
Kto bude mať nárok na „obedy zadarmo“ od 1.5.2023? 

Nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude možné 
poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej či základnej škole. Od 1. mája 
2023 sa bude týkať tých detí, ktoré navštevujú: 

• posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič (fyzická osoba, 
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok 

požiada danú školskú jedáleň pri zápise dieťaťa na stravovanie, 
• materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ročník materskej školy) a žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 
najviac vo výške životného minima, 

• materskú školu, ak je v nej aspoň 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ročníku materskej školy). 

Výška dotácie na stravovanie detí od 1.5.2023 

Dotácia sa bude od 1. mája 2023 poskytovať vo výške: 

• 1,40 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
v materskej škole a stravovalo sa, 

• 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na 

prvom stupni a stravovalo sa (za vyučovanie v základnej škole sa pritom považuje aj 
individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní 
v základnej škole), 

• 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na 

druhom stupni a stravovalo sa (taktiež platí, že sa za vyučovanie považuje aj 
individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole). 

Pokiaľ si dieťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre 

svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu), a nemôže sa stravovať, 
pretože školská jedáleň nezabezpečila potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská 

jedáleň vyplatí rodičovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 
starostlivosti rozhodnutím súdu). 

Prechodné ustanovenie navyše stanovuje poskytnutie mimoriadneho doplatku dotácie na 
stravovanie detí pre žiadateľov (školy, školské jedálne), ktorým bude do 30. apríla 2023 
preddavkovo poskytnutá táto dotácia. „Žiadateľ je povinný úradu oznámiť skutočnosti 
rozhodujúce pre výpočet sumy doplatku do 10. mája 2023,“ uvádza sa v návrhu. 
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