
                                                                                            Príloha  KZ - B 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 
§ 7 – použitie sociálneho fondu 

 
Článok  1 

Všeobecné ustanovenia 

 

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

hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu (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 do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so 

zamestnávateľom na tvorbe a použití sociálneho fondu. 

 

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. 1709748256/0200. 

Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1,05 % zo súhrnu funkčných platov 

zamestnancov.  

 

5. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s odborovou organizáciou. 

 

6. Za dodržanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa Jarmila Ondášová. 

 

Článok   2 

Rozpočet sociálneho fondu 

 

1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2015 

a)   predpokladaný povinný prídel vo výške 1,05%          1744,00  € 

b)   zostatok SF z predchádzajúceho roka                             38,40  € 

      SPOLU :                                                                      1782,40 € 

 

2. Výdavky za rok 2014:                                                       1 861,82 € 

Viď Kniha soc.fondu 

 

Článok   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 0,30 €, s účinnosťou od 1.4.2015 

2. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie mimo školskej jedálne 

nad rámec včeobecne platných predpisov (§ 152 ZP) na jeden stravný lístok vo výške 

0,30 €, s účinnosťou od 1.4.2015 

  



Sociálna výpomoc nenávratná 

     Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorazovú sociálnu 

výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine: 

1. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti – ak sa sústavne pripravujú na 

budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo 

a mentálne postihnuté, druh, družka, ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy 35 € 

2. Pri úmrtí manžela (ky) poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov vo výške 35 € 

3. Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine. 

4. V mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) môže organizácia 

poskytnúť sociálnu výpomoc diferencovane do výšky: 

- 1/10 z vyčíslenej škody do sumy 1 000 € 

- ak je škoda nižšia ako 1 000 €, maximálne vo výške 100 €. 

          Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 

- potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody 

- potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody 

- fotokópiu listu vlastníctva nehnuteľnosti 

- potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti. 

5. Nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch 

s následným dlhodobým liečením do výšky 35 €. Príloha k žiadosti o sociálnu výpomoc 

obsahuje : 

- potvrdenie o nákupe liekov 

- fotokópia odporúčania nákupu liekov lekárom. 

 

Dary 

     Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary po preukázaní nároku: 

- zamestnancovi pri pracovnom jubileu 25 rokov poskytne peňažný dar vo výške  

100 €, zamestnancovi so skráteným pracovným úväzkom poskytne  

      peňažný dar  krátený úmerne tomuto úväzku, 

- zamestnancovi odchádzajúcemu do dôchodku poskytne peňažný dar vo výške  

70 €, 

- na zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca, ak sa poslednej rozlúčky zúčastní 

zástupca zamestnávateľa, alebo odborového orgánu, v sume 20 €. 

 

Liečebná starostlivosť 

     Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na : 

- liečebnú starostlivosť do výšky 50 € na základe písomnej žiadosti a potvrdení 

o zaplatení liečby. 

 

Rekreačné pobyty 

      - Zamestnávateľ poskytne členom OZ príspevok na rekreačné pobyty organizované 

zamestnávateľom a odborovou organizáciou, na EXOD a doplnkové rekreácie zverejnené 

v Učiteľských novinách a Aktualitách zväzu najviac do výšky  35 € na jeden pobyt v roku na 

zamestnanca po predložení pokladničného dokladu o zaplatení pobytu. 

      

 

Exkurzno-vzdelávacie zájazdy 

     Zo sociálneho fondu sa môžu hradiť náklady exkurzno-vzdelávacích zájazdov v tuzemsku 

i v zahraničí zamerané na doškoľovanie zamestnancov. Z prostriedkov sociálneho fondu môže 

byť poskytnutý príspevok do výšky 10 €. Účastník je povinný v prípade neodôvodnenej 

neúčasti uhradiť skutočné náklady na osobu. 



 

Telovýchova a iné spoločenské podujatia 

     Zo sociálneho fondu môže byť poskytnutý príspevok na organizovanie: 

- výročná schôdza členov odborového zväzu – prenájom miestnosti - 150 € 

- na spoločenské posedenia pri príležitosti osláv Dňa učiteľov – prenájom 

miestnosti – 300 € 

                  -     rekondičný deň zamestnancov – prenájom miestnosti - 500 € 

 

      

 

 

 

      

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2015. 

 

 

 

 

 

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

       odborová organizácia                                                                            zamestnávateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


