
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

  Smernica č. 9/2009-R 
z 25. júna 2009, 

ktorou sa ur čuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu 
žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov  so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

 Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374442 

 
 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva podľa § 8 
ods. 6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4a zákona č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov a podľa článku 11 písm. a) Organizačného poriadku Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky túto smernicu: 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenia 

Táto smernica upravuje  

a) postup pri predkladaní žiadosti o poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu 
cestovných nákladov na dopravu žiakov (ďalej len „dopravné“), 

b) postup pri prideľovaní finančných prostriedkov na dopravné žiakov  

1. základnej školy1) a základnej školy s materskou školou2) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, krajského školského úradu a štátom uznanej cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti (ďalej len „cirkevný zriaďovateľ“), 

2. spojenej školy, ktorej organizačnou zložkou je základná škola3) v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, krajského školského úradu  a cirkevného 
zriaďovateľa, 

3. základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami4) a  
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
internátnej (ďalej len „špeciálna základná škola“) v zriaďovateľskej pôsobnosti 
krajského školského úradu a cirkevného zriaďovateľa, 

c) postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov na dopravné žiakov. 

                                                 
1) § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
2) § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.  
3) § 20 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
4) § 27 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. z.  

č. CD-2009-25936/18093-1:910 
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Čl. 2  
Postup pri predkladaní žiadosti 

(1) Ak sa  obec, samosprávny kraj, krajský školský úrad alebo cirkevný zriaďovateľ 
rozhodne podať žiadosť na účel podľa článku 1, vypracuje ju podľa  prílohy č. 2. Prílohou 
k žiadosti sú podklady základnej školy , základnej školy s materskou školou, základnej školy, 
ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy (ďalej len „základná škola“), a špeciálnej 
základnej školy vypracované podľa prílohy č. 1. 

(2) Zriaďovateľ základnej školy, ktorým je obec alebo samosprávny kraj, podáva žiadosť 
podľa odseku 1 krajskému školskému úradu do 30. septembra príslušného kalendárneho 
roka5) súhrnne za všetkých žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a dochádzajú do základnej školy v rámci určeného 
školského obvodu mimo miesta trvalého pobytu.6) 

(3) Cirkevný zriaďovateľ základnej školy a špeciálnej základnej školy podáva žiadosť podľa 
odseku 1 krajskému školskému úradu do 30. septembra príslušného kalendárneho roka5) 
súhrnne za všetkých žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole 
a v špeciálnej základnej škole v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti mimo miesta trvalého 
pobytu.7) 

(4) Krajský školský úrad po spracovaní údajov získaných na základe žiadostí jednotlivých 
zriaďovateľov, vrátane základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorých je 
zriaďovateľom, predloží ministerstvu podklady potrebné na rozpis finančných prostriedkov na 
dopravné žiakov spolu so zúčtovaním finančných prostriedkov poskytnutých na dopravné 
žiakov na obdobie január až jún podľa prílohy č. 3. 

Čl. 3  
Postup pri pride ľovaní finan čných prostriedkov na dopravné žiakov  

(1) Ministerstvo pridelí prostredníctvom krajských školských úradov účelovo určené 
finančné prostriedky  obci, samosprávnemu kraju a krajskému školskému úradu podľa článku 
1 písm. b) bodu 1 a 2 na dopravné žiakov v objeme, ktorý zodpovedá nákladom na dopravné 
žiakov v hromadnej doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou, ktorá je žiakom  
poskytnutá. 

(2) Ministerstvo pridelí krajskému školskému úradu účelovo určené finančné prostriedky 
podľa článku 1 písm. b) bodu 3 na dopravné žiakov špeciálnej základnej školy v jeho 
zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v tejto škole.8) 

(3) Ministerstvo pridelí prostredníctvom krajských školských úradov účelovo určené 
finančné prostriedky cirkevnému zriaďovateľovi  

a) podľa článku 1 písm. b) bodu 1 a 2 na dopravné žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 
dochádzku v tejto škole v objeme, ktorý zodpovedá nákladom na dopravné žiakov v 
hromadnej doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou z miesta trvalého pobytu 
žiaka do miesta najbližšej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného 
zriaďovateľa, 

                                                 
5) § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov. 
6) § 8 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
7) § 8 ods. 9 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
8) § 8 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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b) podľa článku 1 písm. b) bodu 3 na dopravné žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 
dochádzku v tejto škole v objeme, ktorý zodpovedá nákladom na dopravné žiakov v 
hromadnej doprave so žiackou zľavou, prípadne inou zľavou z miesta trvalého pobytu 
žiaka do miesta najbližšej špeciálnej základnej školy, ktorá má vytvorené podmienky 
pre vzdelávanie žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, v 
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. 

(4) Finančné prostriedky na dopravné pre žiakov základnej školy uhradí základná škola 
preukázateľne zákonnému zástupcovi žiaka, ak táto základná škola nezabezpečí dopravu 
žiaka inak. 

(5) Finančné prostriedky na dopravné pre žiakov špeciálnej základnej školy uhradí špeciálna 
základná škola preukázateľne zákonnému zástupcovi žiaka, ak táto špeciálna základná škola 
nezabezpečí dopravu žiaka inak. 

(6) Ak žiak základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce, samosprávneho kraja alebo 
krajského školského úradu navštevuje základnú školu mimo určeného školského obvodu, 
dopravné sa mu neposkytne. 

(7) Ak žiak základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa 
navštevuje základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, ktorá nie je 
najbližšia k miestu jeho trvalého pobytu, dopravné sa mu neposkytne. 

(8) Ak žiak špeciálnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského 
úradu navštevuje špeciálnu základnú školu pre žiakov s príslušným zdravotným 
znevýhodnením alebo nadaním v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu, 
ktorej sídlo nie je najbližšie k miestu trvalého pobytu žiaka, dopravné sa mu neposkytne. 

(9) Ak žiak špeciálnej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného 
zriaďovateľa navštevuje špeciálnu základnú školu pre žiakov s príslušným zdravotným 
znevýhodnením alebo nadaním v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, ktorej 
sídlo nie je najbližšie k miestu trvalého pobytu žiaka, dopravné sa mu neposkytne. 

(10)  Ak sa žiak z dôvodu nedostatočného počtu miest nemôže vzdelávať v špeciálnej 
základnej škole pre žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním 
v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu alebo cirkevného zriaďovateľa, ktorá 
je najbližšie k miestu trvalého pobytu žiaka, možno žiakovi poskytnúť dopravné do miesta 
sídla inej špeciálnej základnej školy pre žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením 
alebo nadaním v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu alebo cirkevného 
zriaďovateľa. V týchto prípadoch je prílohou k žiadosti potvrdenie špeciálnej základnej školy 
pre žiakov s príslušným zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, ktorá je najbližšie 
k miestu jeho trvalého pobytu, o tom, že vzhľadom na naplnenie kapacity nemôže žiaka 
prijať. 

(11) Finančné prostriedky na dopravné žiaka základnej školy a špeciálnej základnej školy na 
1 mesiac sa určia 

a) vo výške mesačného cestovného lístka, ak žiak predloží mesačný cestovný lístok, 

b) vo výške súčinu denných nákladov na dopravné žiaka v hromadnej doprave so žiackou 
zľavou, prípadne inou zľavou, ktorá je žiakovi  poskytnutá, a počtu dní prítomnosti 
žiaka v základnej škole alebo špeciálnej základnej škole, ak žiak nepredloží mesačný 
cestovný lístok. 
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(12) Finančné prostriedky na dopravné žiaka špeciálnej základnej školy internátnej sa uhradia 
zákonnému zástupcovi žiaka maximálne dvakrát mesačne do miesta trvalého pobytu a späť. 
Finančné prostriedky na dopravné žiaka sa určia 

a) vo výške ceny cestovných lístkov, ak žiak predloží cestovné lístky,  

b) vo výške cestovných nákladov na základe potvrdenia od dopravnej spoločnosti a 
potvrdenia o neprítomnosti žiaka v školskom internáte, ak žiak nepredloží cestovné 
lístky. 

(13) Ak zákonný zástupca žiaka základnej školy a špeciálnej základnej školy zabezpečí 
dopravu iným dopravných prostriedkom, finančné prostriedky sa mu preukázateľne vyplatia 
podľa odseku 11 písm. b) a odseku 12 písm. b). 

Čl. 4  
Zúčtovanie poskytnutých finan čných prostriedkov na dopravné žiakov 

(1) Finančné prostriedky poskytnuté na dopravné žiakov podliehajú zúčtovaniu jednotlivými 
zriaďovateľmi. Zúčtovanie finančných prostriedkov na dopravné žiakov sa uskutočňuje 
prostredníctvom krajských školských úradov. 

(2) Zriaďovateľ školy uvedenej v článku 1 písm. b) predloží do 30. septembra krajskému 
školskému úradu skutočné čerpanie finančných prostriedkov na dopravné žiakov 
poskytnutých na obdobie január až jún a očakávanú mesačnú potrebu finančných prostriedkov 
na dopravné žiakov podľa prílohy č. 2. 

(3) Krajský školský úrad predloží zúčtovanie finančných prostriedkov ministerstvu podľa 
prílohy č. 3. 

(4) Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na dopravné žiakov za kalendárny rok 
uvedie zriaďovateľ v správe o hospodárení.9) 

Čl. 5  
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Zriaďovateľom súkromnej školy sa finančné prostriedky na úhradu dopravného žiakom 
neposkytujú. 

(2) Zrušuje sa smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 10/2008-R z 28. 
augusta 2008, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov 
základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 

Čl. 6  
Účinnos ť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2009. 

 

 

 

                                                 
9) § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov. 

minister 
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Zoznam príloh 

Príloha č. 1 Podklad školy k žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dopravné 
žiakov v školskom roku 

Príloha č. 2 Zoznam škôl zriaďovateľa, v ktorých majú žiaci nárok na dopravné 
Príloha č. 3 Podklad krajského školského úradu na rozpis finančných prostriedkov na 
  dopravné žiakov 
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