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Príloha č. 1: Rozpočet na rok 2014 
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Čl. I 

Tvorba sociálneho fondu 

 

1.  Sociálny fond sa tvorí ako súhrn: 

a) povinného prídelu vo výške 1% zo základu stanoveného v § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. 

o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (základom na určenie ročného prídelu do fondu 

je súhrn hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok, základom 

na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých platov zúčtovaných zamestnancom za 

príslušný kalendárny mesiac) 

 

b) ďalšieho prídelu dohodnutého v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa vo výške 0,25 zo základu 

stanoveného v § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde 

 

c) zostatku sociálneho fondu z predchádzajúceho roka 

 

2. Tvorba a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom účte v banke: PRIMA Banka Slovensko a.s., č. účtu:       

97 33 75 40 03/5600. 

3. Fond sa tvorí  v deň, ktorý je dohodnutý na výplatu platu (do 15. dňa kalendárneho mesiaca. Prevod 

finančných prostriedkov sa uskutoční do 5 dní po dohodnutom dni na výplatu platu, najneskôr do konca 

kalendárneho mesiaca. 

4. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára 

nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka. 

5. Do nasledujúceho roka sa prevádza i rezerva na sociálnu výpomoc vo výške 200 €. 

  

Čl. II 

Použitie sociálneho fondu 

 

1. Nárok na čerpanie príspevku zo sociálneho fondu majú všetci zamestnanci v pracovnom pomere 

(uzatvorená pracovná zmluva), ktorí odpracovali minimálne 6 mesiacov (okrem príspevku podľa ods. 

4. písm. a), zamestnanec má naň nárok pri uzavretí pracovnej zmluvy). 

2. Zamestnávateľ v súlade s § 7 ods. 7 zákona o sociálnom fonde poskytuje príspevok v súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom (zákon č. 365/2004 Z. z. 

o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou). 

3. Zamestnávateľ nesmie v súlade s § 7 ods. 8 zákona o sociálnom fonde poskytovať príspevok z fondu 

na účely odmeňovania za prácu. 

4. Použitie fondu podľa § 7 ods. 1: 

Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytne zamestnancom z fondu príspevok na: 

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi (55% z hodnoty 

hlavného jedla vo výške) 0,07 € na jedno jedlo.    
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Príspevok bude zamestnávateľ odvádzať štyrikrát ročne na účet stravovacieho zariadenia. 

b) príspevok na dopravu do zamestnania a späť (bez požiadavky na preukázanie výdavkov na 

dopravu) vo výške: 10,00 € 

 

 c)  príspevok na regeneráciu pracovnej sily (účasť na športových a kultúrnych podujatiach, ďalšie  

  služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily) vo výške: 20,00 € 

  Príspevky podľa bodu b), c)  bude zamestnávateľ preplácať 1x ročne (august). 

 d) sociálna výpomoc v mimoriadnych prípadoch, ktorými sa rozumie: 

- úmrtie manžela, manželky, druha, družky, dieťaťa 

- lúpež, vlámanie, živelné pohromy (vytopenie, požiar) 

 

 

Sociálna výpomoc sa poskytne zamestnancovi na základe jeho písomnej žiadosti, v ktorej uvedie 

dôvody svojej sociálnej tiesne. K žiadosti je potrebné doložiť: 

 

- úmrtný list (potvrdenie o spoločnej domácnosti) 

- preukázanie skutočného stavu (čestné prehlásenie zamestnanca) 

 

O výške sociálnej výpomoci rozhodne komisia v zložení: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre ZŠ, 

zástupca zamestnancov. 

 

Rezerva z predchádzajúceho roka na sociálnu výpomoc je vo výške 200 €. 

 

 e) ďalšia realizácia sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov: 

 

Deň učiteľov – slávnostné stretnutie všetkých zamestnancov á   5,00 € 

Deň učiteľov – prijatie á 11,00 € 

Vianočná nákupná poukážka (alebo hotovosť na vianočný nákup) á 20,00 € 

 

Príspevky budú poskytnuté podľa časovej aktuálnosti. 

 

 

Čl. III 

Rozpočet sociálneho fondu 

 

1. Pre hospodárenie s fondom zostaví Základná škola s materskou školou Pliešovce vlastný rozpočet. 

2.   Po dohode môže komisia (riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre ZŠ, zástupca zamestnancov) vykonať 

presun medzi jednotlivými položkami v prípade, že na položkách nebude čerpanie výdavkov 
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v plánovanom rozsahu – úprava výšky sumy vianočnej nákupnej poukážky, príspevku na služby na 

regeneráciu pracovnej sily. 

 

Čl. IV 

Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu 

 

Príspevky z fondu (s výnimkou príspevku na stravovanie – nepeňažný príjem, príspevku na školenie 

a ubytovanie pri rekondičnom pobyte) majú charakter príjmov zo závislej činnosti a zdaňujú sa v súlade 

so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Príspevky sa zdaňujú 19% 

sadzbou dane. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Interná smernica Zásady tvorby a použitia SF je platná dňom jej podpísania a nadobúda účinnosť od 

10. januára 2014.   

2. Týmto interným predpisom sa ruší predpis „Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu“  zo dňa 01. 

januára 2009. 

3.  Za dodržiavanie tohto interného predpisu je zodpovedný riaditeľ školy. 

4. Tento interný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov školy. 

 

Čl. VI 

Uloženie vnútorného predpisu  
  
Tento vnútorný predpis bude trvalo uložený v útvare riaditeľa školy, v zborovni pedagogických 

pracovníkov ZŠ, v riaditeľni MŠ a na webovom sídle školy. Je prístupný všetkým zamestnancom. 

 

 

V Pliešovciach 10.01.2014                                                                 ............................................................ 

                                                                                                     Mgr. Matejka Slavomír, riaditeľ školy 

 

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

        Mgr. Iveta Hladká, zást. riaditeľa školy 

 

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

                                                                                                  Irena Sečíková, zástupca zamestnancov
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Príloha č.1 

  

Sociálny fond – rozpočet na rok .......... 

 

Príjem 

a) zostatok z roku 2013    ............... € 

b) príjem v roku 2009    ............... € 

SPOLU:                                                                     .............. € 

 

 Čerpanie 

a) Príspevok na stravovanie (á 0,07 €)             ............. €  

b) Príspevok na dopravu (á 10,00 €)             ............. € 

c) Príspevok na regeneráciu (á 20,00 €)             ............ € 

d) Deň učiteľov (á 5,00 €)             ............. € 

e) Prijatie jubilantov (á 11,00 €)               ............ €  

f) Vianočné nákupné poukážky (alebo hotovosť na vianočný nákup) (á ........ €)  ............ € 

 

SPOLU:       ..................... € 

 

Zostatok (rezerva na sociálnu výpomoc)         .................. € 

 

 

 

V Pliešovciach 20.01.2014                                                               ......................................................................... 

            Irena Sečíková, zástupca zamestnancov 

 

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

          Mgr. Matejka Slavomír, riaditeľ školy 
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