
Návrh vypĺňa darkyňa/ darca krvi, 
žiadateľka/ žiadateľ o udelenie  
ocenenia (plakety/ medaily). 

 
 Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany I Moyzesova 1333/1A I Topoľčany, 955 01                                                                  
 tel.: +421/38/5321061 I mob.: +421 948 055 065 I e-mail: topolcany@redcross.sk                                                   www.sckto.sk 

NÁVRH NA UDELENIE OCENENIA ZA BEZPRÍSPEVKOVÉ DAROVANIE KRVI 
 
 
Titul pred menom: ......................................................... Meno: .............................................................................. 
 
Priezvisko: ...................................................................... Titul za menom: .............................................................. 
 
Rodné priezv.: ................................................................ Dátum narodenia: ........................................................... 
 
Miesto nar.: ................................................................... Telefón: ........................................................................... 
 
E-mail: ....................................................................................................................................................................... 
 

Trvalý pobyt 
 
Ulica: .............................................................................. Súpisné číslo: .................................................................. 
 
Mesto: ........................................................................... PSČ: ................................................................................. 
 

Prechodný pobyt 
 
Ulica: .............................................................................. Súpisné číslo: ................................................................... 
 
Mesto: ............................................................................ PSČ: ................................................................................. 
 
Počet bezpríspevkových odberov krvi: .............................................................................................................. 
 
Návrh na udelenie:                    Bronzovej plakety prof. MUDr. Jana Janského (ženy 10 / muži 10 odberov) 
 
                                                       Striebornej plakety prof. MUDr. Jana Janského (ženy 20 / muži 20 odberov) 
 
                                                       Zlatej plakety prof. MUDr. Jana Janského (ženy 30 / muži 40 odberov) 
 
                                                       Diamantovej plakety prof. MUDr. Jana Janského (ženy 60 / muži 80 odberov) 
 
                                                                     Madaily prof. MUDr. Jána Kňazovického (ženy 80 / muži 100 odberov) 
 

 
Žiadam si prevziať plaketu:                 v mieste trvalého pobytu                 v mieste prechodného pobytu 
 

Pre žiadateľku/ žiadateľa, počet odberov krvi overil:  
 

V ......................................... dňa ..................................             .................................................................................. 
                                                                                                                                                 Odberové miesto (NTS / HTO) 
 

Oznámenie o prijatí Vášho návrhu Vám bude doručené e-mailom. Pozvánka na slávnostné oceňovanie Vám bude doručená 
na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú vyššie.  
 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je § 5 ods. 1. písmeno k), zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom 
kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža, prevádzkovateľom SČK, Grösslingová 24, Bratislava, 814 46, IČO: 00177466. 
 

V zmysle § 13 ods. 1., písmeno a), zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím / nesúhlasím so sprístup-
nením osobných údajov tretím stranám v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mail, 
za účelom možnosti získania špecifických výhod pre darcov krvi externými spoločnosťami (napríklad zamestnávateľ), 
mestami a obcami (napríklad poskytované zľavy na cestovnom a iné). Svojim podpisom prehlasujem, že som bol(a) 
poučený/á o možnosti písomného odvolania svojho súhlasu. Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasu 
budú osobné údaje žiadateľa zlikvidované v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.  

 
V ......................................... dňa ..................................             .................................................................................. 
                                                                                                                                                    podpis žiadateľky/ žiadateľa 


