
Milí rodičia, 
radi by sme zistili Váš predbežný záujem o školský autobus na každodenné chodenie 
žiakov DO a ZO  školy. 
 
Ide o prevádzku v spolupráci s vybraným dopravcom zabezpečenú mikrobusmi pre 
8-19 osôb. 
 
Zvolili sme 4 trasy (rôzne mikrobusy), odkiaľ predpokladáme najväčší záujem: 
A) Dúbravka - Karlova Ves - Tematínska - Krásnohorská 
B) Rusovce - Krásnohorská - Tematínska - Karloveská Iuventa 
C)  Ružinov - Vrakuňa - Krásnohorská - Tematínska - Karloveská Iuventa 
D) Rača - Tematínska - Krásnohorská 
 
V rámci každej trasy pôjde školský autobus primárne cez hlavné dopravné 
komunikácie (bez zachádzania na sídliská) s tým, že zastávky naplánujeme na 
miesta, odkiaľ budú žiaci. Predpokladáme max 6-8 zastávok na každej trase, aby sa 
čas dopravy zásadne nepredlžoval. 
 
Časovo prispôsobíme odchody tak, aby žiaci prišli najneskôr do 8:15 hod. na 
pobočku Krásnohorská, do 8.20 hod.  na pobočku Tematínska a  
približne 8.40 hod. na pobočku Karloveská. 
 
Presné časy určíme podľa záujmu a stanovených zastávok. 
Poobede by školský autobus odchádzal z Krásnohorskej okolo 16:15, t.j.. po 
skončení záľubiek a krúžkov, rovnako sú v ponuke všetky 4 trasy. 
 
V autobuse nebude zabezpečený pedagogický dozor, žiaci musia byť v určenom 
čase na príslušnej zastávke. Taktiež poobede vodič len zastaví, žiaci vystúpia a 
nekontrolujeme, či vystúpili na správnej zastávke. 
Autobus bude zabezpečený pre prevádzku v režime školský spoj, to znamená, 
nástup žiakov s preukazmi kontroluje vodič (nikto cudzí nemôže nastúpiť), všetky 
sedadlá sú opatrené bezpečnostnými pásmi, vozidlo je vyhradené pre tento účel, 
monitorované a pravidelne dezinfikované. Vo vozidlách budú slúžiť v maximálnej 
možnej miere stabilní vodiči. 
 
Predpokladané spustenie prevádzky autobusu bude od 12.9.2022. 
 
Poplatok je jednotný - 6,50 Eur/žiak/jazda. takže na 20 školských dní ide o sumu 130 
Eur ranný odvoz a 130 Eur poobedný odvoz. 

Je možné vybrať si jazdy pravidelne niektoré dni v týždni, napr. len utorky a stredy.  
 
Aktuálne Vás prosíme, v prípade záujmu, vyplniť dotazník do 31.8.: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkgEBfM59HwucDe_ieX6dUI1-
VoMJvmpz4b9ODAIx1PF3dMw/viewform 
 
na základe ktorého zistíme predbežný záujem o jednotlivé trasy. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkgEBfM59HwucDe_ieX6dUI1-VoMJvmpz4b9ODAIx1PF3dMw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkgEBfM59HwucDe_ieX6dUI1-VoMJvmpz4b9ODAIx1PF3dMw/viewform


V prípade, ak máte záujem o školský autobus pre viacero svojich detí, stačí napísať 
do dotazníka vyplniť meno iba jedného dieťaťa, 
a do poznámky uviesť počet detí so záujmom. 
 
Pokiaľ sa nájde záujem aspoň 7 žiakov na konkrétny smer, tak vieme spustiť 
prevádzku školského autobusu z príslušného smeru. 
 
Informácie o naplnenosti smerov zverejníme 5.9., následne prebehne záväzné 
prihlasovanie. 
Veríme, že sa podarí naplniť aspoň niektoré smery. 
 
Pekný deň, Alexandra Planková 
                   Peter Halák 
 


