
 

MANUÁL K VYPĹŇANIU  

ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE DOTÁCIE  

na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu 

podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
aktualizované k 2.7.2020 

 

Žiadosť sa vypĺňa nasledovne: 
 

1. Prvá časť žiadosti „Údaje o fyzickej osobe“ vypĺňa žiadateľ – táto časť žiadosti 

obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť. V rámci tejto 

časti sa nachádzajú  aj položky: 

- „R.Č.“ rodné číslo sa uvádza bez lomky a medzier (napr. 6865131234) 

- -  „Dotáciu žiadam od (vybrať jednu z možností)“ – po kliknutí na  políčko, sa  ukážu  

dva  termíny „1.06.2020“ a  „1.07.2020“ .  Žiadateľ z rolovacej tabuľky vyberie jednu 

z možností.  

Všetci žiadatelia, ktorí o dotáciu už  požiadali k 12.3.2020, k 1.4.2020 alebo 

k 1.5.2020 sú naďalej vedení ako žiadatelia o SOS dotáciu i za mesiac jún (ak ju 

ešte nemali vyplatenú) a júl,  ak neoznámili/neoznámia ministerstvu, že opäť 

vykonávajú aktivity, z ktorých im bude plynúť príjem; ďalšiu žiadosť  

NEPODÁVAJÚ.   

 

V mesiaci júl  môže požiadať  o SOS dotáciu len fyzická osoba, ktorá ešte žiadosť 

na ministerstvo neposlala, stále nemá možnosť vykonávať aktivity, z ktorých jej 

plynul príjem  pred vyhlásením mimoriadnej situácie a nemá žiadny iný príjem. 

Na základe nových žiadostí bude žiadateľom poskytnutá dotácia  len na mesiace 

jún a júl, resp. len jún alebo len  júl, v závislosti od zadania termínu: od 
„1.06.2020“ alebo „1.07.2020“/v prípade ak požiada dotáciu za jún, žiadosť sa 

vzťahuje aj na júl, až do zaslania  oznámenia o začatí  opätovného vykonávania 

aktivít, ktoré zakladajú nárok na príjem/. Podáva sa len jedna žiadosť. 

IBAN“ číslo účtu v tvare IBAN  sa zadáva bez medzier.  

 

2. Druhá časť žiadosti „Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ  je povinný sa detailne 

oboznámiť s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti z dôvodu, že podpísaním a 

odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje splnenie všetkých podmienok uvedených v časti 

čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených 

v časti „Čestné vyhlásenie“ žiadosť nemôže podať. V prípade uvedenia nepravdivých 

informácií sa takéto konanie môže posudzovať ako podvod.  

 

3. Tretia časť žiadosti „Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je 

povinný sa detailne oboznámiť s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti. 

 

4. Štvrtá časť žiadosti „Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný sa detailne 

oboznámiť s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti. 
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Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti a vytlačenú žiadosť 

vlastnoručne podpíše a poštou pošle na ministerstvo. 

Svojim podpisom žiadateľ  o dotáciu  potvrdzuje  správnosť údajov uvedených v prvej 

časti žiadosti, splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie uvedených v druhej časti  

(Čestné vyhlásenie), ako i súhlas so skutočnosťami uvedenými v tretej a štvrtej časti 

žiadosti (Poučenie). 


