
Dátum podania žiadosti: 
(vyplní zariadenie) 

 
(priestor na pečiatku zariadenia) 

 

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby  
v ZARIADENÍ PRE SENIOROV 

(celoročné pobytové sociálne zariadenie pre seniorov) 

 
Názov zariadenia: Zariadenie pre seniorov Domov seniorov Lamač. 
 
Adresa: Na barine č. 5, 841 03 Bratislava Lamač.   
                                                                
Informácie o žiadateľovi/ke. 
Prosíme Vás o doplnenie Vašich osobných údajov nižšie. V prípade otázok alebo nejasností 
pri vyplňovaní žiadosti sa prosím obráťte na zariadenie pre seniorov, ktoré ste si vybrali, 
alebo na sociálne oddelenie obce/mestskej časti, v ktorej máte trvalý pobyt, alebo na 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
1. Žiadateľ/ka: (meno, priezvisko/rodné priezvisko, titul)   

 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

2. Dátum narodenia: (deň, mesiac, rok)   
 
............................................................................................................................................................. .......................... 
 

3. Rodné číslo:   

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

4. Zdravotná poisťovňa:   

....................................................................................................................................................................................... 
 

5. Trvalé bydlisko: (ulica, číslo, obec, PSČ) 

....................................................................................................................................................................................... 
 

6. Korešpondenčná adresa: (vyplniť len v prípade, ak nie je totožná s adresou 
trvalého pobytu) 

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

7. Štátne občianstvo: (alebo povolenie k pobytu) 
 

....................................................................................................................................................................................... 
 

8. Rodinný stav:       
 slobodný/á           ženatý/vydatá             rozvedený/á                  ovdovený/á   



9. Príjmové pomery žiadateľa/ky 
 

9.a Druh dôchodku:  
 

 starobný                      vdovský/vdovecký                výsluhový                                                      
 
 invalidný                     nie som poberateľom dôchodku  

 
9.b Dôchodok vo výške: (uviesť výšku dôchodku podľa výmeru zo sociálnej 
poisťovne) 

 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 

10. Príjem manžela/ky žiadateľa/ky:  
 

....................................................................................................................................................................................... 
 

Prosíme Vás o vyplnenie bodu 11, pokiaľ žiadosť podávate ako zákonný zástupca 
žiadateľa/ky. 

 
11. Zákonný zástupca žiadateľa/ky, ak nie je žiadateľ/ka spôsobilý/á na 

právne úkony (k žiadosti je nutné predložiť doklad preukazujúci uvedenú 

skutočnosť, napr. rozhodnutie súdu): 

 

Zákonný zástupca: (meno, priezvisko)...................................................................................................... 
 
Vzťah k žiadateľovi/ke: ..................................................................................................................................... 
 
Adresa zákonného zástupcu: .......................................................................................................................... 
 
Tel. číslo: .........................................................................   e-mail: ........................................................................ 
 
 
 
Prosíme Vás o vyplnenie osobných údajov hlavnej kontaktnej osoby, ktorú ste si vybrali, aby 
bola kontaktovaná v prípade vážneho ochorenia, alebo iných závažných skutočností.  
 

12. Hlavná kontaktná osoba  
 

Hlavná kontaktná osoba: (meno, priezvisko)........................................................................................ 
 
Vzťah k žiadateľovi/ke: ..................................................................................................................................... 
 
Adresa kontaktnej osoby: ................................................................................................................................. 

Tel. číslo: .........................................................................   e-mail: ........................................................................ 
 
 



Prosíme Vás o vyplnenie osobných údajov osôb s ktorými ste v príbuzenskom vzťahu a ktorí 
môžu byť informovaní o Vašom stave.  
 

13. Osoby v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom/kou napr.(manžel/ka, syn, 
dcéra, vnúčatá, zať, nevesta a i.) 

 
Meno, priezvisko Tel. kontakt a 

e-mail 
Príbuzenský 

vzťah 
Adresa 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

14. Uveďte predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby 
(predpokladaný dátum nástupu) a predpokladaný čas poskytovania 
sociálnej služby: 
 

............................................................................................................................. ................................................... 
 

 
 

15. Vyhlásenie žiadateľa/ky (zákonného zástupcu):   
 
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol/a podľa skutočnosti. Som si 
vedomý/á toho, že nepravdivé údaje by mali za následok prípadné požadovanie náhrady 
vzniknutej škody, skončenie pobytu v zariadení sociálnych služieb, respektíve ďalšie 
právne následky. Vyhlasujem, že budem dodržiavať vnútorné predpisy platné v zariadení 
sociálnych služieb. 
 
 
Oznámenie o ochrane osobných údajov pre klientov 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Spoločnosť rešpektuje právo na ochranu osobných údajov zamestnancov, používateľov, 

klientov a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov, zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 



455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov  a smernice bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov, ktorý má 

naša spoločnosť spracovaný. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. 

Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov zmysle zákona 18/2018 Z. z. Z.z. zároveň 

definujeme pravidlá a spôsob ochrany osobných údajov v našej spoločnosti. Naša webová 

stránka umožňujú používateľom jednotlivé stránky prezerať bez toho, aby sa museli 

identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje.  

Údaje, ktoré zhromažďujeme 

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje o klientoch na účely poskytovania sociálnych 

služieb, financovania sociálnych služieb a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb. 

Tieto údaje budú použité k spracovaniu v Informačnom systéme Evidencie prijímateľov 
sociálnej služby.  

Osobné údaje, ktoré spracúvame v § 94 ods. 4, zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách...  sú : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne 

občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku. 

Spoločnosť získava a spracúva vaše osobné údaje  na tomto právnom základe : 

- osobné údaje klientov sa získavajú a spracúvajú na základe zákona 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách...v zmysle § 94 až § 97 bez vášho súhlasu v zmysle § 94 ods. 2 

- osobné údaje sa poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby úradom 

práce, sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom činným v trestnom konaní a súdom, 

len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh v zmysle v § 94 ods. 3, zákona 448/2008 Z.z. 
o sociálnych službách... 

Ako tieto údaje používame – účel spracovania 

Tieto informácie použijeme k tomu, aby vám boli poskytnuté služby pri dodržaní 

bezpečnosti a ochrany vašich údajov na účely poskytovania sociálnych služieb, 

financovania sociálnych služieb a dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb. 

Vaše údaje môžu byť využité k tomu, aby sme vám poskytli informácie, o ktorých sa 

domnievame, že sú pre vás zvlášť dôležité a zaujímavé. Vždy máte možnosť nepovoliť, 

alebo odvolať takéto kontakty, spojené s informovaním a môžete svoj súhlas kedykoľvek 

odvolať. Riadime sa tiež zásadami práv vášho súhlasu a to umožniť vám odmietnutie 

takéhoto kontaktovania. 

Komu tieto údaje poskytujeme 

Spoločnosť neposkytne, ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje žiadnej 

tretej strane, mimo prípadov, ak mu to neukladá osobitný zákon alebo váš súhlas. 

Vaše údaje sú poskytované na základe platnej legislatívy v § 94 ods. 3, zákona 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách... úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, orgánom 
činným v trestnom konaní a súdom, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh. 

Cezhraničný prenos a poskytnutie osobných údajov do zahraničia sa nevykonáva. 



Súhlas a dobrovoľnosť  

Právnym základom na získavanie osobných údajov pod je § 94 ods. 2, zákona 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách.... To znamená, že dotknutá osoba nedáva súhlas na spracovanie 

osobných údajov, poskytuje svoje osobné údaje na účel vedenia evidencie sociálnej 
agendy a poskytuje ich dobrovoľne. 

Spoločnosť nepoužije, ani neposkytne získané osobné údaje inými spôsobmi, než tými, 

ktoré sú popísané vyššie, bez toho, aby vás o tom upovedomila a dala vám možnosť 

výberu. Pri našich pracovných postupoch sa riadime sa zákonmi a legislatívou, ktoré sú 

platné v Slovenskej republike. 

Prístup, aktuálnosť a likvidácia 

Spoločnosť sa snaží, aby udržovala osobné údaje presné a aktuálne. Poskytujeme vám 

možnosť aktualizácie, alebo opravy vašich údajov. Aby sme chránili vaše súkromie a 

bezpečnosť, podnikneme tiež primerané kroky, ktorými overíme vašu totožnosť, skôr ako 

vám k týmto údajom poskytneme prístup, alebo umožníme opravy týchto údajov. Aby ste 

mohli využívať tieto služby, kontaktujte našu spoločnosť, kde vám bude oznámený postup 

aktualizácie, opravy, alebo vymazania vašich údajov. 

Likvidácia osobných údajov ako elektronická tak aj v písomnej forme bude realizovaná 

ak:  

- osobné údaje sa stali nesprávnymi, neúplnými alebo neaktuálnymi vzhľadom k 
účelu ich spracúvania 

- skončila doba archívneho uloženia v zmysle osobitných zákonov 

Práva dotknutej osoby: 

- Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa 

spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 

18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon 18/2018“) je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom 

podľa jej požiadavky. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 

opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania 
osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 

vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená 

niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné 

kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018. 

- Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie 

osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1 zákona 18/2018. 

- Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu 

týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) 

vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej 



spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie 

osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo 
dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

- Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte 

a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky 

možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) 

alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva 
automatizovanými prostriedkami. 

- Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 

18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach 
ustanovených zákonom 18/2018. 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 94 bod 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o 

sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) sa osobné údaje uvedené v žiadosti 

získavajú bez súhlasu dotknutej osoby a to aj kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov na účely poskytovania sociálnych služieb. Ak tieto 

údaje nebudú poskytnuté zo strany žiadateľa, nie je možné poskytnúť požadovanú 

sociálnu službu. 

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín. 

Bezpečnosť 

Spoločnosť zaväzuje zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov, tak aby sme zabránili 

neoprávnenému prístupu, zneužitiu či prezradeniu, udržali presnosť a aktuálnosť údajov 

a tiež zaistili efektívne využitie údajov. Zaviedli sme zodpovedajúce technické, 

personálne, organizačné, elektronické a riadiace postupy, ktoré chránia a zabezpečujú 

ochranu získaných a spracúvaných osobných údajov. Pri získavaní, alebo prenose 

osobných údajov používame bezpečnostné opatrenia podľa bezpečnostných štandardov. 

Dohľad 

Ak máte pripomienky alebo otázky, ktoré sa týkajú vašich údajov, alebo našej politiky v 

oblasti ochrany osobných údajov a súkromia, kontaktujte nás. 

Kontaktná osoba: Ing. Boris Christov gdpr@ixiss.sk 

 

 
 

V..................................       dňa .............................         ......................................................................................... 

                                                                                      čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa/ky  
  (zákonného zástupcu) 

mailto:gdpr@ixiss.sk


Prílohy k žiadosti  

 

1) Právoplatné rozhodnutie o stupni odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby 

2) Posudok o  odkázanosti  na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.  

3) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 

(podpis žiadateľa/ky overený notárom, alebo na Matričnom úrade)  

4) Potvrdenie zo sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku (aktuálne rozhodnutie)  

 



VYHLÁSENIE 

o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu 
 
 
Žiadateľ/ka: (meno, priezvisko/rodné priezvisko, titul)   
 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
Dátum narodenia: (deň, mesiac, rok) ....................................................................................................... 
 
Rodné číslo: ............................................................................................................................. ............................... 

Trvalé bydlisko: (ulica, číslo, obec, PSČ) 

............................................................................................................................. .......................................................... 
 

Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním / nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej  

10 000 eur. Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomý/á právnych následkov 

nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov. 
 

V ............................................... dňa ............................................. 
 
..................................................................                                               ............................................................... 
          podpis fyzickej osoby                                                                 podpis úradne osvedčil 

 

* Nehodiace sa prečiarknuť. 

** Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor, a ak to ich 

povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je možné považovať len 

podiel majetku pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10. 

Za majetok sa nepovažujú 

a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie*** 

b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie 

1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby, 

2. deti prijímateľa sociálnej služby, 

3. rodičia prijímateľa sociálnej služby, 

4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, 

c) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu, 

d) garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva, 

e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú 

ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo 

peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, 

f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, 

g) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi. 

*** Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35, § 38 a § 

39 sa prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred 

začatím poskytovania sociálnej služby.“. 


