
 

Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie sociálnych vecí, Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava  1 

tel.: +421 2 59 356 111, www.bratislava.sk, e-mail: info@bratislava.sk   

Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 
(podľa § 69 a § 100x zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/ky:........................................................................................................................ 
 
Dátum narodenia:.........................................................  Trvalé bydlisko:............................................................... 
 
Kontakt: tel.číslo:..........................................................   e-mail:............................................................................ 
 
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK............................................................................................................................. 
 
 

 

V Bratislave dňa:                                                                                   ......................................... 

                                                                                               Podpis žiadateľa/ky 

 

 

Vyjadrenie Centra pre deti a rodinu 

 

 (detský domov)......................................................so sídlom..........................................................(ďalej iba 
„Centrum“) 

 

Riaditeľ/ka Centra:................................................................................................................................................. 

Kontakt: tel.číslo:...............................................................   e-mail:....................................................................... 

 

Centrum týmto potvrdzuje, že mladému dospelému.......................................................  nar:.......... ............., 
trvale bytom.........................................................................skončilo vykonávanie opatrení podľa § 55 ods. 1 
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa ............................................. V čase umiestnenia do 
Centra mal mladý dospelý trvalý pobyt: .................................., obec mu poskytovala – neposkytovala 
(nevhodné preškrtnite) príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa tohto zákona účinného do 31. 03. 2018.   

 

 

V Bratislave dňa:                                                                      ...................................................... 

          Podpis riaditeľa/ky a pečiatka  
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Vyhlasujem, že   všetky   údaje   uvedené  v žiadosti  sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov 
uvedenia nepravdivých údajov. 
Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva 
osobné údaje na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení 
neskorších predpisov, za účelom  poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. 
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností 
v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci ( napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, 
orgánom činným v trestnom konaní  ak aj  orgánom o ktorých to ustanovuje osobitný predpis ). Osobné údaje 
sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného 
zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie 
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na 
ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené 
na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku 
prvého kontaktu hlavného mesta.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 
nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti. 
 

 

 

  

 

V Bratislave dňa:                             ...................................... 

                     podpis žiadateľa/ky  

 

 

 


