
 
SOCIÁLNE PROGRAMY Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA 

 
1.  Základné ustanovenia  
 
1.1.  Sociálny a kultúrny fond SOZA (ďalej len skrátene „SKF”) má v sociálnej oblasti (v 

zmysle bodu 3. Štatútu SKF) dva prípustné spôsoby použitia - Pomoc v náhlej núdzi a 
Pomoc v sociálne zhoršených pomeroch. Podrobnosti o použití a poskytnutí 
finančných príspevkov SKF na tieto účely upravujú dva rovnomenné programy (nižšie 
v bodoch 2. a 3.).  

1.2. Príspevky - Pomoc v náhlej núdzi a Pomoc v sociálne zhoršených pomeroch sú 
nenávratné.  

 
2. Pomoc v náhlej núdzi 
  
2.1.  Poslanie a účel programu  

Tento program slúži na poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci v náhlej hmotnej 
alebo sociálnej núdzi spôsobenej nepredvídanou situáciou.  
 

2.2.  Podmienky pre prijatie žiadosti  
 
2.2.1.  Oprávneným žiadateľom môže byť len nositeľ práv - fyzická osoba.  
2.2.2.  Pod nepredvídanou situáciou, ktorá spôsobila náhlu núdzu, sa rozumie núdza  

v dôsledku úmrtia blízkej osoby žiadateľa, pričom blízkou osobou sa rozumie okruh 
osôb vymedzený v § 116 Občianskeho zákonníka,  

v dôsledku ťažkej ujmy na zdraví (napr. dlhodobá hospitalizácia),  

v dôsledku živelnej pohromy,  

alebo v iných mimoriadnych prípadoch, ktoré mimoriadnosťou a povahou 
zodpovedajú prípadom uvedeným v predchádzajúcich odrážkach.  

 
2.3. Výška príspevku  
 
2.3.1.  Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť výšku príspevku, ktorá mu pomôže jednorazovo 

preklenúť stav hmotnej alebo sociálnej núdze.  
2.3.2.  Maximálna výška príspevku je stanovená sumou 3000 eur.  
2.3.3.  V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Dozorná rada SOZA výnimočne 

schváliť poskytnutie príspevku vo výške, ktorá presahuje sumu v bode 2.3.2.  
 
2.4.  Harmonogram poskytovania príspevkov  
 
2.4.1.  Tento program - vzhľadom na svoje osobité poslanie - nemá stanovené termíny 

uzávierok pre podávanie žiadostí.  
2.4.2.  Žiadosti doručené v priebehu kalendárneho mesiaca budú posúdené najneskôr do 

konca nasledujúceho mesiaca.  
 
2.5.  Podmienky pre poskytnutie príspevku  
 
2.5.1.  Žiadosť bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované týmto programom. (Formulár 

žiadosti poskytuje SOZA prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho na 
požiadanie SOZA poskytne e-mailom alebo v tlačenej podobe).  



2.5.2.  Žiadateľ preukáže hodnoverným spôsobom náhlu núdzu spôsobenú nepredvídanou 
situáciou.  

2.5.3.  Ak niektorú z podmienok nie je možné preukázať hodnoverným dokladom vecne 
príslušného orgánu alebo odborného posudku, žiadateľ musí o naplnení podmienky 
podať riadne čestné vyhlásenie. (Vzor čestného vyhlásenia poskytuje SOZA 
prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho SOZA na požiadanie poskytne e-
mailom alebo v tlačenej podobe).  

 
2.6.  Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov  
 
2.6.1.  Formálnu správnosť a úplnosť žiadosti podľa tohto programu vyhodnotí personál 

SOZA, ktorý v prípade potreby vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ 
nedoplní žiadosť v lehote uvedenej vo výzve, ktorá je najmenej 7 dní, na jeho žiadosť 
sa neprihliada.  

2.6.2.  Priznanie príspevku a jeho výšku posudzuje a navrhuje Rada SKF a schvaľuje Dozorná 
rada SOZA (body 3. a 4. Štatútu SKF).  

2.6.3.  Ak sú podmienky pre poskytnutie príspevku splnené a Dozorná rada SOZA priznanie 
príspevku schváli, zašle SOZA žiadateľovi návrh zmluvy, ktorá upraví najmä účel 
poskytnutia príspevku, prípadné povinnosti žiadateľa v súvislosti s preukázaním 
využitia príspevku na požadovaný účel a zodpovednosť žiadateľa za právne následky 
uvedenia neúplných alebo nepravdivých údajov v žiadosti o poskytnutie príspevku.  

2.6.4. Po vrátení žiadateľom podpísanej zmluvy na SOZA bude príspevok žiadateľovi 
poskytnutý bez zbytočného odkladu.  

 
3.  Príspevok v sociálne zhoršených pomeroch  
 
3.1.  Poslanie a účel programu  

Tento program slúži na to, aby pomohol kompenzovať finančnú situáciu  nositeľov 
práv, ktorí sa ocitnú v sociálne zhoršených pomeroch.  
 

3.2. Podmienky pre prijatie žiadosti  
 
3.2.1.  Oprávneným žiadateľom môže byť len nositeľ práv - fyzická osoba, ktorá  je 

poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.  
3.2.2.  Pod sociálne zhoršenými pomermi sa rozumie najmä stav, keď príjem žiadateľa v 

období ostatných 12 mesiacov nepresahuje 2-násobok životného minima 
ustanoveného všeobecne záväznými právnymi predpismi a jeho majetkové pomery 
neumožňujú túto situáciu kompenzovať. Príspevok v sociálne zhoršených pomeroch, 
ktorý bol zo SOZA poskytnutý v hodnotenom období ostatných 12 mesiacov, sa 
nezapočítava do príjmu žiadateľa.  

3.2.3.  V odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa, ktoré sú sprevádzané 
vyššími nárokmi na nevyhnutné životné náklady - napríklad v mimoriadnych 
prípadoch trvalo alebo vážne zhoršeného zdravotného stavu, vysokého veku a pod. - 
môže Rada SKF navrhnúť priznanie príspevku v primeranej výške aj v prípade, ak je 
limit podľa bodu 3.3.2. prekročený.  

 
3.3.  Výška príspevku  
 
3.3.1.  Žiadateľ je povinný v žiadosti uviesť výšku príspevku, ktorá mu pomôže kompenzovať 

sociálne zhoršené pomery.  
3.3.2.  Maximálna výška príspevku je stanovená sumou 3000 eur.  
 



3.4.  Harmonogram poskytovania príspevkov  
 
3.4.1.  Príspevky sa budú poskytovať dvakrát ročne. Uzávierka na doručovanie žiadostí je do 

31. októbra a do 30. apríla.  
3.4.2.  V prípade schválenia žiadosti Dozorná rada SOZA, ponúkne SOZA žiadateľovi 

najneskôr do dvoch mesiacov po uzávierke návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí 
príspevku s tým, že výplata priznaného príspevku sa uskutoční do jedného mesiaca 
po tom, ako žiadateľ doručí SOZA podpísanú zmluvu v potrebnom počte exemplárov.  

 
3.5.  Podmienky pre poskytnutie príspevku  
 
3.5.1.  Žiadosť bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované týmto programom. (Formulár 

žiadosti poskytuje SOZA prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho SOZA na 
požiadanie poskytne e-mailom alebo v tlačenej podobe.)  

3.5.2.  Žiadateľ preukáže hodnoverným spôsobom sociálne zhoršené pomery (3.2.3.).  
3.5.3.  Žiadateľ doloží výšku svojho príjmu výpisom z daňového priznania, ktorý sa používa v 

styku so Sociálnou poisťovňou alebo iným hodnoverným dokladom osvedčujúcim 
všetky finančné príjmy žiadateľa v uplynulých 12 mesiacoch.  

3.5.4.  Ak niektorú z podmienok nie je možné preukázať hodnoverným dokladom vecne 
príslušného orgánu alebo odborného posudku, žiadateľ musí o naplnení podmienky 
podať riadne čestné vyhlásenie. (Vzor čestného vyhlásenia poskytuje SOZA 
prostredníctvom svojho webového sídla alebo ho SOZA na požiadanie poskytne e-
mailom alebo v tlačenej podobe.)  

3.5.5.  Príspevok v sociálne zhoršených pomeroch môže byť poskytnutý jednému žiadateľovi 
len jeden raz v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.  

 
3.6.  Postup hodnotenia žiadostí a realizácia príspevkov  
 
3.6.1.  Formálnu správnosť a úplnosť žiadosti podľa tohto programu vyhodnotí personál 

SOZA, ktorý v prípade potreby vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ 
nedoplní žiadosť v lehote uvedenej vo výzve, ktorá je najmenej 7 dní, na jeho žiadosť 
sa neprihliada.  

3.6.2.  Priznanie príspevku a jeho výšku posudzuje a navrhuje Rada SKF. V odôvodnených 
prípadoch si môže Rada SKF vyžiadať aj predloženie ďalších dokladov o sociálne 
zhoršených pomeroch, prípadne tiež prizvať žiadateľa na osobné rokovanie.  

3.6.3.  Príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá upraví najmä účel poskytnutia 
príspevku, prípadné povinnosti žiadateľa v súvislosti s preukázaním využitia príspevku 
na požadovaný účel a zodpovednosť žiadateľa za právne následky uvedenia 
neúplných alebo nepravdivých údajov v žiadosti o poskytnutie príspevku.  

 
4.  Záverečné a prechodné ustanovenia  
 
4.1.  Sociálne programy podľa tohto dokumentu nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 

schválenia Zhromaždením delegátov.  
4.2.  Sociálne programy podľa tohto dokumentu zrušujú a nahrádzajú doterajšie Sociálne 

programy.  


