
ŽIADOSŤ 
o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu 

podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach  

v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

v znení neskorších predpisov 

1.  ÚDAJE O FYZICKEJ OSOBE 

Meno Priezvisko Titul Dátum narodenia 
    
R. č.  

Adresa 
(trvalého pobytu)  

Obec (mesto) Ulica, číslo PSČ 

 
  

Kontaktná 

adresa
1  

  

Tel. číslo  
(s predvoľbou) 

 E-mail  

IBAN (uviesť IBAN účtu, ktorého je žiadateľ 

vlastníkom/disponentom)2: 
 

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Svojím podpisom potvrdzujem, že:  
(nehodiace sa preškrtnite a požadované informácie doplňte) 
 

2.1 Som prestal v čase krízovej situácie (od 12.03.2020) vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo 

závislej činnosti, z výkonu činnosti osobnej asistencie, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej 

činnosti a v tejto súvislosti uvádzam, že v mojom prípade:  

a) došlo k ukončeniu: 

- pracovného pomeru/dohody o prácach mimo pracovného pomeru od........................ 

- výkonu osobnej asistencie od .............. 

- podnikania/samostatne zárobkovej činnosti
 3
 – IČO

4
: ................................od ............ 

 

b) došlo k zníženiu rozsahu vykonávania činnosti v mesiaci/mesiacoch: ............................... 

- na základe dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti  

- na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie 

- z podnikania/samostatne zárobkovej činnosti – IČO: ................................ 
 

a to tak, že nevykonávam činnosť najmenej 15 kalendárnych dní v mesiaci.  
 

 

2.2 Okrem činnosti v bode 2.1, vykonávam aj inú činnosť:  
 

- na základe dohody o vykonaní práce/dohody o pracovnej činnosti  

- na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie 

- z podnikania/samostatne zárobkovej činnosti – IČO: ................................ 
 

a z tejto činnosti nemám žiaden príjem. 
 

 

2.3 Dôchodkovú dávku (starobný, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, 

invalidný výsluhový dôchodok alebo obdobné dávky zo zahraničia):  
 

- som poberal do
5
 .................  

- poberám v sume .................................. eur/mesačne 
 

                                                                 
1 Žiadateľ vypĺňa len v prípade, ak adresa na doručovanie písomností je iná, ako adresa trvalého pobytu.  
2 SOS dotácia je prioritne vyplácaná na bankové účty. Vo výnimočných prípadoch je možné SOS dotáciu poskytovať aj 

prostredníctvom pošty, t.j. žiadateľ, ktorý nemá zriadený bankový účet, resp. má iný objektívny dôvod na nezaslanie SOS dotácie 

na účet, skutočnosť, že SOS dotáciu požaduje zaslať poštou uvedie namiesto čísla bankového účtu.  
3V tomto prípade ide aj SZČO, ktorí pozastavili živnostenské, resp. iné oprávnenie na podnikanie. 
4 V prípade, ak SZČO vykonáva slobodné povolanie do žiadosti uvedie DIČ, príp. informáciu výkone slobodného povolania, resp. 

o registrácii v profesijnom združení alebo komore združujúcej osoby vykonávajúce rovnakú činnosť. 
5 Žiadateľ uvádza len dôchodkové dávky, ktoré poberal bezprostredne pred podaním žiadosti o SOS dotáciu.  



- som si uplatnil dňa .............  
 

 

2.4 Dávky a príspevky (pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok,  príspevok na opatrovanie, dávka  

 v nezamestnanosti, kompenzačný príspevok baníkom, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky 

nemocenského poistenia alebo obdobné dávky zo zahraničia): 
 

- som poberal do
6
 .....................  a ide o dávku: .............................. 

- poberám a ide o dávku: ................................................................ 

- som si uplatnil dňa ..................... a ide o dávku: ........................... 

- poberám pomoc v hmotnej núdzi (som člen domácnosti) a bezprostredne pred priznaním nároku na 

pomoci v hmotnej núdzi mi bola poskytnutá SOS dotácia v tzv. prvej vlne pandémie v období od marca 

2020 do augusta 2020 
-  

 

2.5 Nemám nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných 

miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a 

na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej len „Prvá pomoci“),
7
nakoľko: 

 

- moja žiadosť o tento finančný príspevok pre firmu ......................................................IČO:................. bola 

zamietnutá – oznámenie o zamietnutí žiadosti zo dňa ........ 

- firma ...................................................................., IČO..................... nespĺňa podmienky na poskytnutie 

tohto finančného príspevku z dôvodu, že:............................................................................................ 

- žiadosť o tento finančný príspevok pre firmu .................................................IČO........................ som si 

podal/a dňa .......... a zatiaľ nemám informácie o výsledku tohto konania  
 

 

2.6 Nie som študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole 
 

 

2.7 V evidencii uchádzačov o zamestnanie
8
 som od ................ 

 

3. POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Podľa § 9 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
musia byť osobné údaje správne a podľa potreby aktualizované. Osobné údaje, ktoré sú nesprávne  
z hľadiska účelu, na ktorý sa spracúvajú, sa bezodkladne vymažú alebo opravia. V prípade poskytnutia 
nesprávnych údajov dotknutou osobou nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich nesprávnosť. Osobné 
údaje v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR v znení neskorších predpisov spracúva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom 
obvode má žiadateľ pobyt. 

4. POUČENIE 

Potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov uvedených v tejto žiadosti. Som si vedomý/á právnych 
dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach v predchádzajúcich odsekoch podľa  
§ 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vrátane prípadných 
trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 Podvod, § 225 Subvenčný podvod Trestného zákona  
č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Som si vedomý/á, že v prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v tejto žiadosti je úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 
písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného 
zákona. 

Som si vedomý/á, že nie je možné poskytovať SOS dotáciu za rovnaké obdobie, v ktorom mám zároveň 

                                                                 
6 Žiadateľ uvádza len dávky a príspevky, ktoré poberal bezprostredne pred podaním žiadosti o SOS dotáciu. 
7SZČO/podnikateľ môže požiadať o SOS dotáciu len v prípade, ak nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v opatrení  

č. 1-4 Prvej pomoci (ďalej len “PP“). Skutočnosť, že žiadateľ nemá nárok na PP je potvrdená až zamietnutím žiadosti o PP alebo 

uvedením jednoznačného dôvodu, pre ktorý nárok na PP žiadateľ nemá (napr. ide o SZČO/podnikateľa, ktorý nemá splnené daňové 

povinnosti, nemá uhradené odvody na zdravotné, sociálne poistenie a zároveň nemá schválený odklad, resp. splátkový kalendár). 

V prípade, ak žiadateľ nevie jednoznačne posúdiť, či nemá nárok na PP, je možné podať súčasne žiadosť o SOS a žiadosť o PP,  

pričom však úrad začne konať o žiadosti o SOS dotáciu až po zamietnutí nároku na PP. 
8Podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie sa nevzťahuje na osoby, ktoré poberajú dôchodkové dávky, SZČO, fyzické 

osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  



nárok na niektorú z dôchodkových dávok a/alebo dávok a príspevkov, t.j. ak mi budú dôchodková 

dávka/alebo dávky a príspevky priznané spätne za obdobie súčasného priznania SOS dotácie, budem povinný 

za toto obdobie spätného priznania SOS dotáciu vrátiť v celej výške, alebo vo výške  rozdielu SOS dotácie 

a dôchodku, ak bude spätne priznaný dôchodok nižší ako 300 eur. 

Súhlasím, aby údaje uvedené v žiadosti boli použité a spracované v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté 

podľa nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti v oblasti dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. 

Som si vedomý/á, že akékoľvek nové skutočnosti, ktoré súvisia s mojou žiadosťou o dotáciu a budú mať 
vplyv na vyplácanie dotácie, som povinný/á bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v 
ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť úradu práce sociálnych vecí a rodiny.  

Som si vedomý/á, že ak neoznámim úradu práce sociálnych vecí a rodiny zmenu skutočností, ktorá má vplyv 
na vyplatenie dotácie (napr. opätovné vykonávanie činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem - opätovný nástup  
do zamestnania, výkon živnosti, zvýšenie rozsahu vykonávania činnosti tak, že nebude splnená podmienka 
nevykonávania činnosti najmenej 15 kalendárnych dní v mesiaci; zmena príjmových pomerov; priznanie 
nároku na dôchodkové dávky a/alebo dávky a príspevky; zvýšenie dôchodkovej dávky; vyradenie z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie) a táto mi bude vyplatená neoprávnene, je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
povinný odo mňa požadovať vrátenie poskytnutej dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, s následnou sankciou podľa § 31 ods. 6 citovaného zákona. 

 
K žiadosti predkladám nasledovné prílohy: ..................................................................................................... 

 

 

Dátum: ..................................................Podpis žiadateľa: ...................................... 
 

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI:  

 

V nadväznosti na konkrétnu situáciu žiadateľa
9
, žiadateľ k žiadosti povinne predkladá nasledovné prílohy: 

 

1.) Potvrdenie zamestnávateľa o výkone činnosti žiadateľa v čase krízovej situácie v prípade 

pracovnoprávneho vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ak 

žiadateľ vykonáva činnosti na základe viacerých dohôd, potvrdenie predkladá od každého 

zamestnávateľa)  

2.) Potvrdenie o ukončení činnosti, resp. nevykonávaní činnosti v čase krízovej situácie v prípade 

zahraničného zamestnávateľa 

3.) Rozhodnutie/potvrdenie o priznaní a aktuálnej výške dôchodkovej dávky zo zahraničia, výsluhového 

dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku 

4.) Rozhodnutie/potvrdenie o priznaní dávky/príspevku zo zahraničia, dávky v nezamestnanosti, dávky 

nemocenského zabezpečenia  
 

 

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade neúplnej žiadosti o SOS dotáciu (neuvedenie požadovaných 

údajov a skutočností, resp. nepredloženie povinných príloh), úrad o predloženej žiadosti nebude 

ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti.) 

                                                                 
9Nie všetky prílohy sú pre každého žiadateľa relevantné. Žiadateľ predkladá k žiadosti len tie prílohy, ktoré sa ho týkajú  (napr. 

vzhľadom na charakter činnosti, poberanie/nepoberanie dôchodkových dávok) 


