
DORKA, n.o. 
Sídlo: Hemerkova 28, 040 23 Košice 
Pobočka: Pod Skalami 16, 034 01 Ružomberok             

 
 

Žiadosť o prijatie do zariadenia 

DOMOV NA POLCESTE 
 

Meno a priezvisko 
žiadateľa 

 

Dátum narodenia 
 

Adresa trvalého 
pobytu 

 

Rodinný stav 
 slobodná/ý                  vydatá/ženatý 
 rozvedená/ý               vdova/vdovec 

Držiteľ preukazu ZŤP  áno                               nie 

Náhradná rodinná 
starostlivosť 
(žiadateľ označí či bol súdom 
zverený do náhradnej rodinnej 
starostlivosti) 

 áno 
      náhradná osobná starostlivosť 
      pestúnska starostlivosť 
      ústavná starostlivosť 

 nie 

Telefónne číslo 
 

Kontaktná osoba 
žiadateľa 

 

Posledné miesto 
pobytu 

 

Dôvod podania 
žiadosti 

 ukončenie náhradnej rodinnej starostlivosti 
 odchod z iného zariadenia sociálnych služieb 
 nefunkčná rodina 
 nevyhovujúce podmienky na bývanie 
 rozchod partnerov 
 nedostatok finančných prostriedkov 
 finančné dlhy/exekúcie 
 ukončenie nájomnej zmluvy o prenájme bytu 
 odchod z rodného mesta/miesta 
 strata zamestnania 
 iné ................................................................................................................ 
 

Sociálny status 

 zamestnaný .............................................................................................  
 nezamestnaný od .................................................................................. 
 študent strednej školy ........................................................................ 
 študent vysokej školy ......................................................................... 
 iné ................................................................................................................ 
 

Najvyššie dosiahnuté 
vzdelanie 

 základné 
 učňovské (bez maturity), odbor .................................................... 
 úplné stredné (s maturitou), odbor .............................................. 
 vyššie odborné vzdelanie, odbor ................................................... 
 vysokoškolské I. stupňa, odbor ...................................................... 
 vysokoškolské II. stupňa, odbor ..................................................... 
 



DORKA, n.o. 
Sídlo: Hemerkova 28, 040 23 Košice 
Pobočka: Pod Skalami 16, 034 01 Ružomberok             

 

podpis žiadateľa 

Druh príjmu 

 príjem z pracovnej činnosti 
 dávka v hmotnej núdzi 
 prídavok na dieťa 
 dôchodok 
 príspevok na bývanie 
 výživné 
 štipendium 
 žiadny 
 iné ................................................................................................................ 

Dôležité skutočnosti a 
doplnenia k žiadosti 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa 

 Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti. Som si 
vedomý toho, že nepravdivé údaje môžu mať za následok prípadné požadované 
náhrady vzniknutej škody, eventuálne trestné stíhanie a vylúčenie zo zariadenia 
DORKA, n.o. 

 Prehlasujem, že som bol informovaný o postupe vybavovania žiadostí a teda ak do 
6 mesiacov od podania žiadosti nebudem prijatý do zariadenia, prípadne v tejto 
určenej lehote svoju žiadosť neaktualizujem, bude moja žiadosť vyradená 
a zlikvidovaná.  

 Prehlasujem, že som bol informovaný o skutočnostiach súvisiacich s prevádzkou 
zariadenia.   

 Bol som poučený so spracovaním svojich osobných údajov v súvislosti 
s umiestnením a  poskytovaním služieb v zariadení DORKA, n.o. v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Dátum podania 
žiadosti 

 

 

 

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

 

Vyplní pracovník, ktorý žiadosť prijal: 

Meno a priezvisko  

Doplňujúce 
informácie 

 

 


