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6673/472/SŠÚ/2019                                                                                       Komárno, 26. 02. 2019

 

Interná smernica č. 2/2019 
 
 

Článok 1 
Účel a dôvod vydania smernice 

 
1. Na zabezpečenie jednotného postupu pri čerpaní dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa primátor Mesta Komárno vydáva túto smernicu. 
2. Účelom tejto smernice je stanoviť podrobnosti týkajúce sa stravovania detí, ktorí majú 

nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zariadeniach 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a ktorého 
zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja. 

 
 

Článok 2 
Súvisiace právne predpisy 

 
1. S účinnosťou od 01. 01. 2019 sa mení a dopĺňal zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (medializované, ako „Obedy 
zadarmo“) sa poskytne na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v 
materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje  
a) posledný ročník materskej školy, 
b) vo veku od 2 – 5 rokov, materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima, 
c) materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
d) základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

príjem ktorej je najviac vo výške životného minima, 
e) základnú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

príjem ktorej je najviac vo výške životného minima, 
f) základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € 

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej 
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.  

3. Ak dieťa neodobralo obed alebo iné jedlo 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 zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, 
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Diétne stravovanie sa poskytuje 
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na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. 
gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. 

 
 

Článok 3 
Definícia pojmov 

 
1. Stravník – Stravníkom sa rozumie dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, ktorý 

odovzdá vedúcej školskej jedálne vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú Prihlášku 
na stravovanie (vzor v prílohe č. 1) z Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa. Zákonný zástupca podpísaním prihlášky na stravovanie prehlasuje, že je 
oboznámený s touto internou smernicou. Osobné údaje všetkých stravníkov so súhlasom 
dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov budú počas 
vedenia stravníka chránené. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa – Zákonnými zástupcami sú v obvyklých prípadoch rodičia 
maloletých detí, po rozvode alebo smrti jedného z nich je zástupcom ten, ktorému buď 
podľa dohody rodičov alebo na základe súdneho rozhodnutia toto právo prináleží. 
Zákonným zástupcom sa môže stať aj osoba na základe rozhodnutia súdu o zverení 
maloletej osoby do opatery. 

3. Strava z dotácie – ak sa stravník  zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberá 
stravu – „obed zdarma“. 

4. Strava bez dotácie – v prípadoch ak  
a) stravník sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu ale neodoberie stravu (vopred 

sa zo stravy neodhlásil), 
b) stravník sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu (napr. do 

obedára), 
c) stravník sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a neodoberie stravu (vopred 

sa zo stravy neodhlásil). 
V týchto prípadoch zákonný zástupca stravníka je povinný uhradiť výšku stravy. Za 
neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

5. Strava z dotácie s doplatením – nakoľko sa dotácia na stravu poskytuje v sume 1,20 € na 
deň, v prípade, že cena stravy je vyššia, ako suma 1,20 € (napr. diétne stravovanie) je 
potrebné chýbajúcu sumu doplatiť. 

6. Zákonný zástupca je povinný zaplatiť ako zálohu 24 €. Z tejto sumy bude odrátaná cena 
stravy, ktorú má uhradiť (sumu za stravovanie podľa bodu 4. a 5. Článku 3 tejto smernice). 
Vyúčtovanie sa koná na konci školského roka, t. j. k 31. 08. kalendárneho roka   – zvyšné 
finančné prostriedky budú preukázané do 15. 09. kalendárneho roka prevodom na účet, 
ktorú zákonný zástupca zaznamenáva na prihlasovacom lístku.  

7. Diétne stravovanie – poskytovanie diétneho jedla v zariadeniach školského stravovania 
pre stravníkov upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné právne predpisy ako 
aj metodické postupy v tejto oblasti. Prijatím novely zákona č.544/2010 Z. z. nedošlo k 
zmenám v daných postupoch súvisiacich s poskytovaním diétneho stravovania stravníkom. 
Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – 
špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. 

 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti osôb 

 
1. Stravník je povinný počas stravovania riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru alebo 

personálu školskej jedálne. 
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2. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť stravníka zo stravovania v prípade neprítomnosti 
stravníka vo výchovno-vzdelávacom procese deň pred tým do 13,00 hod.. V prípade, ak 
diétne jedlo nie je zabezpečené stravníkovi, ktorého zdravotný stav si diétnu stravu 
vyžaduje, dotáciu na stravu v sume 1,20 € za každý deň keď stravník sa zúčastnil 
výchovno-vzdelávacieho procesu vyplatí rodičovi stravníka priamo Mesto Komárno na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu pri polročnom vyúčtovaní. Prílohou tejto 
žiadosti je lekárske potvrdenie od špecialistu a potvrdenie riaditeľa školy alebo školského 
zariadenia za dané obdobie - počet dní ktorých sa stravník zúčastnil vo výchovno-
vzdelávacom procese.  

3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia je povinný zabezpečiť evidenciu prítomnosti 
stravníka vo výchovno-vzdelávacom procese. Ďalej, je povinný preukázateľným spôsobom 
oboznámiť s týmito údajmi riaditeľa školskej jedálne (vzor hlásenia je prílohou č. 1 tejto 
smernice).  

4. Riaditeľ zariadenia školského stravovania je povinný zabezpečiť evidenciu výdaja stravy 
stravníkom, pripraviť podklady k vyúčtovaniu dotácie (vzor vyúčtovania je prílohou č. 2 tejto 
smernice) a vyúčtovať sumy za stravovanie podľa bodu 4. a 5. Článku 3 tejto smernice 
zákonným zástupcom. 
V prípade zmien, je povinný aktualizovať prevádzkový poriadok zariadenia školského 
stravovania (alebo prílohu) najmä pri zmenách: 
a) času a spôsobu výdaja stravy, 
b) spôsobu a termínov odhlásenia zo stravovania, 
c) spôsobu vyúčtovania.  
Zmeny v prevádzkovom poriadku odsúhlasí riaditeľ školy alebo školského zariadenia 
a zákonní zástupcovia musia byť oboznámení so zmenami preukázateľným spôsobom. 

5. Mesto Komárno, prostredníctvom Referátu hospodárenia Odboru školstva, kultúry a športu 
Mestského úradu v Komárne ako zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy a pre 
materské školy a základnej školy  ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja 
zabezpečuje finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania na základe 
mesačných žiadostí na prevod finančných prostriedkov z dotácie, vyúčtovanie na konci 
polroka a vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov dotácie do štátnej pokladnice. 

6. Ak diétne jedlo nie je zabezpečené stravníkovi, ktorého zdravotný stav si diétnu stravu 
vyžaduje v zariadeniach školského stravovania, dotáciu na stravu v sume 1,20 € za každý 
deň, keď stravník sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu vyplatí rodičovi stravníka 
priamo Mesto Komárno pri polročnom vyúčtovaní a to obvyklým spôsobom (napr. 
poukázaním na účet rodiča v banke) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 
ktorého prílohou je lekárske potvrdenie od špecialistu a potvrdenie riaditeľa školy alebo 
školského zariadenia za dané obdobie (počet dní ktorých sa stravník zúčastnili vo 
výchovno-vzdelávacom procese).  

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 15. 03. 2019. 
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Zoznam príloh 
 

1. Prihláška na stravovanie – Zápisný lístok (VZOR) 
2. Dotácia na podporu výchovy  k stravovacím návykom dieťaťa – vyúčtovanie školy 

a školské zariadenia (VZOR) 
3. Dotácia na podporu výchovy  k stravovacím návykom dieťaťa – vyúčtovanie ŠJ (VZOR) 
 

 

 



Príloha č. 1 k Internej smernici Mesta Komárno 2/2019 

Prihláška na stravovanie – Zápisný lístok 
VZOR 

 
Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa (Obedy zadarmo) a súhlasím so stanovenými podmienkami školskej jedálne:  
.........................., 945 01 Komárno odo d ňa ......................... 

 
Meno a priezvisko dieťaťa: ........................................................................... 

Bydlisko dieťaťa:  ........................................................................... 

Meno a priezvisko matky ............................................................................ 
(zákonného zástupcu) 
Číslo telefónu:  ............................................................................ 
 
Meno a priezvisko otca  ............................................................................. 
(zákonného zástupcu) 
Číslo telefónu: ............................................................................. 
 
Číslo účtu (vrátane IBAN)  ............................................................................. 
Rodiča (zákonného zástupcu)  
 
Jednorazový poplatok za neodhlásenú stravu vo výške 24,00 € , ktorý sa vráti zákonnému zástupcovi 
po zúčtovaní do 15. septembra.  
 
Podmienky režimu stravovania  
 
Stravník s diétou: (diéta šetriaca, celiakia, diabetes) školská jedáleň ................ v Komárne 
zabezpečuje diétne stravovanie pre deti s diétou celiakia. 
Deťom na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (špecialistu) bude poskytnutá dotácia 
1,20 €/deň, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu. Dotácia bude poukázaná rodičovi 
(zákonnému zástupcovi) na účet (mesačne, po uzavretí šk. roka) ...........................   
 
V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa má nárok na stravu za 
poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba 
v prípade, ak sa zú častní výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo str avu. Preto 
rodič/zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný, v prípade neúčasti svojho dieťaťa na 
výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa včas odhlási ť, alebo uhradi ť plnú úhradu (sumu) za stravu. 
V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič/zákonný zástupca uhrádza 
stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa. 
  
Odhlasovanie: 
Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 13,00 hod.  
Z dôvodu dodržania záväzných platných predpisov a legislatívy pre školské stravovanie (Zásady 
správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlási ť stravu v ranných hodinách na 
daný de ň. 
 
Možnosti odhlasovania: 

• Cez internetovú aplikáciu ........................... 
• Osobne v kancelárii školskej jedálni 
• Telefonicky na tel. čísle ....................... 

Za neodobratú alebo v čas neodhlásenú stravu sa finan čná ani vecná náhrada neposkytuje. 
 
Ako dotknutá osoba v zmysle paragrafu 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam  súhlas na spracovanie osobných údajov.  
Svojim podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie v šetky hore uvedené pravidlá stravovania. 
 
 
Komárno, dňa.....................................................        ..................................................... 
                                                                                                          podpis rodiča/zákonného zástupcu  



Mesto Komárno
Dotácia na podporu výchovy  k stravovacím návykom dieťaťa - vyúčtovanie VZOR

MŠ/ZŠ:
Riaditeľ/ka: 

2019 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. spolu
január 0
február 0
marec 0
apríl 0
máj 0
jún 0

V Komárne, dňa

Vysvetlivky:
S sobota
N nedeľa

SV št. sviatok/deň prac. pokoja
P prázdniny podpis riaditeľa/ky pečiatka

RV riaditeľské voľno

Príloha č. 2 k Internej smernici Mesta Komárno 2/2019

Počet prítomných detí vo výchovno-vzdelávacom procese, kt. majú nárok na dotáciu - podľa triednej knihy



Mesto Komárno
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - vyúčtovanie VZOR

Školská jedáleň:
Riaditeľka ŠJ: 
Škola alebo ŠZ:

2019
schválená 

dotácia
počet 

vydanej stravy
cena použitá dotácia zostatok

január 1,20 0,00 0,00
február 1,20 0,00 0,00
marec 1,20 0,00 0,00
apríl 1,20 0,00 0,00
máj 1,20 0,00 0,00
jún 1,20 0,00 0,00
spolu za 1. polrok 1,20 0,00 0,00

V Komárne, dňa:

podpis riaditeľky ŠJ pečiatka

Príloha č. 3 k Internej smernici Mesta Komárno 2/2019


