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Do sociálnych výdajní by sa od januára 2015 mohlo dostať viac potravín. Tomu má pomôcť novela 
zákona o dani z príjmu. Podľa nej si obchodníci, ktorí potraviny pred koncom spotreby do výdajní 
dodávajú, budú môcť túto pomoc odpísať z daní. Okrem toho rezort financií sľubuje, že zruší aj 
20-percentnú DPH na tieto výrobky.   

Ľudí v núdzi stále pribúda a ich záujem o potravinovú pomoc každým rokom narastá. Výrobkov s 
blížiacou sa dobou spotreby je však málo a nepokryjú potrebu všetkých odkázaných.   

Obchodníci potraviny pred koncom spotreby posúvajú Potravinovej banke Slovenska, ktorá ich 
prideľuje výdajniam a humanitárnym organizáciám. DPH však musia zaplatiť aj za darovaný tovar. Od 
januára 2015 si cenu, za ktorú výrobky nakúpia, budú môcť odpísať z daní.   

"Rozhodli sme sa umožniť firmám darovať potraviny na charitu a zvýhodniť takéto darovanie, 
keďže tým zároveň zabraňujeme plytvaniu potravinami. Firmy tieto potraviny nebudú musieť spaľovať 
a chudobní ľudia z nich budú mať úžitok," povedal štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. 
O novele zákona o dani z príjmov v súčasnosti rokuje parlament, Ak ju schváli, ministerstvo financií 
plánuje urobiť zmeny aj v DPH.   

Jedinou podmienkou štátu je, aby obchodník dokázal, že cenu výrobkov pred darovaním postupne 
znižoval. Novelu zákona vítajú členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ktorá 
združuje maloobchodné spoločnosti Billa, Kaufland, Lidl, Tesco a veľkoobchod Metro. Koľko by tým 
členovia aliancie ušetrili, vyčíslené nemajú.   

"Stáva sa, že na jednotlivých prevádzkach sa nazbierajú potraviny, ktorým sa blíži doba 
trvanlivosti, tie sa už nedajú predať. Informujeme Potravinovú banku, ktorá podáva tieto informácie 
napríklad výdajniam alebo krízovým centrám. Tie si po tovar prídu na prevádzku," vysvetľuje systém 
Martin Jaroš, manažér komunikácie spoločnosti Metro. Obchodný riaditeľ z tej istej firmy Václav 
Vavrečka dodal, že za darovaný tovar odvádzajú dane a náklady naň si nemôžu uviesť v rámci 
daňových výhod. "Od budúceho roka by sme si ich chceli odrátať," podotkol Vavrečka.   

Táto výhoda by mohla podľa aliancie ovplyvniť aj darovanie potravín od ďalších slovenských 
obchodníkov.   

Prezident Potravinovej banky Slovenska Marko Urdzík si myslí, že tieto zmeny im môžu pomôcť pri 
vyhľadávaní partnerov. "Veľkoobchody a obchodníci môžu byť ústretovejší v darovaní potravín. 
Myslím si, že pôjde o nárast objemu potravín, ktoré budú poskytnuté potravinovej banke," hodnotí.   

Podľa Urdzíka banka dnes nedokáže pokryť záujem ľudí v núdzi. "Keď nenájdeme darcu v lokalite, 
ktorá pomoc potrebuje, nemáme im čo poskytnúť," pripomenul Urdzík.   

Problémy s dodávateľmi má napríklad sociálna výdajňa v meste Žilina. "V súčasnosti nemáme 
potenciálnych dodávateľov. Ochota spolupracovať už nie je taká výrazná, aká bola pri samotnom 
zriadení výdajne," reagoval Pavel Čorba, hovorca mesta Žilina.   

Sociálnej výdajni v bratislavskej Petržalke poskytujú potraviny už tri reťazce. Niektoré dni je 
potravín viac a inokedy menej. "Celý chod výdajne aj s dovozom potravín zabezpečuje mestská časť. 
Pracovníčka vo výdajni si už vie zadeliť dodaný tovar tak, aby uspokojila potreby všetkých," povedala 
tlačová tajomníčka mestskej časti Petržalka Michaela Platznerová. Dodala, že záujem o služby 
výdajne zo strany obyvateľov stále rastie. Od roku 2011, odkedy výdajňa funguje, pomohla vyše tristo 
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