
Sociálny fond solidarity autorizovaných geodetov a kartografov 
 

§ 1 Základné ustanovenie  
Pravidlá upravujú tvorbu a používanie sociálneho fondu solidarity (ďalej len „fond“) autorizovaných geodetov a 
kartografov (ďalej len AGK) a hospodárenie s ním. 
 

§ 2 Účel a rozsah fondu 
(1) Fond je určený na podporu AGK, ktorí sa dostali do finančnej tiesne v dôsledku ochorenia alebo úrazu, po ktorom 
nemôžu dlhodobo vykonávať profesiu AGK, ako aj na podporu pozostalých rodinných príslušníkov AGK. 
(2) Na účely tohto fondu sa za rodinného príslušníka AGK považuje manžel/manželka, druh/družka, pokiaľ žije s AGK 
v spoločnej domácnosti minimálne jeden rok pred udalosťou podľa odseku (1) a deti do dosiahnutia veku 26 rokov, 
pokiaľ sa pripravujú na budúce povolanie.  
(3) Na účely tohto fondu sa za dieťa AGK považuje aj osvojené dieťa, deti prevzaté do starostlivosti nahradzujúcej 
starostlivosť rodičov a dieťa manžela/manželky a druha/družky.  
 

§ 3 Tvorba fondu  
(1) Príspevok AGK do fondu je 7,- eur ročne.  
(2) Príspevok do fondu je súčasťou členského príspevku do komory a o túto sumu bude navýšený samotný členský 
príspevok.  
(3) Výšku príspevku do fondu možno meniť len uznesením valného zhromaždenia Komory geodetov a kartografov.  
(4) Pre príspevok do fondu platia pravidlá zhodné s pravidlami platenia členského príspevku (pozastavenie členstva, 
vznik členstva, ukončenie členstva). 
(5) Na základe dobrovoľnosti sa nevylučuje aj vyšší príspevok jednotlivého člena do fondu, ktorý však nezakladá 
právo na žiadne výhody navyše plynúce z tohto fondu. 
 

§ 4 Použitie fondu 
(1) V prípade výskytu udalosti podľa § 2 ods. (1) týchto pravidiel sa dotknutému AGK alebo jeho rodinným 
príslušníkom na základe ich žiadosti môže vyplatiť z fondu najviac 500,- eur. Žiadosť môže podať aj iný AGK, znalý 
situácie v rodine dotknutého.  
(2) V prípade nezaopatrených detí a detí do veku 26 rokov, pokiaľ sa pripravujú na budúce povolanie, pozostalej 
rodine AGK možno vyplatiť z fondu najviac 1 000,- eur. 
(3) Skutočnosti podľa § 2 ods.(1) týchto pravidiel možno preukázať aj čestným vyhlásením iného AGK, znalého 
situácie v rodine dotknutého AGK. 
(4) Príspevok z fondu možno vyplatiť aj rodine AGK, ktorý si pozastavil činnosť nie dlhšie ako 6 mesiacov pred 
udalosťou podľa § 2 ods. (1). 
(5) Príspevok z fondu sa nevypláca rodinám čestných členov komory, ktorí ukončili svoju činnosť AGK, ani rodinám 
iných čestných členov komory. 
 

§ 5 Hospodárenie s fondom 
(1) S fondom hospodári predstavenstvo komory, ktoré je povinné príjmy a výdavky fondu viesť v separátnej kapitole 
rozpočtu komory a na každom valnom zhromaždení komory podať správu o stave fondu v rámci schvaľovania 
čerpania rozpočtu za minulý rok.  
(2) O prijatej žiadosti rozhoduje predstavenstvo, ktoré tiež určí výšku vyplateného príspevku z fondu. Proti tomuto 
rozhodnutiu nie je opravný prostriedok. 
 (3) Z fondu možno platiť aj náklady komory pri prípadnej účasti zástupcu komory na pohrebe zosnulého AGK. 
(4) Zostatok finančných prostriedkov fondu sa prevádza do nasledujúceho roka. 
(5) V prípade vysokých naakumulovaných prostriedkov vo fonde v priebehu rokov, valné zhromaždenie na návrh 
predstavenstva komory môže rozhodnúť o využití časti fondu na iné účely, alebo o znížení príspevku do fondu, alebo 
o zvýšení podpory dotknutým rodinám z fondu. 
 

§ 6 Spoločné a záverečné ustanovenia 
(1) Ustanovenia pravidiel o sociálnom fonde solidarity možno meniť len rozhodnutím valného zhromaždenia komory. 
(2) Tieto pravidlá o sociálnom fonde solidarity nadobúdajú účinnosť dňom jeho schválenia valným zhromaždením 
komory dňa 5. apríla 2019 v Senci. 

 


