SMERNICA PRE POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI ČLENOM SOZ ZaSS
Článok 1
1. Slúži na podporu a pomoc členom pri nezavinenej ťaživej situácii.
2. V rozpočte Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len SOZ
ZaSS) v príslušnom kalendárnom roku sa stanoví pevná finančná čiastka 5 % z odvedených
členských príspevkov na účet SOZ ZaSS za predchádzajúci rok.

3. O uplatnení a realizácii Smernice sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS, rozhoduje Výkonný výbor
SOZ ZaSS v zmysle Stanov SOZ ZaSS článok 53 písm. h).

4. Smernicu sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS schvaľuje konferencia predsedov ZO podľa článku
48 písm. g) Stanov SOZ ZaSS.
Článok 2
1. Finančné prostriedky budú použité na podporu na prekonanie nezavinených ťaživých
finančných situácií členov.
2. Čerpať finančné prostriedky môžu členovia zo základných odborových organizácií (ďalej len
ZO), ktorí sú najmenej 3 roky členmi odborového zväzu a pravidelne mesačne odvádzajú
zjazdom stanovený podiel finančných prostriedkov z členských príspevkov na SOZ ZaSS.
Článok 3
1. Podporu možno poskytnúť v prípade nezavinenej ťaživej finančnej situácie a sociálnej tiesne
člena, do ktorej sa dostal bez vlastného zavinenia, a to najmä v dôsledku živelnej pohromy,
dlhodobej hospitalizácie alebo práceneschopnosti presahujúcej dobu ½ roka, úmrtia manžela
- manželky, nezamestnanosti, pri ťažkých a smrteľných pracovných úrazoch a chorôb z
povolania.
Postup pri uplatňovaní podpory:
Výbor ZO na základe písomnej žiadosti člena, v ktorej pravdivo uvedie všetky okolnosti vedúce k jej
podaniu, predloží na Výkonný výbor SOZ ZaSS písomný návrh na poskytovanie podpory.
Návrh je potrebné spracovať podľa nasledovných údajov:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
a)

názov a sídlo základnej odborovej organizácie;
meno a priezvisko člena/členky, ktorému V-ZO navrhuje poskytnúť podporu;
potvrdenie o dĺžke členstva v OZ a čísle členského preukazu;
dátum a uznesenie V-ZO, ktorý doporučil poskytnutie podpory;
číslo účtu ZO, peňažný ústav a sídlo pobočky, v ktorej má účet vedený;
pečiatka ZO a podpis oprávneného funkcionára;
výbor ZO návrh doloží nasledujúcimi dokladmi:
žiadosť člena, v ktorej člen pravdivo uvedie všetky okolnosti, ktoré spôsobili jej podanie.
Súčasne sa v nej zaviaže vrátiť podporu, ak bola poskytnutá na základe nepravdivých alebo
nesprávnych údajov;

b)
c)
d)
e)

potvrdenie o priemernom čistom mesačnom plate člena;
potvrdenie o príjme manžela/manželky resp. druha/družky;
vek a počet detí žijúcich v spoločnej domácnosti;
potvrdenie, že dieťa navštevuje strednú alebo vysokú školu, ak skončilo základnú školu a
pokračuje v príprave na budúce povolanie;
f) prípadne ďalšie doklady podľa potreby a charakteru okolností vedúcich k finančnej tiesni.

Pri ťažkých pracovných úrazoch treba dokladovať aj:
a) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave po 6 mesiacoch od vzniku pracovného úrazu alebo
chorôb z povolania;
b) na výšku podpory má vplyv miera zavinenia člena.
Pri smrteľnom pracovnom úraze treba dokladovať aj:
1.
2.
3.
4.

meno člena OZ, ktorý zomrel následkom pracovného úrazu;
presnú adresu trvalého bydliska;
dátum narodenia a úmrtia;
fotokópiu záznamu o úraze, protokol príslušného Inšpektorátu bezpečnosti práce alebo
ostatných zložiek štátneho dozoru;
5. meno a adresu priameho pozostalého;
6. vyjadrenie zväzového inšpektora bezpečnosti práce pri SOZ ZaSS.
2.

Podporu vypláca Výbor ZO po schválení VV SOZ ZaSS zo svojich prostriedkov. SOZ ZaSS uhradí
prostriedky najneskoršie do jedného mesiaca na účet ZO.

3. Pri mimoriadnych situáciách (požiar, povodeň, ďalšie živelné pohromy a pod.) bude
žiadosť o sociálnu pomoc základnej odborovej organizácie podloženej fotodokumentáciou,
alebo protokolom a zápisnicou posudzovaná Výkonným výborom individuálne.
4. Výbor ZO zašle na SOZ ZaSS potvrdenie o vyplatení podpory.
5. Podpora môže byť poskytnutá maximálne:
A. do výšky 185 € pri ťaživej situácii a pri priznaní čiastočného invalidného dôchodku pri
ťažkom pracovnom úraze;
B. do výšky 260 € po priznaní plného invalidného dôchodku v dôsledku pracovného úrazu
alebo choroby z povolania;
C. do výšky 370 € pre priameho pozostalého v prípade smrteľného pracovného úrazu alebo
úmrtia v dôsledku choroby z povolania;
D. pri sociálnej výpomoci pre základnú odborovú organizáciu pri živelných pohromách,
požiari, povodni a pod. sa prerokuje a schváli výška finančnej pomoci na rokovaní VV SOZ
ZaSS.
Článok 4
O stave hospodárenia s prostriedkami Smernice sociálnej pomoci členom vedie SOZ ZaSS
osobitnú evidenciu.

Článok 5
1. Smernicu schválila Konferencia predsedov ZO podľa článku 48 písm. g) Stanov SOZ ZaSS dňa
17.3.2022.
2. Smernica sociálnej pomoci členom SOZ ZaSS nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2022 a ruší sa
Smernica schválená 28.10.2015.

Príloha č. 1
VNÚTORNÉ KRITÉRIA VÝKONNÉHO VÝBORU SOZ ZaSS PRE SCHVAĽOVANIE
ŽIADOSTÍ SOCIÁLNEJ POMOCI ČLENOM
Člen/ka má nárok na príspevok raz za 3 roky – výnimka iba v prípade úmrtia manžela/
manželky
1. násobok životného minima:
 pri násobku do 1,0
 pri násobku do 1,2
 pri násobku do 1,4
 pri násobku do 1,6
 pri násobku do 1,8

185 €
150 €
115 €
85 €
50 €

pracovná neschopnosť – dĺžka trvania pracovnej neschopnosti ½ roka:
sledovanie násobku životného minima
úmrtie:
- manžel – manželka
-

200 € - ak sú v rodine nezaopatrené deti
100 € - ak sú už deti zaopatrené

člen – členka, ktorí žili v spoločnej domácnosti s nezaopatrenými deťmi, ktoré nie sú
zárobkovo činné – ide o členov, ktorí boli samo živiteľmi rodiny (poručníkom bude V-ZO
prípadne úsekový dôverník) 200 €

dôchodcovia
- nemajú nárok na príspevok
Každá individuálna žiadosť o sociálnu pomoc sa posudzuje individuálne.

