Financovanie dopravného INAK,
alebo ako som zmenil financovanie dopravného na
mojej škole
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Moje skúsenosti s dopravným do prijatia zmeny
• Rodičia žiakov si chodili na začiatku mesiaca do školy pre FP na dopravné pre
deti.
• Každý rodič poberal inú sumu, podľa dochádzky svojho dieťaťa.
Dôsledky:
• V škole sa v tom čase šíril zápach zlej hygieny rodičov, zápach alkoholu,
zápach cigariet, po peniaze chodili húfne celé skupiny - otec, druh, matka,
babka, dedko a deti - pričom sa medzi sebou hádali a urážali zamestnancov
školy, ktorí sa báli o svoju bezpečnosť.
• V konečnom dôsledku peniaze nešli na cestovné pre deti, ale pre pôžitky
rodičom .
• Deti chodili naďalej peši v daždi, chlade, snehu 2 km do školy a 2 km späť.
Pričom v obci deti kradli z dvorov obuv, náradie, ovocie,
zeleninu......vyvracali odpadové koše.
• Dochádzka žiakov bola zlá.
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A tak som sa rozhodol
• Oslovil som dopravcu SAD
• Uzatvorila sa zmluva medzi zriaďovateľom, školou a SAD a.s.,
na základe ktorej všetky deti, ktoré dochádzajú do školy a zo
školy, budú cestovať autobusom SAD.
• Škola vystavila žiacke preukážky pre žiakov, kde farba
preukážok sa každoročne mení.
• Žiak, ak cestuje do školy a zo školy, preukáže sa žiackym
preukazom a dostane cestovný lístok , kde na cestovnom lístku je
všetko potrebné okrem ceny .
• Žiak môže cestovať za deň len raz a to ráno do školy a poobede
zo školy domov, takže dostane ráno cestovný lístok do školy
a poobede cestovný lístok domov.
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Čo robí SAD?
• Na konci mesiaca nám SAD a.s. vystaví faktúru na základe
počtu vydaných cestovných lístkov.
• Faktúru uhradíme z finančných prostriedkov určených na
dopravné žiakom a na konci kalendárneho roka nevyčerpané
prostriedky sa vrátia zriaďovateľovi.
• Raz za tri ,štyri mesiace sa spraví kontrola dochádzky
dochádzajúcich žiakov či dochádzka sedí s faktúrou od SAD.
• Po kontrolách za tri roky sme nezistili ani raz nezhodu vo
fakturovaní !
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Na začiatku to nebolo také pekné a jednoduché
• Niektorí dochádzajúci žiaci sa nevedeli správať v autobuse :
potrhali sedadlá, pošpinili sedadlá, boli hluční, vysmievali sa
cestujúcim, opľuli cestujúcu.
• Riešil som to zo starostom susednej obce odkliaľ dochádza
väčšina žiakov do školy.
• Vytvorila sa hliadka doprovodu žiakov zo školy a do školy. Ráno
pod dozorom hliadky žiaci nastúpia do autobusu , hliadka dbá
o slušné správanie žiakov v autobuse a odprevadí ich pred
vchod do školy - hliadka sa vráti domov.
• Po vyučovaní príde hliadka a čaká žiakov pred vchodom do
školy , spätne ich odprevadí autobusom domov.
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Spätná väzba :
• kolektív zamestnancov v škole sa cíti bezpečne,
• v obci sa už tak nekradne,
• samotní rodičia zistili že cestovanie autobusom je pre ich deti
pohodlné.
• deti sa naučia slušne správať v dopravných prostriedkoch,
• deti nie sú chorľavé,
• zlepšila sa dochádzka,
• vytvorili sa nové pracovné miesta,
• efektívne sa využívajú finančné prostriedky,

• deti nechcú chodiť peši, osvojujú si dopravnú výchovu.
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Slovo na záver:
• nebolo jednoduché všetkých presvedčiť, zorganizovať veci,
vybaviť stretnutia, dokázať že pôjdeme správnou cestou,
• keby som nemal okolo seba super, super pedagogický
a nepedagogický kolektív a dvoch super, super starostov, bolo
by to oveľa ťažšie,
• keby okolo mňa nebol tak silný tím ľudí, možno by som aj ja
rezignoval.
• Ďakujem im za podporu!
Váš riaditeľ jednej nemenovanej ZŠ na Slovensku
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Zmluva o zabezpečení autobusovej
prepravy žiakov
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Článok I.
Zmluvné strany
• Objednávateľ: Základná škola, sídlo, zastúpená...,Bankové spojenie, IČO
• Zriaďovateľ: Obec, Sídlo: , Zastúpená, Bankové spojenie, IČO
a
• Prepravca: Sídlo: Zastúpený: Bankové spojenie: IČO
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Článok II.
• 2.1. Táto Zmluva upravuje výkon dopravných služieb
poskytovaných prepravcom za účelom zabezpečenia autobusovej
prepravy žiakov, ktorí dochádzajú do školy v rámci určeného
školského obvodu mimo miesta trvalého pobytu.
• 2.2. Predmetom Zmluvy je zabezpečenie autobusovej prepravy
žiakov z obci A a B do ZŠ v obci C a späť prepravcom
počas dní školského vyučovania v rámci platných cestovných
poriadkov.
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Článok III.
Špecifikácia linky
• Prepravca sa zaväzuje zabezpečiť a vykonať autobusovú
prepravu žiakov z obcí A a B do ZŠ v C a späť podľa časového
harmonogramu v rámci platného cestovného poriadku na linke č.
....................., spoje :
Nástupné miesto

čas

Výstupné miesto

Čas

Spoj 20

A

7:07

C- ZŠ

7:15

Spoj 56

A

6:52

C - ZŠ

7:03

Spoj 56

A1

6:45

C - ZŠ

7:03

Spoj 17

B

6:41

C - ZŠ

6:50

Spoj 9

C - ZŠ

11:57

A1

12:10

Spoj 21

C - ZŠ

08:59

A1

09:10

Spoj 11

C - ZŠ

13:48

A1

14:05

Spoj 28

C - ZŠ

12:17

B

12:25

Spoj 34

C - ZŠ

13:52

B

13:59

Spoj 29

C - ZŠ

15:25

A1

15:35
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Článok IV.
Čas plnenia
• Prepravca sa zaväzuje zabezpečiť autobusovú prepravu
žiakov v rámci platného cestovného poriadku na spojoch
podľa článku III. Tejto Zmluvy počas dní školského
vyučovania.
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Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Prepravca je povinný:
• Odsúhlasiť objednávateľovi preukazy na bezplatnú žiacku
prepravu z obcí A a B do ZŠ v C a späť.
• Po nastúpení do autobusu vydať žiakovi, ktorý sa na spojoch
podľa bodu 3.1. preukáže preukazom na bezplatnú žiacku
prepravu na trase z obcí A a B do ZŠ v C a späť, nulový
evidenčný lístok.
• Prepravovať žiakov za osobitné cestovné stanovené podľa
tarifnej vzdialenosti vo výške ceny podľa Tarify prímestskej
dopravy SAD ............., a.s., ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy.
• Dodržiavať a plniť všetky povinnosti, ktoré mu ako dopravcovi
vyplývajú zo zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení
13
neskorších predpisov a Prepravného poriadku.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ je povinný:

• Za autobusovú prepravu žiakov uhradiť prepravcovi
osobitné cestovné stanovené podľa tarifnej vzdialenosti vo
výške ceny podľa Tarify prímestskej dopravy SAD .......... a.s.,
ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to na základe
rekapitulácie vydaných evidenčných cestovných lístkov, ktorá
je podkladom pre fakturáciu.
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Článok VI.
Úhrada cestovného
• Zmluvné strany sa dohodli na úhrade cestovného za
autobusovú prepravu žiakov podľa článku II. Tejto Zmluvy
nasledovne :
• Osobitné cestovné za prepravu 1 žiaka z obce A a B do ZŠ v obci C a
späť....0,26€/ jeden deň a jeden smer prepravy
• DPH bude fakturovaná podľa platných legislatívnych predpisov.
• Prepravca po ukončení kalendárneho mesiaca spracuje rekapituláciu
vydaných nulových evidenčných lístkov na linke špecifikovanej v bode 3.1.,
ktorá bude podkladom pre fakturáciu. Cestovné bude uhrádzané mesačne,
na základe prepravcom vystavenej faktúry, do 5. dňa v príslušnom mesiaci
so splatnosťou 14 dní.
•

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cestovné v lehote splatnosti. V prípade
nedodržania splatnosti faktúry je objednávateľ povinný platiť prepravcovi
z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
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Článok VII. Ukončenie zmluvy
• Zmluvu je možné ukončiť dohodou oboch zmluvných strán,
ktorá musí mať písomnú formu, a to ku dňu uvedenému v tejto
dohode.
• Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od
Zmluvy v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a platnosť
Zmluvy končí jeho doručením druhej zmluvnej strane. Za
podstatné porušenie Zmluvy objednávateľom sa považuje
neuhradenie cestovného za autobusovú prepravu žiakov podľa
článku VI. tejto zmluvy.
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Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
• Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami,
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa a uzatvára sa na dobu určitú od .................... do ........................ .
• Meniť alebo dopĺňať obsah tejto Zmluvy je možné len formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
• Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich platných právnych
predpisov.
• Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží
jeden exemplár.
• Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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Ďakujem za pozornosť .
Ing. Sládečková Jana, PhD.
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