
SOS DOTÁCIA 
 

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa § 3 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, 

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

Podpora vybraných skupín fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia krízovej  situácie nemajú 

žiadny príjem. 
 

 

Oprávnený žiadateľ:  

 
 

Fyzická osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo 

závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť vykonávala pred 

dňom vyhlásenia krízovej situácie (12.3.2020) a nemá príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov fyzickej 

osoby.  

 

Žiadateľ o dotáciu  nemôže byť poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej 

sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci, t. j. sú vylúčení: 

- poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, 

nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového 

dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, 

- príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi, poberatelia rodičovského príspevku alebo príspevku na 

opatrovanie. 

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť zároveň  žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu 

„PRVÁ POMOC“ financovaného z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý je vyhlásený 

a realizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.  

 

Pozor!  

Na dotáciu nemá nárok každý študent, ktorý  má uzatvorenú  dohodu na celý rok, ale občas pracuje 

nepravidelne,  pár hodín, resp. dní do mesiaca,  a  ktorému sa z dôvodu krízy nezmenila situácia.   

 

Žiadateľom o dotáciu môže byť len študent, ktorý  mal v marci a apríli  2020 vykonávať činnosť na základe 

uzatvorenej  dohody o brigádnickej práci študenta, v predchádzajúcich mesiacoch ju  pravidelne vykonával 

a mal z nej príjem,  avšak  z dôvodu vyhlásenia  mimoriadnej situácie túto prácu vykonávať nemohol  (napr. 

z dôvodu uzatvorenia prevádzky).  

 

Keďže  dotácia má čiastočne kompenzovať stratu príjmu,  bežný príjem v danom mesiaci pred mimoriadnou 

situáciou by mal byť aspoň  taký, ako suma dotácie určená na jeho  kompenzáciu. 

 

Podmienky poskytovania dotácie: 

Podmienkou na poskytnutie dotácie je predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie  na podporu humanitárnej 

pomoci pre fyzickú osobu podľa §3 nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorá je prílohou nariadenia 

vlády SR č.     /2020: (Príloha č.1) (ďalej len „žiadosť“).  

Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť Ministerstvu  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.  

Súčasťou žiadosti (bod 2) je aj čestné vyhlásenie oprávneného žiadateľa, ktorý svojim podpisom  

potvrdzuje, že: 

 



1) je  fyzickou  osobou, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva  činnosť, ktorá zakladá nárok na   

príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, túto činnosť 

vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie a nemá príjem podliehajúci dani z príjmov fyzickej 

osoby. 

2) nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, 

nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, 

dávky  nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia. 

3) nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom 

príspevku na opatrovanie. 

4) nie je žiadateľom o 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 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu krízovej situácie a odstránením ich následkov. 

5) spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods.4  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, a to tým, že: 

    a) má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom 

    b) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia  

 

Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, môžu byť predmetom následných kontrol. 

Potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti je si žiadateľ vedomý právnych dôsledkov 

nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených v predchádzajúcich odsekoch, vrátane prípadných 

trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný podvod, Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 

v znení neskorších predpisov). 

Svojim podpisom žiadateľ potvrdzuje, že bol poučený o ochrane  osobných údajov a  dáva súhlas so 

spracovaním údajov uvedených v žiadosti v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté.  

Žiadateľ tiež podpisom potvrdzuje, že bol  poučený o spôsobe  oznámenia schválenia, resp. neschválenia 

dotácie (na webovom sídle ministerstva),  ako i s tým, že akékoľvek nové skutočnosti, ktoré s jeho 

žiadosťou  súvisia a majú vplyv na vyplácanie dotácie, je povinný oznámiť ministerstvu  do konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. 

 

Žiadosti o poskytnutie príspevku žiadateľ predkladá  Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny práce 

nasledovne: 

 poštou na adresu: 

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

odbor rozpočtu a financovania 

Špitálska 4,6,8,   

816  43 Bratislava 
 

 výnimočne osobne do podateľne  ministerstva  

Zamestnanec ministerstva vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná 

v súlade s podmienkami tohto oznámenia). V prípade, že bude žiadosť neúplná, vyzve bezodkladne 

žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je 5 pracovných 

dní od doručenia výzvy na doplnenie. 

Dotácia sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky 

splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní  (v mesiaci marec 10 kalendárnych dní).  

 

Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak  boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12.3.2020, resp. 

neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené 

od 1.4.2020,  resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) môže  žiadateľ predložiť  aj v súčasnosti, 



ak  mu vznikol nárok z dôvodu napr. zamietnutia  OČR, PN  a pod. a dozvedel sa o tejto skutočnosti  

po termíne na podávanie žiadostí za marec a apríl, teda po 15.5.2020. 

V prípade, že žiadateľ neoznámil  ministerstvu zmenu skutočností, t. j. že opätovne vykonáva činnosť 

s nárokom na príjem, ministerstvo má za to, že nárok na dotáciu trvá aj za mesiac máj a dotáciu 

vyplatí do 30.júna 2020.  

Žiadosť o dotáciu s termínom „1.5.2020 predkladá len žiadateľ, ktorý  ešte žiadosť o SOS dotáciu na 

ministerstvo neposlal  a nárok mu vznikol až 1.5.2020. 

 

Oprávnené výdavky: 
 

Za oprávnený výdavok sa považuje paušálna suma 105 eur (za mesiac marec) a 210 eur (za apríl až do 

skončenia krízovej situácie, ak sa sociálno-ekonomická situácia žiadateľovi nezmení). 

Dotácia sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne po jej schválení. Úhrada  dotácie  bude vykonaná na účet, 

ktorý žiadateľ  v tvare IBAN uviedol v žiadosti. 

 

Schválenie, resp. neschválenie dotácie sa žiadateľovi neoznamuje, táto informácia bude uvedená 

v zozname zverejnenom  ministerstvom na svojom webovom sídle www.employment.gov.sk.  

 

http://www.employment.gov.sk/

