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 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NADAČNÉHO PRÍSPEVKU 

(FYZICKÁ OSOBA) 

 
 
ŽIADATEĽ  nadačného príspevku, pacient :  
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia/ rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
Bankové spojenie(číslo učtu, názov banky): 
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo): 
 
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (rodič, pestún, opatrovateľ): 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum narodenia/ rodné číslo: 
Adresa trvalého pobytu: 
Bankové spojenie(číslo učtu, názov banky): 
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo): 
 
STRUČNÝ POPIS ŽIADATEĽOVEJ SITUÁCIE: 
 
Dôdov žiadosti o podporu ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pravidelný mesačný zdroj príjmov všetkých členov domácnosti…………………………………………………………………………. 
Mesačné životné náklady domácnosti………………………………………………………………………………………………………………. 
Ste matka / otec – sama sa starajúca osoba o ťažko choré dieťa ?             ANO – NIE  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ste sama starajúca sa osoba o dieťa / deti v počte …………………………………………………………………………………………….. 
Kontakt na Vášho ošetrujúceho lekára ……………………………………………………………………………………………………………… 
Ochorenie u žiadateľa o pomoc bolo zistené ( mesiac/ rok) ………………………………………………………………………………. 
Vek matky ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Vek otca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Vek detí ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Aktuálny stav pacienta ( v liečbe, recidíva, ukončená liečba ) ………………………………………………………………………….. 
Bývanie ( garsonka, byt, rodinný dom, podnájom )………………………………………………………………………………………………. 
Počet členov v domácnosti : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
POŽADOVANÁ HODNOTA NADAČNÉHO PRÍSPEVKU: 
 
1) Jednorázový príspevok vo výške€ ………………………………………… 
2) Výška príspevku nie je žiadateľom stanovená 
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ÚČEL POUŽITIA NADAČNÉHO PRÍSPEVKU: 
 
Zvoľte príslušný účel príspevku.  
 
Nadačný príspevok je udeľovaný na podporu:  
 
1) Podpora zdravotnej starostlivosti: 

a) detí 
b) dospelých 

2) Vybavenie zdravotníckych zariadení 
3) Zdravotná starostlivosť, lieky, liečba 
4) Vzdelávanie v zdravotníctve 
5) Liečebné a rehabilitačné pobyty, ozdravovacie pobyty a terapie, masáže, liečba  
6) Hmotná výpomoc, výpomoc v núdzi  
7) Ostatná pomoc a podpora  
 
PREHLÁSENIE O PRAVIDELNÝCH PRÍSPEVKOCH Z INÝCH ZDROJOV A V AKEJ HODNOTE: 
 

Iné prostriedky z iných  zdrojov:   ÁNO / NIE  
 Ak ÁNO, od koho a ich hodnota………………………………………………. 

 
ÚČEL VYUŽITIA PRÍSPEVKU, ODÔVODNENIE ŽIADOSTI: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
POVINNÉ PRÍLOHY: 
 
Prikladá sa čo najviac informácii potrebných na posúdenie žiadosti 

1) lekárska správa ( aktuálna – kópia )  
2) preukaz ZTP/P (kópia) 
3) ponukový list dodávateľa, cenová kalkulácia či proforma faktúra ( kópia)  
4) popis potrebnej zdravotníckej pomôcky s fotografou  
5) vyjadrenie poisťovne, či poskytuje príspevok na Vami žiadanú vec  ( kópia )  
6) iné podklady ( kópia) 
7) Vaša fotografia ( možete ju poslať aj na mail: info:nadaciaanjelskekridla.sk)  
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SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: 
 
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov uvedených v tejto žiadosti o poskytnutí nadačného príspevku za účelom 
zaradenie do databázi Nadácie Anjelské Krídla. Všetky osobné údaje budú vysoko chránené v súlade so zákonom 
č. 122/2013, o ochrane osobných údajov.  
  
 
SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM: 
 
Súhlasím so zverejnením poskytnutého nadačného príspevku na webovej stránke nadácie : 
https://nadaciaanjelskekridla.sk/darcovia/ 
Súhlasím, že oznámim každú dôležitú zmenu údajov.  
 
 
VYJADRENIE NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA: 
 
Na poskytnutie príspevku nieje právny nárok. 
Nadácia je oprávnená vyžiadať si ďaľšie podklady potrebné pre posúdenie oprávnenosti žiadosti. Nadácia si môže 
pre svoje rozhodnutie opatriť odborný posudok. 
Nadácia je oprávnená žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku odmietnuť. Nadácia nie je povinná žiadateľovi 
zdôvodňovať neschválenie príspevku. 
Nadácia je oprávnená požadovať navrátenie nadačného príspevku v prípade, že žiadateľ v žiadosti uvedie 
nepravdivé alebo hrubo zkreslujúce údaje.  
NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA nevyžaduje zvláštne kategórie osobných  a vysoko citlivých údajov o zdravotnom 
stave, alebo súkromí. Ak žiadateľ do žiadosti napíše tieto osobitné kategórie osobních a citlivých údajov, alebo 
ich pošle v prílohe ku žiadosti, budú tieto údaje súčasťou žiadosti a budú zaevidované a spracované. Preto je 
nevyhnutný podpísaný SÚHLAS S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV. AKCEPTUJEME IBA KOMPLETNE VYPNENÚ 
ŽIADOSŤ A PODPÍSANÚ ŽIADATEĽOM. 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

Podpisom tejto žiadosti udeľujem súhlas k tomu, aby NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA spracovala moje osobitné 
kategórie osobných údajov (citlivé osobné údaje), hlavne údaje o mojom zdravotnom stave, a to na účely 
posúdenia tejto žiadosti a pre prípadné poskytnutie nadačného príspevku. Ako žiadateľ beriem na vedomie, že 
spracovanie osobných údajov na základe tohto súhlasu je nevyhnutné pre vykonanie opatrení prijatých pred 
uzavretím zmluvy. Osobitné kategórie osobných údajov, poskytnuté žiadateľom, budú na základe tohto súhlasu 
spracované v rozsahu zodpovedajúcemu rozsahu údajov o zdravotnom stave obsiahnutých v žiadosti o poskytnutí 
nadačného príspevku (ďalej "Žiadosť"), alebo v prílohách žiadosti. 

V: .........................................  Dňa:......................................... 

Podpis žiadateľa ……………………………………………………………….. 
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NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA, so sídlom Slovenských Dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina, IČO 50622510, zapísaná 
v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR pod reg. č. 203/Na-2002/1152 (ďalej len „Nadácia“) sa ako 
prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov vo vysokej miere stará o ich zabezpečenie. Dňa 25.5.2018 
nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako i zákon 
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon GDPR“), spolu aj ako GDPR (ďalej len „GDPR“). 

PREVÁDZKOVATEĽ 

Nadácia sa zameriava na oblasť hmotnej a inej pomoci pre žiadateľov, finančnej pomoci a zabezpečovaním 
relaxačných, ozdravujúcich a rehabilitačných pobytov v zmysle zákona o nadáciách a Zakladateľskej listiny. V tejto 
súvislosti spracováva osobné údaje, vrátane zdravotných údajov, ktoré sú v zmysle GDPR považované za citlivé 
údaje. Citlivé údaje majú vyššiu mieru ochrany v nadácii, a to tak po stránke organizačnej (osobitné procesy 
spracovania osobných údajov), personálnej (vyhradené osoby s prístupom k nim), aj technickej (šifrovanie, 
zálohovanie, atď.). Nadácia je voči žiadateľom v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je v zmysle GDPR 
akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných 
údajov, pričom táto určuje účely a prostriedky ich spracovania. 

Kontaktné údaje 

NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA 
Slovenských dobrovoľníkov 135/30 
010 03 Žilina 
E-mail: info@nadaciaanjelskekridla.sk 

Všetky potrebné informácie nájde žiadateľ na : www.nadaciaanjelskekridla.sk 

 

DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobným údajom je akákoľvek informácia, resp. ich kombinácia, týkajúca sa fyzickej osoby, na základe ktorej/ých 
ju možno konkrétne identifikovať. Osobnými údajmi sú buď kombinácie „všeobecnejších“ osobných údajov (napr. 
meno, priezvisko a e-mail), alebo v niektorých prípadoch postačuje aj jeden identifikačný nezameniteľný osobný 
údaj (napr. rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a pod.).Nadácia spracováva tieto kategórie osobných údajov: 
meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu, číslo pasu, zdravotné údaje, 
trvalý pobyt, fotografia, číslo účtu, finančná situácia, dátum narodenia, rodné číslo 

Zdroje získavania osobných údajov 

Nadácia získava Vaše osobné údaje: 

• priamo od Vás pri žiadosti o pomoc 
• od tretích osôb v prípade, že takáto osoba požiada o pomoc pre iného. 
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          SÚHLAS S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Týmto udeľujem/e (zaškrtnúť) výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v 
rozsahu uvedenom v tejto žiadosti. Súhlas udeľujem pre Nadácia anjelské krídla, so sídlom Slovenských 
dobrovoľníkov 135/30, IČO 50622510, DIČ 2120409786, zapísanú v Registri nadácií vedený Ministerstvom vnútra 
SR pod č. 203/Na-2002/1152. Súhlas udeľujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.a) nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   

Minimálne jeden účel musí byť zakrúžkovaný na spracovanie žiadosti. Súhlas poskytujem  na :  

I. Zabezpečenie vybavenia žiadosti  

II. Zverejnenie svojej fotografie tváre/videa na tabuli nadácie  

III. zverejnenie svojej fotografie na nadačnej web stránke www.nadaciaanjelskekridla.sk  

IV. zverejnenie svojej fotografie na sociálnych sieťach, ktoré spolupracujú s nadáciou (ako facebook, twitter, 
instagram, linkedin a pod... )  

V. zverejnenie svojej fotografie v tlačových a propagačných materiáloch nadácie  

VI. zverejnenie svojej tváre vo video prezentačných materiáloch nadácie 

Súhlas na spracovanie osobných údajov môžem kedykoľvek počas doby ich spracovania odvolať, a to aj 
jednotlivo. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie mojich osobných údajov do doby jeho 
odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne. Týmto zároveň potvrdzujem, že som sa pred podpísaním tejto žiadosti 
oboznámil s Informáciami o podmienkach spracovania osobných údajov, ktoré nájdete na 
www.nadaciaanjelskekridla.sk v časti „O nás“ a „Ochrana osobných údajov“. Odvolanie súhlasu môžem urobiť 
ich doručením na vyššie uvedené sídlo prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom e-mailu na: 
info@nadaciaanjelskekridla.sk. Súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované manuálne aj 
automatizovanými prostriedkami.  

PREHLÁSENIE: Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné, pravdivé a správne a aktuálne a 
poskytujem ich dobrovoľne. Tento súhlas je platný po dobu 10 rokov od podpisu súhlasu. Nadácia uchováva Vaše 
osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované. 
Poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek bez uvedenia dôvodu odvolať a to písomne na adresu nadácie.  

Bez vyplnenia časti OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  Vaša žiadosť nemôže byť spracovaná!  
V: …………………..…………………….. DŇA: ……………………………  

PODPIS ŽIADATEĽA: ………………………………………………………… 


