
Podmienky čerpania dotácie na podporu výchovy  

k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) 

Nárok na získanie dotácie majú žiaci denného štúdia základnej školy  

 

I. : Stravník získa dotáciu 1.20 € na stravovanie za každý stravný deň, ak splní všetky tri 

nasledujúce podmienky: 

a) stravník má na daný deň nahlásený obed 

b) stravník sa zúčastní vyučovania, resp. výchovno-vzdelávacej činnosti, tj. je prítomný na 

vyučovaní alebo výchovno-vzdelávacej aktivite aspoň na jednej celej vyučovacej hodine 

c) stravník odoberie stravu, čo vyjadrí tým, že sa identifikuje  čipovým príveskom pri výdaji 

obeda.  

Upozornenie: Neidentifikovanie sa čipom (tzv. nepípnutie sa) pri výdaji obeda, je v elektronickom 

evidenčnom systéme vedené ako neodobratá strava (obed) a stravník stráca nárok na štátnu dotáciu 

a hradí plnú sumu obeda, vrátane dotácie. 

 

Skutočnosť, že si stravník obed prevzal /neprevzal je možné skontrolovať na Edupage webstránke 

školy v menu Školská jedáleň (www.ezs.edupage.sk/menu) alebo cez mobilnú aplikáciu Edupage 

(dlaždica aplikácie Jedálny lístok). Je potrebné byť prihlásený  rodičovskými alebo žiackymi 

prihlasovacími údajmi.  

 

II. Stravník nezíska dotáciu na stravovanie a neznáša žiadne ďalšie náklady ak: 

a) stravník je odhlásený z obeda (bez ohľadu na to či sa zúčastní vyučovania) 

 

III.  Stravník nezíska dotáciu na stravovanie a je povinný uhradiť stravu za daný deň v plnej 

výške aj s dotáciou (tj. sumu za jeden obed + 1.20 € neoprávnenú dotáciu) ak: 

a) stravník sa zúčastnil vyučovania bol na stravu prihlásený, ale stravu neodobral  

b) stravník sa nezúčastnil* vyučovania ale bol na stravu v ten deň prihlásený  
*Aj v prípade, že zák. zástupca v prvý deň absencie dieťaťa obed za neho prevezme, nevzniká na 

štátnu dotáciu nárok a rodič musí uhradiť stravu v plnej výške spolu s dotáciou, nakoľko stravník 

nesplnil podmienku b) v bode I. 

 

Odhlásenie /prihlásenie stravy je možné najneskôr do 07:15 hod. daného stravného dňa, 

elektronicky cez Edupage webstránku školy www.ezs.edupage.sk  (menu Komunikácia – 

Školská jedáleň) alebo pohodlnejšie a rýchlejšie cez mobilnú aplikáciu Edupage (dlaždica 

aplikácie Jedálny lístok).  
Na Edupage stránku školy alebo do mobilnej aplikácie Edupage je  potrebné byť prihlásený pod 

rodičovským alebo žiackym kontom. 

Za včasné odhlásenie stravníka zo stravy zodpovedá jeho zákonný zástupca. 

Podrobné informácie k legislatíve dotácie na stravu sú uvedené na webstránke: 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-

hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/ 
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