
 

  Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

na kalendárne roky 2021-2022 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady 

hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 ( ďalej 

len SF ) v pôsobnosti zamestnávateľa. Príspevok zo SF sa poskytuje rodinným 

príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ, alebo jeho právny 

predchodca zamestnával ku dňu odchodu dôchodku. Odborová organizácia aktívne 

spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použití SF. 

2. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa 

potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a Odborovou 

organizáciou. 

3. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 

4. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa 

č.ú..0552174658/0900. Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 15 

dní kalendárneho mesiaca vo forme preddavkov z predpokladaného ročného 

základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie povinného prídelu vykoná 

zamestnávateľ najneskôr do konca druhého mesiaca v nasledujúcom kalendárnom 

roku. 

5. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky so SF s Odborovou 

organizáciou. 

6. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený 

zamestnanec zamestnávateľa Marianna Siváková. 

 

Čl. 2 

Rozpočet sociálneho fondu 

 

1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2021 

 

a. Povinný prídel vo výške 1%+ ďalší prídel vo výške 0,25 % 12 000,00 €       

b. Zostatok SF z predchádzajúcich rokov               11 239,09 € 

c. Splátok pôžičiek poskytnutých z FKSP                       0,00  € 

d. Splátky návratných sociálnych výpomocí                      0,00  € 

 

Spolu:                  23 239,02 € 

 

 



 

2. Výdavky so sociálneho fondu za rok 2020 

Zostatok z roku 2019                            11 239,09  € 

Príjem v roku 2020                                12 244,16 € 

 

a. Stravovanie                                                         4 249,70 €   

b. DDP                                                                           1,86 € 

c. Sociálna výpomoc nenávratná                               200,00 €  

d. Sociálna výpomoc návratná                                       0,00 €   

e. Dary                                                                     1 800,00 € 

f. Liečebná starostlivosť                                                 0,00 €  

g. Rekreačné pobyty                                                       0,00 €   

h. Exkurzno-vzdelávacie zájazdy                                    0,00 € 

i. Detské rekreácie                                                         0,00 €  

j. Telovýchova                                                                0,00 € 

k. Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť             0,00 €  

                                                                         ----------------------- 

Spolu výdavky za rok 2020:                               6 251,56 €    

                  Zostatok k 31.12.2020:                               17 231,69 €                      

 

 

Čl. 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

Stravovanie 

 

1. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej 

jedálni nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na jeden 

odobratý obed príspevok vo výške 0,35 €. 

2. Zamestnávateľ neposkytuje zamestnancom na závodné stravovanie mimo 

školskej jedálne nad rámec všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na 

jeden odobratý obed príspevok. 

 

Sociálna výpomoc nenávratná 

Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorázovú sociálnu 

výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácii v rodine do výšky 266 €. 

1. Pri úmrtí manžela(ky) poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov vo výške :  

-                        170 € 

- Pri 1 dieťati.....200 € 

- Pri 2 deťoch....250 € 

- Pri 3 a viac deťoch...300 € 

 



2. Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine do 100 €. 

 

3. V mimoriadne závažných dôvodoch ( napr. živelná pohroma ) poskytnú sociálnu 

výpomoc diferencovane, vo výške: 

 

- 1/10 z vyčíslenej škody do sumy 3320 € 

- Ak je škoda vyššia ako 3320 € maximálne vo výške 3320€ 

 

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 

- Potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody 

- Potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody 

- Fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti 

- Potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti 

 

4. Na špecializované zdravotné úkony ( ak ich nehradí, alebo len čiastočne hradí 

zdravotná poisťovňa ) diferencovane do výšky 166 €. 

 

Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 

- Potvrdenie o výkone zdravotného úkonu, alebo 

- Potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške nákladov, ktoré znáša poistenec 

(zamestnanec), kde budú uvedené celkové náklady, náklady poisťovne, náklady 

poistenca, alebo 

- Potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške celkových nákladov (z toho vyčíslené: 

náklady, ktoré hradí poisťovňa a náklady, ktoré hradí poistenec). 

 

5. Pri dlhodobej PN trvajúcej viac ako mesiac. Výpomoc do výšky 100 €, môže sa 

poskytnúť raz za kalendárny rok. 

 

6. Pri dlhodobej PN trvajúcej viac ako 2 mesiace, výpomoc do výšky 200 €. Môže sa 

poskytnúť raz za 2 roky. 

 

Sociálna výpomoc návratná 

Návratná sociálna výpomoc sa zo sociálneho fondu nebude realizovať. 

 

 

Dary 

 

Zo SF zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary po preukázaní nároku: 

 

- Zamestnancovi pri dovŕšení 50-teho roku života 200 € 

- Zamestnancovi pri dovŕšení 60-teho roku života  100 € 

- Pri prvom odchode do dôchodku vo výške       200 € 

- Za záchranu života vo výške                               100 € 

- Pri narodení dieťaťa                                             100 € 

 

 



Liečebná starostlivosť 

Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na rehabilitáciu do výšky 100 € pri návšteve 

rehabilitačného zdravotného zariadenia raz za 3 roky, na základe písomnej žiadosti 

a pokladničného dokladu. 

Rekreačné pobyty 

Zamestnávateľ bude poskytovať príspevok na rekreačné pobyty organizované 

zamestnávateľom a Odborovou organizáciou, na EXOD a doplnkové rekreácie zverejnené 

v Učiteľských novinách a Aktualitách zväzu najviac do výšky 50% na jeden pobyt v roku na 

zamestnanca. 

Exkurzno – vzdelávacie zájazdy 

Zo SF sa budú hradiť náklady exkurzno-vzdelávacích zájazdov v tuzemsku i v zahraničí 

zamerané na doškoľovanie zamestnancov. Z prostriedkov SF sa poskytne príspevok do 

výšky 500 €. 

Detské rekreácie 

Zamestnávateľ prispieva na regeneračno-oddychový pobyt a výcvikové kurzy organizované 

pre deti zamestnancov 35 €. Účastník je povinný požiadať zamestnávateľa na základe 

dokladu o zaplatení rekreácie alebo kurzu. 

Telovýchova 

Zo SF sa poskytne príspevok na športové akcie organizované zamestnávateľom 

a Odborovou organizáciou, podľa plánu práce  rozpočtu SF – do 300 € na rok 2021. 

Kultúrna, spoločenská a vzdelávacia činnosť 

1. Zo SF sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení, 

spoločenských posedení so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku, 

s bývalými zamestnancami, školských zariadení a školských jedální, školení 

v otázkach BOZP, pracovnoprávnych vzťahoch do výšky 30 € na osobu. 

2. Na vzdelávanie v rámci kariérneho rastu v súlade s potrebami školy raz 

v kalendárnom roku 20 € ak náklady neboli hradené z iných prostriedkov školy. 

 

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021, ich účinnosť končí 

31.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................      ........................................... 

    Zamestnávateľ         odborová organizácia 



   

 

 

 

 


