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Fond sociálnej výpomoci 
 
 

Z fondu sociálnej výpomoci je možné čerpať podporu v týchto prípadoch: 
 
a) podpora pri narodení dieťaťa 

obdrží člen ZO MOAS, po splnení podmienky byť v evidencii ZO OZ MOAS 1 rok 
v riadnom členstve vo výške  100€. (Výnimka len pri vstupe člena do ZO OZ MOAS 
do konca roka 2017 a novoprijatí zamestnanci do dvoch mesiacov od prijatia do 
pracovného pomeru) 
Žiadosť je potrebné podať do 3 mesiacov od narodenia dieťaťa. K žiadosti o podporu 
predloží člen k nahliadnutiu doklad o narodení dieťaťa (spravidla rodný list, 
rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, rozhodnutie súdu o 
osvojení dieťaťa). Člen obdrží peňažnú podporu na osobný účet, ktorý uvedie v žiadosti. 
 

b) jubilejná odmena pri životnom jubileu 50 rokov veku 
sa poskytne ako peňažný dar vo výške  100€ pri splnení podmienky byť v evidencii ZO 
OZ MOAS jeden rok (Výnimka len pri vstupe člena do ZO OZ MOAS do konca roka 
2017 a novoprijatý zamestnanci do dvoch mesiacov od prijatia do pracovného pomeru),. 
Ak je člen evidovaný v ZO 10 a viac rokov je to peňažný dar vo výške  150€ a ak je 
člen evidovaný v ZO viac ako 20 rokov je to peňažný dar vo výške  250€.  
Člen obdrží peňažný dar na osobný účet, ktorý uvedie v žiadosti. 
 

c) podpora pri úmrtí člena odborov sa poskytuje jednému z rodinných príslušníkov 
(manžel, manželka, dieťa, rodičia, druh, družka po doložení potvrdenia z Obecného 
úradu) vo výške 200€ na pohrebné náklady. 
Rodinný príslušník obdrží peňažnú podporu na osobný účet, ktorý uvedie v žiadosti. Pri 
podaní žiadosti viacerých rodinných príslušníkov sa výpomoc poskytne rodinnému 
príslušníkovi v poradí uvedenom vyššie podľa postupnosti. 

 
d) podpora alebo príspevok sociálneho charakteru – mimoriadna sociálna výpomoc, 

o ktorej môže rozhodnúť výbor ZO OZ MOAS na základe žiadosti člena, ktorý  sa dostal 
do sociálneho problému (PN dlhšia ako 7 mesiacov, živelné pohromy, závažné sociálne 
prípady, ťažké ochorenia..). Žiadosť musí byť riadne zdôvodnená, vydokladovaná 
(fotografie, doklady z úradu z miesta bydliska, účtenky.... ) a uplatnená do 3 mesiacov 
po vzniku problému. Podpora však môže byť vyplatená iba raz ročne, a to maximálne 
vo výške 1000€. O poskytnutí podpory a o jej výške rozhodne výbor s prihliadnutím na 
sociálne pomery žiadateľa. Člen obdrží peňažnú podporu na osobný účet, ktorý uvedie 
v žiadosti. 
 
 
 
 
 
 
 


