
Preplácanie cestovného 
 
 

Informácie o postupe úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov 
Základnej školy Janka Matúšku v Dolnom Kubíne 

 
V zmysle smernice MŠVVaŠ SR č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu, vydáva 
riaditeľka školy nasledovné informácie  o postupe úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov do ZŠ Janka 
Matúšku s účinnosťou od 5.9.2017. 

  
1. Legislatívny rámec: 
 

 Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o 
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 
50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.  

 Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej VZN) mesta Dolný Kubín č. 2/2016, čl. 3 a čl. 4) o určení školských 
obvodov. 

 Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá škola zriaďovateľovi. 

 Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 
30. septembra bežného kalendárneho roka. 

 Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo 
svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na ministerstvo školstva v termíne do 10. 
októbra bežného kalendárneho roka. 

 Ministerstvo školstva môže prideliť z kapitoly ministerstva školstva a z kapitoly ministerstva vnútra finančné 
prostriedky na cestovné náklady na dopravu žiakov prostredníctvom okresných úradov v sídle jednotlivých 
krajov. 

 
2.    Základné informácie pre rodičov ZŠ Janka Matúšku 
 
2.1.  Nárok na preplatenie dopravného má žiak plniaci si povinnú školskú dochádzku, ktorý dochádza do 

školy a späť mimo trvalého bydliska v rámci určeného školského obvodu v súlade so Všeobecným 
záväzným nariadením (ďalej VZN) mesta Dolný Kubín č. 2/2016, čl. 3 a čl. 4). 

 
 Školský obvod pre Základnú školu Janka Matúšku, Kohútov sad 4, Dolný Kubín  

Staré mesto: Aleja Slobody, Obrancov mieru, J. Ťatliaka, M. R. Štefánika, Sládkovičova, Kohútov sad, Samuela 
Nováka, Matúškova, Jánoškova, Hollého, Železničiarov, Československej armády, Bernolákova, Radlinského, 
Staničná  
Bysterec: Na Sihoti Gäceľ: Gäceľská cesta  
Banisko: Chočská, Slnečná  
Medzihradné: Medzihradská, E. Hroboňovej, Šmidkeho, Mila Urbana, Na kopanici, Jána Bottu, Martina 
Hamuljaka  
Srňacie: Partizánska cesta) 

 Spoločný školský obvod pre Základnú školu Janka Matúšku, Kohútov sad 4, Dolný Kubín, obce:  
Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1.-9. ročník, Osádka 1.-9. ročník, Leštiny 1.-9. ročník, Pucov 
5.-9. ročník, Pokryváč  5.-9. ročník 

 
2.2. Na dopravné nemá nárok: 

a) žiak našej školy, ktorý dochádza do školy v rámci mesta Dolný Kubín a jeho prímestských častí 
(napr. Kňažia, Mokraď, ...), 

b) žiak našej školy, ktorý dochádza do školy mimo určeného školského obvodu (Oravský Podzámok, 
Horná Lehota, Medzibrodie, Bziny, ...) 

 
2.3.  Dennými cestovnými nákladmi do školy na vyučovanie a späť počas vyučovacích dní je výška 

najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave (t.j. keď je žiak v škole 

prítomný, nie je chorý alebo inak ospravedlnený rodičom z neúčasti na vyučovaní). 
 
 



3. Čo treba urobiť  
 

 Cestovné náklady musí žiak, ktorý má nárok na dopravné, doložiť mesačným cestovným lístkom 
pre žiaka (zľavnený mesačný lístok, tzv. biela karta). Ak tak neurobí, mesačné náklady sa vyrátajú ako súčin 
1/20 celkových nákladov na dopravné s príslušnou zľavou a počtu dní žiaka v škole.  
Pokiaľ zákonný zástupca žiaka zabezpečil jeho dopravu do školy inak, pri výpočte výšky úhrady sa 
postupuje rovnako ako v prípade, ak žiak nepredloží cestovné lístky.  
(Týka sa žiakov dochádzajúcich z obcí: Jasenová, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1.- 9. ročník, Osádka 1.-9. 
ročník, Leštiny 1.-9. ročník, Pucov 5.-9. ročník, Pokryváč  5.-9. ročník) 
 

 Cestovné lístky musí predkladať zákonný zástupca žiaka, ktorého dieťa má možnosť dochádzať do 
školy vlakom a aj autobusom, ale využíva len autobusové spojenie. (Týka sa obcí Veličná, Revišné)  

Upozornenie:  
Preplatiť možno len cestovné náhrady na cestu autobusom v súlade s bodom 2.3.. Pokiaľ žiaka, ktorý nemá 
zdravotné obmedzenie, vozia rodičia do školy autom, cestovné môže byť vyplatené len podľa počtu 
odovzdaných cestovných lístkov.    

 

 Cestovné lístky nepredkladá zákonný zástupca žiaka,  
a) ktorý má možnosť dochádzať do školy len autobusom a predložil zľavnený mesačný lístok, 
b) ktorého zdravotný stav neumožňuje jeho prepravu hromadnou dopravou a to len za obdobie 

trvania znevýhodneného zdravotného stavu.  
Upozornenie: Namiesto cestovných lístkov žiak predkladá potvrdenie lekára so špecializáciou 

v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast. 
 

 Cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť uhrádza zákonnému 
zástupcovi žiaka mesačne škola, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu žiaka inak. Cestovné náklady 
sa uhrádzajú aj ak zriaďovateľ zabezpečí dopravu inak, ale zdravotný stav žiaka neumožňuje jeho 
prepravu hromadnou dopravou, ktorú zabezpečil zriaďovateľ. 

 
Dôležité upozornenie: 
Dopravné nemožno preplatiť žiakovi, ktorého rodičia vozia do školy autom.  P 

 
Zdroj:  
https://www.iedu.sk/zivotne_situacie/stipendia_a_dotacie    (Centrálny informačný portál rezortu školstva iEDU) 
https://www.minedu.sk/dopravne/   
https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2017/ 
http://www.dolnykubin.sk/vzn-o-urceni-skolskych-obvodov-v-meste-dolny-kubin-2016-2 
vzn/mid/198537/ma0/2016/.html#m_198537 
 

 
 

 

 

V  Dolnom Kubíne dňa 31.10.2017       PaedDr. Mária Andrisová, v.r.  
riaditeľka školy   
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