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OZNÁMENIE 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o vydaní smernice č. 22/2021 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou 

sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu 

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo smernicu č. 22/2021, ktorou sa 

určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu (ďalej len „smernica“). 

 

Predloženou smernicou sa implementuje do vnútorných rezortných predpisov prijatý zákon č. 209/2019 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Uvedeným zákonom sa novelizoval v 

článku IV § 4aa príspevok na dopravu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa v súčasnosti platných právnych predpisov sa prideľuje príspevok na dopravu iba na žiakov základnej 

školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola, ktorú žiak 

navštevuje, mesačne uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka z obce jeho 

trvalého pobytu (ak v obci nie je zriadená škola alebo poloorganizovaná škola) do školy a späť vo výške 

najnižšieho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave. 

 

Prijatím novely zákona sa bude príspevok od 1. septembra 2021 poskytovať aj zákonnému zástupcovi 

dieťaťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ak obec na účel zabezpečenia 

predprimárneho vzdelávania nezriadi materskú školu. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vypracovať novú 

smernicu, ktorá určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu. 

 

Do textu smernice možno nahliadnuť na osobnom úrade Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Smernica bude zverejnená na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky na adrese: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2021/ 

 

Predloženou smernicou č. 22/2021 sa zároveň ruší platnosť a účinnosť smernice Ministerstva školstva, vedy 

výskumu a športu Slovenskej republiky č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu 

 

Smernica nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia oznámenia o jej vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej 

republiky. 

 

 

 

 

Mgr. Branislav Gröhling, v. r. 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 
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