
Príloha č. 1  ku  KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE 2021 - 2022 

 

Uzatvorenej dňa 03.01.2021  medzi zmluvnými stranami: 

Základnou organizáciou OZPŠaV na Slovensku, Materských škôl Mesta Martin /ďalej ZO/, 

zastúpenou Ľubicou Chmurčiakovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie 

a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na Materskej škole Tajovského 9, 036 01 Martin. 

a 

Materskou školou so sídlom v Martine, Tajovského 9, zastúpenou Mgr. Adrianou Škokorovou, 

riaditeľkou školy /ďalej zamestnávateľ/. 

 

Sociálny fond  pre rok 2021  MŠ Tajovského 9, Martin 

Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu  

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Tieto zásady upravujú podrobnejšie tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a  

hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 (ďalej len "SF") 

v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.   

2. Príspevok zo SF sa môže poskytnúť odborovej organizácii v súlade s čl. 27 tejto KZ, 

zamestnancom a ich rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ 

alebo jeho právny predchodca zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Odborová 

organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použitia SF.  

3.  V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb 

zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a predsedom, resp. podpredsedom ZO OZ 

PŠaV.  

4. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.  

5. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č.ú: 2042206858/0200. Na tento 

účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 15 dní kalendárneho mesiaca vo forme 

preddavkov z predpokladaného ročného základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie 



povinného prídelu vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca druhého mesiaca v nasledujúcom 

kalendárnom roku.  

6. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu platu. 

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

nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky 

na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru. 

7. Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok z fondu na úhradu nákladov 

odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb 

nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,25% zo súhrnu 

hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ak sa prostriedky 

podľa predchádzajúcej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť 

týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom roku.  

8. Zamestnávateľ, riaditeľka MŠ Tajovského 9, Martin, Mgr. Adriana Škokorová, je povinný 

odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s podpredsedom ZO OZ PŠaV pani Ľubicou Chmurčiakovou. 

Z hľadiska preukázania použitia prostriedkov SF vedie zamestnávateľ evidenciu výdavkov v 

závislosti od zdrojov tvorby sociálneho fondu a 1 x štvrťročne poskytne pre rokovanie Výboru 

ZO OZ PŠaV podľa položiek rozpočtu fondu. V prípade refundácií doplatkov, dobropisov a 

pod. poskytne informáciu o príjmoch a výdajoch priebežne ako i o zostatku.  

8. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec 

zamestnávateľa: riaditeľka Mgr. Adriana Škokorová a podpredseda odborovej organizácie 

Ľubica Chmurčiaková.  

9. Rozpočet a pravidlá tvorby SF sú súčasťou kolektívnej zmluvy s platnosťou na príslušný 

kalendárny rok a sú schvaľované štatutárnymi zástupcami zamestnávateľa a ZO. 

Zamestnanci, ktorí sú u zamestnávateľa zamestnaní na kratší ako polovičný pracovný úväzok, 

majú nárok na alikvotnú časť jednotlivých položiek. Výnimkou sú nasledujúce body, kde je 

plnenie v plnej miere pre všetkých zamestnancov: 

 bod d) - sociálna výpomoc nenávratná 

 bod e)  - časť spoločenské akcie 

 



Článok 2 

Rozpočet sociálneho fondu na rok 2021 

 

TVORBA SF:  

/1/ Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2021 

a/ povinný prídel vo výške 1,25% ................................................................ 1 264,02 €  

c/ zostatok SF z predchádzajúcich rokov ........................................................ 865,82 €  

d/ ostatné príjmy ...................................................................................................0,00 €  

CELKOM ..................................................................................................... 2 129,84 €  

 

PREDPOKLADANÉ VÝDAVKY SF:  

/2/ Výdavky zo sociálneho fondu na rok 2021 

a/ stravovanie ..................................................................................................476,00 €  

b/ regenerácia pracovnej sily  

- rehabilitácie (kúpeľné, liečebné, sauna) ........................................................260,00 €  

- kultúrna, spoločenská, športová činnosť........................................................235,00 € 

c/ zdravotná starostlivosť  

- okuliare .........................................................................................................130,00 €  

d/ sociálna výpomoc nenávratná ..................................................................160,00 €  

e/ ďalšia realizácia sociálnej politiky  

- exkurzno-vzdelávacie zájazdy .....................................................................   80,00 €  

- vzdelávacia činnosť ..................................................................................... 240,00 € 

- aktivity organizované ZO OZ ......................................................................   98,84€ 

- spoločenské akcie, dary  15x30.-................................................................. 450,00 € 

CELKOM : ................................................................................................  2 129,84€  



Článok 3 

Použitie a čerpanie sociálneho fondu 

a) Stravovanie  

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom na závodné stravovanie v školskej jedálni nad rámec 

všeobecne platných predpisov (§152 ZP) na každý jeden odobratý obed príspevok vo výške 

0,19 € v kalendárnom roku 2021. Takto poskytnutý príspevok nepodlieha zdaneniu. Príspevok 

sa poskytuje len zamestnancom, ktorí sú v pracovnom pomere. 

 

b) Regenerácia pracovnej sily  

1) Príspevok na rehabilitáciu pri návšteve rehabilitačného zariadenia, sauny, posilňovne, 

plavárne, masáže, kozmetičky, kaderníčky do výšky 20,00 € (kolektívne alebo jednotlivo). 

2) Príspevok na kultúrne podujatia do výšky 20,00 € (kolektívne alebo jednotlivo). Na základe 

písomnej žiadosti, faktúry pri kolektívnej návšteve kultúrneho podujatia, alebo pokladničného 

dokladu (vstupenky) pri individuálnej návšteve – raz ročne, najneskôr do 29.11.2021. 

3) Príspevok na športové podujatia do výšky 10,00 € (kolektívne alebo jednotlivo). Na základe 

písomnej žiadosti, faktúry pri kolektívnej návšteve športového podujatia, alebo pokladničného 

dokladu (vstupenky) pri individuálnej návšteve – raz ročne, najneskôr do 29.11.2021 

 

c) Zdravotná starostlivosť  

1) Príspevok na dioptrické okuliare, prípadne kontaktné šošovky do výšky 50,00 € (pre členov 

ZO OZ PŠaV) a do výšky 30,00 € (pre nečlenov ZO OZ PŠaV) na základe  pokladničného 

bloku do 29.11.2021, raz za štyri roky, podľa výšky tvorby SF v danom roku. 

 

d) Sociálna výpomoc nenávratná  

Zamestnávateľ poskytne z prostriedkov SF na žiadosť zamestnanca a odporučenie jeho 

priameho nadriadeného nenávratnú sociálnu výpomoc nasledovne:  



- úmrtie manžela (manželky), v prípade osamelého zamestnanca majú nárok na výpomoc 

nezaopatrené deti do: 100,00 €  

-  úmrtie nezaopatreného dieťaťa do: 100,00 €  

- závažné dlhodobé ochorenie (minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace), invalidný dôchodok 

do: 90,00 €  

e) Ďalšia realizácia podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov  

1) Príspevok na exkurzno-vzdelávacie zájazdy, organizované Spoločnosťou pre predškolskú 

výchovu, na základe schváleného plánu do výšky 20,00 € na jeden deň pobytu, max. 3 dni na 

jedného zamestnanca, poskytne zamestnávateľ účastníkom zájazdu cez výplatný lístok. Každý 

zamestnanec má na tento príspevok nárok 1x za dva roky. 

2) Príspevok na vzdelávaciu činnosť,  organizovanú Spoločnosťou pre predškolskú výchovu,  

na základe schváleného plánu do výšky 30,00 € na jedného zamestnanca, poskytne 

zamestnávateľ účastníkom zájazdu cez výplatný lístok. Každý zamestnanec má na tento 

príspevok nárok 1x za rok. 

- na konferencie, prezentácie projektov a grantov, workshopy (napr.: Ministerstvo školstva, 

SPV, MsÚ, Zelená  škola, Pro Solutions a iné odborné inštitúcie) 1x ročne do výšky 30 € na 

jeden deň pobytu.  

3) Príspevok na: 

- aktivity organizované ZO OZ PŠaV a riaditeľkou MŠ Tajovského 9, Martin 

- odborné vzdelávanie členov ZO OZ PŠaV a riaditeľov MŠ a ŠJ organizované Radou ZO –  

   OZ PŠaV.  

4) Príspevok na  spoločenské akcie:  

- spoločenské posedenia so zamestnancami odchádzajúcimi do dôchodku, so začínajúcimi 

pedagogickými zamestnancami, s bývalými zamestnancami, s pedagogickými zamestnancami 

materských, s nepedagogickými zamestnancami škôl, školských zariadení a školských jedální. 

- Deň učiteľov, do 15,00 € na osobu (občerstvenie) do 30.04.2021 



- ukončenie, začiatok roka, do 15,00 € na osobu (občerstvenie, darčekové poukážky) 

- podľa výšky tvorby SF v danom roku 2021 

V prípade, že sa spoločenské akcie nebudú môcť realizovať pre pandemické opatrenia, bude 

zamestnancom poskytnutá darčeková poukážka v hodnote 30 eur na zamestnanca.  

Článok 4. 

Záverečné ustanovenie 

Sociálny fond je fondom zamestnávateľa, ktorý je správcom fondu. Prostriedky vedie na 

osobitnom účte a zodpovedá za správnosť účtovnej evidencie, spojenej s kontrolou a 

používaním fondu.  

Z účtu SF sa môže prispievať iba na činnosť a akcie poriadané alebo odsúhlasené 

zamestnávateľom a Výborom ZO OZ PŠaV. O plnení rozpočtu SF bude zamestnávateľ 

informovať Výbor ZO OZ polročne. Na poskytnutie plnenia zo SF nie je právny nárok, okrem 

príspevku na závodné stravovanie. Finančné prostriedky nevyčerpané do 31.12. príslušného 

roka sa prevádzajú do nasledujúceho roka.  

Tieto zásady sú súčasťou KZ a nadobúda účinnosť dňom podpísania KZ zmluvnými stranami 

a končia účinnosť po uplynutí doby jedného roka.  

V Martine, dňa 03.01.2021 

 

 

---------------------------------------------------             ------------------------------------------ 
Ľubica Chmurčiaková                Mgr. Adriana Škokorová 
podpredsedníčka ZO OZ PŠaV                                     riaditeľka  

Materských škôl  mesta Martin               MŠ Tajovského 9, Martin  

MŠ Tajovského 9, Martin  

 

 


