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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Riaditeľ samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, Vedecký park (ďalej len 

„VP UK“) vydáva v súlade so zákonom NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení 
zákona č. 286/1992 Z.z.  o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom 
fonde“), zákonom NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Kolektívnou 
zmluvou Univerzity Komenského v Bratislave túto smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu pre 
zamestnancov VP UK (ďalej len „smernica“). 

 
(2) Táto smernica upravuje spôsob tvorby a použitia finančných prostriedkov alokovaných v sociálnom fonde 

VP UK a povinnosti a zodpovednosti zamestnancov a pracovísk VP UK v tejto súvislosti.  
 

Článok 2 
Tvorba fondu  

 
(1) VP UK tvorí sociálny fond:  

a) z povinného prídelu vo výške 1% z úhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu 
v príslušnom kalendárnom roku, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, 

b) ďalšieho prídelu vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve Univerzity Komenského v Bratislave na 
príslušný kalendárny rok, 

c) ďalšieho prídelu vo výške sumy potrebnej na poskytnutie príspevkov zamestnancom na úhradu výdavkov 
na dopravu do zamestnania a späť, ktorí spĺňajú podmienky poskytnutia tohto príspevku, najviac vo výške 
0,5% zo základu, 

d) prídelom z použiteľného zisku, ak o tom rozhodne riaditeľ VP UK, 
d) z ďalších zdrojov podľa zákona alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
(2) Prídely podľa bodu 1 tohto článku sú súčasťou bežných neinvestičných výdavkov mimo položky mzdových 

prostriedkov. 
   

(3) Fond tvorí VP UK najneskôr v deň dohodnutý na výplatu; za mesiac december môže VP UK tvoriť fond 
z predpokladanej výšky platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. Prevod 
finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu platu, najneskôr do konca 
kalendárneho mesiaca. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok sa vykoná najneskôr do 31. januára 
a nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.  
 

(4) Prostriedky sociálneho fondu vedie VP UK na osobitnom účte fondu a na osobitnom bankovom účte v Štátnej 
pokladnici. 

 
(5) Za realizáciu povinností určených v tomto článku zodpovedá príslušný zamestnanec VP UK, spravidla 

zamestnanec zodpovedný za oblasť spracovania miezd. 
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Článok 3 
Použitie fondu  

 
(1) VP UK môže zo sociálneho fondu poskytnúť príspevok na : 

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, 
b) dopravu do zamestnania a späť, 
c)  účasť na kultúrnych a športových podujatiach, 
d)  rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, 
e) zdravotnú starostlivosť, 
f) sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky, 
g) doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na DDS, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa 

osobitného predpisu (zákon č. 650/2004 o doplnkovom dôchodkovom sporení), 
h) ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov 

za podmienok určených v zákone o sociálnom fonde a v tomto predpise. 
 

O poskytnutí príspevku a jeho výške rozhoduje riaditeľ VP UK na základe návrhu odborovej organizácie 
VP UK. Podmienkou poskytnutia príspevku je dostatočný zostatok na účte Sociálneho fondu. 

 
(2)  VP UK poskytne zamestnancovi, ktorému vznikol nárok na poskytnutie stravovania v zmysle osobitného 

predpisu (§ 152 Zákonníka práce) príspevok zo sociálneho fondu vo výške stanovenej v prílohe č. 1 
predpisu. 

 
(3)   VP UK poskytne zamestnancovi príspevok na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, ak 

tento dochádza do zamestnania verejnou dopravou a jeho priemerný mesačný zárobok nepresahuje 50% 
priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej 
Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za 
ktorý sa tvorí fond. VP UK je povinná poskytovať príspevok najneskôr v termíne určenom na výplatu alebo po 
preukázaní nároku zamestnanca na príspevok a viesť evidenciu o poskytovaných príspevkoch. Nárok na 
tento príspevok za príslušný kalendárny mesiac si uplatní zamestnanec predložením dokladu o vynaložených 
výdavkoch na cestu do zamestnania a späť príslušnému zamestnancovi spolu s písomnou žiadosťou 
o poskytnutie príspevku, a to najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 
(4)  VP UK môže poskytnúť zamestnancovi príspevok na sociálnu výpomoc a peňažnú pôžičku. Príspevok sa 

môže poskytnúť najmä:  
a) keď sa zamestnanec nie vlastnou vinou dostane do finančnej tiesne (napr. úmrtie rodinných príslušníkov, 

osôb žijúcich v čase úmrtia v spoločnej domácnosti a vzájomne od seba finančne závislých a pod.); 
b) pri pracovnom úraze alebo inom poškodení zdravia pri práci 
c) pri dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnanca trvajúcej nepretržite viac ako dva mesiace 
d) pri živelnej pohrome na základe potvrdenia poisťovne alebo orgánu miestnej samosprávy. 
 

(5)  Príspevok podľa bodu 4)  sa poskytne na základe predloženej písomnej žiadosti zamestnanca, spolu 
s príslušnými dokladmi, ak sú vyžadované, alebo preukazujú deklarované skutočnosti a opodstatnenosť 
žiadosti. Písomnú žiadosť s prílohami predkladá zamestnanec, ktorý žiada o poskytnutie príspevku 
príslušnému zamestnancovi VP UK. O poskytnutí príspevku a jeho výške rozhoduje riaditeľ VP UK na 
základe návrhu odborovej organizácie VP UK. Podmienkou poskytnutia príspevku je dostatočný zostatok na 
účte Sociálneho fondu. Riaditeľ rozhodne o poskytnutí/neposkytnutí príspevku a jeho výške, ak nie je určená 
týmto predpisom, do 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti. 
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(6)  Podmienkou poskytnutia príspevku na sociálnu výpomoc a peňažnú pôžičku z prostriedkov sociálneho fondu 
je, že zamestnanec je v nepretržitom pracovnom pomere s VP UK najmenej 1 rok pred udalosťou, ktorá  je 
dôvodom jeho žiadosti o príspevok, s výnimkou poskytnutia príspevku podľa písmen a) a b) odseku (4) tohto 
článku.  

 
(8) Príspevok zo sociálneho fondu poskytuje VP UK v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania 

ustanovenou osobitným predpisom pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov. 
 
(9)  VP UK nesmie poskytovať príspevok zo sociálneho fondu na účely odmeňovania za prácu. 
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia  

 
(1) Príjmy  zo sociálneho fondu sa zdaňujú podľa §5 ods. 1 písm. f) a §15 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem príspevku na zabezpečenie stravovania.  
 

(2) Príslušný zamestnanec vedie evidenciu o všetkých poskytnutých príspevkoch zo sociálneho fondu 
a zabezpečuje ich vyplácanie a zdaňovanie v súlade s platnými predpismi a touto smernicou.  

 
Článok 5 

Platnosť a účinnosť 
 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom je podpisu.  
 

 
 
 
V Bratislave, dňa 01.05.2017 
 

              
 
              prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.  

                   riaditeľ  
 
 
Prílohy: 

1) Kalkulácia ceny stravného lístka  


