
 

Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSADY PRE TVORBU A  POUŽITIE SOCIÁLNEHO FONDU 

na rok 2023 
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Platnosť 

Garanti 

od 01.01.2023 

Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 

PaedDr. Eva Balážová, zamestnanecká rada. 

Na vedomie Zamestnanecká rada 

zamestnanci školy a školského zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

 (1) Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s 

prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona NR SR č. 152/1994 o sociálnom fonde (ďalej len „SF“) 

a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v pôsobnosti 

zamestnávateľa. Príspevok zo SF sa poskytuje zamestnancom, ich rodinným príslušníkom a bývalým 

zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca zamestnával ku dňu odchodu do 

dôchodku. Zamestnanecká rada 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 zamestnaneckou radou. 

 

 (3) Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia. 

 

 (4) Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č. účtu: 1634312051/0200 vo 

Všeobecnej úverovej banke, pobočka Zvolen. Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1,25 % do 

30. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 

 (5) Príspevky z prostriedkov SF sú zdaňované 20 % sadzbou. Oslobodený je príspevok na stravu 

podľa zákona č. 595/2003 Z. z a prenájom priestorov súvisiaci s činnosťou používania SF. 

 

 (6) Nárok na čerpanie finančných prostriedkov zo SF má nový zamestnanec po odpracovaní troch 

mesiacov. Zamestnanec, ktorý je zamestnaný na znížený pracovný úväzok, má nárok na alikvotnú časť 

čerpania finančných prostriedkov. 

 

 (7) Za dodržanie pravidiel o hospodárení so SF sú zodpovední: Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka 

školy a PaedDr. Eva Balážová, Zamestnanecká rada. 

 

 

Čl. 2 

Rozpočet sociálneho fondu 

 

1) predpokladaný príjem SF na rok 2023 

 

povinný prídel a ďalší prídel vo výške 8200,00 € 

zostatok SF z roku 2021 1868,42 € 

SPOLU 10 068,42 € 

 

2) predpokladané výdavky zo SF na rok 2023 

 

stravovanie 2 500, - € 

na dopravu do zamestnania a späť    200, -€ 

sociálna výpomoc a pôžičky    300, -€ 

zdravotná starostlivosť 5 600, - € 

rekreácie a služby využívané na regeneráciu    400, -€ 

kultúrna, športová a vzdelávacia činnosť    668,42€ 

ďalšia realizácia sociálneho fondu    400, -€ 

SPOLU  10 068,42 € 

 

 

 

 

Čl. 3 



Použitie a čerpanie SF 

STRAVOVANIE 

Zamestnávateľ poskytuje na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec všeobecne platných 

predpisov (§152 ZP) na jeden odobratý obed príspevok vo výške 0,40 €. 

Prílohy: 

-faktúra zo ŠJ pri Základnej škole, P. Jilemnického1813/1, Zvolen  

-dodací list s menným zoznamom zamestnancov a počtom odobratých obedov v jednotlivých mesiacoch  

 

 

 ÚHRADA VÝDAVKOV NA DOPRAVU DO ZAMESTNANIA A SPAŤ 

Zamestnávateľ poskytne príspevok do výšky 30.- € jedenkrát za rok zamestnancovi, ktorý dochádza 

do zamestnania autobusovou alebo železničnou dopravou (okrem MHD), ak cestovné náklady presahujú 40.-

€ mesačne. 

Prílohy: 

- žiadosť o  príspevok na cestovné 

- čestné prehlásenie žiadateľa, že mesačné náklady na dopravné presahujú 40.- €. 

 

 

SOCIÁLNA VÝPOMOC NENÁVRATNÁ 

 1/ Zamestnávateľ poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc zamestnancovi diferencovane podľa 

sociálnej situácie v rodine: 

 a/ pri úmrtí zamestnanca a rodinného príslušníka (manžel, manželka, dieťa – ak sa sústavne 

pripravuje na budúce povolanie do veku 25 rokov) 200.- €, 

 b/ v mimoriadne závažných dôvodoch (napr. živelná pohroma) poskytnú sociálnu výpomoc 

diferencovane podľa posúdenia skutočnosti maximálne do výšky 300.- €. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca o  poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci 

- úmrtný list 

- potvrdenie povereného znalca o  výške škody 

- potvrdenie poisťovne o  výške úhrad škody 

- fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti. 

2/ Na nákup liekov pri zvlášť ťažkých ochoreniach zamestnanca a pri ťažkých úrazoch s dlhodobým 

liečením do výšky 50.- € jednorázovo za rok. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca o poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci na nákup liekov 

 

3/ Na špecializované zdravotné úkony (ak ich nehradí, alebo len čiastočne hradí zdravotná 

poisťovňa) diferencovane do výšky 40.- € raz za rok. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca o poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci 

- potvrdenie o výkone zdravotného úkonu alebo  

- potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne 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). 

 

4/ V mimoriadne ťaživej finančnej situácií v rodine (PN) diferencovane do výšky 200.- €. Výpomoc 

poskytnúť diferencovane: PN  od 2 – 3 mesiacov   50.-  € 

od 3 –  6 mesiacov do     100.- €  

od 6 – 12 mesiacov do    200.-  € 

Výpomoc sa poskytne raz za dva roky. 

Prílohy: 

- žiadosť o poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci so stručným zdôvodnením  

- začiatok a koniec PN. 

 

 SOCIÁLNA VÝPOMOC NÁVRATNÁ  

1/ Zamestnancovi sa poskytne návratná sociálna výpomoc do výšky 150.- € po prerokovaní 

zamestnávateľa s Zamestnaneckou radou so splatnosťou do 12 mesiacov od jej poskytnutia. 

Prílohy:  

 - žiadosť zamestnanca o poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci so stručným zdôvodnením  



  2/ Pri rozviazaní pracovného pomeru sa zamestnanec zaviaže vrátiť sociálnu návratnú výpomoc do 

troch mesiacov. 

Prílohy: 

- písomný súhlas zamestnanca o vrátení sociálnej návratnej výpomoci. 

 

 

 ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na: 

1/ Ambulantnú kúpeľnú liečbu do výšky 20.- € raz za dva roky. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca o poskytnutie príspevku na liečebnú starostlivosť 

- potvrdenie o  zaplatení liečby (pokladničný alebo príjmový doklad) 

 

2/ Príspevok pre zamestnancov na preplatenie vakcíny do hodnoty 10.- € raz za rok. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca o poskytnutie príspevku na vakcínu 

- pokladničný blok. 

 

3/ Regeneráciu pracovnej sily: 

- pri návšteve rehabilitačného zdravotného zariadenia, sauny, posilňovne alebo plavárne do hodnoty 20.- € 

raz za rok. 

Prílohy: 

- žiadosť  zamestnanca o poskytnutie príspevku 

- pokladničné bloky. 

 

4/ Príspevok na nákup dioptrických okuliarov jednorázovo 60.- € raz za dva roky. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca a pokladničný/príjmový) doklad o zaplatení. 

 

5/ Príspevok na stomatologické ošetrenie jednorázovo vo výške 30.- € raz za rok. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca a pokladničný/príjmový doklad o zaplatení. 

 

REKREAČNÉ SLUŽBY A SLUŽBY VYUŽÍVANÉ NA REGENERÁCIU 

Zo sociálneho fondu sa zamestnancovi prispeje na: 

1/ Rekreáciu pre zamestnanca v  hodnote do 65.- € raz za dva roky. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnanca o preplatenie rekreácie 

- faktúra alebo pokladničný blok o úhrade rekreácie. 

 

 

KULTÚRNA, ŠPORTOVÁ A VZDELÁVACIA ČINNOSŤ 

Zo sociálneho fondu sa poskytne 

1/ Príspevok na organizované divadelné predstavenia najviac dvakrát do roka (najmenej 5 

zamestnancov) a kultúrne predstavenie organizované zamestnávateľom. 

Prílohy: 

- žiadosť zamestnancov o poskytnutie úhrady za divadelné predstavenie 

- faktúra alebo lístky za divadelné predstavenie. 

 

2/ Príspevok na spoločenské, kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov, vyhodnotenia 

Kolektívnej zmluvy zamestnancov a sociálneho fondu do súhrnnej výšky 40.- € na osobu (najviac 3-krát za 

rok). 

Prílohy: 

- spoločná faktúra zo zariadenia/reštaurácie 

- prezenčná listina účastníkov. 

 

3/ Príspevok na spoločenské/kultúrne podujatie k Dňu učiteľov pre oceneného zamestnanca - životné 

jubileum 50 rokov, 60 rokov a pri odchode do dôchodku (organizátor Mesto Zvolen, výbor Rady predsedov 

ZO OZ PŠaV) najviac do výšky 20, -€. 

Prílohy: 



- pozvánka účastníka. 

 

4/ Príspevok zamestnancovi na štúdium podporujúce osobnostný a profesijný rast, ktoré prebieha 

mimo vyučovania/pracovnej doby a je vopred schválené zamestnávateľom do výšky 33.- € jedenkrát ročne. 

Prílohy: 

- žiadosť o príspevok na štúdium 

- doklad o absolvovaní ucelenej časti štúdia. 

 

5/ Príspevok na exkurzno – vzdelávacie podujatie zamerané na vzdelávacie aktivity do výšky 33.- € 

na jedného zamestnanca. Účastník je povinný v prípade neodôvodnenej neúčasti uhradiť skutočné náklady na 

osobu. 

Prílohy: 

- faktúra za úhradu exkurzno – vzdelávacieho podujatia (cestovné, ubytovanie napr. na metodickom dni) 

- vstupenky 

- prezenčná listina účastníkov. 

 

 

ĎALŠIA REALIZÁCIA SOCIÁLNEJ POLITIKY 

Zo sociálneho fondu zamestnávateľ poskytne zamestnancom finančný dar po preukázaní nároku: 

- zamestnancovi pri dovŕšení 50. roku života  100,- € 

- zamestnancovi pri dovŕšení 60. roku života  100,- € 

- pri prvom odchode do dôchodku vo výške  100,- € 

- za záchranu ľudského života vo výške   100,- € 

- pri narodení dieťaťa       50,- € 

 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023 a ich účinnosť končí 

31.12.2023. 

 

 

Zvolen 19.12.2022 

 

 

 

 

PaedDr. Eva Balážová v zastúpení      Mgr. Ľuboslava Bieliková 
   Zamestnanecká rada             riaditeľka školy 

 


