
Príloha č. 4  
ku Kolektívnej zmluve na rok 2018  

 

Z á s a d y 
 

pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre praktické vyučovanie   
 a technicko-ekonomický úsek na rok 2018 

 
1. Sociálna výpomoc 

 
a) Pri úmrtí zamestnanca, ktorý pracoval v organizácii, sa vyplatí finančný 

príspevok vo výške 70,- € . 
b) Pri úmrtí rodinného príslušníka zamestnanca /manžel, manželka, nezaopatrené 

dieťa/ sa vyplatí zamestnancovi na základe žiadosti finančný príspevok vo 
výške  35,- €. 

c) Pri PN zamestnanca, ktorá trvá dlhšie ako 2 mesiace, sa vyplatí zamestnancovi 
finančný príspevok do výšky 30,- € /na základe žiadosti  zamestnanca 
a potvrdenia o PN, pokiaľ zamestnanec v danom roku odpracoval najmenej 3 
mesiace./. 

 
2. Stravovanie 

 
Príspevok na jedno hlavné jedlo zamestnancom vo výške 0,36 €. Príspevok sa  poskytne aj 
zamestnancom, ktorí sa stravujú aj v iných organizáciách, ktoré poskytujú stravovacie služby. 
Podmienkou poskytnutia príspevku je uzatvorená zmluva o poskytovaní stravy medzi  SOŠt 
a uvedenými organizáciami. 
 
3. Regenerácia pracovnej sily zamestnancov 

 
a)  Pri  zájazde   spojenom   s    regeneráciou   pracovných    síl   alebo   hromadne 
     organizovanej dovolenke  zaplatiť  príspevok  na  úhradu  časti cestovných    
     nákladov /podľa dohody/. 
b) Trikrát  ročne  vyplatiť zamestnancom  paušálny  príspevok  na  regeneráciu   
     pracovnej sily.  
 

4. Ostatné ustanovenia 
 

a)  Zamestnávateľ nesmie poskytovať príspevok z fondu na účely odmeňovania za       
      prácu. 
b)  Dvakrát ročne, a to k 30. 6. a k 30. 11. prehodnotiť čerpanie prostriedkov zo SF    
      podľa  jednotlivých  položiek  rozpočtu.  V  prípade,  že  dôjde  v  jednotlivých   
      položkách  k úspore finančných prostriedkov, vedenie SOŠt Čadca spolu  s OZ   
      rozhodne o presune  finančných  prostriedkov  medzi  jednotlivými  položkami   
      rozpočtu.  Rozhodnutie  musí  byť  písomné  a  bude súčasťou týchto zásad ako     
      dodatok.  
c)  Výška jednotlivých príspevkov je závislá od množstva finančných prostriedkov   
     SF. 
d) Peňažné plnenie zo SF, okrem príspevku na stravovanie, podlieha 19% dani zo   

mzdy a započítava sa do vymeriavacieho základu na platenie odvodov. 
e) Nevyčerpané prostriedky v kalendárnom roku sa prevedú do budúceho roka. 
 

 



 

 

Tvorba a čerpanie prostriedkov zo SF na rok 2018 
 
 
 
 
Tvorba sociálneho fondu                                 MOV v €                   Ostatní v € 
 
 
Zostatok  z  r.  2017                                                686,02                             92,84 
Predpokl. prídel na r. 2018  /1,05 %/                   2.600,00                        2.000,00     
Tvorba SF na r. 2018                                           3.286,02                        2.092,84 
 
 
 
Čerpanie SF na r. 2018 : 
 
Sociálna výpomoc                                                  200,-                            150,- 
Príspevok na stravovanie                                     1.800,-                         1.500,- 
Regenerácia prac. sily                                          1.286,02                          442,84 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Čerpanie SF r. 2018 celkom                                3.286,02                        2.092,84 
 
 
 
 
 
 
V Čadci dňa  23. 01. 2018   

 
 
 
 
 
 
 

Za OZ KOVO ..................................                        Za SOŠt Čadca ................................... 
                            Mária Stachová  v.r.                                              Ing.František Kajánek v.r.
                   predseda OZ                                                           riaditeľ SOŠt Čadca  

 
 
 

 
 


