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Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
TERÉNNA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

 

 

ŽIADATEĽ: 

 

1. Meno a priezvisko (u žien aj rodné) :  ............................................................................................. 

 

 

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

 

3. Trvalý pobyt, kontaktné údaje: 

 

    Ulica .....................................................................................   číslo .................................................. 

    PSČ: ..............................................   Mesto ....................................................................................... 

    Č. OP ..........................................  Telefón ........................................................................................                   

 

4. Štátne občianstvo ......................................... Národnosť ............................................................... 

 

 

5. Kontaktná osoba 

    Meno a priezvisko, titul: .................................................................................................................... 

    Telefón:  ............................................................ e-mail: ................................................................... 

 

6. Údaje zákonného zástupcu (vyplní sa v prípade, ak osoba, ktorej sa má sociálna služba 

poskytovať, nie je spôsobilá na právne úkony) 

 

Meno a priezvisko, titul: ....................................................................................................................... 

 

 

6. Údaje zákonného zástupcu (vyplní sa v prípade, ak osoba, ktorej sa má sociálna služba 

poskytovať, nie je spôsobilá na právne úkony) 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul ...................................................................................................................... 

 

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

 

Dôvod zastúpenia .............................................................................................................................. 

 

Telefón ........................................................................E-mail .............................................................  

 

7. Rodinný stav:   slobodný (á)                                       rozvedený (á)            

                                ženatý, vydatá                            ovdovený (á)              
 

    Žijem s druhom / družkou ................................................................................................ 
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8. Ak je žiadateľ dôchodca: druh dôchodku  

 Starobný  

 Starobný + vdovský/vdovecký 

 Invalidný 

 Výsluhový 

 

9. Druh sociálnej služby:      OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

 

 

10. Forma sociálnej služby:    TERÉNNA 

 

11. Názov poskytovateľa sociálnej služby:    Slovenský Červený kríž, 

                                                                           územný spolok Rimavská Sobota   

 

      Miesto poskytovania sociálnej služby: 

 

 

12. Deň začatia poskytovania sociálnej služby: 

 

13. Čas poskytovania sociálnej služby  

    - na dobu určitú (od – do ) ................................................................................................................ 

    - na dobu neurčitú 

 

14. Osoby v príbuzenskom vzťahu so žiadateľom: (manžel/ka, rodičia, deti, a iné) 

 
Meno a priezvisko Príbuzenský 

vzťah 

Adresa Tel. kontakt 

    

    

    

    

 

 

15. Meno a priezvisko, adresa zákonného zástupcu: ........................................................................  

(ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony) právoplatné rozhodnutie Okresného súdu  

v ............................................... o zbavení spôsobilosti na právne úkony zo dňa .................................., 

číslo .................................... 

 

 

16. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, rodinného príslušníka) : 
   Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov uvedenia 

nepravdivých údajov. Vyhlasujem, že osobné údaje uvedené v bode  5  sú uvedené so súhlasom dotknutých 

osôb. 

 

 

Dňa .........................................                                           ......................................................................... 

                                                                                                              podpis žiadateľa 

                                                                                                         (zákonného zástupcu) 



 

17.  Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov: 
     V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

týmto udeľujem Slovenskému Červenému krížu, územnému spolku Rimavská sobota, súhlas 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. 

 

    

Dňa ...........................................                                  ....................................................................... 

                                                                                                     podpis dotknutej osoby                                                                 

 

 
 
ZOZNAM príloh k žiadosti : 

-  právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

-  posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

-  potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac 

-  vyhlásenie o majetku fyzickej osoby – overený podpis PSS 

-  potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa  

-  zoznam úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity 


