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Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča 

 

Dohoda o využití sociálneho fondu pre rok 2022 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu je určená zákonom číslo 152/1994 Zb. z. o 

sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

v znení neskorších predpisov (280/1995 Z. z., 375/1996 Z. z., 313/2005 Z. z., 

591/2007 Z. z.). 

 

II.SOCIÁLNY FOND TVORÍ: 

1. zostatok sociálneho fondu z roku 2021  

2. 1,2 %  zo súhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za 

kalendárny rok.  

 

III. HOSPODÁRENIE S FONDOM: 

1. Fond sa tvorí v deň dohodnutý na výplatu platov. Prevod finančných prostriedkov 

sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu platov, najneskôr do konca 

kalendárneho mesiaca.  

2.  Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte (č.ú. 7000370214/8180).         

Nevyčerpaný zostatok prostriedkov fondu sa prevádza do  nasledujúceho roka. 

4. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr 

do  31. januára nasledujúceho roka.  

 

 

IV. POUŽITIE FONDU: 

1. Sociálna výpomoc: 

a. Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) alebo 

zamestnanca školy poskytne sa zamestnancovi alebo rodinným príslušníkom 

jednorazová sociálna výpomoc vo výške 100,- €. 

b. Pracovníkom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu štúdiom špeciálnej pedagogiky alebo 

iným odborným štúdiom potrebným pre ich pracovné zaradenie a preukázateľne 

dokážu, že za toto štúdium platia ročný poplatok, prispeje sa sumou 50 € ročne. Pri 

počte žiadateľov vyššom ako 10, si zamestnávateľ vyhradzuje právo túto sumu 

primerane znížiť. Žiadosť musí pracovník podať písomne najneskôr ku 30.11.bežného 

roka. Sociálna výpomoc sa poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnanca. K 

žiadosti je potrebné doložiť písomné zdokladovanie oprávnenia žiadosti (kópia 

úmrtného listu,  fotokópia ústrižku o zaplatení poplatku za štúdium ap.) 
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2. Príspevok na stravovanie  

a. Zamestnanci, ktorí majú nárok na stravné , majú nárok aj na príspevok na 

stravovanie zo sociálneho fondu vo výške 0,76 €. 

b.Zamestnancom, prispeje zamestnávateľ zo sociálneho fondu na konzumáciu jedla 

pri príležitosti osláv 100.-teho výročia založenia školy sumou 15 € na osobu. 

  

3. Príspevok na regeneráciu pracovných síl 

a. Zamestnancom, ktorí sa zúčastnia pobytu organizovaného školou, sa poskytne 

príspevok do výšky 300,- € na zamestnanca školy, podľa skutočne vynaložených 

nákladov, pričom zamestnanec si uhradí zvyšnú časť nákladov. Zamestnávateľ uhradí 

tiež zo sociálneho fondu dopravu do rekreačného zariadenia a späť. Pri zahraničnom 

leteckom pobyte zamestnávateľ uhradí zo sociálneho fondu aj dopravu na letisko 

a späť. 

 

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE: 

Sociálny fond je fondom zamestnávateľa a jeho prostriedky patria všetkým 

zamestnancom. 

V prípade potreby a na základe dohody obidvoch sociálnych partnerov sa môže k tejto 

dohode prijať dodatok aj v priebehu roka.  

Kontrola dodržiavania dohody sa vykoná zástupcami zmluvných strán 2-krát ročne. 

 

V Levoči 28. 12. 2021 

 

 

Za Spojenú školu internátnu, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča: 

 

 

Za OZ PŠaV: 
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PREDPOKLADANÝ ROZPOČET SOCIÁLNEHO FONDU NA ROK 2022: 

 

I. Tvorba – príjmy 

 

 1. Zostatok soc. fondu z r.2021 27 278,19 €  

 2. 1,2 % z objemu rozpočtových mzd. prostr. 13 000,00 €                               

 

============================================================ 

 Spolu:                                                                                   40 278,19 €        

 

 

 

  II. Použitie - výdavky 

 

 1. Soc. výpomoc  

 a. úmrtie rod.pr.   200,00 € 

 e. študujúci     500,00 € 

    

2. Stravovanie  14.578,00 € 

3. Regenerácia prac. Síl  

a. príspevok na pobyt                                                25.000,00 € 

=========================================================== 

 Spolu:                                                                                   40 278,00 €         

   

 


