
 
 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
 

1.    Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej                  ............................................................................................ 
        a má poskytovať sociálna služba 

2.    Dátum narodenia                                                          ............................................................................................ 

3.   Adresa trvalého pobytu                                                .......................................................................................... 

4.   Adresa súčasného pobytu žiadateľa,                         .......................................................................................... 

       tel. kontakt, e- mail                                                       ............................................................................................ 

5.    Rodinný stav                                                                   ........................................................................................... 

6.    Štátne občianstvo                                                         ........................................./................................................. 

7.    Názov poskytovateľa sociálnej služby                      ............................................................................................ 

8.    Miesto poskytovania sociálnej služby                      ............................................................................................  

9.     Druh sociálnej služby, ktorá sa má                      □ Opatrovateľská služba         □ Odľahčovania  služieb 

        poskytovať fyzickej osoby uvedenej                          □ Zariadenie opatrovateľskej služby 

        v bode 1.                                                                         □ Zariadenie pre seniorov 

10.  Forma sociálnej služby                                                 □ celoročná     □ terénna      □ ambulantná 

11.   Deň začatia poskytovania sociálnej                          ...........................................................................................  

 služby 

12.   Čas poskytovania sociálnej služby                             ......................................................................................... 

13.   Údaje o príjme                                                               
         (žiadateľ uvedie napr. výšku  a druh                          ........................................................................................... 
          dôchodku) 

14.    Zoznam príloh                                                    □ Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu                

                                                                                                  □ Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa (aj príjem spoločne                      

                                                                                                      posudzovanej osoby – manžel, manželka )                                                                                                 

                                                                                                  □ Vyhlásenie o majetku žiadateľa (úradne overené)                     

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 94 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách, týmto udeľujem súhlas Mestu Michalovce, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, 
so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel 
spracúvania sociálnej agendy v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb. Zároveň vyhlasujem, že súhlasím s ich 
poskytovaním inej osobe (Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresný súd, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny) výhradne na účel súvisiaci s poskytovaním sociálnych služieb. Súhlas na spracúvanie osobných 
údajov sa poskytuje na dobu určitú počas poskytovania sociálnej služby a môže  byť kedykoľvek odvolaný rovnakým 
spôsobom akým bol udelený(§14). 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené §19 - §25 zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných 
údajov. 
 

Michalovce.....................................                                                  .............................................................................. 

                                                                                                                 Podpis žiadateľa/ zákonného zástupcu/ opatrovníka 


