
Informácia k deťom, ktoré sú oprávnené na poskytnutie 
dotácie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na: 

 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti 
v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku 

dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus,[1] ale je možné si uplatniť nárok na tzv. 

dvojnásobný daňový bonus;[2] 

 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 
rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným 
príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený 
daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); 

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na 
uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového 
bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) 
zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne. 

 deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu 
povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si 
uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový 

bonus.[3] 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona 
o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a 
to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na 
zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, 

ktoré dovŕšili 15 rokov veku[4]. 

 

[1] Podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov. K daňovým bonusom bližšie pozri zákon o dani z príjmov, príp. 

nasledovné informácie k výškam daňových bonusov od 

01.07.2021: https://www.danovecentrum.sk/aktuality/informacia-k-zmene-vysky-
danoveho-bonusu-od-1-jula-do-31-decembra-2021-aktualita-dc-7-202.htm 

[2] podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov 

[3] podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov 

[4]„Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov 

veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti“ je čestným vyhlásením aj o skutočnosti, že rodičia si 
nemôžu z dôvodu veku dieťaťa uplatniť nárok tzv. zvýšený daňový bonus.   

  
 

 

Túto informáciu nájdete na webovej stránke:   www.upsvr.gov.sk 

 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-

opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-

dotaciach.html?page_id=1108862 
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