ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JOZEFA MURGAŠA
HORNÁ 22, ŠAĽA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSADY PRE TVORBU A POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU
NA ROK 2019
(DODATOK KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE)
Článok 1
Zamestnávateľ v súlade so Zákonom NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, v znení
neskorších predpisov, tvorí sociálny fond (ďalej len „fond“) spôsobom a vo výške dohodnutej
v kolektívnej zmluve (ďalej len „KZ“).
Článok 2
Fond slúži zamestnancom, ktorých zamestnávateľ zamestnáva v pracovnom pomere na
plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov. Prílohou týchto
„Zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu“ je aj rozpočet sociálneho fondu. V priebehu
roka sa môžu položky rozpočtu upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení
zamestnávateľom a odborovou organizáciou.
Článok 3
Tvorba sociálneho fondu
Fond sa tvorí:
ako úhrn povinného a dohodnutého prídelu vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých miezd
zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok.
Článok 4
Zostatok sociálneho fondu
Zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.
Článok 5
Čerpanie sociálneho fondu





Zamestnávateľ v súlade so zákonom o sociálnom fonde poskytne z fondu:
príspevok na závodné stravovanie zamestnancov
príspevok na dopravu do zamestnania (podľa v súčasnosti platných legis. predpisov)
sociálnu výpomoc nenávratnú
dary







príspevok na regeneráciu prac. sily
príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia
vianočný príspevok
ostatné nepeňažné plnenia v oblasti starostlivosti
liečebná starostlivosť
Článok 6
Príspevok na závodné stravovanie zamestnancov

Príspevok na závodné stravovanie sa finančne vykryje z rozpočtu na rok 2018 najmenej 40%
z povinného prídelu a ostatné finančné krytie sa použije zo zostatku z minulého roka.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni príspevok z fondu
na závodné stravovanie zamestnancov vo výške 0,24 Eur na hlavné jedlo. Vedúca ŠJ mesačne
vystaví zoznam zamestnancov na základe svojej evidencie zamestnancami odobratých obedov.
Zamestnávateľ sumu uvedenú na zozname zamestnancov uhradí z účtu sociálneho fondu
bezhotovostným prevodom na výdavkový účet školy, z ktorého sa suma stravného za
zamestnancov uhradí na stravovací účet školskej jedálne. Takto poskytnutý príspevok
nepodlieha zdaneniu. Príspevok sa poskytuje zamestnancom, ktorí majú uzavretú pracovnú
zmluvu s poskytovateľom príspevku.
V prípade, že zamestnávateľ nemá možnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov stravovanie,
lebo v okolí výkonu práce sa nenachádza žiadne stravovacie zariadenie, poskytuje
zamestnancom finančný príspevok, a to čiastočne aj zo sociálneho fondu. V danom prípade nie
sú naplnené podmienky § 5 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov pre oslobodenie od dane.
Aj keď takýto príspevok je poskytnutý v súlade s § 152 ods. 6 Zákonníka práce, u zamestnanca
je v plnej výške zdaniteľným príjmom. Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa finančný
príspevok na stravu zo sociálneho fondu, tento príspevok nie je oslobodený od dane.
Článok 7
Príspevok na dopravu do zamestnania
Zamestnávateľ poskytne každému zamestnancovi, u ktorého vzniká nárok podľa § 7 odst.3
písm. a/ Zákona o sociálnom fonde príspevok na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorých funkčný plat nepresahuje 50% priemernej nominálnej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve (ďalej NH SR) zistenej Štatistickým úradom SR (ďalej
ŠÚ SR) za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorí sa tvorí fond.
Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi jednorazový príspevok na dopravu do zamestnania a
späť v sume 10 Eur najneskôr vo výplatnom termíne za mesiac november, ak
 zamestnanec odpracoval v polroku najmenej dva mesiace (príspevok sa kráti na polovicu,
ak pracovný úväzok zamestnanca je menší ako polovičný pracovný úväzok)
 zamestnancovi, ktorý denne dochádza do zamestnania a jeho príjem je vyšší ako 50%
priemernej nominálnej mesačnej mzdy v NH SR zistenej ŠU SR za kalendárny rok
predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond
Po zdanení sa príslušná suma prevedie bezhotovostným prevodom na osobný účet pracovníka,
ktorému v danom období vznikol nárok na príspevok.

Článok 8

Príspevok na sociálnu výpomoc nenávratnú
Zamestnávateľ po obdržaní žiadosti od zamestnanca a schválení Odborovou organizáciou
poskytne jednorazovú nenávratnú sociálnu výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa
sociálnej situácie v rodine:
a)
pri úmrtí rodinného príslušníka – manžela, manželky zamestnanca sumu 100,00 Eur
b)
pri úmrtí zamestnanca sa poskytne sociálna výpomoc druhému z manželov vo výške:
pri 1 dieťati
100,00 Eur
pri 2 deťoch
130,00 Eur
pri 3 a viac deťoch
170,00 Eur
Za deti sa pre účely týchto zásad považujú deti sústavne sa pripravujúce na budúce
povolanie do 25. roku veku.
c)
pri úmrtí dieťaťa podľa individuálneho posúdenia sociálnej situácie v rodine v sume
100,00 Eur
d)
pri úmrtí zamestnanca, ktorý sa sám staral o dieťa sústavne sa pripravujúce na budúce
povolanie v sume 100,00 Eur
e)
v mimoriadne závažných dôvodoch – napr. živelná pohroma, poskytnú sociálnu
výpomoc vo výške 1/10 z vyčíslenej škody do 1 660 Eur, ak je škody vyššia ako
1 660 Eur, výpomoc sa poskytne najviac do výšky 166 Eur. Ak poisťovňa uhradí celú
výšku vzniknutej škody, zamestnancovi nevzniká nárok na sociálnu výpomoc. Tento
príspevok si zamestnanec môže uplatniť iba 1 krát za kal. rok
f)
pri dlhodobej práceneschopnosti, ktorá trvá dlhšie ako 3 mesiace v sume 50,00 Eur.
Taktiež tento príspevok môže byť zamestnancovi poskytnutý iba 1 krát za kal. rok.
K žiadosti o sociálnu výpomoc treba priložiť nasledovné doklady:
k bodom a) – d):
úmrtný list
k bodu e):
potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody
potvrdenie poisťovne o výške vyplatenej náhrady škody
fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti
potvrdenie miestnej samosprávy o vzniku udalosti
k bodu f):
potvrdenie o PN, doložené k spracovaným mzdám
Článok 9
Dary
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom vecné, alebo peňažné dary:
a) pri dovŕšení 50. roku života sa vyplatí v hotovosti dar vo výške 100,00 Eur
zamestnancovi, ktorý je v organizácii zamestnaný viac ako 5 rokov
b) pri dovŕšení 60. roku života sa vyplatí v hotovosti dar vo výške 150,00 Eur
c) zamestnancovi, ktorý je v organizácii zamestnaný viac ako 5 rokov
d) pri prvom odchode do starobného dôchodku maximálne do výšky 100,00 Eur
zamestnancovi, ktorý je v organizácii zamestnaný viac ako 5 rokov
Tieto finančné dary budú vyplácané bezhotovostným prevodom v príslušnom mesiaci,
v ktorom zamestnanec dovŕšil vek vyššie uvedeného jubilea na osobný účet zamestnanca.
e) na zakúpenie venca pri úmrtí zamestnanca, ak sa poslednej rozlúčky zúčastní zástupca
zamestnávateľa alebo odborového orgánu do výšky 40,00 Eur

f) pri narodení dieťaťa (odmena, kvetinový dar) do výšky 50,00 Eur
g) pri vstupe do manželstva (odmena, kvetinový dar) do výšky 50,00 Eur
h) darcovstvo krvi ocenené plaketou vo výške 60,00 Eur.
Článok 10
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily.
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily bude činiť 20,00 Eur na každého pracovníka (podľa
stavu finančných prostriedkov sa jeho výška môže znížiť alebo zvýšiť so súhlasom riaditeľa
školy). Uvedené príspevky budú realizované bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet,
bez dokladovania účasti. Príspevok na regeneráciu prac. sily sa bude prevádzať 1x za rok,
konkrétne v mesiaci november 2019. Tento príspevok sa úmerne kráti v prípade, keď
zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru, alebo ukončil pracovný pomer v priebehu roka
2019, prípadne počas roka odišiel na peňažnú pomoc v materstve, alebo rodičovskú dovolenku,
alebo pracuje na skrátený pracovný úväzok.
Článok 11
Príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia
Príspevok na kultúrno-spoločenské a športové podujatia bude vyplácaný do výšky 20,00 Eur
na každého pracovníka (podľa stavu finančných prostriedkov sa jeho výška môže znížiť alebo
zvýšiť so súhlasom riaditeľa školy). Uvedené príspevky sa budú realizovať bezhotovostným
prevodom na jeho bankový účet, bez dokladovania účasti. Príspevok na kultúrno-spoločenské
a športové podujatia sa bude prevádzať 1x za rok, konkrétne v mesiaci november 2019. Tento
príspevok sa úmerne kráti v prípade, keď zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru, alebo
ukončil pracovný pomer v priebehu roka 2019, prípadne počas roka odišiel na peňažnú pomoc
v materstve, alebo rodičovskú dovolenku, alebo pracuje na skrátený pracovný úväzok.
Článok 12
Vianočný príspevok
Zamestnávateľ poskytne pre svojich zamestnancov v mesiaci november 2019 vianočný
príspevok vo výške 25,00 EUR podľa stavu finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu
ku koncu roka 2019. Táto suma sa adekvátne zníži ak zamestnanec neodpracoval celý rok 2019,
alebo počas roka odišiel na peňažnú pomoc v materstve, alebo rodičovskú dovolenku, prípadne
má skrátený pracovný úväzok. Ak zamestnávateľovi výška zostatku finančných prostriedkov
na účte sociálneho fondu nepostačuje na vyplatenie príspevku, toto nezrealizuje.
Článok 13
Ostatné nepeňažné plnenia v oblasti starostlivosti
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom:
a) školskej jedálne a údržby školy príspevok na osobné ochranné pracovné prostriedky
podľa osobitných predpisov (BOZP) a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy) do
výšky 70,00 Eur na osobu,
b) príspevok na nealkoholické nápoje pri spotrebe na pracovisku (Zákonník práce v súlade
s BOZP) – pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom (pri teplote 30ºC a vyššie trvajúcej
najmenej 2 dni po sebe) a to zakúpením minerálnej vody v rozsahu 1,5 l fľaše na dva

dni pre osobu prítomnú na pracovisku, a to len v prípade, že nie je prístup k bežnej pitnej
vode z verejnej vodovodnej siete na mieste výkonu práce.
Článok 14
Liečebná starostlivosť
Zamestnávateľ zo sociálneho fondu prispeje zamestnancovi na :
a) nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch
a následným dlhodobým liečením do výšky 60,00 Eur (1x ročne). Príloha k žiadosti
o sociálnu výpomoc obsahuje:
- potvrdenie o nákupe liekov,
- odporúčanie lekára na nákup liekov
b) na poplatky za povinné periodické lekárske prehliadky o spôsobilosti na vykonávanie
pracovnej činnosti vo výške do 15,00 Eur na osobu.
Vo vyššie uvedených článkoch 7 až 14 je schválená výška príspevkov zamestnancom zo
sociálneho fondu vrátane povinných odvodov do príslušných fondov podľa aktuálne platnej
legislatívy tak za zamestnanca, ako i za zamestnávateľa.
Článok 15
Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu
V zmysle § 3 ods. 1, § 5 ods. 1 pís. f) zákona SR č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov sú príjmy zo sociálneho fondu zdaňované 19 %-nou sadzbou dane
(odvolávajúc sa na zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a
zák. 595/2003 Zb. o daniach v znení neskorších predpisov) z prostriedkov sociálneho fondu,
ktoré sú poskytované v súlade s § 7 zákona SR č. 152/94 Zb. o sociálnom fonde v znení
neskorších predpisov.
Od dane sú oslobodené príjmy určené v § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Zb. o daniach z príjmov
v znení neskorších predpisov a to:
 hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku –
v školskej jedálni, alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných
subjektov
 nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných
prostriedkov podľa osobitných predpisov (BOZP)
 pitný režim
Zdaniteľnými príjmami zamestnanca zo sociálneho fondu sú:
 stravovanie formou peňažného príspevku zamestnancovi
 vecné aj peňažné dary poskytované zamestnancom pri príležitosti pracovných a osobných
jubileí
 vecné aj peňažné dary poskytované zamestnancom pri príležitosti Dňa matiek, Dňa učiteľov
a pod.
 sociálne výpomoci
 príspevky na dopravu
 príspevky na regeneráciu pracovnej sily
 príspevky na kultúrno-spoločenské a športové podujatia





vianočný príspevok
príspevok na nákup liekov
príspevok na poplatok za preventívne lekárske prehliadky
Článok 16
Záverečné ustanovenia

Pre hospodárenie s fondom zostaví vlastný rozpočet riaditeľ školy v zmysle zákona
o sociálnom fonde č. 152/94 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 7 ods. 3, vzhľadom
k tomu, že s predsedom, prípadne povereným zástupcom odborovej organizácie, pôsobiacej
pri Základnej škole s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 v Šali dospeli k vzájomnej
dohode.
Rozpočet výdavkov bude upravený v nadväznosti na plnenie príjmov. Všetky zmeny
v Zásadách tvorby a použitia SF a v Rozpočte SF budú realizované písomnými dodatkami,
ktoré schvaľuje tak riaditeľ školy, ako aj odborová organizácia školy.
Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú v príslušnej vypočítanej výške za
uplynulý mesiac najneskôr do 15 dní po začatí nasledujúceho mesiaca.
Príkaz na úhradu z fondu a objednávky na akcie hradené z fondu podpisuje riaditeľ
Základnej školy s materskou školou J. Murgaša, Horná 22 v Šali, alebo na základe poverenia
ekonómka školy.
Na príspevky z fondu s výnimkou príspevku na závodné stravovanie a príspevku na
dopravu nie je právny nárok.
Finančné prostriedky nevyčerpané do 31. 12. 2019 sa prevádzajú do nasledujúceho roka.
Zúčtovanie povinného a dohodnutého prídelu vykoná zamestnávateľ do 20. februára
nasledujúceho roka.
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Základnej školy s materskou školou J.
Murgaša, Horná 22 v Šali na rok 2019, ako aj Rozpočet sociálneho fondu sú súčasťou
Kolektívnej zmluvy, schvaľujú sa a platia však samostatne, bez ohľadu na Kolektívnu zmluvu.
v Šali dňa 08. 2. 2019

.................................................................
zástupca ZO OZ

...................................................................
PhDr. Rudolf Kuklovský
riaditeľ školy

ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU PRE ROK 2019

1. Zdrojová časť
a) Zostatok k 31. 12. 2018
b) Predpokladané zdroje tvorby SF (1,25% pov. príd.)

výška v Eur
1 367,53 Eur
13 600,00 Eur

S P O L U za príjmovú časť :

14 967,53 Eur

2. Výdavková časť
a) Úhrada príspevku na stravovanie
z rozpočtu r. 2019
(40 % z povinného prídelu)

výška v Eur

b) príspevok na dopravu do zamestnania
c) príspevok na nenávratnú sociálnu výpomoc
d) dary
e) príspevok na regeneráciu prac. sily
f) príspevok na kultúrno-spoločenské a športové pod.
g) vianočný príspevok
h) ostatné čerpanie (OPPaPO, pitný režim....)
Spolu:

770,00 Eur
500,00 Eur
1 350,00 Eur
2 400,00 Eur
2 400,00 Eur
1 155,00 Eur
405,53 Eur
14 967,53 Eur

S P O L U za výdavkovú časť :

5 987,00 Eur

14 967,53 Eur

v Šali dňa 08. 02. 2019

podpísané

podpísané

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

................................................................
PhDr. Rudolf Kuklovský
riaditeľ školy

zástupca ZO OZ

Meno, priezvisko a adresa zamestnanca

Základná škola s materskou
školou J. Murgaša
Horná 22
927 01 Šaľa
Šaľa, ....................................
VEC: Žiadosť o čerpanie prostriedkov zo SF
Dolupodpísaný zamestnanec, obraciam sa na Vás so žiadosť o čerpanie prostriedkov zo
Sociálneho fondu zamestnancov vo výške ..................... EUR z dôvodu ...............................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Priložené doklady:

podpísané

....................................
podpis žiadateľa
Vyjadrenie ZO OZ:
Súhlasím v zmysle Zásad pre tvorbu a čerpanie SF, článok .......................................

Vyjadrenie riaditeľa školy:
súhlasím

podpísané

nesúhlasím

..........................................
PhDr. Rudolf Kuklovský
riaditeľ školy

