ŽM má nárok na dotáciu na stravu od 

mesiaca, v ktorom je na úrad podaný formulár na posúdenie príjmu domácnosti, ak úrad potvrdí, že ide o dieťa v ŽM 

a zriaďovateľ do konca tohto kalendárneho mesiaca o prírastku dieťaťa informoval úrad.   
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zmenového zoznamu úradu zasiela aj originál formulára na posúdenie príjmu. Úrad posúdi príjem 

domácnosti a o výsledku posúdenia informuje zákonného zástupcu dieťaťa, ktorému zašle 

potvrdenie o príjme domácnosti. Zriaďovateľovi úrad následne zašle oznámenie  

o prepočítaní sumy dotácie, v ktorom uvedie, či je dieťa oprávnené na poskytnutie dotácie na 

stravu z titulu ŽM 

 

V nadväznosti na ukončenie poskytovania PHN a vznik novej skupiny detí v ŽM v zmysle novely 

nariadenia, pre prehľadnosť sumarizujeme súčasné možnosti poskytnutia dotácie na stravu pre deti 

s osobitnou ochranou integrované v MŠ/ZŠ.  

 

Dotáciu na stravu je možné poskytovať:   

 počas školského polroka, t.j. v ZŠ do 30.06.2022 a v MŠ do 31.08.2022, dieťaťu v MŠ/ZŠ 

z domácnosti, ktorej sa v súčasnosti poskytuje PHN, a to napriek tomu, že poskytovanie 

PHN odídencom sa ukončí z dôvodu poskytovania finančnej pomoci v zmysle medzinárodnej 

zmluvy medzi SR a UNHCR (výplata PHN ešte v mesiaci máj 2022)3.  

 dieťaťu v poslednom ročníku MŠ a v ZŠ z domácnosti, ktorej je poskytovaná finančná 

pomoc na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR, bude môcť byť dotácia na 

stravu poskytovaná:  

- z dôvodu, že je z domácnosti, ktorej príjem je mesiac pred uplatnením žiadosti o dotáciu 

(predloženie formulára na posúdenie príjmu) najviac vo výške životného minima alebo 

- z dôvodu neuplatnenia si nároku na zvýšený daňový bonus; 

 dieťaťu v MŠ, ktoré nenavštevuje posledný ročník (dieťa vo veku 2 - 5 rokov)  

z domácnosti, ktorej je poskytovaná finančná pomoc na základe medzinárodnej zmluvy medzi 

SR a UNHCR, bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná z dôvodu, že je z domácnosti, 

ktorej príjem je mesiac pred uplatnením žiadosti o dotáciu najviac vo výške životného minima; 

 na každé dieťa v škole, ak dôjde k splneniu podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona 

o dotáciách (v škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje PHN). 

 

V nadväznosti na novelu nariadenia bolo upravené aj tlačivo Zoznam detí na účely poskytnutia 

mimoriadneho  doplatku podľa nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. (ďalej len „Zoznam detí na 

účely poskytnutia mimoriadneho doplatku“), nakoľko do predmetného tlačiva boli doplnené aj 

deti s osobitnou ochranou v ŽM. V tejto súvislosti však uvádzame, že pri žiadosti o mimoriadny 

doplatok, ktorú bude zriaďovateľ predkladať do 10.05.2022 je potrebné použiť tlačivo, ktoré už 

bolo v mesiaci apríl 2022 zriaďovateľom zaslané. Následne, pri zmenách, ktoré nastanú v počte 

oprávnených detí s osobitnou ochranou od mesiaca máj 2022, je pri mimoriadnom doplatku 

potrebné používať už upravené tlačivo (v prílohe).   
 

 

Prílohy: 

 

Formulár na posúdenie príjmu  

Zoznam detí na účely poskytnutia mimoriadneho doplatku  

                                                             
3 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 (uvedené platí aj pre deti v ŽM). 


