
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
 

 Smernica č. 1/2007-R 
z 1. februára 2007, 

 ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa 
určujú podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu 

žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy 
 

 Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374366 

 
 

Minister školstva Slovenskej republiky vydáva na úpravu postupu pri poskytnutí 
finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na úhradu cestovných nákladov na dopravu 
žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy túto smernicu: 

Čl. 1  
 

Smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa určujú podmienky a postup úhrady 
cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a špeciálnej základnej školy sa mení 
a dopĺňa takto: 

1. V čl. 3 ods. 3 sa za slová „za obdobie január až jún“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 3“. 

2. V čl. 4 ods. 4 sa za slová „podľa typu zriaďovateľa ministerstvu“ vkladajú slová „podľa 
prílohy č. 3“. 

3. V čl. 5 ods. 4 písm. b) sa slová „1/20 celkových mesačných“ nahrádzajú slovom 
„denných“ a slovo „počtom“ sa nahrádza slovom „počtu“.  

4. V čl. 6 ods. 3 sa za slová „do 10. októbra“ vkladajú slová „podľa prílohy č. 3“. 

5. V zozname príloh v názve prílohy č. 1 sa za slovo „Podklad“ vkladá slovo „školy“ a na 
konci sa pripájajú slová „v školskom roku .............................“. 

6. V zozname príloh v názve prílohy č. 2 sa za slovo „škôl“ vkladá slovo „zriaďovateľa“. 

7. V zozname príloh sa dopĺňa príloha č. 3, ktorá znie: 

„Príloha č. 3 Podklad krajského školského úradu na rozpis finančných prostriedkov na 
dopravné žiakov“. 
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8. Príloha č. 1 znie:                 „Príloha č. 1 k Smernici č. 11/2005-R 

Škola: ................................................................ 
Zriaďovateľ: ...................................................... 
 

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

P. č. Meno a priezvisko Ročník Trvalé bydlisko Spôsob 
dopravy 

Výška mesa čného 
cestovného lístku (u 

ZŠI výška cestovného 
pre jednotlivú cestu) 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

Spolu :   
 
Poznámka: Pre ZŠI  (ZŠI = základná škola internátna) započíta krajský školský úrad finančný objem v riadku spolu  4x  do požiadavky predkladanej na  MŠ SR. 
Prílohy:  1. Doklad dopravnej spoločnosti o výške mesačných nákladov alebo denných nákladov na dopravné žiaka do školy a späť.  

U ZŠI výška nákladov pre jednotlivú cestu. 
2. U žiakov špeciálnych základných škôl - potvrdenie školy najbližšej k miestu trvalého bydliska žiaka o nedostatočnom počte voľných miest v škole. 

 
Vyhotovil: ...................................................... 
V ................................ dňa: ........................                   
Tel. kontakt: ..................................................                        ....................................................................... 
                       pečiatka a podpis riaditeľa školy“. 
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9. Príloha č. 2 znie:                    „Príloha č. 2 k smernici č. 11/2005-R
                        Termín predloženia: do 30. 9. 200... 

Zriaďovateľ: ................................................................ 
 

Zoznam škôl zriaďovateľa, v ktorý majú žiaci nárok na dopravné 
 

P. č. Názov a adresa školy 

Nevyčerpané 
finan čné 

prostriedky z 
predchádzajúceho 
kalendárneho roku 

pod ľa správy o 
hospodárení za 
predchádzajúci 
kalendárny rok 

Pridelené 
finan čné 

prostriedky v 
bežnom 

kalendárnom 
roku 

Disponibilné 
zdroje v 
bežnom 

kalendárnom 
roku 

Čerpanie 
za obdobie 

1. - 6. 

Mesačná potreba 
od 1. 9. 200... 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

Spolu           
 
Prílohy: 1. Doklad zriaďovateľa o určení školského obvodu 

2. Podklad podľa prílohy č. 1 od jednotlivých škôl 
 
Vyhotovil: ...................................................... 
V  ................................  dňa: ........................ . 
Tel. kontakt: ..................................................                   ........................................................................... 
                                         pečiatka a podpis zriaďovateľa školy“. 
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10. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:       „Príloha č. 3 k Smernici č. 11/2005-R 

              Termín predloženia: do 10. 10. 200... 
 
Krajský školský úrad :................................................................ 
 

Podklad krajského školského úradu na rozpis finančných prostriedkov na dopravné žiakov 
 

P. č. Zriaďovate ľ 

Nevyčerpané 
finan čné 

prostriedky z 
predchádzajúceho 
kalendárneho roku 

pod ľa správy o 
hospodárení za 
predchádzajúci 
kalendárny rok 

Pridelené 
finan čné 

prostriedky v 
bežnom 

kalendárnom 
roku 

Disponibilné 
zdroje v 
bežnom 

kalendárnom 
roku 

Čerpanie 
za obdobie 

1. - 6. 

Mesačná potreba 
od 1. 9. 200... 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

Spolu           
 
Vyhotovil: ...................................................... 
V  ................................  dňa: .........................                   
Tel. kontakt: ..................................................             ....................................................................... 
                       pečiatka a podpis  

              prednostu krajského školského úradu“. 
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Čl. 2  
Účinnosť 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. februára 2007. 

 
 
 
 

minister 
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