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Tvorba a použitie sociálneho fondu Lekárskej fakulty UK v Bratislave  

v roku 2022 

 
 
T V O R B A   sociálneho fondu 
 
LF UK tvorí  sociálny fond v zmysle § 3 a 4 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších 
predpisov a Článku 27, ods. 1. a 2. platnej Kolektívnej zmluvy na rok 2022. 

Prostriedky sociálneho fondu sa vedú na osobitnom účte LF UK. Na tento účet sa prostriedky 
prevádzajú do 5 dní po dohodnutom termíne na výplatu za uplynulý mesiac, najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn 
hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

 

p.č. program a podprogram názov položky rozpočtu 
prídel do SF   
v r. 2022 v € 

1.   zostatok z roku 2021 47 103,62 

2. 

07711 - Vysokoškolské 
vzdelávanie a zabezpečenie 
prevádzky VŠ 

povinný prídel vo výške 1 % zo súhrnu 
rozpočtovaných hrubých platov pre 
rok 2022 v sume 13 817 270,00 € 

138 172,70 

07712 - Vysokoškolská veda a 
technika 

povinný prídel vo výške 1 % zo súhrnu 
rozpočtovaných hrubých platov pre 
rok 2022 v sume 6 525 130,00 € 

65 251,30 

  S p o l u  povinný prídel 203 424,00 

3. 

07711 - Vysokoškolské vzdeláva-
nie a zabezpečenie prevádzky VŠ 

ďalší prídel vo výške 0,25 % zo súhrnu 
rozpočtovaných hrubých platov pre 
rok 2022 v sume 13 817 270,00 € 

34 543,18 

07712 - Vysokoškolská veda a 
technika 

ďalší prídel vo výške 0,25 % zo súhrnu 
rozpočtovaných hrubých platov pre 
rok 2022 v sume 6 525 130,00 € 

16 312 82 

  S p o l u  ďalší prídel 50 856,00 

Zostatok z roku 2021 a tvorba fondu v roku 2022 spolu 301 383,62 
   

  

 Zostatok z roku 2021   47 103,62 
 

Tvorba v roku 2022  

07711 172 715,88 
 07712 81 564,12 
   254 280,00 
 Spolu   301 383,62 

 



P O U Ž I T I E   sociálneho fondu 
 
LF UK  prostriedky sociálneho fondu  použije v zmysle § 7 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom 
fonde a  Článku 27 – Sociálny fond, ods. 4 písm. a) až i) platnej Kolektívnej zmluvy na rok 
2022 a to na: 
 

p. 
č. 

použitie sociálneho fondu 
rozpočet - 

čerpanie SF   v 
r. 2022 v € 

1. 
príspevok na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitný 
predpis  

130 000,00 

2. príspevok na dopravu do zamestnania a späť   

3. príspevok na účasť na kultúrnych a športových podujatiach 15 000,00 

4. príspevok na regeneráciu pracovnej sily  117 800,00 

5. 
príspevok na zdravot.starostlivosť v rámci prac.zdrav.služby a príspevok 
na DDS, okrem príspevku na DDS podľa zák. č. 650/2004 Z.z. 

  

6. príspevok na jednorazovú sociálnu výpomoc 6 000,00 

7. odmeny pri životnom jubileu (70 rokov) a pracovných jubileách 18 700,00 

8. jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 5 000,00 

9. rôzne výdavky  104,62 

10. 
príspevok na úhradu nákladov odborovej organizácie vynaložených na 
služby, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu kolektívneho vyjednávania 

7 779,00 

11. 
predpokladaný zostatok - rezerva, ktorá sa prevedie do sociálneho fondu 
pre nasledujúci kalendárny rok 

1 000,00 

 Čerpanie fondu v roku 2021 spolu 301 383,62 

 
Čerpanie prostriedkov sociálneho fondu sa zabezpečuje podľa schváleného rozpočtu po 
dohode so zástupcami odborovej organizácie. Kontrola plnenia rozpočtu sa vykoná súčasne 
s kontrolou plnenia kolektívnej zmluvy. 

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

 
 

V Bratislave, dňa 22. 06. 2022 
 

 
 

 
...................................................                      .......................................................... 
MUDr. Alexander Kurtanský                        prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
 predseda Výboru odborovej                           dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave      
          organizácie LF UK  
 


