
Príloha č. 2 

 

Tvorba fondu, výška fondu, použitie fondu a podmienky      

a poskytovania príspevkov z fondu 

zamestnancom a odborovej organizácii v roku 2019 
 

                Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

/1/ V tejto prílohe sa  upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet 

a  hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len "SF") 

v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.  

 

 Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s čl. 27 tejto KZ,  

zamestnancom a ich  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 rozpočtu a použitia 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: 

SK7202000000001634884957.  

 

/5/ Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu 

platu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr  31. 

januára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté 

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

 

/6/ Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii na jej účet vo VÚB č. účtu 

SK7202000000001634884957  príspevok z fondu na úhradu nákladov  odborovej organizácie 

vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb nevyhnutných na realizáciu  

kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných 

zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ak sa prostriedky podľa predchádzajúcej vety 

v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť týchto prostriedkov môže byť 

použitá v nasledujúcom roku. 

 

/7/ Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF  odborovou 

organizáciou. 

 

/8/ Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený 

zamestnanec zamestnávateľa  a predseda odborovej organizácie. 

 

 

 

 

 



           Čl. 2 

        Rozpočet sociálneho fondu 

 

1.Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2019 

A. Zostatok finač. prostriedok z roku 2018                  8593,11 

 B. Povinný prídel vo výške 1% a ďalšieho podľa § 3 ods.1b  12 903,99          

              ________________ 

Spolu:  21497,10              

 

2. Predpokladané výdavky zo sociálneho fondu na rok 2019 

A. Stravovanie zamestn. nad rozsah ustanovený osob. predpisom 7072,10 

B. Sociálna výpomoc nenávratná         300, - 

C. Sociálna výpomoc návratná         200,- 

D. Regenerácia pracovnej sily        9000,- 

E. Exkurzno-vzdelávacie zájazdy      1000,- 

F. Rekreácie /11x275,-/       3025,- 

G. Školenia          200,- 

H. Kultúrna a spoločenská činnosť         500,- 

CH. Dary           200,- 

          –––––––––––––––– 

         Spolu: 21 497,10 

 

          

            Čl. 3 

            Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

 

A. Stravovanie 

 

1.  Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na stravovanie mimo školskej jedálne na jeden 

odobratý obed príspevok  v sume  0,5 €. 

 

B. Sociálna výpomoc nenávratná 

 

Zamestnávateľ po schválení odborovou organizáciou poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc 

zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine: 

 

1.Pri úmrtí manžela/ky poskytnú sociálnu výpomoc druhému z manželov vo výške:100 € 

 

2. Pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia situácie v rodine: 200 € 

 

3.Na nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch s následným 

dlhodobým liečením najmenej 1 mesiac do výšky 100,- € 

/Príloha k žiadosti o sociálnu výpomoc obsahuje: 

- potvrdenie o nákupe liekov 

- odporúčanie nákupu liekov lekárom./ 

 

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

poisťovňa) diferencovane do výšky 100,- €,  

/Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc: 

- potvrdenie o výkone zdravotného úkonu alebo 



- potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovni o výške nákladov, ktoré znáša zamestnanec, kde 

budú uvedené celkové náklady, náklady poisťovne, náklady poistenca, alebo 

- potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne o výške celkových nákladov, z toho vyčíslené 

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

 

5.V mimoriadne ťaživej finančnej situácii v rodine diferencovane, do výšky 100,- €, výpomoc sa 

poskytne raz za dva kalendárne roky. 

 

C. Sociálna výpomoc návratná 

 

1.Zamestnancovi sa poskytne sociálna výpomoc návratná do výšky 200 €.  Zamestnanec predloží 

žiadosť  predsedovi odborovej organizácie, ktorý ju po prerokovaní vo výbore odborovej 

organizácie s jeho vyjadrením odstúpi zamestnávateľovi. Zamestnávateľ v spolupráci s výborom 

OZ stanoví splátky a dobu, do ktorej je nutné predmetnú sumu splatiť. 

 

2.Pri skončení pracovného pomeru sa zamestnanec zaviaže vrátiť sociálnu návratnú výpomoc do 

troch mesiacov.  

 

D. Regenerácia pracovnej sily 

Zo sociálneho fondu sa bude hradiť regenerácia pracovnej sily max. do výšky 100 € na 

zamestnanca. 

 

F. Rekreácie 

Zo sociálneho fondu sa bude hradiť povinný príspevok na rekreáciu v zmysle §152 zákona 

311/2017 Z.z  vo výške najviac 275 eur na zamestnanca /3025,- eur za rok/. 

 

G. Školenia 

Z prostriedkov sociálneho fondu sa poskytne príspevok do sumy 200 eur  €. Účastník je povinný v 

prípade neodôvodnenej neúčasti uhradiť skutočné náklady na osobu. 

 

H. Kultúrna a spoločenská činnosť 

 Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok na organizovanie divadelných predstavení, 

spoločenských posedení so zamestnancami vo výške 20 €  na osobu  

 

CH. Dary 

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom dary po preukázaní nároku: 

- za bezplatné darcovstvo kostnej drene vo výške 50 € 

- za záchranu života vo výške 150 € 

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

zamestnávateľa, alebo odborového orgánu 50 € 

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ.  

 

 

Dunajská Lužná 20.12. 2018 

 

 

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

PaedDr. Iveta Slobodníková    Mgr. Štefánia Mináriková 

štatutárny zástupca zamestnávateľa                  predsedníčka ZO OZ 


