Dotácia pre deti na stravu a školské potreby
Legislatívne pomenovanie:
-dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
-dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
Nárok na dotácie sa týka:
- detí z rodín, ktoré sú v hmotnej núdzi a poberajú dávku a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a
detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
Podmienky nároku na dotácie:
- dieťa navštevuje základnú školu alebo materskú školu
- rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo
- príjem rodičov za predchádzajúcich 6 kalendárnych mesiacov je do výšky životného minima
Dieťa, ktoré spĺňa podmienky a navštevuje základnú školu alebo materskú školu, môže dostať
dotáciu:
1.) dotáciu na stravu
2.) dotáciu na školské potreby
1. Dotácia na stravu – je finančný príspevok vo výške 1,00 €. Rodič uhrádza poplatok za stravu
znížený o uvedenú dotáciu (pre I. stupeň ZŠ uhrádza rodič 0,09 € za obed, pre II.stupeň ZŠ uhrádza
0,19 € za obed + mesačný paušál na čiastočné režijné náklady 5,20 €, v MŠ uhrádza rodič 0,27 € za
desiatu, obed a olovrant + mesačný paušál na čiastočné režijné náklady 5,60 €).
2. Dotácia na školské potreby – jedná sa o finančný príspevok určený na školské potreby pre
dieťa. Dotácia vo výške 16,60 € je poskytovaná na obdobie školského polroka, celkovo 2x ročne: v
mesiaci september na I. polrok školského roka a v mesiaci február na II. polrok školského roka.
Posúdenie nároku pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
Sumy životného minima platné od 1. 7. 2014 sú (totožné sumy ako od 1.7. 2013):
198,09 € pre jednu plnoletú fyzickú osobu
138,19 € pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
90,42 € pre zaopatrené neplnoleté dieťa a pre nezaopatrené dieťa
Započítavanie príjmov:
- príjem rodičov: otec, matka
- príjem nezaopatrených detí
- príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)
za príjem sa považuje:
- čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho
poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď), prídavok na
dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej
starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za
opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi a iné.
Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných
osôb za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima.
Ako sa dá zistiť, že príjem je nízky a nedosahuje životné minimum?
PRÍKLAD l
Rodičia s 2 nezaopatrenými deťmi
Životné minimum rodiny: 198,09 € +138,19 € + 90,42 € x 2 = 517,12 €
Kritérium príjmu je splnené, ak priemerný mesačný príjem rodiny za predchádzajúcich šesť
kalendárnych mesiacov nepresiahne sumu 517,12 €.
Legislatívne predpisy:

Zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky.
Kam sa môžete obrátiť o radu, pomoc na vybavenie dotácií pre deti?:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
J.Jiskru 249/6, 960 09 Zvolen, informácie UPSVR Zvolen - tel: 045/2441999, zv@upsvr.gov.sk
Kam podať žiadosť a doklady na posúdenie nároku na dotácie pre deti?:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, Oddelenie služieb pre občana - pracovisko Krupina,
Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok, Referát hmotnej
núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok - pracovisko Krupina, tel.: 045/2442 707

