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Príloha č. 5 ku KZ 

 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

na rok 2023 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu tvoria na rok 2023 tvoria prílohu    

Kolektívnej zmluvy a podrobnejšie upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, 

rozpočet a hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994      

Z. z. (ďalej len “SF“) v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.  

2. Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii, zamestnancom a ich rodinným 

príslušníkom (manžel, manželka a ich nezaopatrené maloleté dieťa) a bývalým 

zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca zamestnával ku dňu 

odchodu do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom      

na tvorbe rozpočtu a použití SF. 

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

zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a odborovou organizáciou. 

4. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa, číslo účtu vo formáte      

IBAN: SK7956000000000503948004. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční           

do piatich dní po dni výplaty mzdy, vo výnimočných prípadoch do konca kalendárneho 

mesiaca. 

5. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr                

do 31. januára nasledujúceho roka. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú                      

do nasledujúceho obdobia. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, 

vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru. 

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

7. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa, Mgr. Daniela Baluchová, hospodárka MŠ a predseda odborovej 

organizácie. 
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Článok 2 

Rozpočet a tvorba sociálneho fondu 

 

1. Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2023: 

a/  povinný prídel vo výške 1 %                                2800,00 € 

b/  ďalší prídel vo výške 0,25 %             700,00 € 

c/  zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                427,58 € 

                

 Spolu:   3927,58 € 

 

 

Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 

 

1 REGENERÁCIA PRACOVNEJ SILY 

 1.1 Tematické poznávacie zájazdy a profesijné zájazdy 

Zájazdy môžu byť organizované podľa záujmu a profesijného zamerania pre kolektív 

zamestnancov v trvaní maximálne 3 dní po dohode predsedu odborovej organizácie        

so zamestnávateľom. Z prostriedkov SF sa uhradia náklady na dopravu v plnej výške      

a ubytovanie do výšky schválenej sociálnou radou. Rodinní príslušníci nárok                     

na príspevok nemajú. Pobytovú daň a špeciálne príplatky si hradia zamestnanci v plnej 

výške. Iné zájazdy pre zamestnancov, ich rodinných príslušníkov a dôchodcov sa 

organizujú podľa záujmu. Ponuky prerokuje a výšku príspevku zo sociálneho fondu určí 

Rada SF. 

Predseda odborovej organizácie nahlási záujem o organizáciu zájazdu pre kolektív 

zamestnancov materskej školy v termíne do 28. februára kalendárneho roka.  

 

1.2  Starostlivosť o zdravie zamestnancov – liečebno-rehabilitačné (ozdravné) 

a relaxačné pobyty 

1.2.1 Na základe uzavretých zmlúv s vybranými liečebňami budú organizované                    

pre zamestnancov týždenné ozdravné pobyty. Príspevok zo SF sa stanovuje do výšky max. 

100 € na zamestnanca. Rodinní príslušníci hradia celú hodnotu poukazu. Príspevky               

zo SF budú zamestnancom pridelené na základe žiadosti odsúhlasenej sociálnou radou. 

1.2.2 Príspevok zo SF sa poskytuje aj na individuálne ozdravné a relaxačné pobyty 

v zariadeniach vybratých podľa záujmu zamestnanca, a to vo výške 50 % z celkovej 

hodnoty ceny pobytu za zamestnanca, maximálne však do výšky 100 € a jedenkrát                 

za 3 roky. Rodinní príslušníci hradia celú hodnotu poukazu. Príspevky zo SF budú 
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zamestnancom pridelené na základe žiadosti odsúhlasenej sociálnou radou a po predložení 

dokladu o hodnote pobytu a jeho úhrade.  

1.2.3 Z prostriedkov SF sa poskytne príspevok na pobyt v rekreačných zariadeniach ZO 

OZ (Čingov, Kežmarské Žľaby) na maximálne 5 dní vo výške 20 € na 1 lôžko/noc                 

pre zamestnanca a 5 € na 1 lôžko/noc pre rodinného príslušníka. 

1.2.4 Príspevok na detský tábor pre deti zamestnancov sa poskytuje vo výške 40 €                  

na 1 dieťa. Príspevok bude pridelený na základe žiadosti odsúhlasenej sociálnou radou. 

Zamestnanec musí zamestnávateľovi nahlásiť písomnou žiadosťou záujem 

o poskytnutie príspevku uvedeného v bode 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 a 1.2.4 vopred: 

 do 31.01.2023 na 1. kalendárny polrok (január až jún 2023), 

 do 31.05.2023 na 2. kalendárny polrok (júl až december 2023). 

 

Z aktivít uvedených v bodoch  1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 a 1.2.4 môže zamestnanec využiť 

príspevok len na jednu aktivitu v kalendárnom roku.  

 1.3 Kultúra 

 Zo SF sa poskytnú finančné príspevky na úplnú alebo čiastočnú úhradu: 

1.3.1 Nákladov spojených s organizovaním Dňa učiteľov, metodických stretnutí 

zamestnancov a kultúrno-spoločenských podujatí. Na slávnostnú večeru pri príležitosti 

Dňa učiteľov prispeje SF v plnej výške na zamestnanca. 

1.3.2 Vstupeniek na kultúrne podujatia, vernisáže organizované zamestnávateľom a ZO OZ 

(na prehlbovanie a upevňovanie kolektívnych vzťahov). 

Výšku finančného príspevku na kultúrnu akciu určí sociálna rada. 

 

1.4 Vzdelávacie aktivity 

Príspevok zo SF môže byť použitý aj na pokrytie nákladov spojených s organizovaním 

vzdelávacích aktivít a školení pre zamestnancov zamestnávateľom. Použitie prostriedkov  

SF pre tento účel schváli sociálna rada a uplatniť sa môže maximálne 1 x ročne. 

 

1.5 Príspevok vo forme poukážky 

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily môže byť poskytnutý zamestnancom aj formou 

zakúpenej poukážky s následným zdanením. Výšku hodnoty poukážky určuje sociálna 

rada. 

 

1.6 Športové aktivity 

Príspevok zo SF môže byť použitý aj na pokrytie nákladov spojených s organizovaním 

športových aktivít pre zvyšovanie kvality zdravia zamestnancov a psychohygieny (napr. 
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bowling, plávanie, kalanetika a iné). Použitie prostriedkov SF pre tento účel schváli 

sociálna rada a uplatniť sa môže maximálne 1 x ročne. 

    

2 STRAVOVANIE 

 

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec 

všeobecne platných predpisov (§ 152 ZP) príspevok v sume 0,11 € na jeden odobratý obed, 

ak je zamestnanec prítomný v práci. Príspevok na jedno hlavné jedlo je poskytovaný ako 

nepeňažné plnenie, a preto nepodlieha dani z príjmu. Tento príspevok bude uhradený                    

na základe faktúry vystavenej vedúcou školskej jedálne.  

 

3 SOCIÁLNA VÝPOMOC 

 

Zo SF budú poskytované jednorazové nenávratné sociálne výpomoci: 

3.1 pri úmrtí zamestnanca  …………………………………………….....    100,- €, 

Pri úmrtí zamestnanca sa finančná výpomoc na pohrebné trovy poskytuje rodinnému 

príslušníkovi, prípadne iným pozostalým, ktorí sa preukážu dokladmi o úhrade nákladov 

na pohreb zamestnanca. 

3.2 pri úmrtí rodinného príslušníka  (manžel/ka, dieťa) ...…………….........   150,- €, 

3.3 pri dlhodobom ochorení zamestnanca  ………………………………....   100,- €. 

          Táto výpomoc sa poskytuje zamestnancovi raz v kalendárnom roku, a to pri dlhodobom  

          ochorení zamestnanca – práceneschopnosť minimálne 4 mesiace. 

Sociálna výpomoc sa poskytne na základe žiadosti zamestnanca/rodinného príslušníka 

doloženej dokladom (kópiou úmrtného listu, potvrdením odborného lekára 

o práceneschopnosti). Táto výpomoc sa poskytuje iba raz ročne. 

 

4  INÉ POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU 

Iné použitie sociálneho fondu umožňuje poskytnúť zamestnancom peňažné a nepeňažné dary 

po predchádzajúcom schválení sociálnou radou na: 

4.1 zakúpenie nepeňažných darov (darčekových predmetov) pre všetkých zamestnancov 

raz ročne pri slávnostnej príležitosti maximálne do výšky 30 €,  

4.2 zakúpenie kytice začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi pri uvítaní do praxe,   

pri okrúhlych životných jubileách zamestnancov a pri prvom odchode do starobného 

dôchodku maximálne vo výške 30 €  na osobu, 

4.3 organizáciu slávnostného posedenia pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka 

v plnej výške, maximálne do výšky 30 € na osobu, 
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4.4 finančnú odmenu pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva pedagogicky 

prospešnú činnosť v spojitosti s ocenením zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov          

vo výške 100 €, 

4.5 finančnú odmenu nepedagogickému zamestnancovi v spojitosti s ocenením 

zamestnancov pri príležitosti Dňa výživy vo výške 100 €, 

4.6 zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca maximálne do výšky 40 €,  

4.7 nákup ochranných, hygienicko-epidemiologických a preventívnych prostriedkov počas 

vyhlásenia mimoriadnej situácie, príp. krízového stavu vládou SR do výšky 30 €. 

O výške jednotlivých príspevkov rozhodne sociálna rada. 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Každá zmena rozpočtu a zásad pre tvorbu a použitie SF podlieha schváleniu Rady SF. 

2. Zásady pre tvorbu a použitie SF sú súčasťou KZ a nadobúdajú účinnosť dňom  01.01.2023 

a končia dňa 31.12.2023.  

 

V Košiciach, dňa 25.01.2023 

 

 

 

 

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

      za zamestnávateľa                                                                        za odborovú organizáciu  

   Mgr. Eva Chovancová                                                                        Ľubica Švantnerová 

 riaditeľka materskej školy                                                                      predseda ZO OZ 


