
#ModernéŠkoly 

Usmernenie  
Odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja  

č. 8/2021 
k príspevku na ročný celosieťový lístok v roku 2021 

 

Zhrnutie V nadväznosti na schválené priority Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v 
BSK na roky 2019-20221 (zvyšovanie ohodnotenia učiteľov a zamestnancov škôl a motivačné odmeny) 
bude BSK v školskom roku 2021/2022 prispievať na kúpu ročného celosieťového lístka na MHD 
v Bratislave. 

Odôvodnenie Verejná doprava je typ udržateľnej dopravy. Mesto Bratislava výrazne modernizuje systém svojej verejnej 
dopravy. Pre cestujúcich, ktorí si zakúpia ročný predplatený cestovný lístok, upravili od 1.7.2021 jeho 
cenu na 199 EUR. Školy dlhodobo riešia problémy s parkovaním pri svojich budovách, s pracovnými 
cestami svojich zamestnancov v rámci hlavného mesta.  

Výška Výška príspevku je vo výške 50 % z ceny lístka (pri základnom ročnom lístku, ktorého cena je 199 EUR 
je príspevok vo výške 100 EUR na osobu a rok; pri zľavnenom ročnom lístku, ktorého cena je 99,50 EUR, 
je príspevok vo výške 50 EUR na osobu a rok) . 

  
Podmienky 
príplatku 

Príspevok sa týka výlučne nákupu ročného celosieťového lístka na MHD v Bratislave, ktorého cena je od 
1.7.2021 199 EUR (pri zľavnenom je cena 99,50 EUR). Takýto lístok môže byť zakúpený v období od júla 
do decembra 2021.  

Nárok na príspevok má interný zamestnanec školy alebo školského zariadenia (riaditeľ, pedagogický, 
nepedagogický), ktorého pracovný úväzok je minimálne vo výške 75 %.  

Učiteľ svoj súhlas prejavuje podpisom súhlasu dotknutej osoby v zmysle GDPR, ktorý bude škole taktiež 
zaslaný emailom. Originál súhlasu škola doručí na Oddelenie školstva BSK, kópiu si archivuje pre 
potreby prípadnej kontroly. Záujemca o preplatenie doručí riaditeľovi strednej školy fotokópiu potvrdenia, 
že si takýto lístok zakúpil. 

Podávanie 
žiadostí 

Riaditeľ školy vypracuje zoznam zamestnancov, ktorý majú nárok na príspevok a pomocou 
elektronického formulára odošle počet zamestnancov za svoju školu. Za správnosť údajov zodpovedá 
riaditeľ školy. Link na elektronický formulár bude školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK odoslaný v septembri 2021. 

Elektronický formulár vyplní aj škola, ktorá nežiada o príspevok, vyberie odpoveď, že o príspevok 
nežiada.  

Otázky je možné adresovať Mgr. Janett Kopčanovej, tel. č. 02/ 4826 4420, janett.kopcanova@region-
bsk.sk . 

 

Finančné 
prostriedky  

Po administratívnom spracovaní údajov a  schválení zriaďovateľom budú finančné prostriedky 
jednorázovo poukázané na účet školy. 

 

  

 

 
1 https://bratislavskykraj.sk/wp-content/uploads/2019/06/BSK-StrategiaSkolstva_2019-2022.pdf 
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