
UNIVERZITA    KOMENSKÉHO   V    BRATISLAVE 

REKTORÁT 

Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava 16 

Číslo: 1651/2005 B II/l  

Zásady 

pre poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu na dopravu do zamestnania a späť 

zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave 

1. Univerzita Komenského v Bratislave v súlade s ustanovením § 7 ods.3 písm. a) zákon č 
152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.286/92 Zb. o daniach z 
príjmov v znení neskorších a súvisiacich predpisov od 1.9.2005 poskytne svojim 
zamestnancom príspevok zo sociálneho fondu na dopravu do zamestnania a späť vo výške 20% 
z vynaložených nákladov do zamestnania a späť v príslušnom mesiaci pri splnení nasledujúcich 
podmienok: 
a) Zamestnanec je na UK v hlavnom pracovnom pomere 
b) Skutočné výdavky na dopravu do zamestnania a späť pravidelnou autobusovou dopravou s 

výnimkou mestskej hromadnej dopravy a osobnou železničnou dopravou sú vyššie ako 
200,- Sk mesačne. 

c) Priemerný mesačný zárobok zamestnanca nepresahuje dvojnásobok životného minima 
(9.460,- Sk) 

2. Zamestnanec si svoju požiadavku uplatňuje na formálnej žiadosti, ktorá tvorí prílohu týchto 
zásad, a to spolu s predložením dokladov o skutočne vynaložených výdavkoch na dopravu do 
zamestnania a späť (napr. cestovné lístky-mesačný, týždenný a pod.) na referát personalistiky 
príslušnej súčasti UK. Tento zabezpečí kontrolu splnenia podmienok a zároveň vypracuje 
zoznam zamestnancov, ktorí spĺňajú v príslušnom mesiaci podmienky na poskytnutie 
príspevku na dopravu do zamestnania a späť a odstúpi ho mzdovej účtami na kontrolu a 
spracovanie výplaty príspevku. 

3. Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu sú príjmami zo závislej činnosti a podliehajú zdaneniu 

4. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.septembra 2005. 

 
doc. PhDr. František Gahér, PhD. rektor UK  

y 

 
doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. predseda Rady OZ PŠaV na UK 

 



Žiadosť 
o poskytnutie príspevku na dopravu do zamestnania zo sociálneho fondu 

Žiadateľ: 

Trvalé bydlisko:  

Pracovisko na UK: 

(uviesť miesto výkonu práce) 

Na základe ustanovenia § 7 ods. 3 písm. a/ zákona č. 152/94 Z.z. o sociálnom fonde v znení 

neskorších a súvisiacich predpisov a Zásad pre poskytovanie príspevku zo sociálneho fondu na 

dopravu do zamestnania zamestnancom Univerzity Komenského v Bratislave, žiadam o poskytnutie 

príspevku na dopravu do zamestnania a späť zo sociálneho fondu. 

Príloha: cestovné lístky Za správnosť zodpovedá 

V Martine: ......................................                                 Podpis žiadateľa:........................................... 

 

Potvrdenie referátu personálnej práce o plnení podmienky skutočnej výšky nákladov na dopravu 

do zamestnania a späť. Nárok na poskytnutie príspevku na dopravu zo sociálneho fondu má 

zamestnanec UK, ak jeho priemerná mzda v príslušnom mesiaci nepresahuje dvojnásobok životného 

minima. 

Výška nákladov: ......................................... Sk  

 

Dátum: ........................................................  .................................................. 

                                                                                                        podpis referentky personálnej práce 

 

Potvrdenie mzdovej učtárne o plnení podmienky výšky priemernej mesačnej mzdy za 

mesiac:..................................... priemerná výška mzdy: ................................Sk. 

 

Dátum:.......................................... .............    ..................................................... 

                                                                                                podpis referentky mzdovej učtárne 

 

Rozhodnutie: 

Súhlas - nesúhlas 

V Martine ..................................................... tajomníčka (podpis) 


