
Príloha č. 1  

ku kolektívnej zmluve 2015  

 
 

 ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU MINISTERSTVA 

PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PLATNÉ 

V ROKU 2015 

 PRE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV A ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE 

VO VEREJNOM ZÁUJME 

 (ďalej len „zásady“) 

 

Článok 1 

 

Zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene 

a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o sociálnom fonde“) tvorí sociálny fond. Povinný prídel do sociálneho fondu  je 

podľa  čl. 22 kolektívnej zmluvy 2015 1 % a ďalší prídel vo výške 0,5 % zo súhrnu funkčných 

platov zúčtovaných štátnym zamestnancom vykonávajúcim štátnu službu v služobnom úrade, 

ktorým je zamestnávateľ (ďalej len „štátny zamestnanec“) a zamestnancom pri výkone práce 

vo verejnom záujme zamestnávateľa (ďalej len „zamestnanec“) na výplatu za kalendárny rok. 

 

Článok 2 

 

1. Sociálny fond je určený na vytváranie priaznivých podmienok v oblasti starostlivosti o 

štátnych zamestnancov a zamestnancov, zvyšovanie kultúry pracovného prostredia, 

pracovných podmienok a kultúry práce a na zabezpečenie ďalších sociálnych aktivít 

v prospech štátnych zamestnancov a zamestnancov. Realizácia sociálnej politiky 

zamestnávateľa sa uskutočňuje v súčinnosti so závodným výborom.  

 

1. Sociálny fond slúži na plnenie úloh zamestnávateľa v oblasti sociálnej starostlivosti 

o štátnych zamestnancov a zamestnancov v  prípadoch definovaných v kolektívnej zmluve  

2015 a v týchto zásadách.  

 

Článok 3 

 

1.  Zamestnávateľ po dohode so základnou organizáciou v súlade so zákonom o sociálnom 

fonde poskytuje štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi zo sociálneho fondu: 

a) príspevok na stravovanie,   

b) príspevok pri narodení dieťaťa,  

c) sociálnu výpomoc. 

 

2. Zamestnávateľ po dohode so základnou organizáciou v súlade so zákonom o sociálnom 

fonde poskytuje štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi zo sociálneho fondu príspevok 

bez preukazovania čerpania na: 

a) účasť na kultúrnych a športových podujatiach, 

b) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily, 

c) zdravotnú starostlivosť, 

d) denné a pobytové tábory pre deti mladšie ako 15 rokov veku. 

 

3. Zamestnávateľ poskytuje príspevky a sociálnu výpomoc uvedenú v bodoch 1 a 2 do 

vyčerpania finančných prostriedkov určených pre tieto príspevky a sociálnu výpomoc 



2/3 

 

podľa Rozpočtu sociálneho fondu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky na rok 2015, ktorý je prílohou č. 2 ku kolektívnej zmluve 2015. 

 

 Článok 4 

Príspevok na stravovanie 

 

1. Z prostriedkov sociálneho fondu sa uhradí príspevok na stravovanie štátnym 

zamestnancom a zamestnancom, ktorých plat sa započítava do súhrnu funkčných platov 

zúčtovaných štátnym zamestnancom a zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 

 

2. Príspevok na stravovanie na každé hlavné jedlo je:  

a) pre štátneho zamestnanca v sume                                     1,06 eur,  

b) pre zamestnanca v sume                                                               1,42 eur. 

 

Článok 5 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

 

Zamestnávateľ poskytne štátnemu zamestnancovi a zamestnancovi za podmienok 

dohodnutých v čl. 27 kolektívnej zmluvy 2015 príspevok pri narodení dieťaťa vo výške       

200 eur.  

 

Článok 6 

Sociálna výpomoc 

 

1. Zamestnávateľ a  základná organizácia budú nápomocní štátnym zamestnancom a  

zamestnancom pri prekonávaní ťažkej finančnej situácie a sociálnej tiesne, do ktorej sa 

dostali bez vlastného zavinenia, v prípadoch a za podmienok dohodnutých v čl. 29 

kolektívnej zmluvy poskytnutím jednorazovej nenávratnej sociálnej výpomoci zo 

sociálneho fondu.  

Výška sociálnej výpomoci sa určuje nasledovne: 

a) pre udalosť uvedenú v čl. 29 bod 1 písm. a) kolektívnej zmluvy 2015 najviac vo výške     

200 eur, 

b) pre udalosť uvedenú v čl. 29 bod 1 písm. b) kolektívnej zmluvy 2015 najviac vo výške  

200 eur, 

c) pre udalosť uvedenú v čl. 29 bod 1 písm. c) kolektívnej zmluvy 2015 najviac vo výške  

200 eur, 

d) pre udalosť uvedenú v čl. 29 bod 1 písm. d) kolektívnej zmluvy 2015 najviac vo výške  

200 eur, 

e) pre udalosť uvedenú v čl. 29 bod 1 písm. e) kolektívnej zmluvy 2015 najviac vo výške  

200 eur. 

 

2. Sociálnu výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti štátneho zamestnanca 

a zamestnanca doručenej osobnému úradu zamestnávateľa, ktorý ju prerokuje so 

základnou organizáciou.    

 

3. V prípade pochybností o použití sociálnej výpomoci môže základná organizácia alebo 

osobný úrad zamestnávateľa požiadať príjemcu o preukázanie, že finančné prostriedky 

boli použité na účel uvedený v žiadosti. 

 

4. Sociálna výpomoc podlieha dani z príjmu. 
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Článok 7 

Príspevok podľa čl. 28 kolektívnej zmluvy 2015 

 

Z prostriedkov sociálneho fondu poskytne zamestnávateľ štátnym zamestnancom 

a zamestnancom príspevok podľa čl. 28 kolektívnej zmluvy 2015.  

 

Článok 8 

Príspevok na kultúrne a športové podujatia 

 

Z prostriedkov sociálneho fondu uhradí zamestnávateľ náklady na kultúrne a športové 

podujatia organizované pre štátnych zamestnancov a zamestnancov a ich rodinných 

príslušníkov za podmienok dohodnutých v čl. 30 kolektívnej zmluvy 2015. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zamestnávateľ a základná organizácia budú spoločne dbať na účelné a hospodárne 

nakladanie s prostriedkami sociálneho fondu. Pri použití prostriedkov sociálneho fondu sa 

budú obidve strany riadiť týmito zásadami a Rozpočtom sociálneho fondu Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na rok (príloha č. 2 ku kolektívnej 

zmluve 2015).  

 

2. O použití prostriedkov sociálneho fondu rozhoduje zamestnávateľ po dohode so 

základnou organizáciou.   

 

3. Finančné prostriedky sociálneho fondu nevyčerpané do 31. decembra 2015 sa prevádzajú 

do nasledujúceho roka. 

 

4. Zásady sú neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej zmluvy 2015. 

 

5. Akékoľvek zmeny alebo dodatky týchto zásad je možné vykonať len v rámci kolektívneho 

vyjednávania. Návrh na zmenu alebo dodatky zásad môže predložiť ktorákoľvek zo 

zmluvných strán, pričom druhá strana je povinná na podaný návrh písomne odpovedať 

najneskôr do 15 kalendárnych dní od jeho doručenia. 

 

 

 

 

Bratislava ...................... 2015  Bratislava ...................... 2015 

 

 

 

 

……………………………..  …………………………….. 

Jozef Vančo  Mária Košútová 

vedúci služobného úradu  predsedníčka 

zamestnávateľa  základnej organizácie 

 

 


