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Vážený pán Bureš,
obrátili ste sa na mňa v nadväznosti na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo
20. marca 2019 k problematike poskytovania dotácie na podporu stravovacích návykov dieťaťa, so
žiadosťou o stanovisko.
K prvej téme, ktorá sa týka podmienky účasti žiaka na vyučovaní, uvádzam, že na účely
poskytovania dotácie na stravu nie je dôvodné vymedzovať časový rozsah povinnej účasti žiaka na
vyučovaní, ktorý bude akceptovateľný pre poskytnutie dotácie na stravu. V zmysle legislatívy,
ktorá upravuje oblasť vzdelávania, za kontrolu plnenia školskej dochádzky, ako aj ospravedlnenia
neúčasti na vyučovaní je zodpovedná škola. Podľa ustanovenia § 5 zákona o štátnej správe
v školstve, ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, má
riaditeľ školy povinnosť oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci.
Z uvedeného vyplýva, že žiak nemôže bezdôvodne vymeškávať vyučovanie. Podľa školského
zákona je žiak povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní. Pokiaľ sa žiak nemôže
na vyučovaní zúčastniť, mal by svoju neprítomnosť riadne ospravedlniť. Podrobnejšie podmienky
pre ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní sú upravené v príslušných predpisoch
rezortu školstva alebo aj školskom poriadku tej ktorej školy.
K druhej téme uvádzam, že podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu
poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Áno, tak ako poznamenávate, cieľom zákona je
najmä podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je jednou z podmienok poskytnutia
dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda
dieťaťom. Nie je však v možnostiach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ani úradov
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práce, sociálnych vecí a rodiny fyzicky skontrolovať skutočné skonzumovanie každého obeda
každým dieťaťom a dohliadať, či každý prihlásený žiak na stravovanie obed aj reálne zjedol.
Spôsob, ako objektívne naplniť túto podmienku zákona je výlučne v kompetencii školy. Za
účelom uvedeného musí zriaďovateľ, ako žiadateľ o dotáciu zabezpečiť, aby škola a/alebo školská
jedáleň mali vytvorený vlastný systém evidencie a kontroly, vďaka ktorému bude vedieť
jednoznačne preukázať účelnosť poskytnutej dotácie.
Zároveň uvádzam, že v záujme podpory zdravých stravovacích návykov musí najmä škola
v úzkej spolupráci s rodičmi detí, ako aj samotnými deťmi podnietiť reálny záujem detí
o konzumáciu obeda v školskej jedálni, viesť ich k zodpovednému
správaniu sa voči
pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola
na takéto jedlo poskytnutá dotácia alebo nie.

S pozdravom

Ing. J~lačekOVá
riaditeľka odboru

