
Základná škola, Ul. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a     vedy  

pri ZŠ v     Spišských Vlachoch  

Zásady tvorby a použitia
sociálneho fondu v roku 2010

I.
Úvodné ustanovenia

1. Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov.

2. Tvorba a použitie sociálneho fondu na rok 2010 sú v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na 
rok 2010.

3. Tieto zásady tvorby a použitia sociálneho fondu a rozpočet sociálneho fondu na rok 2010 tvoria súčasť 
platnej kolektívnej zmluvy.

4. Prostriedky fondu sú určené pre zamestnancov Základnej školy, Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy 
(ďalej škola), ktorí majú uzatvorenú pracovnú zmluvu so školou na dobu najmenej dvoch mesiacov. 

5. Čerpanie sociálneho fondu zamestnancom je úmerné jeho pracovnému úväzku.
6. Prostriedky fondu môže čerpať zamestnanec, ktorý nemal v posledných 4 mesiacoch neospravedlnenú 

absenciu.  
7. Poskytovanie stravy sa riadi aj dodatkom č.1 k pracovnému poriadku školy z r. 2007. V individuálnych 

prípadoch sa podmienka stanovená ods. 4. nemusí požadovať, o tomto rozhodne riaditeľ školy po 
prejednaní so zástupcom zamestnancov. 

8. Ak sa zamestnanec z dôvodu plnenia pracovných povinností nezúčastní podujatia podporovaného zo 
sociálneho fondu, má nárok na vyplatenie adekvátneho príspevku zo SF.

II.
Zdroje sociálneho fondu

1. Sociálny fond sa tvorí:
a. povinným prídelom vo výške 1,25% zo základu na určenie prídelu, ktorým je súhrn hrubých 

miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za rok 2010, z ktorých sa zisťuje 
priemerný zárobok na pracovnoprávne účely,

b. z ďalších zdrojov, ktorými sú:
• zostatok sociálneho fondu k 31.12.2009
• dotácie, dary, príspevky.

III.
Hospodárenie s fondom

1. Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte školy v banke Dexia Spišská Nová Ves č.ú. 
7528495003/5600.

2. Na účet fondu sa prostriedky prevádzajú do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po zúčtovacom období.
3. Zostatok prostriedkov k 31.12.2010 sa prevádza do nasledujúceho roka.
4. Celkové zúčtovanie finančných prostriedkov za rok 2010 vykoná škola do 31.1.2011.
5. Hospodárske operácie s prostriedkami fondu sa vykonajú podľa dispozičných oprávnení Smernice 

o obehu účtovných dokladov.

IV.
Postup pri uplatňovaní použitia jednotlivých položiek rozpočtu



1. Stravovanie zamestnancov
Od 1.1.2010 bude zamestnancom stravujúcim sa v školskej jedálni uhrádzaná denne čiastka 0,16 € za 

poskytnutý obed. O túto čiastku bude znížený poplatok zamestnanca. Vedúca školskej jedálne predloží po 
ukončení mesiaca spolu s uzávierkou za mesiac zoznam stravníkov a sumu za odobraté obedy riaditeľovi školy. 
Požadovaná čiastka bude preučtovaná na účet hospodárenia s potravinami.

2. Regenerácia pracovnej sily
Výdavky spojené s organizovaním športových a kultúrnych podujatí pre zamestnancov školy môžu byť 

hradené a) na základe propozícií schválených riaditeľom a výborom ZO OZ,
b) rovnakým finančným príspevkom každému zamestnancovi.

3. Sociálna výpomoc
a. Doprava do zamestnania

Príspevok sa poskytne za dva mesiace v roku (jeden v prvom a jeden v druhom polroku) zamestnancom, 
ktorí dochádzajú do zamestnania v Spišských Vlachoch z iných obcí. Na uplatnenie nároku je potrebné predložiť 
do 10. júna a do 10. novembra použitý cestovný lístok alebo česné prehlásenie o skutočne vynaložených 
cestovných výdavkoch na dopravu do zamestnania a späť do výšky cestovného verejnými dopravnými 
prostriedkami. Nárok na vyplatenie tejto výpomoci má zamestnanec, ktorý pred aktuálnym mesiacom 
odpracoval minimálne 4 mesiace bez absencie (s výnimkou pracovného voľna s náhradou mzdy alebo bez nej 
podľa § 136 – 141 a §142 -144 ZP (sťahovanie, pohreb, svadba, lekárske vyšetrenie, sprevádzanie na lekárske 
vyšetrenie, darovanie krvi, účasť na súdnom pojednávaní, ... a PN kratšej ako 10 pracovných dní)). Tento 
príspevok nepatrí zamestnancovi, ktorý má v posudzo-vanom období dočasne prerušený výkon práce podľa § 
141a ZP, takémuto zamestnancovi bude príspevok vyplatený po ukončení dočasného prerušenia s konečným 
záverom v prospech zamestnanca. 

b. Podpora zamestnancom
Pri mimoriadne závažných prípadoch (živelné pohromy, vážne rodinné problémy, dlhodobá nemoc 

a pod.) sa poskytne zamestnancovi podpora do výšky 200,- €. Opodstatnenosť žiadosti alebo podnetu posudzuje 
výbor ZO OZ a schvaľuje riaditeľ školy. Žiadosť podáva dotknutá osoba, podnet môže podať ktorýkoľvek člen 
ZO OZ.

4. Ostatné
a. Deň učiteľov

Príspevok na oslavy Dňa učiteľov sa bude realizovať 
• v marci formou úhrady občerstvenia na slávnostnom posedení pre zamestnancov 

školy vo výške 10,- € zúčastnenému zamestnancovi.
• v októbri formou úhrady občerstvenia na slávnostnom posedení pre 

pedagogických zamestnancov vo výške 10,- € zúčastnenému zamestnancovi.

b. Odmeny pri pracovnom jubileu
Na návrh nadriadeného zamestnanca alebo zástupcu zriaďovateľa sa vyplatí 170,- € zamestnancovi pri 

pracovnom jubileu 25 odpracovaných rokov. Podmienkou vyplatenia je, že do pol roka pred dovŕšením jubilea 
nemá zamestnanec  neospravedlnenú absenciu a v organizácii má pracovný pomer na dobu neurčitú. Návrh 
posudzuje výbor ZO OZ a schvaľuje riaditeľ školy. Výška odmeny je úmerná pracovnému úväzku.

c. Učiteľský ples
Účastníkovi plesu (len zamestnancovi, nie rodinnému príslušníkovi) organizovaného v spolupráci 

s rodičovským združením pri ZŠ sa vyplatí príspevok podľa rozpočtu, najviac do výšky 15,- €. Celková suma 
nesmie prekročiť čiastku plánovanú v rozpočte.

d. Vianočná nádielka
Príspevok na vianočnú nádielku sa bude realizovať raz ročne v decembri formou úhrady vecného daru 

(peňažná poukážka na nákup) vo výške 10,- €.

e. Prevádzková porada
V septembri (termín je možné zmeniť podľa skutočnej potreby) formou úhrady občerstvenia na 

zasadnutí pre nepedagogických zamestnancov vo výške 10,- € zúčastnenému zamestnancovi.

f. Iné výdavky



Budú uhrádzané po predchádzajúcom súhlase riaditeľa a výboru ZO OZ (napríklad účasť na kultúrnom, 
športovom ... podujatí).

V.
Záverečné ustanovenia

1. Každá zmena rozpočtu a zásad tvorby a použitia sociálneho fondu podlieha schváleniu riaditeľom 
a výborom ZO OZ.

2. Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu a rozpočet na rok 2010 boli prerokované a schválené vo 
výbore ZO OZ  

3. Výdavky zo sociálneho fondu podliehajú dani z príjmov podľa zákona č. 366/1999 Z.z.
4. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1.1.2010.

Príloha: Rozpočet SF na rok 2010

V Spišských Vlachoch 31.12.2009

                       Pavol Gubka             Zlatica Kožárová
                           riaditeľ                            predseda ZO OZ



Rozpočet sociálneho fondu na rok 2010

Príjmy  4.868,- €

Počiatočný stav k 1.1.2010  717,42 €
Tvorba 1,25%             4.150,58 €

I.polrok (aj s počiatočným stavom)  3.200,- €
II.polrok  1.668.- €

Výdavky  

    I. polrok II. polrok

Stravovanie zamestnancov 450,- € 300,- €

Regenerácia pracovnej sily         300,- €  200,- €

Sociálna výpomoc 200,- €  200,- €

Doprava do zamestnania 300,- €    300,- €

Deň učiteľov     500,- € 450,- €

Prevádzková porada      - 180,- €

Pracovné jubileá       - 170,- €

Ples 200,- €                                                  -

Vianočná nádielka       -    520,- € 

Iné výdavky 348,- €   250,- €

Výdavky celkom       2.298,- €      2.570,- €

 

V Spišských Vlachoch 31.12.2009

               Pavol Gubka             Zlatica Kožárová
                   riaditeľ             predseda ZO OZ
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