
Preplácanie dopravného pre dochádzajúcich žiakov 

ZŠ Petra Škrabáka v školskom roku 2022/2023 prepláca žiakom náklady na dopravu do školy  

v súlade so smernicou MŠVVaŠ SR č. 50/2017 a pokynmi Okresného úradu v Žiline.  

Základnou podmienkou na preplatenie je, aby žiak spadal do školského obvodu školy  

a mal v uvedených obciach trvalý pobyt (nie prechodný, ani bývanie v nájme), a zároveň  

dochádzal do školy z tejto adresy – sme povinní to overovať.  

Školský obvod pre ZŠ Petra Škrabáka, UL.M.Hattalu 2151, Dolný Kubín:  

Obce – Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 1. - 9. ročníka. 

Náklady na dopravné sa žiakom preplácajú mesačne:  

1. Na základe predložených cestovných lístkov:  

Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom:  

-len po odovzdaní cestovných lístkov, za každú cestu autobusom do školy a späť, 

-z dôvodu spoločného školského obvodu s ZŠ M. Kukučína a ZŠ J. Matúšku uhradená  

výška cestovného bude vo výške cestovného so žiackou zľavou len po tieto obvody  

(prestupné na Brezovec sa neuhrádza).  

Dennými cestovnými nákladmi je výška najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v  

pravidelnej autobusovej doprave – potvrdenie od dopravcu si vyžiada škola.  

Žiak predloží cestovné lístky z miesta trvalého bydliska a späť, ale len tie dni, keď je žiak  

preukázateľne v škole (chronologicky nalepené na podpísanom papieri + trieda, formátu  

A4 vždy do 5. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac – doručiť do  

kancelárie ekonómky školy p.Zubajovej.)  

2. Paušálne:  

Cestovné lístky nepredkladá zákonný zástupca žiaka:  

a) ktorý má možnosť dochádzať do školy len autobusom,  

b)ktorého zdravotný stav neumožňuje jeho prepravu hromadnou dopravou za obdobie  

trvania takého zdravotného stavu; namiesto nich predkladá potvrdenie lekára so  

špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú  

starostlivosť pre deti a dorast.  

Ak žiak dochádza z obce, kde je možnosť dochádzať do školy iba vlakom - preplácanie  

dopravného sa mu neposkytuje!  

Žiadame rodičov žiakov, ktorí majú nárok na dopravné, aby doručili ZRŠ Mgr. Lepetovej -  

Čestné prehlásenie (potrebné ku preplácaniu cestovného), v ktorom bude uvedené aj číslo  

účtu v tvare IBAN, na ktoré bude dopravné zaslané.  

Termín na odovzdanie Čestného prehlásenia je do 20. 9. 2022 


