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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“) po schválení Zamestnaneckou radou RDS dňa 22.10.2020 
vydáva podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok 
v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako „ZoSF“) a súvisiacimi opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky tento 
vnútorný predpis č. 8/2020 o tvorbe a použití sociálneho fondu (ďalej aj ako „predpis“). 
 

Čl. 1   
Predmet úpravy 

Tento predpis upravuje tvorbu a následné použitie sociálneho fondu v RDS za účelom 
sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o zamestnancov RDS (ďalej aj ako „fond“). 

 
Čl. 2   

Tvorba sociálneho fondu 
(1) RDS tvorí sociálny fond povinným prídelom vo výške 1,25 % zo súhrnu odpracovaných 

hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny mesiac; a ďalšími 
zdrojmi tvorby sociálneho fondu, ktoré nie sú limitované.1 

(2) RDS vedie tvorbu fondu a čerpanie fondu na osobitnom účte v banke. 
(3) Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý ako deň výplaty miezd. 
(4) Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na 

výplatu mzdy, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. 
 

Čl. 3  
  Účtovanie sociálneho fondu 

(1) Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 
31. januára nasledujúceho roka.  

(2) Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho kalendárneho roka. 
(3) Tvorba základného povinného prídelu do sociálneho fondu na strane MD účtu 527 – 

Zákonné sociálne náklady a na strane D účtu 472 – Záväzky zo Sociálneho fondu. 
(4) Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu sa účtuje na strane MD účtu 

261 – Peniaze na ceste a na strane D účtu 221/100 – Bežný účet.  
(5) Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu účtuje na strane MD účtu 

221/300 – Účet sociálneho fondu a na strane D účtu 261 – Peniaze na ceste.  
(6) Použitie SF účtuje na strane MD účtu 472 – Záväzky zo Sociálneho fondu a na strane D 

účtu 221 – Bežný účet. 
 

Čl. 4  
Použitie sociálneho fondu 

(1) RDS môže použiť prostriedky fondu len pre zamestnancov, ktorí sú v trvalom 
pracovnom pomere so 100% úväzkom. 

(2) Prostriedky sociálneho fondu sa použijú na: 

 
1 Napr. dary, dotácie, príspevky a pod. 
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a) príspevok na stravovanie vo výške 0,46 eur na jedno hlavné jedlo za odpracovaný 
deň, 

b) peňažný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 eur, 
c) príspevok na kultúrnu akciu organizovanú zamestnávateľom vo výške podľa 

rozhodnutia zamestnávateľa, 
d) príspevok na cestovanie vo výške od 20 eur do 100 eur zamestnancom v mesiaci 

október, ktorí nie sú v skúšobnej alebo výpovednej dobe, 
e) zdravotnícku starostlivosť2 pre zamestnancov vo výške podľa rozhodnutia 

zamestnávateľa a 
f) príspevok pri úmrtí manžela alebo manželky zamestnanca, alebo nezaopatreného 

dieťaťa zamestnanca vo výške 1000 eur. 
(3) Peňažné a vecné dary podľa ods. 2 písm. b) a c) sa poskytuje iba zamestnancovi, ktorí je 

v roku poskytnutia zamestnaný v RDS nepretržite po dobu dlhšiu ako dva roky. 
(4) RDS môže podľa vlastného uváženia poskytnúť zamestnancovi bezúročnú peňažnú 

pôžičku vo výške najviac 1000 eur s dobou splatnosti, ktorá nepresiahne dva roky. 
 

Čl. 5  
Spôsob preukazovania nároku zamestnancov 

(1) Nárok na priznanie príspevku zo sociálneho fondu podľa čl. 4 ods. 2 písm. b) 
zamestnanec preukazuje predložením rodného listu dieťaťa. 

(2) Nárok na priznanie príspevku zo sociálneho fondu podľa čl. 4 ods. 2 písm. f) 
zamestnanec preukazuje úmrtným listom, pokiaľ existujú na strane zamestnávateľa 
dôvodné pochybnosti o úmrtí. 

 
Čl. 6  

Zdaňovanie príspevkov zo sociálneho fondu 
(1) Všetky príjmy z prostriedkov sociálneho fondu sú zdanené rovnakou sadzbou dane vo 

výške 19%. 
(2) Základom dane v prípade vyplatenia príjmu zo sociálneho fondu je len príjem a pre účely 

zdaňovania nemožno z neho odpočítať žiaden výdavok. 
(3) Od dane z príjmu je oslobodené poskytnutie príspevku podľa čl. 4 ods. 2 písm. a).  
 

Čl. 7  
Poskytnutie príspevku 

(1) Finančný príspevok zo sociálneho fondu sa poskytne ku mzde za kalendárny mesiac, 
v ktorom nastala rozhodujúca skutočnosť, ak tento predpis neustanovuje inak. 

(2) Finančný príspevok zo sociálneho fondu môže byť poskytnutý aj ako preddavok na 
mzdu. 

(3) Pôžička sa poskytne za podmienok podľa osobitnej zmluvy o pôžičke. 
 
 
 
 

 
2 Napr. očkovanie, výbava lekárničiek a podobne. 



Vnútorný predpis č. 8/2020 o tvorbe a použití sociálneho fondu 

 4 

Čl. 8  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Za dodržiavanie ustanovení tohto predpisu zodpovedá manažér ekonomického 
a administratívneho úseku. 

(2) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 11/2013 pre tvorbu a použitie sociálneho fondu. 
(3) Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 

 
V Bratislave, dňa 1. novembra 2020 
 
 
 PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 
 riaditeľka RDS 

 
 
 


