
 

ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA DOMÁCEJ 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

(podľa § 8 ods. 1 zákona č. 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)  

Meno a priezvisko žiadateľa/ky: 
 

Dátum narodenia žiadateľa/ky: 
 

Adresa trvalého pobytu žiadateľa/ky: 
 

Telefonický kontakt žiadateľa/ky alebo 
fyzickej osoby, ktorá žiadateľa/ku 
zastupuje a vzťah k žiadateľovi/ke: 

 

Názov poskytovateľa sociálnej služby, 
ktorého si žiadateľ/ka vybral/a: 

 

Druh sociálnej služby: Domáca opatrovateľská služba 

Forma sociálnej služby: Terénna sociálna služba 

Predpokladaný deň začatia 
poskytovania sociálnej služby 

 

Predpokladaný čas poskytovania 
sociálnej služby 

 

Súčasťou žiadosti je Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu 
Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu 

*Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať 
žiadosť aj iná fyzická osoba (najlepšie prostredníctvom vyhlásenia). 

Dátum žiadosti: 

Podpis žiadateľa/ky: 

Informačná povinnosť:  
Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe podanej 
žiadosti v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, za účelom vybavovania žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z verejných 
prostriedkov. 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. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 
stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona . 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v 
súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prenos do 
tretích krajín sa neuskutočňuje. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, 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 nevyhnutné na poskytnutie finančnej podpory. Neposkytnutie osobných údajov má za následok nemožnosť 
vybavenia žiadosti. 

 

 

Magistrát hlavného mesto SR Bratislava, Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie sociálnej podpory seniorov a ľudí so zdravotným znevýhodnením, 

Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, tel: +421 903 985 977, dos@bratislava.sk, www.bratislava.sk 

http://www.bratislava.sk/

