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Článok I
Úvodné ustanovenie

Sociálny fond je určený na vytváranie priaznivých podmienok voblasti starostlivosti
o zamestnancov, zlepšovanie kultúry pracovného prostredia, pracovných podmienok a kultúry
práce, na regeneráciu duševných a fyzických síl a na zabezpečenie ďalších sociálnych aktivít
zamestnancov Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty (ďalej len RKCMBF)
UK v Bratislave.

Článokn
Tvorba sociálneho fondu

1. RKCMBF tvorí sociálny fond vo výške stanoveného percenta hrubých miezd
zúčtovaných zamestnancom za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na
pracovnoprávne účely. Výšku daného percenta upravuje vnútorný predpis Univerzity
Komenského v Bratislave.

2. Sociálny fond sa tvorí:
a) povinným prídelom vo výške 1% z hrubých miezd zamestnancov, z ktorých sa

zisťuje priemerný zárobok;
b) ďalším prídelom vo výške 0,25% z hrubých miezd zamestnancov, z ktorých sa

zisťuje priemerný zárobok v zmysle Kolektívnej zmluvy UK.
3. Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške vypočítanej podľa

uvedeného percenta z objemu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu
za bežný kalendárny mesiac, najneskôr v posledný deň nasledujúceho mesiaca.
RKCMBF vedie sociálny fond na samostatnom bankovom účte vedenom v Štátnej
pokladnici.

Článok III
Použitie sociálneho fondu

RKCMBF poskytne zo sociálneho fondu príspevok na:
a) stravovanie a pitný režim,
b) dopravu do zamestnania,
c) regeneráciu pracovnej sily zamestnancov,
d) regeneráciu rodinných príslušníkov zamestnancov,
e) sociálnu výpomoc,
f) odchodné pri odchode zamestnanca do starobného (invalidného) dôchodku,
g) dar pri príležitosti významného životného jubilea zamestnanca,
h) dar pri príležitosti pracovného jubilea, týkajúceho sa dlžky trvania pracovného

pomeru s UK,
i) úhradu poplatku za vystavenie zamestnaneckého preukazu,
j) doplnkové dôchodkové poistenie,
k) príspevok pri darcovstve krvi,
l) nákup darčekových poukážok,
m) nákup vianočných kolekcií,
n) príspevok na zájazd organizovaný KS Badín v roku 2012.

1. RKCMBF z prostriedkov sociálneho fondu poskytuje príspevok na stravovanie vo
výške 0,18 až 0,60 € na jedno hlavné jedlo poskytnuté vo vlastnom stravovacom
zariadení pre každého zamestnanca. Konkrétna výška sa upraví v platnom cenníku
stravovacích služieb na každom pracovisku osobitne (RKCMBF BA, KS NR, KS BB).
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Príspevok sa uhradí podľa odpracovaných pracovných dní jednotlivými
zamestnancami a zároveň podľa počtu vydaných jedál pre zamestnancov.

2. RKCMBF z prostriedkov sociálneho fondu poskytuje príspevok na dopravu do
zamestnania a späť vo výške 50 % z ceny cestovného lístka, ak priemerný
mesačný zárobok (§ 134 Zákonníka práce) zamestnanca nepresahuje 50 % priemernej
nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým
úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok a jeho skutočne vynaložené výdavky na
dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou, verejnou dopravou
včítane MHD a železničnou osobnou dopravou sú najmenej 6,64 €.

3. RKCMBF z prostriedkov sociálneho fondu poskytuje príspevok na regeneráciu
zamestnanca ajeho rodinných príslušníkov vo výške maximálne 50,- € ročne na
zamestnanca a l ° až 25 € ročne na každého rodinného príslušníka. Konkrétna výška
v kalendárnom roku na jednotlivých pracoviskách bude závislá na aktuálnych
finančných možnostiach sociálneho fondu. Za rodinného príslušníka sa považuje
manžel/manželka a nezaopatrené deti2). Príspevok sa poskytne na základe
predložených dokladov z vlastného zariadenia (UK, RKCMBF, kňazských seminárov
v Badíne a v Nitre) alebo cudzieho športového, rehabilitačného, rekreačného alebo
iného regeneračného a liečebného zariadenia, ako aj vstupeniek z kultúrneho
a športového podujatia.

4. RKCMBF poskytne zamestnancovi príspevok zo sociálneho fondu, ak sa ocitol
v zložitej finančnej situácii a sociálnej tiesni, do ktorej sa dostal bez vlastného
zavinenia, a to najmä v dôsledku:
živelnej pohromy (výška príspevku je posudzovaná individuálne, podľa okolností);
dlhodobej práceneschopnosti (viac ako 100 dní); zamestnávateľ poskytne
zamestnancovi zo sociálneho fondu príspevok vo výške 20 % z priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca, vypočítanej za obdobie posledných troch mesiacov pred nástupom
na PN, a to mesačne do skončenia PN,
úmrtia rodinného príslušníka; príspevok vo výške 200,- €,
inej závažnej udalosti.
Rodinný príslušník pre tieto účely je manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené
deti".

6. RKCMBF poskytuje prostriedky zo sociálneho fondu - peňažný dar zamestnancovi
pri príležitosti:

odchodu zamestnanca do starobného (invalidného) dôchodku vo výške 200,- €, pri
prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný a invalidný
dôchodok,
dosiahnutia 50 rokov veku vo výške 200,- €,
dosiahnutia 60 rokov veku vo výške 100,- €,
dosiahnutia pracovného jubilea 10 rokov vo výške 50,- €,
dosiahnutia pracovného jubilea 15 rokov vo výške 100,- €,
dosiahnutia pracovného jubilea 20 rokov vo výške 150,- €,
dosiahnutia pracovného jubilea 25 rokov vo výške 200,- €,
uzavretia manželstva vo výške 200,- €,
narodenia dieťaťa vo výške 200,- €.

7. Dar poskytne zamestnancovi, ktorému uplynula skúšobná lehota a ku dňu poskytnutia
je zamestnaný na RKCMBF, resp. v Kňazskom seminári v Badíne a v Kňazskom
seminári v Nitre po dobu dlhšiu ako pol roka.

8. Výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie v
zamestnávateľských zmluvách uzatvorených počas konkrétneho roka je v zmysle
aktuálnej Kolektívnej zmluvy UK pre daný rok.

9. Výška príspevku pri darcovstve krvi je 10,- € za jednotlivé darcovstvo.
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10. Termíny pridelenia a hodnota darčekových poukážok a vianočných kolekcií budú
závisieť od aktuálnych finančných možností sociálneho fondu a jednorazového
rozhodnutia dekana fakulty, prípadne moderátorov štúdia na detašovaných
pracoviskách.

ll. Pri pracovnom pomere s úväzkom nižším ako 1,0 sa poskytované príspevky a dary
prepočítavajú podľa výšky úväzku. evťahuje sa to na vianočné kolekcie.

12. KS Badín v roku 2012 poskytne svojim zamestnancom príspevok vo výške 100,- € na
poznávací zájazd organizovaný vo vlastnej réžii. Nárok na príspevok majú
zamestnanci v pracovnom pomere ku dňu poskytnutia príspevku s úväzkom 0,6 a viac.

Článok IV
Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu

1. Príjmy z prostriedkov sociálneho fondu sú zdanené sadzbou dane 19%.
2. Základom dane v prípade vyplatenia príjmu zo sociálneho fondu je len príjem a na

účely zdaňovania nemožno z neho odpočítať žiaden výdavok.
3. V súvislosti s poskytovaním sociálnych výhod zamestnancom sú od dane oslobodené

príjmy podľa §9 alebo §5 ods.? zákona o dani z príjmov:
a) na doškoľovanie zamestnancov";
b) hodnota stravy poskytovanej RKCMBF zamestnancovi na spotrebu na

pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných
subjektov";

c) hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných RKCMBF zamestnancovi na
spotrebu na pracovisku'";

d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského,
telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom
zamestnancovi, ako aj manželke (manželovi) zamestnanca a deťom, ktoré sa
na účely zákona o dani z príjmov považujú za vyživované'". Ide o zariadenia
patriace zamestnávateľovi, prípadne zariadenia, prenajaté, za ktoré
zamestnávateľ platí nájomné.

e) iné príjmy zo sociálneho fondu uvedené v zákone o dani z príjmov ako
oslobodené od dane.

Článok V
Spôsob vyplácania príjmov zo SF

Príspevky zo sociálneho fondu sú zamestnancom vyplácané prostredníctvom prevodu na
bankový účet zamestnanca a vyúčtované sú na výplatnej páske zamestnanca za obdobie,
ktorého sa vyplatenie príspevku týka. Zamestnancovi je vyplatený príspevok na základe:
a) predloženia potrebných dokladov (vstupenky na kultúrne, športové a iné podujatie;

vstupenky z rekreačného, športového, rehabilitačného a iného zariadenia; cestovné
lístky, pokiaľ ide o príspevok na dopravu do zamestnania; iné doklady pri narodení
dieťaťa, uzavretí manželstva, úmrtí rodinného príslušníka, PN ai.)

b) dosiahnutia životného jubilea a pracovného jubilea (sledované na základe dáturnov
narodenia na mzdovom a personálnom odd.),

c) žiadosti zamestnanca, schválenej dekanom fakulty, resp. tajomníkom fakulty alebo
moderátorom štúdia na detašovanom pracovisku, pokiaľ ide o iný príspevok zo
sociálneho fondu, napr. príspevok pri živelnej pohrome alebo inej závažnej udalosti.

Príspevok na stravu zamestnancov je vyplácaný priamo na konkrétny bežný účet fakulty (účty
ŠJ), t.j. nie je vyplácaný zamestnancovi.
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Potrebné doklady na vyplatenie príspevku zo SF je potrebné odovzdať na mzdovom
a personálnom oddelení (RKCMBF, KS Badín, KS Nitra) a to:

cestovné lístky do 3. dňa v mesiaci za predchádzajúci kalendárny mesiac,
doklady, týkajúce sa životných udalostí, priebežne, podľa aktuálnosti,
vstupenky a iné od 1. 11. do 30. 11., je možné predkladať vstupenky z obdobia
december minulého roka až november kalendárneho roka.
žiadosť o iný príspevok zo SF.

Článok VI
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda účinnosť od 1. 7. 2012. Týmto dňom zároveň stráca platnosť
vnútorný predpis Č. 4/2009 - smernica dekana o tvorbe a použití sociálneho fondu RKCMBF
UK z 30. 4. 2009. Smernica je súčasťou vnútorného systému organizácie RKCMBF
a podlieha aktualizácii podľa jej potrieb. Pracovníci učtární sú povinní sa oboznámiť s jej
obsahom a dodržiavať jej ustanovenia. Vedúci zamestnanci oboznámia s jej obsahom nimi
riadených zamestnancov.

Súvisiace predpisy:
zákon č.152/l994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.286/l992
Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č.3ll/200 1 Z. z. Zákonnľk práce v znení neskorších predpisov,
zákon č.43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon Č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
zákon Č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
zákon Č. 595/2005 Z. z. o dani z príjmov.

..·74· ~.~ ..;. .
d cJ~~·.·M~i~Suráb, PhD.

dekan fakulty

Bratislava, 28. 6. 2012

1) §2 písm. a) zákona Č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) §4 zákona NR SR Č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatk-u k prídavkom na deti v znení zákona NR SR Č. 13411995 Z.

z.
3) zákon Č. 595/2005 Z. z. o dani z príjmov, §5 ods. 7 písm. a)
4) zákon Č. 595/2005 Z. z. o dani z príjmov, §5 ods. 7 písm. b)
5) zákon Č. 595/2005 Z. z. o dani z príjmov, §5 ods. 7 písm. c)
6) zákon Č. 595/2005 Z. z. o dani z príjmov, §5 ods. 7 písm. d)
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