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I. Úvod 
 
V rámci tejto prílohy správy boli vytvorené zoznamy sociálnych služieb pôsobiacich v hlavnom meste Bratislava 

podľa jednotlivých druhov služieb a ďalších kritérií (názov, druh, forma, kapacita, cieľová skupina, sídlo, miesto 

poskytovania, potrebný počet miest v jednotlivých zariadených), jednotlivé služby (podľa druhov služieb) boli 

súčasne geograficky znázornené na mape mestských častí Hlavného mesta Bratislavy podľa miesta poskytovania 

služby či sídla poskytovateľa. 

Zdrojom dát bol Register poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom kraji k dátumu 30. 6. 2021. Niektoré 

údaje boli aktualizované podľa informácií sprostredkovaných sociálnymi službami v rámci dotazníkového 

prieskumu. 

 

V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách rozlišujeme nasledujúce druhy sociálnych služieb: 

• sociálne služby krízovej intervencie, ktorými sú: 

1. terénna sociálna služba krízovej intervencie, 

2. poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach, ktorými sú: 

▪ nízkoprahové denné centrum, 

▪ integračné centrum, 

▪ komunitné centrum, 

▪ nocľaháreň, 

▪ útulok, 

▪ domov na polceste, 

▪ zariadenie núdzového bývania, 

3. nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, 

• sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: 

1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, 

3. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, 

4. služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 

5. služba včasnej intervencie, 

• sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, 

ktorými sú 

1. poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, 

▪ zariadenie podporovaného bývania 
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▪ zariadenie pre seniorov 

▪ zariadenie opatrovateľskej služby 

▪ rehabilitačné stredisko 

▪ domov sociálnych služieb 

▪ špecializované zariadenie 

▪ denný stacionár 

2. domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“), 

3. prepravná služba, 

4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba, 

5. tlmočnícka služba, 

6. sprostredkovanie tlmočníckej služby, 

7. sprostredkovanie osobnej asistencie, 

8. požičiavanie pomôcok, 

• sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú 

1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 

• podporné služby, ktorými sú 

1. odľahčovacia služba, 

2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, 

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 

4. podpora samostatného bývania, 

5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni, 

6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni, 

7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 

 

Dle Registru poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskom kraji k dátumu 30. 6. 2021 sú v Hlavnom meste 

Bratislava poskytované všetky sociálne služby okrem komunitného centra, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa 

v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, sprostredkovania tlmočníckej služby, monitorovania a signalizácie potreby 

pomoci a odľahčovacie služby. 

Okrem sociálnych služieb je v Hlavnom meste Bratislava súčasne poskytované aj sociálne poradenstvo základné, 

sociálne poradenstvo špecializované a sociálna rehabilitácia. Dle Zákona č. 448/2008 Z. z. se jedná o odborné 

činnosti zamerané na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 
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II. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – zariadenie 

pre seniorov  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov / 
čakatelov na službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 Casa Slovensko n.o. 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

6 

Fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 citovaného 
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. 

Heydukova 
2158/14, 811 08 
Bratislava-Staré 

Mesto 

Heydukova 
2158/14, 811 08 
Bratislava Staré 

Mesto 

3 

2 
Dom Seniorov Rudi 

n.o. 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

40 

Fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 citovaného 
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby 
v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Odbojárov 60/3, 
831 04 Bratislava 

Odbojárov 60/3, 
831 04 Bratislava 

- 

3 
Dom sociálnych služieb 

Senecio, n.o. 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

40 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Na Grbe 6195/2, 
841 07 Bratislava 

Na Grbe 6195/2, 
841 07 Bratislava 

- 

4 Dom tretieho veku 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

263 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Polereckého 2, 851 
04 Bratislava 

Polereckého 2, 851 
04 Bratislava 

182 

5 Domov dôchodcov 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

126 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Pažítkova 814/2, 
821 01 Bratislava-

Ružinov 

Pažítkova 814/2, 
821 01 Bratislava-

Ružinov 
175 

6 Domov jesene života 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

200 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 

Hanulova 7A, 841 
01 Bratislava 

Hanulova 7A, 841 
01 Bratislava 

218 
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dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. 

7 Domov pri kríži 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

176 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Pri kríži 26, 841 02 
Bratislava 

Pri kríži 26, 841 02 
Bratislava 

307 

8 
Domov seniorov 

ARCHA 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

83 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Rozvodná 
7688/25, 831 01 

Bratislava 

Rozvodná 
7688/25, 831 01 

Bratislava 
141 

9 Domov seniorov Lamač 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

195 

fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej IV alebo fyzická osoba, ktorá 
dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie v tomto 
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Na barine 12976/5, 
841 03 Bratislava - 

Lamač 

Na barine 5, 841 
03 Bratislava 

158 

10 
Domov sociálnych 

služieb a zariadenie 
pre seniorov Rača 

zariadenie pre 
seniorov 

pobytová 
- ročná 

38 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú mobilné 
bez použitia kompenzačných pomôcok sú orientované v 
osobe, priestore a čase sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV. 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

Pri vinohradoch 
8001/267, 831 06 

Bratislava 

Podbrezovská 
8701/28, 831 06 

Bratislava 
- 

11 
Domov sociálnych 

služieb a zariadenie 
pre seniorov Rača 

zariadenie pre 
seniorov 

pobytová 
- ročná 

60 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách 

Pri vinohradoch 
8001/267, 831 06 

Bratislava 

Pri vinohradoch 
8001/267, 831 06 

Bratislava 
- 

12 
Dúbravská oáza pokoja 

a oddychu n.o. 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

28 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava-

Dúbravka 

Plachého 3638/1B, 
841 02 Bratislava 

Dúbravka 
- 

13 
Dúbravská oáza pokoja 

a oddychu n.o. 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

33 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava-

Dúbravka 

Plachého 3639/1C, 
841 02 Bratislava 

Dúbravka 
- 
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14 EVITO 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

32 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Blatná na Ostrove 
255, 930 32 Blatná 

na Ostrove 

Prúdová 3036/14, 
821 05 Bratislava 

Ružinov 
4 

15 Gerium 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

50 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Pri trati 47, 821 06 
Bratislava 

Pri trati 47, 821 06 
Bratislava 

265 

16 Gerium 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

30 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Pri trati 47, 821 06 
Bratislava 

Smolnícka 3, 821 
03 Bratislava 

265 

17 HESTIA n.o. 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

2 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Bošániho 1805/2, 
841 01 Bratislava-

Dúbravka 

Bošániho 1805/2, 
841 01 Bratislava-

Dúbravka 
1 

18 
NÁRUČ Senior & 

Junior 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

10 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Fedákova 1944/5, 
841 02 Bratislava 

Fedákova 1944/5, 
841 02 Bratislava 

- 

19 
Nezisková organizácia 

SUN RISE Dom pre 
seniorov 

zariadenie pre 
seniorov 

pobytová 
- ročná 

40 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. 

Bzovícka 3244/38, 
851 07 Bratislava 

Bzovícka 3244/38, 
851 07 Bratislava 

- 

20 
Petržalský domov 

seniorov 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

60 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a posyktovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Vilová 2277/19A, 
851 01 Bratislava 

Vilová 2277/19A, 
851 01 Bratislava 

8 

21 
PRIMULA - Stredisko 
sociálnych služieb n.o. 

zariadenie pre 
seniorov 

pobytová 
- ročná 

7 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej IV podľa prílohz č. 3 zákona o sociálnych 
službách alebo fyzické osoby  ktoré dovŕšili dôchodkový 

Nákovná 44, 821 
06 Bratislava 

Nákovná 44, 821 
06 Bratislava 

- 
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veka poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných 
vážnych dôvodov 

22 
Ružinovský domov 

seniorov 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

250 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Sklenárova 
1361/14, 821 09 

Bratislava-Ružinov 

Sklenárova 14, 821 
09 Bratislava 

210 

23 
Ružinovský domov 

seniorov 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

38 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Sklenárova 
1361/14, 821 09 

Bratislava-Ružinov 

Pivoňková 2, 821 
01 Bratislava 

- 

24 
Seniorcentrum Staré 

Mesto 
zariadenie pre 

seniorov 
pobytová 
- ročná 

57 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Podjavorinskej 
771/6, 811 03 

Bratislava 

Podjavorinskej 
771/6, 811 03 

Bratislava 
33 

25 
Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Bratislava 

zariadenie pre 
seniorov 

pobytová 
- ročná 

38 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré dovŕšili 
dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 
zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov 

Partizánska 2, 811 
03 Bratislava 

Partizánska 2, 811 
03 Bratislava 

78 
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III. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – domov 

sociálnych služieb  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Dom sociálnych 
služieb Senecio, n.o. 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

1 

fyzické osoby, ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o 
sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3  zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo 
prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby uvedené v § 110l ods. 4 
zákona o sociálnych službách účinného od 01.01.2014 alebo fyzické osoby 
uvedené v § 38 zákona o sociálnych službách účinného od 01.01.2014. 

Na Grbe 
6195/2, 841 07 
Bratislava 

Na Grbe 
6195/2, 841 07 
Bratislava 

- 

2 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 7 

fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak je: 
1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 
2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o sociálnych službách  
3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o sociálnych službách 
4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky 
stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o sociálnych službách. 

Lipského 13, 
841 01 
Bratislava 

Ľuda Zúbka 6, 
841 01 
Bratislava 

- 

3 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 35 

fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak je: 
1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 

Lipského 13, 
841 01 
Bratislava 

Lipského 13, 
841 01 
Bratislava 

- 
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2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o sociálnych službách  
3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o sociálnych službách 
4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky 
stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o sociálnych službách. 

4 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 14 

fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak je: 
1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 
2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o sociálnych službách  
3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o sociálnych službách 
4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky 
stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o sociálnych službách.  

Lipského 13, 
841 01 
Bratislava 

Lipského 19, 
841 01 
Bratislava 

- 

5 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

3 

fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak je: 
1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 
2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o sociálnych službách  
3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

Lipského 13, 
841 01 
Bratislava 

Ľuda Zúbka 6, 
841 01 
Bratislava 

- 
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V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o sociálnych službách 
4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky 
stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o sociálnych službách. 

6 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

6 

fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak je: 
1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 
2. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o sociálnych službách  
3. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o sociálnych službách 
4. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a spĺňa podmienky 
stanovené v § 110 l ods. 19 zákona o sociálnych službách. 

Lipského 13, 
841 01 
Bratislava 

Ľuda Zúbka 6, 
841 01 
Bratislava 

113 

7 

DSS Andreas n.o. 
domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 6 

fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku s pervazívnou vývinovou 
poruchou autizmom ak sú tieto fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej 
osby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách. 

Galandova 7, 
811 06 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3, 841 04 
Bratislava 

- 

8 

GAUDEAMUS - 
zariadenie 
komunitnej 
rehabilitácie 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 14 

fyzická osoba najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami a 
ľahkými poruchami správania (zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok), 
so zmyslovým postihnutím alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 6 roku 
veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je: odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, účinného  do 31.12.2013 podľa § 110l ods. 3 zákona o 
sociálnych službách; odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je 
jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách 
ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou 
pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 4 zákona o sociálnych službách; 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

- 
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podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 13 zákona o sociálnych 
službách. 

9 

GAUDEAMUS - 
zariadenie 
komunitnej 
rehabilitácie 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

20 

fyzická osoba najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami a 
ľahkými poruchami správania (zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok), 
so zmyslovým postihnutím alebo v kombinácii uvedených postihnutí od 6 roku 
veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je: odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, účinného  do 31.12.2013 podľa § 110l ods. 3 zákona o 
sociálnych službách; odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je 
jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách 
ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a celoročnou 
pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 4 zákona o sociálnych službách; 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna 
služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 13 zákona o sociálnych 
službách. 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

- 

10 

GAUDEAMUS - 
zariadenie 
komunitnej 
rehabilitácie 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

32 

Č. 1:fyzická osoba najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými 
poruchami a ľahkými poruchami správania (zapríčinenými užívaním 
psychoaktívnych látok), so zmyslovým postihnutím alebo v kombinácii 
uvedených postihnutí od 18 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je: 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, účinného  do 31.12.2013 
podľa § 110l ods. 3 zákona o sociálnych službách; odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o 
sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou a 
celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 4 zákona o 
sociálnych službách; odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je 
jej poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych službách 
ambulantnou a týždennou pobytovou sociálnou službou podľa § 110l ods. 13 
zákona o sociálnych službách.                      Č. 2: na určitý čas fyzickej osobe, 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

14 
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ktorá je odkázaná na pomocinej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je jej život 
alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo 
ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v 
zariadení podľa § 55 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nemá 
zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí a je jej 
poskytovaná sociálna služba v súlade s § 110l ods. 4 zákona o sociálnych 
službách (od 18 veku do dovŕšenia dôchodkového veku, na dobu max. 6 
mesiacov). 

11 

Zariadenie 
sociálnych služieb 
ROSA 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 47 

fyzická osoba vo veku od 6 do 40 rokov veku, najmä s mentálnym postihnutím v 
kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami 
správania, s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným 
postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou 
poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálynch službách 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

- 

12 

Zariadenie 
sociálnych služieb 
ROSA 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

24 

fyzická osoba vo veku od 6 do 40 rokov veku, najmä s mentálnym postihnutím v 
kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami 
správania, s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným 
postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou 
poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálynch službách 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

- 

13 

Zariadenie 
sociálnych služieb 
ROSA 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

8 

fyzická osoba vo veku od 6 do 40 rokov veku, najmä s mentálnym postihnutím v 
kombinácii s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami 
správania, s výnimkou fyzických osôb s ťažkým a hlbokým duševným 
postihnutím, chronickou formou psychotických porúch, pervazívnou vývinovou 
poruchou, úplnou slepotou a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálynch službách 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

- 

14 

Domov sociálnych 
služieb Rozsutec 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 2 
Plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách. 

Furmanská 4, 
841 03 
Bratislava 

Furmanská 4A, 
841 03 
Bratislava 

- 

15 

Domov sociálnych 
služieb Rozsutec 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

4 
Plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách. 

Furmanská 4, 
841 03 
Bratislava 

Furmanská 4A, 
841 03 
Bratislava 

0 
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16 

Domov sociálnych 
služieb Rozsutec 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

26 
Plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami a poruchami správania ktoré sú 
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách. 

Furmanská 4, 
841 03 
Bratislava 

Furmanská 4A, 
841 03 
Bratislava 

44 

17 

GOMART 
domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

20 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a 
ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych 
službách účinného do 31.12.2013 alebo fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a ktorým je poskytovaná sociálna služba 
podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou 
sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa v § 110l 
ods. 4 ákona o sociálnych službách, alebo fyzické osoby uvedené v § 38 
zákona o sociálnych službách účinného od 01.01. 2014.  

Podháj 
4623/161, 841 
03 Bratislava 

Podháj 
4623/161, 841 
03 Bratislava 

- 

18 

GOMART 
domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 5 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a 
ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona o sociálnych 
službách účinného do 31.12.2013 alebo fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a ktorým je poskytovaná sociálna služba 
podľa § 38 zákona o sociálnych službách ambulantnou a týždennou pobytovou 
sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa v § 110l 
ods. 4 ákona o sociálnych službách, alebo fyzické osoby uvedené v § 38 
zákona o sociálnych službách účinného od 01.01. 2014.  

Podháj 
4623/161, 841 
03 Bratislava 

Podháj 
4623/161, 841 
03 Bratislava 

- 

19 

Centrum sociálnych 
služieb Sibírka 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 8 

fyzické osoby s viacnásobným postihnutím (mentálnym telesným zmyslovým) s 
pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku do 
skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za 
osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia 
tejto prípravy na povolanie do 25 rokov veku v odôvodnených prípadoch aj 
dlhšie ako aj dospelým občanom s viacnásobným postihnutím (mentálnym 
telesným zmyslovým) s pridruženými duševnými poruchami a poruchami 
správania od 25 rokov veku ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách 

Sibírska 
1606/69, 831 
02 Bratislava 

Sibírska 
1606/69, 831 
02 Bratislava 

- 

20 

Centrum sociálnych 
služieb Sibírka 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

12 
fyzické osoby s viacnásobným postihnutím (mentálnym telesným zmyslovým) s 
pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku do 
skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za 

Sibírska 
1606/69, 831 
02 Bratislava 

Sibírska 
1606/69, 831 
02 Bratislava 

- 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

17 
 

osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia 
tejto prípravy na povolanie do 25 rokov veku v odôvodnených prípadoch aj 
dlhšie ako aj dospelým občanom s viacnásobným postihnutím (mentálnym 
telesným zmyslovým) s pridruženými duševnými poruchami a poruchami 
správania od 25 rokov veku ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách 

21 

Centrum sociálnych 
služieb Sibírka 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

18 

fyzické osoby s viacnásobným postihnutím (mentálnym telesným zmyslovým) s 
pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku do 
skončenia povinnej školskej dochádzky alebo do skončenia vzdelania za 
osobitných podmienok a v prípade ďalšej prípravy na povolanie do skončenia 
tejto prípravy na povolanie do 25 rokov veku v odôvodnených prípadoch aj 
dlhšie ako aj dospelým občanom s viacnásobným postihnutím (mentálnym 
telesným zmyslovým) s pridruženými duševnými poruchami a poruchami 
správania od 25 rokov veku ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách 

Sibírska 
1606/69, 831 
02 Bratislava 

Sibírska 
1606/69, 831 
02 Bratislava 

51 

22 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých INTEGRA 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 6 

1. FO od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, alebo s 
duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným alebo 
zmyslovým postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách, 
2. FO od 8 do 18 rokov veku s pervazívnou vývinovou poruchou, alebo s 
pervazívnou vývinovou poruchou v kombinácii s telesným alebo zmyslovým 
postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

Tylova 
1045/21, 831 
04 Bratislava 

Tylova 
1045/21, 831 
04 Bratislava 

- 

23 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých INTEGRA 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

13 

FO od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania alebo s 
duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným alebo 
zmyslovým postihnutím ak je:1. odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách účinného 
do 31.12.2013. 2. odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a je jej poskytovaná 
sociálna služba podľa § 38 zákona o soc. službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o soc. službách. 3. odkázaná na pomoc inej FO a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a 

Tylova 
1045/21, 831 
04 Bratislava 

Tylova 
1045/21, 831 
04 Bratislava 

18 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

18 
 

je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o soc. 
službách. 4. odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a spĺňa podmienky stanovené v § 
110 l ods. 19 zákona o soc. službách. 

24 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých INTEGRA 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

13 

FO od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania alebo s 
duševnými poruchami a poruchami správania v kombinácii s telesným alebo 
zmyslovým postihnutím ak je:1. odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách účinného 
do 31.12.2013. 2. odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a je jej poskytovaná 
sociálna služba podľa § 38 zákona o soc. službách ambulantnou a týždennou 
pobytovou sociálnou službou a celoročnou pobytovou sociálnou službou podľa 
§ 110 l ods. 4 zákona o soc. službách. 3. odkázaná na pomoc inej FO a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a 
je jej poskytovaná sociálna služba podľa § 110 l ods. 13 zákona o soc. 
službách. 4. odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a spĺňa podmienky stanovené v § 
110 l ods. 19 zákona o soc. službách. 

Tylova 
1045/21, 831 
04 Bratislava 

Tylova 
1045/21, 831 
04 Bratislava 

46 

25 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých 
KAMPINO 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 25 
deti od 3 rokov veku a dospelí s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

Haanova 
2613/38, 851 
04 Bratislava 

Haanova 
2612/36, 851 
04 Bratislava 

- 

26 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých 
KAMPINO 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
týždenná 

19 
deti od 3 rokov veku a dospelí s duševnými poruchami a poruchami správania 
ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

Haanova 
2613/38, 851 
04 Bratislava 

Haanova 
2613/38, 851 
04 Bratislava 

5 

27 

Nezisková 
organizácia 
Diaconia Svätý Jur 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 15 

deti vo veku 2 - 15 rokov s viacnásobným postihnutím odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách, alebo nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách                                                                                                                           
deti vo veku 2- 10 rokov s viacnásobným postihnutím odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách alebo nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

Felcánova 
111/25, 900 21 
Svätý Jur 

Blagoevova 
2675/10, 12,  
851 04 
Bratislava 

- 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

19 
 

28 

RAFAEL dom n.o. 
domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 20 

fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo 
prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách 

Kutlíkova 
3941/15, 851 
02 Bratislava 
Petržalka 

Kutlíková 
3941/15, 851 
02 Bratislava-
Petržalka 

- 

29 

Domov sociálnych 
služieb a zariadenie 
pre seniorov Rača 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

78 

dospelé FO s výnimkou FO s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou 
(F70-F79 podľa MKCH-10) a s výnimkou FO s poruchami psychiky a správania 
zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok (F10-F19 podľa MKCH-10), ak 
sú odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o soc. služb. a sú im poskytované sociálne služby podľa §38 
zákona o soc. služb. účinného do 31.12.2013, sú odkázané na pomoc inej FO a 
ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. služb. a 
im jej poskytovaná soc. služb. podľa §38 zákona o soc. služb. podľa § 110 l 
ods. 4 zákona o soc. služb., sú odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. služb. a je im 
poskytovaná soc. služb. podľa § 110 l ods. 13 zákona o soc. služb., sú 
odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č.3 zákona o soc. služb. a spĺňajú podmienky stanovené v § 110 l ods. 
19 zákona o soc. služb. 

Pri 
vinohradoch 
8001/267, 831 
06 Bratislava 

Podbrezovská 
8701/28, 831 
06 Bratislava 

- 

30 

Domov sociálnych 
služieb a zariadenie 
pre seniorov Rača 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

33 

dospelé FO s výnimkou FO s duševnou zaostalosťou - mentálnou retardáciou 
(F70-F79 podľa MKCH-10) a s výnimkou FO s poruchami psychiky a správania 
zapríčinenými užívaním psychoaktívnych látok (F10-F19 podľa MKCH-10), ak 
sú odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o soc. služb. a sú im poskytované sociálne služby podľa §38 
zákona o soc. služb. účinného do 31.12.2013, sú odkázané na pomoc inej FO a 
ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. služb. a 
im jej poskytovaná soc. služb. podľa §38 zákona o soc. služb. podľa § 110 l 
ods. 4 zákona o soc. služb., sú odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. služb. a je im 
poskytovaná soc. služb. podľa § 110 l ods. 13 zákona o soc. služb., sú 
odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č.3 zákona o soc. služb. a spĺňajú podmienky stanovené v § 110 l ods. 
19 zákona o soc. služb. 

Pri 
vinohradoch 
8001/267, 831 
06 Bratislava 

Strelkova 
7577/2, 831 06 
Bratislava 

- 

31 

Bratislavská 
arcidiecézna charita 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 8 
fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy  č. 3 zákona o sociálnych službách 

Krasinskeho 
3372/6, 821 04 
Bratislava 

Krasinského 
3372/6, 821 04 
Bratislava 

- 
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alebo fyzické osoby ktoré sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň 
odkázanosti je najmenej III 

32 

PRIMA n.o.  
domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 10 

fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ak sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o soc. službách alebo fyzické osoby, ak sú nevidiace alebo prakticky nevidiace 
a ich stueň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách 

Banšelova 
3988/4, 821 04 
Bratislava - 
Ružinov 

Banšelova 
3988/4, 821 04 
Bratislava 

- 

33 

Slovenský Červený 
kríž územný spolok 
Bratislava - mesto 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná 11 

fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré sú nevidiace alebo 
prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách 

Miletičova 
586/59, 821 09 
Bratislava 

Miletičova 
586/59, 821 09 
Bratislava 

- 

34 

Betánia Bratislava 
n.o. 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

8 

Fyzické osoby ktorým je poskytovaná sociálna služba podľa § 38 zákona 
o sociálnych službách účinného do 31.12.2013 a ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3  
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby ktoré sú nevidiace alebo 
prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby uvedené v § 110l ods. 4 a 
ods. 13 zákona o sociálnych službách účinného od 1.1.2014.  

Partizánska 6, 
811 03 
Bratislava 

Partizánska 6, 
811 03 
Bratislava 

3 

35 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

ambulantná a 
pobytová 

56 

Deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku najdlhšie 
do 25 rokov veku v odôvodnených prípadoch aj dlhšie ako aj dospelým od 
skončenia vzdelania za osobitných podmienok od skončenia ďalšej prípravy na 
povolanie a ďalším dospelým občanom od 25 rokov veku ak sú odkázaní na 
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách. 

Javorinská 
2121/7A, 811 
03 Bratislava 

Javorinská 
2121/7A, 811 
03 Bratislava 

- 

36 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých 

domov 
sociálnych 
služieb 

pobytová - 
ročná 

9 

Deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku najdlhšie 
do 25 rokov veku v odôvodnených prípadoch aj dlhšie ako aj dospelým od 
skončenia vzdelania za osobitných podmienok od skončenia ďalšej prípravy na 
povolanie a ďalším dospelým občanom od 25 rokov veku ak sú odkázaní na 
pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách. 

Javorinská 
2121/7A, 811 
03 Bratislava 

Lubinská 
1660/5, 811 03 
Bratislava 

- 
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IV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

špecializované zariadenie  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 

Prosenior 
špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 15 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba 
Alzheimerova choroba pervazívna vývinová porucha 
skleróza multiplex schizofrénia demencia rôzneho typu 
etiológie hluchoslepota AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa 

Malokarpatská 
22A, 900 21 Svätý 
Jur 

Alviano 2, 831 07 
Bratislava 

3 

2 

HESTIA n.o. 
špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 32 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 
etiológie, hluchoslepota AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa. 

Bošániho 1805/2, 
841 01 Bratislava-
Dúbravka 

Bošániho 1805/2, 
841 01 Bratislava-
Dúbravka 

6 

3 

Zariadenie 
sociálnych služieb 
ROSA 

špecializované 
zariadenie 

ambulantná 16 

fyziká osoba s diagnózou pervazívna vývinová porucha - 
detský autizmus vo veku od 6 do 18 rokov, ak je odkázaná 
na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách 

Dúbravská cesta 1, 
841 04 Bratislava 

Dúbravská cesta 1, 
841 04 Bratislava 

- 

4 

NÁRUČ Senior & 
Junior 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 36 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 
etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa. 

Fedákova 1944/5, 
841 02 Bratislava 

Fedákova 1944/5, 
841 02 Bratislava 

- 
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5 

Nezisková 
organizácia 
VYSNÍVANÝ 
DOMOV  

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 15 

fyzické osoby ktoré sú odkázané  na pomoc inej fyzickej 
osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, hluchoslepota, pervazívna 
vývinová porucha, autizmus a organický psychosyndróm 
ťažkého stupňa. 

Fedinova 1129/7, 
851 01 Bratislava 
Petržalka 

Fedinova 1129/7, 
851 01 Bratislava 

- 

6 

Casa Slovensko n.o. 
špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 34 

Fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho tapu 
etiológie, hluchoslepota AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa. 

Heydukova 
2158/14, 811 08 
Bratislava-Staré 
Mesto 

Heydukova 
2158/14, 811 08 
Bratislava Staré 
Mesto 

5 

7 

RAFAEL dom n.o. 
špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 24 

FO  odkázané na pomoc inej FO a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o soc. službách a 
majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova 
choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu 
etiológie. 

Kutlíkova 3941/15, 
851 02 Bratislava 
Petržalka 

Kutlíková 3941/15, 
851 02 Bratislava-
Petržalka 

7 

8 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

špecializované 
zariadenie 

ambulantná 12 

fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou vývinovou 
poruchou ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 
o sociálnych službách. 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Lipského 19, 841 
01 Bratislava 

- 

9 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - 
týždenná 

1 

fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou vývinovou 
poruchou ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 
o sociálnych službách. 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Ľuda Zúbka 6, 841 
01 Bratislava 

- 

10 

Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a 
dospelých 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 2 

fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou vývinovou 
poruchou ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 
o sociálnych službách. 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Ľuda Zúbka 6, 841 
01 Bratislava 

52 

11 
Centrum sociálnych 
služieb prof. Karola 

špecializované 
zariadenie 

ambulantná 13 
fyzická osoba od 3 rokov veku s pervazívnou vývinovou 
poruchou ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Ľuda Zúbka 6, 841 
01 Bratislava 

- 
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Matulaya pre deti a 
dospelých 

stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona 
o sociálnych službách. 

12 

Centrum MEMORY 
n.o. 

špecializované 
zariadenie 

ambulantná 26 

fyzické osoby ktoré sú odkázané  na pomoc inej fyzickej 
osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je Alzheimerova choroba a demencia 
rôzneho typu a etiológie 

Mlynarovičova 
2571/21, 851 03 
Bratislava-
Petržalka 

Mlynarovičova 
2571/21, 851 03 
Bratislava 

- 

13 

Dom sociálnych 
služieb Senecio, n.o. 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 4 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 
etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa. 

Na Grbe 6195/2, 
841 07 Bratislava 

Na Grbe 6195/2, 
841 07 Bratislava 

51 

14 

PRIMULA - 
Stredisko sociálnych 
služieb n.o. 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 28 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový vek sú odkázané 
na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej V podľa prílohz č. 3 zákona o sociálnych službách 
a majú zdravotné postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova 
choroba Alzheimerova choroba demencie rôzneho typu 
etiológie. 

Nákovná 44, 821 
06 Bratislava 

Nákovná 44, 821 
06 Bratislava 

2 

15 

Združenie GERION  
špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 14 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova Alzheimerova 
choroba skleróza multiplex demencia rôzneho typu etiológie 

Tešedíkova 91A, 
841 06 Bratislava 

Námestie rodiny 1, 
843 57 Bratislava-
Záhorská Bystrica 

6 

16 

Dom Seniorov Rudi 
n.o. 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 18 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 
3 citovaného zákona o sociálnych službách a majú 
zdravotné postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova 
choroba Alzheimerova choroba pervazívna vývinová 
porucha skleróza multiplex schizofrénia demencia rôzneho 
typu etiológie hluchoslepota AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa. 

Odbojárov 60/3, 
831 04 Bratislava 

Odbojárov 60/3, 
831 04 Bratislava 

- 

17 
Betánia Bratislava 
n.o. 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 25 
fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomocinej fyzickej 
osoby ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 

Partizánska 6, 811 
03 Bratislava 

Partizánska 6, 811 
03 Bratislava 

- 
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3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba 
Alzheimerova choroba demencia rôzneho typu etiológie. 

18 

Dúbravská oáza 
pokoja a oddychu 
n.o. 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 30 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 
etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava-
Dúbravka 

Plachého 3637/1A, 
841 02 Bratislava 
Dúbravka 

- 

19 

Dúbravská oáza 
pokoja a oddychu 
n.o. 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 37 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané  na pomoc inej fyzickej 
osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné 
postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, 
skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu 
etiológie, hluchoslepota, AIDS 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava-
Dúbravka 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava 
Dúbravka 

- 

20 

Domov sociálnych 
služieb a zariadenie 
pre seniorov Rača 

špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 27 

plnoletá fyzická osoba, ak je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a má zdravotné 
postihnutie, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba, alebo demencia rôzneho typu etiológie. 

Pri vinohradoch 
8001/267, 831 06 
Bratislava 

Podbrezovská 
8701/28, 831 06 
Bratislava 

- 

21 

Ohel David 
špecializované 
zariadenie 

pobytová - ročná 28 

seniori chronicky chorí občania alebo občania s ťažkým 
zdravotným postihnutím ktorí sú odkázaní na pomoc inej 
fyzickej osoby a sú obete holokaustu a členovia židovskej 
komunity na Slovensku 

Svoradova 11, 811 
03 Bratislava 

Svoradova 11, 811 
03 Bratislava 

5 

22 

Domov sociálnych 
služieb pre deti a 
dospelých INTEGRA 

špecializované 
zariadenie 

ambulantná 8 

fyzická  osoba od 6 do 18 rokov s pervazívnou vývinovou 
poruchou, alebo s pervazívnou vývinovou poruchou v 
kombinácii s telesným alebo zmyslovým postihnutím, ak je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách; fyzická osoba od 18 do 40 rokov s 
pervazívnou vývinovou poruchou, alebo s pervazívnou 
vývinovou poruchou v kombinácii s telesným alebo 
zmyslovým postihnutím, ak je odkázaná na pomoc inej 

Tylova 21, 831 04 
Bratislava 

Tylova 1045/21, 
831 04 Bratislava 

- 
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fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
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V. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – zariadenie 

opatrovateľskej služby  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Domov jesene života 
zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

22 

plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu. 

Hanulova 7A, 841 01 
Bratislava 

Sekurisova 8, 841 02 
Bratislava 

195 

2 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

6 

Plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu - ľudia bez domova.  

Kapitulská 308/18, 814 
14 Bratislava-Staré 
Mesto 

Hattalova 1070/6, 
831 03 Bratislava 

2 

3 

Stredisko sociálnych 
služieb Petržalka 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

30 

plnoleté fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu. 

Mlynarovičova 23, 851 
03 Bratislava 

Mlynarovičova 23, 
851 03 Bratislava 

30 

4 

Stredisko sociálnych 
služieb Petržalka 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

20 

plnoleté fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu. 

Mlynarovičova 23, 851 
03 Bratislava 

Vavilovova 18, 851 
01 Bratislava 

6 

5 

Dúbravská oáza pokoja a 
oddychu n.o. 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

24 

plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava-
Dúbravka 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava 
Dúbravka 

- 

6 

Seniorcentrum Staré Mesto 
zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

42 

plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu 

Podjavorinskej 771/6, 
811 03 Bratislava 

Palárikova 7968/24, 
811 04 Bratislava-
Staré Mesto 

- 

7 
Gerium 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

34 
plnoletá fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu  

Pri trati 47, 821 06 
Bratislava 

Smolnícka 3, 821 03 
Bratislava 

22 
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8 

Domov seniorov ARCHA 
zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

24 

plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu  

Rozvodná 7688/25, 
831 01 Bratislava 

Rozvodná 7688/25, 
831 01 Bratislava 

83 

9 

Nezisková organizácia 
opatrovateľka 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

ambulantná 9 
plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu 

Tatranská 7252/34, 
841 06 Bratislava 

Tatranská 7252/34, 
841 06 Bratislava 

- 

10 

Nezisková organizácia 
opatrovateľka 

zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

7 
plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu 

Tatranská 7252/34, 
841 06 Bratislava 

Čsl. Tankistov 
7076/86, 841 06 
Bratislava Záhorská 
Bystrica   

- 

11 

Združenie GERION  
zariadenie 
opatrovateľskej 
služby 

pobytová - 
ročná 

8 

plnoleté fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu 

Tešedíkova 91A, 841 
06 Bratislava  

Námestie rodiny 1, 
843 57 Bratislava-
Záhorská Bystrica 

5 
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VI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – zariadenie 

podporovaného bývania  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov 
na službu 

(Zdroj: 
dotazníkové 

šetření) 

1 

Centrum sociálnych služieb prof. 
Karola Matulaya pre deti a 
dospelých 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

12 

plnoletá fyzická osoba s mentálnym postihnutím, ak 
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na 
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný 
život 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Hontianska 16, 
821 09 Bratislava 

0 

2 

Centrum sociálnych služieb prof. 
Karola Matulaya pre deti a 
dospelých 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

12 

plnoletá fyzická osoba s duševnými poruchami a 
poruchami správania, ak je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je 
schopná viesť samostatný život 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Hontianska 12, 
821 09 Bratislava 

0 

3 

Dom sociálnych služieb - MOST 
n.o. 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

4 

osoby s duševnou poruchou od 16. roku veku do 
dovŕšenia dôchodkového veku odkázané na pomoc 
inej fyzickje osoby podľa prílohyč č. 3 zákona o 
sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú 
schopné viesť samostatný život.  

Haanova 
2694/10, 851 04 
Bratislava 

Nad Lúčkami 47, 
841 04 Bratislava 

13 

4 

Dom sociálnych služieb - MOST 
n.o. 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

5 

osoby s duševnou poruchou od 16. roku veku do 
dovŕšenia dôchodkového veku odkázané na pomoc 
inej fyzickje osoby podľa prílohyč č. 3 zákona o 
sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým sú 
schopné viesť samostatný život.  

Haanova 
2694/10, 851 04 
Bratislava 

Cabanova 30, 
841 02 Bratislava 

13 

5 

Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých KAMPINO 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

6 

plnoleté fyzické osoby s mentálnym postihnutím, 
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a 
ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané 
na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný 
život 

Haanova 
2613/38, 851 04 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3324/5, 
841 04 Bratislava 

5 
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6 

Domov sociálnych služieb pre deti a 
dospelých KAMPINO 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

6 

plnoleté fyzické osoby s mentálnym postihnutím a 
plnoleté fyzické osoby s duševnými poruchami, 
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a 
ich stupeň odkázanosti je II alebo III podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách, ak sú odkázané na 
dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný 
život 

Haanova 
2613/38, 851 04 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 1787/9, 
841 04 Bratislava 

1 

7 

Kresťanská liga pre pomoc 
mentálne postihnutým na 
Slovensku 

zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

2 
fyz. osoby s ŤZP nepriaz. zdrav. stavom odkázané 
na dohľad pod ktorým sú schopné viesť samostatný 
život  

Kovácsova 
378/85, 851 10 
Bratislava - 
Rusovce 

Sibírska 34, 831 
02 Bratislava 

0 

8 

SVETLO DOMOVA 
zariadenie 
podporovaného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

1 
fyzická osoba s mentálnym a kombinovaným 
postihnutím ktorá je odkázaná na pomoc a dohľad 
inej fyzickej osoby  

Trnavská cesta 
16785/74E, 821 
02 Bratislava-
Ružinov 

Jégého 18448/6, 
821 01 Bratislava 

- 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

33 
 

VII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – útulok 
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č. Názov 
Druh 

sociálne 
služby 

Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov 

/ čakatelov na 
službu 

(Zdroj: dotazníkové 
šetření) 

1 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

útulok 
pobytová - 
ročná 

25 

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 
2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, ktoré 
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať.  

Kapitulská 308/18, 
814 14 Bratislava-
Staré Mesto 

Ivanská cesta 32, 
821 04 Bratislava-
Ružinov 

- 

2 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

útulok 
pobytová - 
ročná 

24 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 
2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, ktoré 
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať.  

Kapitulská 308/18, 
814 14 Bratislava-
Staré Mesto 

Hattalova 1070/6, 
831 03 Bratislava-
Nové Mesto 

- 

3 

Domov pre každého - 
občianske združenie na 
podporu a hmotné zaopatrenie 
ľudí bez domova v SR 

útulok 
pobytová - 
ročná 

70 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu 
že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré 
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať 

Stará Vajnorská 
11860/92, 831 04 
Bratislava - Nové 
Mesto 

Hradská 8001/2D, 
821 07 Bratislava-
Vrakuňa 

36 

4 

NÁRUČ Senior & Junior útulok 
pobytová - 
ročná 

11 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z 
dôvodu, že nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie alebo 
nemôžu doterajšie bývanie užívať 

Fedákova 1944/5, 
841 02 Bratislava 

Fedákova 1944/5, 
841 02 Bratislava 

- 

5 

Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov Úsmev ako 
dar 

útulok 
pobytová - 
ročná 

15 
rodiny alebo jednotlivci s dieťaťom/deťmi, ktorí nemajú 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie 
bývanie užívať 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava-Petržalka 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava-
Petržalka 

- 

6 

Stredisko sociálnych služieb 
Petržalka 

útulok 
pobytová - 
ročná 

11 

rodič dieťaťa alebo iné fyzické osoby v nepriaznivej 
sociálnej situácii z dôvodu že nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať 

Mlynarovičova 23, 
851 03 Bratislava 

Vavilovova 18, 
851 01 Bratislava 

0 
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VIII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – nocľaháreň 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov 
na službu 

(Zdroj: 
dotazníkové 

šetření) 

1 

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 
organizácia 

nocľaháreň 
pobytová - 
ročná 

200 

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 
2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, ktoré 
nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať  

Kapitulská 308/18, 814 
14 Bratislava-Staré 
Mesto 

Ivanská cesta 32, 
821 04 Bratislava 

- 

2 

Domov pre každého - občianske 
združenie na podporu a hmotné 
zaopatrenie ľudí bez domova v SR 

nocľaháreň 
pobytová - 
ročná 

40 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb majú ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek. 

Stará Vajnorská 
11860/92, 831 04 
Bratislava - Nové 
Mesto 

Ivanská cesta 32, 
821 04 Bratislava 

- 

3 

Domov pre každého - občianske 
združenie na podporu a hmotné 
zaopatrenie ľudí bez domova v SR 

nocľaháreň 
pobytová - 
ročná 

85 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb majú ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek. 

Stará Vajnorská 
11860/92, 831 04 
Bratislava - Nové 
Mesto 

Hradská 8001/2C, 
821 07 Bratislava 

- 
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IX. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – domov na 

polceste 
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č. Názov 
Druh 

sociálne 
služby 

Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo Miesto poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 

Občianske 
združenie 
Brána do 
života 

domov na 
polceste 

pobytová 
- ročná 

12 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona o 
sociálnych službách, ktoré nemajú zabezpečené 
ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej 
služby v inom zariadení, po skončení náhradnej 
starostlivosti alebo po skončení ochrannej 
výchovy  

Medveďovej 1579/4, 851 04 
Bratislava-Petržalka 

Medveďovej 1578/2, 851 04 
Bratislava-Petržalka 

- 
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X. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – zariadenie 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov 

/ čakatelov na 
službu 

(Zdroj: dotazníkové 
šetření) 

1 

BONOM s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Dlhá 62/41, 
851 10 
Bratislava 
Čunovo 

Dlhá 62/41, 851 
10 Bratislava 
Čunovo 

- 

2 

DC GRBA s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Ul. 1. mája 
5531/25, 841 
07 Bratislava 
Devínska Nová 
Ves 

Ul. 1. mája 
5531/25, 841 07 
Bratislava 
Devínska Nová 
Ves 

- 

3 

NAŠE JASLIČKY 
SVETIELKO 
Občianske 
združenie 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 30 

deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Púpavova 
677/34, 841 04 
Bratislava 
Karlova Ves 

Bilíkova 1891/34, 
841 01 Bratislava 
Dúbravka 

5 

4 

Bc. Eva Slezáková - 
Dobré jasle 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 

10 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.  

Nejedlého 
1908/47, 841 
02 Bratislava-
Dúbravka 

Nejedlého 
3394/73, 841 02 
Bratislava 
Dúbravka 

0 
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5 

Centrum HAPPY, 
s.r.o 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 20 

deti od 8 mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť.  

Nad Lúčkami 
3376/4, 841 04 
Bratislava 
Karlova Ves 

Nad Lúčkami 
3376/4, 841 04 
Bratislava-
Karlova Ves 

- 

6 

Zuzana Gumbirová - 
PRODUCTION 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 

30 

deti od 6 mesiacov veku, ak sa rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  

Jasovská 
3187/47, 851 
07 Bratislava-
Petržalka 

Heyrovského 
2046/2, 841 03 
Bratislava-Lamač 

- 

7 

Detské kráľovstvo, 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 20 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Zvolenská 
1196/23, 821 
09 Bratislava-
Ružinov 

Smrečianska 
3967/9, 811 05 
Bratislava  

- 

8 

G1 Bratislava s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 12 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Guothova 
3065/2C, 831 
01 Bratislava 
Nové Mesto 

Pri Bielom kríži 
1152/6, 831 02 
Bratislava Nové 
Mesto 

- 

9 

Mestská časť 
Bratislava-Nové 
Mesto 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 45 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce aleb 

Junácka 
3216/1, 832 91 
Bratislava 

Robotnícka 
3211/11, 831 03 
Bratislava Nové 
Mesto 

- 
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10 

City Baby Care, 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 20 

deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Cyrila a 
Metoda 
854/36, 900 29 
Nová Dedinka 

Einsteinova 
3402/19, 851 01 
Bratislava 
Petržalka 

4 

11 

Jasličky pre naše 
detičky, o.z. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 40 

deti od 6 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. 
augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 
troch rokov veku dieťaťa 

Žehrianska 
3236/6, 851 07 
Bratislava-
Petržalka 

Žehrianska 
3236/6, 851 07 
Bratislava-
Petržalka 

7 

12 

Káčer s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od jeden a pol roku veku do troch rokov veku, ak 
sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené 
do osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Vyšehradská 
3732/18, 851 
06 Bratislava 
Petržalka 

Rusovská cesta 
979/22, 851 01 
Bratislava 
Petržalka 

- 

13 

KORÁLKY, s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 15 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Bzovícka 
3238/6, 851 07 
Bratislava 

Bzovícka 3238/6, 
851 07 Bratislava 
Petržalka 

- 

14 
Nezisková 
organizácia 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 

ambulantná 25 
deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

Fedinova 
1129/7, 851 01 

Fedinova 1129/7, 
851 01 Bratislava 

- 
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VYSNÍVANÝ 
DOMOV  

troch rokov veku 
dieťaťa 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť 

Bratislava 
Petržalka 

15 

pán Ježko 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 12 

deti od 1,5 roka veku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť.  

Voderady 377, 
919 42 
Voderady 

Lužná 4010/19, 
851 04 Bratislava 
Petržalka 

- 

16 

Starting point, s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 30 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.  

Delená 
5541/11, 841 
07 Bratislava 
Devínska Nová 
Ves 

Žltá 3896/2A, 
851 07 Bratislava 
Petržalka 

- 

17 

AMOSkids plus 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od 18 mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návrhom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Šustekova 
2690/31, 851 
04 Bratislava 
Petržalka 

Padlých hrdinov 
10216/11, 821 06 
Bratislava 
Podunajské 
Biskupice 

- 

18 

Jasle Seahorse, 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Suchá 
1892/21, 831 
01 Bratislava-
Nové Mesto 

Padlých hrdinov 
10213/8, 821 06 
Bratislava-
Podunajské 
Biskupice 

- 
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19 

Lucia Frčková 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 

10 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V 
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta 
bezprostrednenesledujúceho po dovŕšení troch rokov 
veku dieťaťa. 

Závodná 
10753/7A, 821 
06 Bratislava-
Podunajské 
Biskupice 

Závodná 
10753/7A, 821 
06 Bratislava-
Podunajské 
Biskupice 

- 

20 

Zuzana Gumbirová - 
PRODUCTION 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 

15 

deti od 6 mesiacov veku, ak sa rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  

Jasovská 
3187/47, 851 
07 Bratislava-
Petržalka 

Sĺňavská 
10641/5, 821 06 
Bratislava 
Podunajské 
Biskupice 

- 

21 

Mestská časť 
Bratislava-Rača 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 15 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce aleb 

Kubačova 21, 
831 06 
Bratislava 

Tbiliská 7648/2, 
831 06 Bratislava 
Rača 

20 

22 

Detské centrum 
Včielka, s. r. o.  

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 12 

deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť 

Firmova 
1517/1, 851 10 
Bratislava-
Rusovce 

Firmova 1510/11, 
851 10 Bratislava 
Rusovce 

- 

23 

Centrum HAPPY, 
s.r.o 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 8 

deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo 
fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 

Nad Lúčkami 
3376/4, 841 04 
Bratislava 
Karlova Ves 

Gruzínska 
2282/12, 821 05 
Bratislava-
Ružinov 

- 
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aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.  

24 

City Baby Care, 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Cyrila a 
Metoda 
854/36, 900 29 
Nová Dedinka 

Mlynské Nivy 
7788/12, 821 09 
Bratislava 

- 

25 

DAYCARE 
INTERNATIONAL, 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 15 

deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Slovienska 5C, 
841 10 
Bratislava 
Devín 

Vlčie hrdlo 
1033/50, 821 07 
Bratislava-
Ružinov 

- 

26 

Detské kráľovstvo, 
s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 50 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlviosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Zvolenská 
1196/23, 821 
09 Bratislava-
Ružinov 

Zvolenská 
1196/23, 821 09 
Bratislava-
Ružinov 

- 

27 

FONDUE, s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 42 

deti do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Baltská 
11868/13, 821 
07 Bratislava 

Bajzova 6 až 8, 
821 08 Bratislava 
Ružinov 

- 

28 

KIDS ENERGY,  s. 
r. o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 13 

deti od jedného do troch rokov veku, ak sa rodič alebo 
fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 

Rovniankova 
1662/13, 851 
02 Bratislava-
Petržalka 

Gašparíkova 
3332/7, 821 04 
Bratislava-
Ružinov 

- 
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aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa 
sociálna služba poskytuje do 31.augusta 
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov 
veku dieťaťa. 

29 

LITTLE 
CHAMPIONS-MALÍ 
ŠAMPIÓNI s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 15 

deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť 

Nerudova 
17376/5, 821 
04 Bratislava 
Ružinov 

Jadrová 3228/4, 
821 02 Bratislava 

- 

30 

Mestská časť 
Bratislava - Ružinov 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 55 

deti od 18 mesiacov do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť. 

Mierová 
288/21, 821 05 
Bratislava 
Ružinov 

Palkovičova 
245/11A, 821 08 
Bratislava 
Ružinov 

- 

31 

Monteda s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 16 

deti od dvoch do troch rokov veku, ak sa rodič alebo 
fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na zákalde rozhodnutia súdu, pripravuje 
na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 
práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa 
sociálna služba poskytuje do 31. augusta 
bezprostrdne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov 
veku dieťaťa. 

Mierová 
2117/170, 821 
05 Bratislava-
Ružinov 

Mierová 
2117/170, 821 05 
Bratislava 
Ružinov 

- 

32 
TULIPA, s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 

ambulantná 13 
deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

Iľjušinova 
1042/12, 851 

Slowackého 
4691/44, 821 04 

- 
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troch rokov veku 
dieťaťa 

pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť. V 
zariadení starostlivsoti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta 
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov 
veku dieťaťa. 

01 Bratislava 
Petržalka 

Bratislava 
Ružinov 

33 

zajko s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od jedného roku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť.  

Kráľovianky 90, 
931 01 
Šamorín 

Ivanská cesta 
4365/57, 821 04 
Bratislava 
Ružinov 

- 

34 

Anjelik s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 8 

deti do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšia tri 
roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na 
strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na 
trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom 
alebo s návrhom na trh práce alebo vykonáva 
zárobkovú činnosť 

Vŕbová 8594/2, 
821 07 
Bratislava 
Vrakuňa 

Jozefská 2992/4, 
811 06 Bratislava 
Staré Mesto 

8 

35 

Mestská časť 
Bratislava-Staré 
Mesto 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 30 

deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva zárobkovú činnosť. 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
811 02 
Bratislava 

Čajkovského 
2997/2, 811 04 
Bratislava 

3 

36 

Mestská časť 
Bratislava-Staré 
Mesto 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 450 

deti od jedného veku do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva zárobkovú činnosť. 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
814 21 
Bratislava 

Záhrebská 
5264/9, 811 05 
Bratislava 

4 
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37 

Happy kid s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 10 

deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

Arménska 
8747/7, 821 06 
Bratislava 
Vrakuňa 

Arménska 
8747/7, 821 06 
Bratislava 
Vrakuňa 

- 

38 

RaRa s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 15 

deti od jedného roku veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starosltivosti na zákalde rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú 
činnosť. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. 
augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 
troch rokov veku dieťaťa. 

Čsl. Tankistov 
8449/8, 841 06 
Bratislava 
Záhorská 
Bystrica 

Námestie Sv. 
Petra a Pavla 
7187/2, 841 06 
Bratislava-
Záhorská 
Bystrica 

- 

39 

Telkáčik, s.r.o. 

zariadenie 
starostlivosti o deti do 
troch rokov veku 
dieťaťa 

ambulantná 15 

deti od 18 mesiacov veku do troch rokov veku, ak sa 
rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole 
alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo 
vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom 
na trh práce alebo vykonávba zárobkovú činnosť.  

Podkerepušky 
721/6, 840 08 
Bratislava 
Záhorská 
Bystrica 

Bratislavská 
7685/1A, 841 06 
Bratislava 
Záhorská 
Bystrica 

- 
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XI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – denné 

centrum 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené 
v evidencii 
žadatelov / 

čakatelov na 
službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka denné centrum ambulantná 100 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Žatevná 2, 844 
02 Bratislava 

Ožvoldíkova 12, 
841 02 Bratislava 

- 

2 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka denné centrum ambulantná 100 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Žatevná 2, 844 
02 Bratislava 

Bazovského 21, 
841 01 Bratislava 

- 

3 
Mestská časť Bratislava-Dúbravka denné centrum ambulantná 30 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Žatevná 2, 844 
02 Bratislava 

Pod Záhradami 39, 
841 01 Bratislava 

- 

4 

Mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves  

denné centrum ambulantná 100 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom rodičia 
s deťmi alebo starí rodičia s vnukmi alebo 
vnučkami 

Námestie sv. 
Františka 8, 842 
62 Bratislava  

Lackova 5670/4, 
841 04 Bratislava 

- 

5 

Mestská časť Bratislava-Karlova 
Ves  

denné centrum ambulantná 100 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom rodičia 
s deťmi alebo starí rodičia s vnukmi alebo 
vnučkami 

Námestie sv. 
Františka 8, 842 
62 Bratislava  

Tilgnerova 712/1A, 
841 04 Bratislava 

- 

6 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 45 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Račianska 89, 831 
02 Bratislava 

- 

7 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 45 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Športová 1, 831 04 
Bratislava 

- 

8 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 30 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Stromová 18, 831 
01 Bratislava 

- 
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9 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 30 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Chemická 1, 831 
04 Bratislava 

- 

10 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 20 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Jeséniova 51, 831 
01 Bratislava  

- 

11 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 20 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Vajnorská 51, 831 
03 Bratislava 

- 

12 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 25 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Nobelova 30, 831 
02 Bratislava  

- 

13 

Mestská časť Bratislava-Nové 
Mesto 

denné centrum ambulantná 50 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Junácka 3216/1, 
832 91 Bratislava 

Sibírska 37, 831 02 
Bratislava  

- 

14 
Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum ambulantná 40 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 

Medveďovej 21, 
851 04 Bratislava 

- 

15 
Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum ambulantná 40 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 

Haanova 8, 851 04 
Bratislava 

- 

16 
Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum ambulantná 20 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 

Strečnianska 18, 
851 05 Bratislava 

- 

17 
Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum ambulantná 70 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 

Osuského 3, 851 
03 Bratislava 

- 

18 
Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum ambulantná 40 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 

Gercenova 8A, 851 
01 Bratislava 

- 

19 
Mestská časť Bratislava-Petržalka denné centrum ambulantná 40 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Kutlíkova 17, 852 
12 Bratislava 

Vyšehradská 35, 
851 06 Bratislava 

- 

20 
Mestská časť Bratislava-
Podunajské Biskupice 

denné centrum ambulantná 30 
§ 56 Z.č.448/2008 fyzické osoby ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek s ťažkým 

Trojičné 
námestie 

Odeská 9324/35, 
821 06 Bratislava 

- 
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zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

10206/11, 825 61 
Bratislava 

21 

Mestská časť Bratislava-
Podunajské Biskupice 

denné centrum ambulantná 50 

§ 56 Z.č.448/2008 fyzické osoby ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Trojičné 
námestie 
10206/11, 825 61 
Bratislava 

Estónska 11504/3, 
821 06 Bratislava 

- 

22 

Mestská časť Bratislava-
Podunajské Biskupice 

denné centrum ambulantná 50 

§ 56 Z.č.448/2008 fyzické osoby ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Trojičné 
námestie 
10206/11, 825 61 
Bratislava 

Latorická 5122/4, 
821 07 Bratislava 

- 

23 

Mestská časť Bratislava-Rača denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek alebo fyzické osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom rodič s 
dieťaťom alebo starý rodič s vnukom 
alebo vnučkou 

Kubačova 21, 
831 06 Bratislava 

Kadnárova 19, 831 
52 Bratislava 

- 

24 

Mestská časť Bratislava-Rača denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek alebo fyzické osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom rodič s 
dieťaťom alebo starý rodič s vnukom 
alebo vnučkou 

Kubačova 21, 
831 06 Bratislava 

Žarnovická 7, 831 
06 Bratislava 

- 

25 

Mestská časť Bratislava-Rača denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek alebo fyzické osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom rodič s 
dieťaťom alebo starý rodič s vnukom 
alebo vnučkou 

Kubačova 21, 
831 06 Bratislava 

Dopravná 7637/22, 
831 06 Bratislava 

- 

26 

Mestská časť Bratislava - Ružinov denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodič s dieťaťom 
alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou 

Mierová 288/21, 
821 05 Bratislava 
Ružinov 

Kaštieľska 
1131/30, 821 05 
Bratislava-Ružinov 

- 

27 
Mestská časť Bratislava - Ružinov denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým 

Mierová 288/21, 
821 05 Bratislava 
Ružinov 

Na úvrati 3518/52, 
821 04 Bratislava-
Ružinov 

- 
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zdravotným stavom, rodič s dieťaťom 
alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou 

28 

Mestská časť Bratislava - Ružinov denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodič s dieťaťom 
alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou 

Mierová 288/21, 
821 05 Bratislava 
Ružinov 

Páričkova 1095/17, 
821 08 Bratislava-
Ružinov 

- 

29 

Mestská časť Bratislava - Ružinov denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodič s dieťaťom 
alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou 

Mierová 288/21, 
821 05 Bratislava 
Ružinov 

Ružinovská 
2747/28, 821 03 
Bratislava-Ružinov 

- 

30 

Mestská časť Bratislava - Ružinov denné centrum ambulantná - 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek, fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo nepriaznivým 
zdravotným stavom, rodič s dieťaťom 
alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou 

Mierová 288/21, 
821 05 Bratislava 
Ružinov 

Zimná 3269/1, 821 
02 Bratislava-
Ružinov 

- 

31 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

denné centrum ambulantná 20 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
811 02 Bratislava 

Karadžičova 1, 811 
09 Bratislava 

- 

32 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

denné centrum ambulantná 40 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
811 02 Bratislava 

Kýčerského ulica 
8, 811 05 
Bratislava 

- 

33 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

denné centrum ambulantná 30 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
811 02 Bratislava 

Záhrebská 9, 811 
05 Bratislava 

- 

34 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

denné centrum ambulantná 40 
fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
811 02 Bratislava 

Gaštanová 19, 811 
04 Bratislava 

- 

35 

Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto 

denné centrum ambulantná 20 

fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek, fyzické osoby  s ŤZP alebo 
nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s 
dieťaťom alebo starý rodič s vnukom a 
vnučkou. 

Vajanského 
nábrežie 90/3, 
811 02 Bratislava 

Heydukova 
2217/25, 811 08 
Bratislava 

- 
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36 
Mestská časť Bratislava-Vajnory denné centrum ambulantná 80 

fyzické osoby ktoré dovŕšili dôchodkový 
vek s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo nepriaznivým zdravotným stavom 

Roľnícka 
9282/109, 831 07 
Bratislava 

Baničova 3, 831 07 
Bratislava 

- 
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XII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – sociálne 

poradenstvo - základné 
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 
osoby so zrakovým postihnutím a ich 
rodinní príslušníci 

Sekulská 672/1, 841 
04 Bratislava 

  - 

2 

Krok vpred n.o. 
sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná 1 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzické osoby s 
nepriaznivým zdravotným stavom 

Elektrárenská 
12091/15, 831 04 
Bratislava Nové 
Mesto 

Elektrárenská 
1209/15, 831 04 
Bratislava Nové 
Mesto 

- 

3 

VIERA reštart n.o. 
sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii ohrozené sociálnym 
vylúčením alebo s obmedzenou 
schopnosťou sa spoločensky začleniť 
a samostatne riešiť svoje problémy 
pre svoje životné návyky, spôsob 
života, závislosť od návykových látok 
alebo návykových škodlivých činností 

Kríkova 8695/7, 821 
07 Bratislava 

Vajnorská 1305/1, 
831 01 Bratislava  

- 

4 

Bc. Pavel Zeman - 
Sociálno - 
ekonomické 
poradenstvo 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná 

- 

Sociálne vylúčené fyzické osoby, 
rodiny a komunity so zreteľom na 
marginalizovanú rómsku komunitu a 
fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej 
sociálnej situácii. 

Medveďovej 
1575/15, 851 05 
Bratislava-Petržalka 

Vajnorská 1305/1, 
831 01 Bratislava-
Nové Mesto 

- 

5 

ALEJ poradenské 
centrum 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 
ženy a deti zažívajúce násilie v 
blízkych vzťahoch a obete domáceho 
násilia 

Planét 5933/15, 821 
02 Bratislava 

Bajkalská 715/22, 
821 09 Bratislava 

- 

6 

Dom sociálnych 
služieb - MOST n.o. 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná 
podľa 

personálnych 
možností 

Osoby s duševnou poruchou 
Haanova 2694/10, 
851 04 Bratislava 

Haanova 2694/10, 
851 04 Bratislava 
Petržalka 

- 

7 
Združenie Umenie 
pomoci 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - ťažko zdravotne postihnutí občania 
Mamateyova 10, 851 
04 Bratislava 

Ambroseho 6, 851 
02 Bratislava 

- 
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8 

Fórum osamelých 
matiek 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

osamelí rodičia, osamelí ľudia, 
rómska menšina a ľudia ohrození 
sociálnou exklúziou, utečenci, hlavne 
matky s deťmi, obyvatelia krajín 
poškodených živelnou alebo 
spoločenskou katastrofou alebo 
obyvatelia krajín, ktorí potrebujú 
poskytnutie humanitárnej pomoci, s 
dôrazom na osamelé matky s deťmi, 
dlhodobo nezamestnaní, sociálne 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva 

Senecká 475/44, 
900 24 Veľký Biel 

Osuského 2476/1A, 
851 03 Bratislava 
Petržalka 

- 

9 
Viditeľne Nový 
Pohľad n.o. 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii 

Somolického 3, 811 
06 Bratislava 

Lietavská 3066/8, 
851 06 Bratislava 

- 

10 

Spoločnosť 
priateľov detí z 
detských domovov 
Úsmev ako dar 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

Rodiny a osamelí rodičia v 
nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým 
hrozí sociálne vylúčenie alebo ktorých 
schopnosť začleniť sa do spoločnosti 
a samostatne riešiť svoje problémy je 
obmedzená, osoby alebo rodiny 
nachádzajúce sa v krízovej sociálnej 
situácii, ktoré sú v ohrození života a 
zdravia a preto si vyžadujú 
bezodkladnú pomoc a riešenie danej 
situácie, mladí dospelí bez podpory 
rodiny po ukončení ústavnej 
starostlivosti, mladí dospelí s 
nedostatočne rozvinutými 
schopnosťami a zručnosťami pre 
začlenenie sa do spoločnosti a 
uplatnenie na trhu práce a mladí 
dospelí s nevhodnými životnými 
návykmi a spôsobom života. 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava-Petržalka 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava 

- 

11 

Slovenský zväz 
telesne postihnutých 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 
osoby so zdravotným a ťažkým 
zdravotným postihnutím, členovia 
Slovenského zväzu telesne 

Ševčenkova 19, 851 
01 Bratislava 

Ševčenkova 19, 851 
01 Bratislava 

- 
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postihnutých, občania Bratislavy na to 
odkázaní 

12 

Zväz diabetikov 
Slovenska 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím s diabetes mellitus, ich 
rodiny a skupiny osôb, ktoré sú 
potencionálne ohrozené ochorením 
na diabetes mellitus 

Súťažná 1126/18, 
821 08 Bratislava 

Súťažná 1126/18, 
821 08 Bratislava 

- 

13 

Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v SR 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

fyzické osoby so zdravotným 
postihnutím, ich rodinný príslušníci, 
osoby poskytujúce pomoc týmto 
osobám 

Vrútocká 17000/8, 
821 04 Bratislava 

Mesačná 3407/12, 
821 08 Bratislava-
Ružinov 

- 

14 

Pomoc obetiam 
násilia 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná 10 

obete trestných činov vrátane obetí 
obchodovania s ľuďmi a domáceho 
násilia dopravných nehôd katastrof 
nešťastných udalostí a teroristických 
útokov. 

Dostojevského rad 1, 
811 09 Bratislava 

Dostojevského rad 1, 
811 09 Bratislava 

- 

15 

Poradňa ALEXIS 
n.o 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

Fyzické osoby ktoré trápi neželané 
tehotenstvo alebo iné otázky spojené 
s tehotenstvom fyzické osoby trpiace 
následkami spontánneho alebo 
umelého potratu a fyzické osoby 
z rizikových skupín u ktorých je 
vysoká pravdepodobnosť neželaného 
tehotenstva. 

Heydukova 14, 811 
08 Bratislava 

Heydukova 2158/14, 
811 08 Bratislava 

- 

16 
Fórum života 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 
tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej 
životne núdzi, vystavené násiliu 

Heydukova 2158/14, 
811 08 Bratislava-
Staré Mesto 

Heydukova 2158/14, 
811 08 Bratislava 

- 

17 

Agentúra 
podporovaného 
zamestnávania n. 
o.skrátený názov 
APZ n.o.  

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 
pomoc fyzickým osobám v 
nepriaznivej sociálnej situácii 

Panenská 29, 811 
03 Bratislava 

Panenská 29, 811 
03 Bratislava 

- 

18 
Domov - DÚHA 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 
Ženy a matky s deťmi po násilí, deti a 
mladiství, rodičia, partneri, rodina 

Pavlovova 1039/5, 
821 08 Bratislava 

Stavbárska 8278/6, 
821 07 Bratislava 

- 
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19 

Slovenské 
hemofilické 
združenie 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 

Členovia občianskeho združenia 
Slovenské hemofilické združenie s 
vrodeným krvácavým ochorením 
(hemofíliou) ich rodinní príslušníci a 
občania so zdravotným, telesným, 
mentálnym, sluchovým a zrakovým 
postihnutím 

Antolská 11, 851 07 
Bratislava 

  - 

20 

Slovenské 
hemofilické 
združenie 

sociálne poradenstvo - 
základné 

iná forma 
(telefonicky, 
pomocou 
telekomunikačných 
technológií) 

- 

Členovia občianskeho združenia 
Slovenské hemofilické združenie s 
vrodeným krvácavým ochorením 
(hemofíliou) ich rodinní príslušníci a 
občania so zdravotným, telesným, 
mentálnym, sluchovým a zrakovým 
postihnutím 

Antolská 11, 851 07 
Bratislava 

  - 

21 
Slovenský 
paralympijský výbor 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 
zdravotne znevýhodnení a ich rodinní 
príslušníci 

Benediktiho 5, 811 
05 Bratislava 

  - 

22 

Pomoc obetiam 
násilia 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 

obete trestných činov vrátane obetí 
obchodovania s ľuďmi a domáceho 
násilia dopravných nehôd katastrof 
nešťastných udalostí a teroristických 
útokov. 

Dostojevského rad 1, 
811 09 Bratislava 

  - 

23 
Dom sociálnych 
služieb - MOST n.o. 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - Osoby s duševnou poruchou 
Haanova 2694/10, 
851 04 Bratislava 

  - 

24 

Poradňa ALEXIS 
n.o 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 

Fyzické osoby, ktoré trápi neželané 
tehotenstvo alebo iné otázky spojené 
s tehotenstvom, fyzické osoby trpiace 
následkami spontánneho alebo 
umelého potratu a fyzické osoby 
z rizikových skupín, u ktorých je 
vysoká pravdepodobnosť neželaného 
tehotenstva. 

Heydukova 14, 811 
08 Bratislava 

  - 

25 
Fórum života 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 
tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej 
životne núdzi, vystavené násiliu 

Heydukova 2158/14, 
811 08 Bratislava-
Staré Mesto 

  - 

26 
Proti prúdu 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna  fyzické osoby bez domova 
Karpatská 3096/10, 
811 01 Bratislava 

  - 
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27 

Bc. Pavel Zeman - 
Sociálno - 
ekonomické 
poradenstvo 

sociálne poradenstvo - 
základné 

ambulantná - 

Sociálne vylúčené fyzické osoby, 
rodiny a komunity so zreteľom na 
marginalizovanú rómsku komunitu a 
fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej 
sociálnej situácii. 

Medveďovej 
1575/15, 851 05 
Bratislava-Petržalka 

  - 

28 

Únia materských 
centier 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 
ženy, ktoré zažívajú násilie v 
partnerských alebo intímnych 
vzťahoch 

Odborárske 
námestie 2618/3, 
811 07 Bratislava 
Staré Mesto 

  - 

29 

Agentúra 
podporovaného 
zamestnávania n. 
o.skrátený názov 
APZ n.o.  

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 
pomoc fyzickým osobám v 
nepriaznivej sociálnej situácii 

Panenská 29, 811 
03 Bratislava 

  - 

30 

Združenie na 
podporu rodiny a 
rodovej rovnosti o.z. 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 

ženy a matky s deťmi ohrozené a 
zažívajúce násilie deti a mladiství 
rodičia partneri v nepriaznivej 
sociálnej situácii 

Rusovská cesta 
cesta 36, 851 01 
Bratislava 

  - 

31 

Zväz diabetikov 
Slovenska 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 

osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím s diabetes mellitus, ich 
rodiny a skupiny osôb, ktoré sú 
potencionálne ohrozené ochorením 
na diabetes mellitus 

Súťažná 1126/18, 
821 08 Bratislava 

  - 

32 

Spoločnosť 
priateľov detí z 
detských domovov 
Úsmev ako dar 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 

Rodiny a osamelí rodičia v 
nepriaznivej sociálnej situácii, ktorým 
hrozí sociálne vylúčenie alebo ktorých 
schopnosť začleniť sa do spoločnosti 
a samostatne riešiť svoje problémy je 
obmedzená, osoby alebo rodiny 
nachádzajúce sa v krízovej sociálnej 
situácii, ktoré sú v ohrození života a 
zdravia a preto si vyžadujú 
bezodkladnú pomoc a riešenie danej 
situácie, mladí dospelí bez podpory 
rodiny po ukončení ústavnej 
starostlivosti, mladí dospelí s 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava-Petržalka 

  - 
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nedostatočne rozvinutými 
schopnosťami a zručnosťami pre 
začlenenie sa do spoločnosti a 
uplatnenie na trhu práce a mladí 
dospelí s nevhodnými životnými 
návykmi a spôsobom života. 

33 

Doma u Kapucínov, 
n.o. 

sociálne poradenstvo - 
základné 

terénna - 
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii 

Župné námesti 
592/10, 811 03 
Bratislava Staré 
mesto 

  - 
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XIII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

opatrovateľská služba 
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 

ELEMENT KOC s. 
r. o.  

opatrovateľská služba terénna - 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Drieňová 1087/37, 
821 02 Bratislava-
Ružinov 

- 

2 

Empatia, n.o. opatrovateľská služba terénna 2 

Fyzick osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

Haanova 2618/26, 
851 04 Bratislava-
Petržalka 

- 

3 

Mestská časť 
Bratislava-Nové 
Mesto 

opatrovateľská služba terénna 125 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Junácka 3216/1, 832 
91 Bratislava 

- 

4 

Agentúra 
opatrovateľskej 
starostlivosti 
SIMEON 

opatrovateľská služba terénna - 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

Konventná 11, 811 03 
Bratislava 

- 

5 

Bratislavská 
arcidiecézna charita 

opatrovateľská služba terénna 10 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

Krasinskeho 3372/6, 
821 04 Bratislava 

- 

6 
Mestská časť 
Bratislava-Rača 

opatrovateľská služba terénna - 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Kubačova 21, 831 06 
Bratislava 

3 
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7 

EuProgres n.o. opatrovateľská služba terénna - 

Seniori ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách  

Kutuzovova 1, 831 03 
Bratislava 

- 

8 

Európa progres n.o. opatrovateľská služba terénna - 

Seniori ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich 
stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách  

Kutuzovova 246/1, 
831 03 Bratislava 

- 

9 

Mestská časť 
Bratislava-Lamač 

opatrovateľská služba terénna 7 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Malokarpatské 
námestie 9, 841 03 
Bratislava 

- 

10 

Stredisko 
sociálnych služieb 
Petržalka 

opatrovateľská služba terénna - 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

Mlynarovičova 23, 851 
03 Bratislava 

- 

11 

Mestská časť 
Bratislava-Karlova 
Ves  

opatrovateľská služba terénna 97 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Námestie sv. 
Františka 8, 842 62 
Bratislava  

- 

12 

Mestská časť 
Bratislava-Devínska 
Nová Ves 

opatrovateľská služba terénna 34 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Novoveská 17A, 843 
10 Bratislava 

3 

13 

Diakonické 
združenie BETÁNIA 
účelové zariadenie 
Cirkvi bratskej v 
Slovenskej 
republike 

opatrovateľská služba terénna 5 
fyz. osoby s nepriaznivým zdrav. stavom fyz. osoby ktoré 
dovŕšili dôchodkový vek 

Partizánska 6, 811 03 
Bratislava 

- 
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14 

Domov dôchodcov opatrovateľská služba terénna 200 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych  aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Pažítkova 814/2, 821 
01 Bratislava-Ružinov 

97 

15 

Seniorcentrum 
Staré Mesto 

opatrovateľská služba terénna 256 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Podjavorinskej 771/6, 
811 03 Bratislava 

- 

16 

Hlavné mesto 
Slovenskej 
republiky Bratislava 

opatrovateľská služba terénna - 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti 
o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 
podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Primaciálne námestie 
429/1, 811 01 
Bratislava 

- 

17 

Mea Vita senior opatrovateľská služba terénna 30 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Radlinského 2773/27, 
811 07 Bratislava-
Staré Mesto 

- 

18 
Mestská časť 
Bratislava-Vajnory 

opatrovateľská služba terénna - 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Roľnícka 9282/109, 
831 07 Bratislava 

- 

19 

Svetlo nádeje n.o. opatrovateľská služba terénna - 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách 

Rontgenova 1178/12, 
851 01 Bratislava 

- 

20 

Rideo - občianske 
združenie 

opatrovateľská služba terénna - 
Občania, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, 
pri úknoch sebaobsluhy, pri starostlivosti o domácnosť a na 
pomoc pri základných sociálnych aktivitách 

Rontgenová 12, 851 
01 Bratislava 

- 
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21 
Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa 

opatrovateľská služba terénna - 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Šíravská 8764/7, 821 
07 Bratislava  

- 

22 

Občianske 
združenie 
Slnečnica 
Slovensko 

opatrovateľská služba terénna - 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 
osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starosltivosti o 
svoju domácnosť a základných sociálnych aktivizách podľa 
prílohy č. 4 zákon o sociálnych službách  

Štyndlova 18458/1, 
821 05 Bratislava 

- 

23 

Nezisková 
organizácia 
opatrovateľka 

opatrovateľská služba terénna 

v závislosti od 
počtu 

opatrovateľov 
terénnej 

opatrovateľskej 
služby 

plnoletá fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú 
službu 

Tatranská 7252/34, 
841 06 Bratislava 

- 

24 

Mestská časť 
Bratislava-
Podunajské 
Biskupice 

opatrovateľská služba terénna - 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Trojičné námestie 
10206/11, 825 61 
Bratislava 

- 

25 

Mestská časť 
Bratislava-
Dúbravka 

opatrovateľská služba terénna - 
fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa 
§ 41 ods.1 zákona č.448/2008 Z.z. 

Žatevná 2, 844 02 
Bratislava 

- 
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XIV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – sociálne 

poradenstvo - špecializované 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v 
Slovenskej republike 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 
osoby s mentálnym a kombinovaným postihnutím a ich 
rodiny 

Alstrova 6073/153, 
831 06 Bratislava 
Rača 

Alstrova 6073/153, 
831 06 Bratislava 
Rača 

- 

2 

Rada pre poradenstvo v 
sociálnej práci 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 

Klienti so špeciálnymi potrebami a ich príbuzní, rodičia a 
príbuzní detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami, 
klienti v staršom veku a ich príbuzní, týrané a sexuálne 
zneužívané osoby, občania so psychickými poruchami, 
bezdomovci a iné osoby 

Františkánska 
439/2, 811 01 
Bratislava 

Františkánska 
439/2, 811 01 
Bratislava 

- 

3 

Autistické centrum Andreas 
n. o. 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 

osoby s pervazívnou vývinovou poruchou rodičia a zákonní 
zástupcovia osôb s pervazívnou vývinovou poruchou resp. 
celá rodina dieťaťa s postihnutím odborní pracovníci 
organizácie a široká verejnosť 

Galandova 4582/7, 
811 06 Bratislava 
Staré Mesto 

Galandova 4582/7, 
811 06 Bratislava 

- 

4 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna - 
Fyzické osoby bez domova, ktoré nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.                                

Kapitulská 308/18, 
814 14 Bratislava-
Staré Mesto 

  - 

5 
Proti prúdu 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna - fyzické osoby bez domova 
Karpatská 
3096/10, 811 01 
Bratislava 

  - 

6 

Únia materských centier 
sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 
ženy zažívajúce fyzické, psychické, sexuálne a ekonomické 
(rodovo podmienené) násilie v partnerských a intímnych 
vzťahoch 

Odborárske 
námestie 2618/3, 
811 07 Bratislava 
Staré Mesto 

odborárske 
námestie 2618/3, 
811 07 Bratislava 

- 

7 

Únia materských centier 
sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna - 
ženy zažívajúce fyzické, psychické, sexuálne a ekonomické 
(rodovo podmienené) násilie v partnerských a intímnych 
vzťahoch 

Odborárske 
námestie 2618/3, 
811 07 Bratislava 
Staré Mesto 

  - 
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8 

Občianske združenie 
STOPA Slovensko 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná 2 

ľudia bez domova - fyzické osoby v extrémnom sociálnom 
vylúčení a osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením 
a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii žijúce na území 
mesta Bratislava 

Pražská 4528/33, 
811 04 Bratislava 

Pražská 4528/33, 
811 04 Bratislava 

- 

9 

Občianske združenie 
STOPA Slovensko 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna 2 

ľudia bez domova - fyzické osoby v extrémnom sociálnom 
vylúčení a osoby ohrozené extrémnym sociálnym vylúčením 
a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii žijúce na území 
mesta Bratislava 

Pražská 4528/33, 
811 04 Bratislava 

  - 

10 

OZ Vagus 
sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 

primárne bývalí klienti centra Domec, t.j. ľudia bez domova 
žijúci na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí však už 
majú identifikačné doklady, zabezpečené stabilné 
ubytovanie a majú zabezpečené podporované zamestnanie 

Račianska 
1575/78, 831 02 
Bratislava Nové 
Mesto 

Mýtna 2892/33, 
811 07 Bratislava 
Staré Mesto 

- 

11 

OZ Vagus 
sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 

primárne bývalí klienti centra Domec, t.j. ľudia bez domova 
žijúci na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí však už 
majú identifikačné doklady, zabezpečené stabilné 
ubytovanie a majú zabezpečené podporované zamestnanie 

Račianska 
1575/78, 831 02 
Bratislava Nové 
Mesto 

Račianska 
1575/78, 831 02 
Bratislava-Nové 
Mesto 

- 

12 

OZ Vagus 
sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna - 

primárne bývalí klienti centra Domec, t.j. ľudia bez domova 
žijúci na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí však už 
majú identifikačné doklady, zabezpečené stabilné 
ubytovanie a majú zabezpečené podporované zamestnanie 

Račianska 
1575/78, 831 02 
Bratislava Nové 
Mesto  

  - 

13 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna a 
ambulantná  

- osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní príslušníci 
Sekulská 672/1, 
841 04 Bratislava 

  - 

14 
Zväz diabetikov Slovenska 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna - 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, 
ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potencionálne ohrozené 
ochorením na diabetes mellitus 

Súťažná 1126/18, 
821 08 Bratislava 

  - 

15 
Zväz diabetikov Slovenska 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, 
ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potencionálne ohrozené 
ochorením na diabetes mellitus 

Súťažná 1126/18, 
821 08 Bratislava 

Súťažná 1126/18, 
821 08 Bratislava 

- 

16 

Spoločnosť priateľov detí z 
detských domovov Úsmev 
ako dar 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 

Rodiny a osamelí rodičia v nepriaznivej sociálnej situácii, 
ktorým hrozí sociálne vylúčenie alebo ktorých schopnosť 
začleniť sa do spoločnosti a samostatne riešiť svoje 
problémy je obmedzená, osoby alebo rodiny nachádzajúce 
sa v krízovej sociálnej situácii, ktoré sú v ohrození života a 
zdravia a preto si vyžadujú bezodkladnú pomoc a riešenie 
danej situácie, mladí dospelí bez podpory rodiny po 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava-
Petržalka 

Ševčenkova 
1175/21, 851 01 
Bratislava 

- 
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ukončení ústavnej starostlivosti, mladí dospelí s 
nedostatočne rozvinutými schopnosťami a zručnosťami pre 
začlenenie sa do spoločnosti a uplatnenie na trhu práce a 
mladí dospelí s nevhodnými životnými návykmi a spôsobom 
života. 

17 

Organizácia muskulárnych 
dystrofikov v SR 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - 
osoby s rôznymi druhmi nervosvalových ochorení, s 
dôrazom na svalové dystrofie 

Vrútocká 17000/8, 
821 04 Bratislava 

Mesačná 3407/12, 
821 08 Bratislava-
Ružinov 

- 

18 
PLAMIENOK n. o. 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

terénna - smrteľne choré deti, ich rodiny a sociálne okolie 
Zadunajská cesta 
6A, 851 01 
Bratislava 

  - 

19 
PLAMIENOK n. o. 

sociálne 
poradenstvo - 
špecializované 

ambulantná - smrteľne choré deti, ich rodiny a sociálne okolie 
Zadunajská cesta 
6A, 851 01 
Bratislava 

Zadunajská cesta 
6A, 851 01 
Bratislava 

- 
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XV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

rehabilitačné stredisko 
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby vedené 
v evidencii 
žadatelov / 

čakatelov na 
službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Inklúzia rehabilitačné stredisko ambulantná 15 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách fyzické osoby ktoré sú 
slabozraké a fyzické osoby ktoré sú nepočujúce 
alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť 

Panenská 
29, 811 03 
Bratislava 

Bagarova 20, 
841 01 
Bratislava 

- 

2 

GAUDEAMUS - zariadenie 
komunitnej rehabilitácie 

rehabilitačné stredisko ambulantná 21 

fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, fyzická osoba ktorá je 
slabozraká, a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca 
alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť 
od 6 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

- 

3 

GAUDEAMUS - zariadenie 
komunitnej rehabilitácie 

rehabilitačné stredisko 
pobytová - 
týždenná 

2 

fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, fyzická osoba ktorá je 
slabozraká, a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca 
alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť 
od 6 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

- 

4 

GAUDEAMUS - zariadenie 
komunitnej rehabilitácie 

rehabilitačné stredisko 
pobytová - 
ročná 

3 

fyzická osoba ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, fyzická osoba ktorá je 
slabozraká, a fyzická osoba, ktorá je nepočujúca 
alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť 
od 18 roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

Mokrohájska 
cesta 3392/3, 
845 12 
Bratislava 

- 

5 

Zariadenie sociálnych služieb 
ROSA 

rehabilitačné stredisko ambulantná 45 

fyzická osoba vo veku od 6 do 40 rokov veku, 
najmä s mentálnym postihnutím v kombinácii s 
telesným postihnutím, duševnými poruchami a 
poruchami správania, s výnimkou fyzických osôb s 

Dúbravská 
cesta 1, 841 
04 Bratislava 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

- 
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ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, 
chronickou formou psychotických porúch, 
pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou 
a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálynch službách 

6 

Zariadenie sociálnych služieb 
ROSA 

rehabilitačné stredisko 
pobytová - 
týždenná 

0 

fyzická osoba vo veku od 6 do 40 rokov veku, 
najmä s mentálnym postihnutím v kombinácii s 
telesným postihnutím, duševnými poruchami a 
poruchami správania, s výnimkou fyzických osôb s 
ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, 
chronickou formou psychotických porúch, 
pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou 
a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálynch službách 

Dúbravská 
cesta 1, 841 
04 Bratislava 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

- 

7 

Zariadenie sociálnych služieb 
ROSA 

rehabilitačné stredisko 
pobytová - 
ročná 

0 

fyzická osoba vo veku od 6 do 40 rokov veku, 
najmä s mentálnym postihnutím v kombinácii s 
telesným postihnutím, duševnými poruchami a 
poruchami správania, s výnimkou fyzických osôb s 
ťažkým a hlbokým duševným postihnutím, 
chronickou formou psychotických porúch, 
pervazívnou vývinovou poruchou, úplnou slepotou 
a úplnou stratou sluchu, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálynch službách 

Dúbravská 
cesta 1, 841 
04 Bratislava 

Dúbravská 
cesta 1, 841 04 
Bratislava 

- 

8 

Dom sociálnych služieb - 
MOST n.o. 

rehabilitačné stredisko ambulantná 18 
osoby s duševnou poruchou, ktoré sú odkázané na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách 

Haanova 
2694/10, 851 
04 Bratislava 

Haanova 10, 
851 04 
Bratislava 

- 

9 

Impulz, Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Petržalke 

rehabilitačné stredisko ambulantná 16 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré sú 
slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce 
alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť 

Turnianska 
3197/10, 851 
07 Bratislava 

Turnianska 
3197/10, 851 
07 Bratislava 
Petržalka 

- 
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1
0 

SPOLU o.z. rehabilitačné stredisko ambulantná 20 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré sú 
slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce 
alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť 

Gessayova 
2499/41, 851 
03 
Bratislava-
Petržalka 

Vígľašská 
3011/11, 13,  
851 07 
Bratislava-
Petržalka 

- 

1
1 

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v 
Slovenskej republike 

rehabilitačné stredisko ambulantná 10 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré su 
slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce 
alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť - najmä osoby s mentálnym a 
kombinovaným postihnutím a ich rodiny 

Alstrova 
6073/153, 
831 06 
Bratislava 
Rača 

Alstrova 
6073/153, 831 
06 Bratislava 
Rača 

- 

1
2 

Bratislavská arcidiecézna 
charita 

rehabilitačné stredisko ambulantná 7 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách fyzické osoby ktoré sú 
slabozraké a fyzické osoby ktoré sú nepočujúce 
alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť 

Krasinskeho 
3372/6, 821 
04 Bratislava 

Krasinského 
3372/6, 821 04 
Bratislava 

- 

1
3 

Združenie príbuzných priateľov 
a ľudí s psychickými 
poruchami Krídla 

rehabilitačné stredisko ambulantná 21 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách, fyzické osoby, ktoré sú 
slabozraké a fyzické osoby, ktoré sú nepočujúce 
alebo ktoré majú ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť - najmä plnoleté fyzické osoby s 
psychickými poruchami  

Mýtna 
2886/5, 811 
07 
Bratislava-
Staré Mesto 

Partizánska 
7162/2, 811 03 
Bratislava-
Staré Mesto 

- 
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XVI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – prepravná 

služba 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Nezisková organizácia 
VYSNÍVANÝ DOMOV  

prepravná služba terénna - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. 

Fedinova 1129/7, 
851 01 Bratislava 
Petržalka 

- 

2 

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková 
organizácia 

prepravná služba terénna 
bez 

registrovanej 
kapacity 

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. 
a), b), d), g) a h) zákona o sociálnych službách.                                 

Kapitulská 308/18, 
814 14 Bratislava-
Staré Mesto 

- 

3 
Slovenský Červený kríž územný 
spolok Bratislava - mesto 

prepravná služba terénna 1 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným  

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

- 

4 
Slovenský Červený kríž územný 
spolok Bratislava - mesto 

prepravná služba terénna - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným  

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

- 

5 
Slovenský Červený kríž územný 
spolok Bratislava - mesto 

prepravná služba terénna - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným  

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

- 

6 
Slovenský Červený kríž územný 
spolok Bratislava - mesto 

prepravná služba terénna - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným  

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

- 

7 
Slovenský Červený kríž územný 
spolok Bratislava - mesto 

prepravná služba terénna - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným  

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

- 

8 

Stredisko sociálnych služieb 
Petržalka 

prepravná služba terénna neobmedzene 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a och 
stupeň odkázanosti je najmenej II a sú odkázané na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starosltivosti o svoju domácnosť a 
základných sociálnych aktivitách 

Mlynarovičova 23, 
851 03 Bratislava 

- 

9 
Občianske združenie Slnečnica 
Slovensko 

prepravná služba ambulantná - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzické osoby s 
nepriaznivým zdravotným stavom odkázané na pomôcku 

Štyndlova 18458/1, 
821 05 Bratislava 

- 

10 

Nezisková organizácia 
opatrovateľka 

prepravná služba terénna 
nie je daná – 
podľa potrieb 

klientov 

fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na 
individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické 
osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou 
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou 
schopnosťou orientácie 

Tatranská 7252/34, 
841 06 Bratislava 

- 
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11 

Mestská časť Bratislava-
Podunajské Biskupice 

prepravná služba terénna - 
fyzické osoby  s ŤZP odkázané na individ. prepravu osobným 
motorovým vozidlom  

Trojičné námestie 
10206/11, 825 61 
Bratislava 

- 
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XVII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – terénna 

sociálna služba krizovej intervencie 
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov / 
čakatelov na službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 
BEZ ZÁBRAN 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna - 
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b). D), g) až i) 
zákona o sociálnych službách  

Haanova 2599/40, 852 23 
Bratislava 

- 

2 

Občianske združenie 
Prima 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna - 
užívatelia drog, pouliční užívatelia alkoholu, 
ľudia bez domova, ľudia pracujúci v 
pouličnom sexbiznise 

Hviezdoslavovo námestie 
171/17, 811 01 Bratislava-
Staré Mesto 

- 

3 

Občianske združenie 
Prima 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna - 
užívatelia drog, pouliční užívatelia alkoholu, 
ľudia bez domova, ľudia pracujúci v 
pouličnom sexbiznise 

Hviezdoslavovo námestie 
171/17, 811 01 Bratislava-
Staré Mesto 

- 

4 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna 
bez 

registrovanej 
kapacity 

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) a 
h) zákona o sociálnych službách.                                 

Kapitulská 308/18, 814 14 
Bratislava-Staré Mesto 

- 

5 
Proti prúdu 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna  ľudia bez domova a ľudia ohrození stratou 
bývania 

Karpatská 3096/10, 811 01 
Bratislava 

- 

6 

Mestská časť Bratislava-
Rača 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna  
fyzické osoby odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa § 41 ods.1 zákona 
č.448/2008 Z.z. 

Kubačova 21, 831 06 
Bratislava 

- 

7 
Občianske združenie 
STOPA Slovensko 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna 20 fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii  
Pražská 4528/33, 811 04 
Bratislava 

- 

8 

OZ Vagus 
terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna -  

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) 
zákona o sociálnych službách - ľudia bez 
domova žijúci v uliciach Bratislavy v akútnom 
alebo dlhodobom ohrození života, bez 
finančného príjmu, dokladov, informácií, 
sociálneho kontaktu a na okraji spoločnosti. 

Račianska 1575/78, 831 02 
Bratislava Nové Mesto  

- 

9 

Domov pre každého - 
občianske združenie na 
podporu a hmotné 
zaopatrenie ľudí bez 
domova v SR 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna - 
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 písm. a), b), d), g) až i) zákona o 
sociálnych službách 

Stará Vajnorská 11860/92, 
831 04 Bratislava - Nové 
Mesto 

- 
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10 

Občianske združenie 
Odyseus 

terénna sociálna služba 
krízovej intervencie 

terénna nie je určená 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), d), g) až i) 
zákona o sociálnych službách - ľudia, ktorí 
injekčne užívajú drogy, ĺudia, ktorí pracujú v 
pouličnom sexbiznise, mladí ľudia, ktorí 
experimentujú s drogami a/alebo žijú 
aktívnym sexuálnym životom 

Tomášikova 223/26, 821 
01 Bratislava-Ružinov 

- 
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XVIII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – jedáleň 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo  Miesto poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov / 
čakatelov na službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 
HESTIA n.o. jedáleň ambulantná - 

fyz. osoby bez zabezp. nevyh.podm. na 
zabez. zákl. živ. potrieb s ŤZP nepriaz. 
zdrav. stavom dôchodcovia 

Bošániho 1805/2, 841 01 
Bratislava-Dúbravka 

Bošániho 1805/2, 841 
01 Bratislava-Dúbravka 

- 

2 

Nezisková 
organizácia 
VYSNÍVANÝ 
DOMOV  

jedáleň ambulantná 50 

fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový 
vek 

Fedinova 1129/7, 851 01 
Bratislava Petržalka 

Fedinova 1129/7, 851 
01 Bratislava 

- 

3 

Mestská časť 
Bratislava-
Karlova Ves  

jedáleň ambulantná neurčená 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na upokojovanie 
základných životných potrieb majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek 

Námestie sv. Františka 8, 
842 62 Bratislava  

Lackova 4, 841 04 
Bratislava 

- 

4 

Slovenský 
Červený kríž 
územný 
spolok 
Bratislava - 
mesto 

jedáleň ambulantná 24 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek. 

Miletičova 586/59, 821 09 
Bratislava 

Miletičova 586/59, 821 
09 Bratislava 

- 

5 

Dom 
sociálnych 
služieb 
Senecio, n.o. 

jedáleň ambulantná - 

fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek 

Na Grbe 6195/2, 841 07 
Bratislava 

Na Grbe 6195/2, 841 07 
Bratislava 

- 

6 

Ružinovský 
domov 
seniorov 

jedáleň ambulantná - 
fyzická osoba ktorá dovŕšila dôchodkový vek 
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

Sklenárova 1361/14, 821 
09 Bratislava-Ružinov 

Sklenárova 14, 821 09 
Bratislava 

- 
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7 

Mestská časť 
Bratislava-
Vrakuňa 

jedáleň ambulantná 60 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek. 

Šíravská 8764/7, 821 07 
Bratislava  

Toplianska 5077/5, 821 
07 Bratislava-Vrakuňa 

- 

8 

Mestská časť 
Bratislava - 
Ružinov 

jedáleň ambulantná 50 

fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, majú ťažké 
zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý 
zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový 
vek 

Mierová 288/21, 821 05 
Bratislava Ružinov 

Zimná 3269/1, 821 02 
Bratislava-Ružinov 

- 

9 

Mestská časť 
Bratislava-
Karlova Ves  

jedáleň terénna 100 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na upokojovanie 
základných životných potrieb majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek 

Námestie sv. Františka 8, 
842 62 Bratislava  

  - 
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XIX. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – podpora 

samostatného bývania 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Centrum sociálnych služieb 
prof. Karola Matulaya pre 
deti a dospelých 

podpora 
samostatného 
bývania 

pobytová - 
ročná 

12 

plnoletá fyzická osoba s duševnými 
poruchami a poruchami správania, ak je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách a na dohľad, pod ktorým je 
schopná viesť samostatný život 

Lipského 13, 841 
01 Bratislava 

Hontianska 12, 821 
09 Bratislava 

- 

2 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

podpora 
samostatného 
bývania 

terénna - 
Fyzické osoby bez domova, ktoré nemajú 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať.                                

Kapitulská 308/18, 
814 14 Bratislava-
Staré Mesto 

  - 

3 

Občianske združenie Nájdi 
sa! 

podpora 
samostatného 
bývania 

terénna - 
dospelí ľudia so skúsenosťou s duševným 
ochorením alebo psychosociálnou 
zraniteľnosťou 

Sološnická 345/5, 
841 04 Bratislava- 
Karlova Ves 

  - 

4 

Občianske združenie 
STOPA Slovensko 

podpora 
samostatného 
bývania 

terénna - 
ľudia bez domova, ľudia v riziku straty 
bývania, osoby v integračnom procese 

Pražská 4528/33, 
811 04 Bratislava 

  - 

5 

OZ Vagus 
podpora 
samostatného 
bývania 

terénna - 
ľudia bez domova alebo ľudia ohrození 
stratou bývania 

Račianska 
1575/78, 831 02 
Bratislava Nové 
Mesto 

  - 

6 
Proti prúdu 

podpora 
samostatného 
bývania 

terénna - 
ľudia bez domova a ľudia ohrozezní stratou 
bývania 

Karpatská 3096/10, 
811 01 Bratislava 

  - 

7 
PRO VIDA 

podpora 
samostatného 
bývania 

terénna - 
Plnoletí mladí z Centier pre deti a rodiny 
(CDR) aktívne zapojení do programu 
Buddy aj po odchode z CDR 

Strážna 12831/11, 
831 01 Bratislava-
Nové Mesto 

  - 
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XX. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – služba 

včasnej intervencie 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Centrum sociálnych služieb 
Sibírka 

služba včasnej 
intervencie 

terénna a ambulantná (z 
hľadiska našej služby sa 
tieto dve formy u rodín 
striedajú podľa aktuálnej 
potreby rodiny- 
nedokážeme ich vyčísliť 
samostatne) 

65 

dieťa do siedmych rokov jeho veku 
ak je jeho vývin ohrozený z 
dôvodu zdravotného postihnutia a 
rodina tohto dieťaťa 

Sibírska 1606/69, 
831 02 Bratislava 

  2 

2 

Centrum sociálnych služieb 
Sibírka 

služba včasnej 
intervencie 

ambulantná - 

dieťa do siedmych rokov jeho veku 
ak je jeho vývin ohrozený z 
dôvodu zdravotného postihnutia a 
rodina tohto dieťaťa 

Sibírska 1606/69, 
831 02 Bratislava 

Račianska 107, 
831 02 Bratislava 

- 

3 

Centrum včasnej 
intervencie Bratislava, n.o. 

služba včasnej 
intervencie 

ambulantná 80 

dieťa do siedmych rokov jeho veku 
ak je jeho vývoj ohrozený z 
dôvodu zdravotného postihnutia a 
rodina tohto dieťaťa 

Hálkova 2953/11, 
831 03 Bratislava 
Nové Mesto 

Hálková 11, 831 
03 Bratislava 

10 

4 

Centrum včasnej 
intervencie Bratislava, n.o. 

služba včasnej 
intervencie 

terénna 80 

dieťa do siedmych rokov jeho veku 
ak je jeho vývoj ohrozený z 
dôvodu zdravotného postihnutia a 
rodina tohto dieťaťa 

Hálkova 2953/11, 
831 03 Bratislava 
Nové Mesto 

  - 

5 

Raná starostlivosť, n.o. 
služba včasnej 
intervencie 

terénna - 

Rodiny s deťmi raného veku so 
zrakovým a viacnásobným 
znevýhodnením (vek detí od 0 do 
7 rokov) 

Tbiliská 7711/6, 831 
06 Bratislava Rača 

  - 

6 

Raná starostlivosť, n.o. 
služba včasnej 
intervencie 

ambulantná a terénna 120 

Rodiny s deťmi raného veku so 
zrakovým a viacnásobným 
znevýhodnením (vek detí od 0 do 
7 rokov) 

Tbiliská 7711/6, 831 
06 Bratislava Rača 

Tbiliská 7711/6, 
831 06 Bratislava 
Rača 

- 
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XXI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – tlmočnicka 

služba 
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č. Názov 
Druh 

sociálne 
služby 

Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov / 
čakatelov na službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 

Fabšičová 
Milena, Mgr. 

tlmočnícka 
služba 

terénna - 

fyzické osoby odkázané na tlmočenie v 
posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo 
fyzické osoby s ťažkou obojstrannou 
nedoslýchavosťou 

Istrijská 7292/72B, 841 07 
Bratislava-Devínska Nová 
Ves 

- 

2 

Fabšičová 
Milena, Mgr. 

tlmočnícka 
služba 

iná forma (telefonicky, pomocou 
telekomunikačných technológií) 

- 

fyzické osoby odkázané na tlmočenie v 
posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo 
fyzické osoby s ťažkou obojstrannou 
nedoslýchavosťou 

Istrijská 7292/72B, 841 07 
Bratislava-Devínska Nová 
Ves 

- 

3 

Kotulová Lucia 
tlmočnícka 
služba 

terénna - 

fyzické osoby odkázané na tlmočenie v 
posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo 
fyzické osoby s ťažkou obojstrannou 
nedoslýchavosťou 

Rusovská cesta 4009/46, 
851 01 Bratislava 
Petržalka 

- 

4 

Kotulová Lucia 
tlmočnícka 
služba 

iná forma (telefonicky, pomocou 
telekomunikačných technológií) 

- 

fyzické osoby odkázané na tlmočenie v 
posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo 
fyzické osoby s ťažkou obojstrannou 
nedoslýchavosťou 

Rusovská cesta 4009/46, 
851 01 Bratislava 
Petržalka 

- 

5 

Vidová 
Katarína 

tlmočnícka 
služba 

terénna - 

fyzické osoby odkázané na tlmočenie v 
posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo 
fyzické osoby s ťažkou obojstrannou 
nedoslýchavosťou 

Jašíkova 274/16, 821 03 
Bratislava-Ružinov 

- 

6 

Vidová 
Katarína 

tlmočnícka 
služba 

iná forma (telefonicky, pomocou 
telekomunikačných technológií) 

- 

fyzické osoby odkázané na tlmočenie v 
posunkovej reči - nepočujúce fyzické osoby alebo 
fyzické osoby s ťažkou obojstrannou 
nedoslýchavosťou 

Jašíkova 274/16, 821 03 
Bratislava-Ružinov 

- 
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XXII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – krizová 

pomoc poskytovaná telekomunikačnými technologiemi  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Fórum života 

krízová pomoc 
poskytovaná 
telekomunikačnými 
technológiami 

terénna - 
tehotné ženy, matky s deťmi v krajnej životne núdzi, 
vystavené násiliu 

Heydukova 
2158/14, 811 08 
Bratislava-Staré 
Mesto 

  - 

2 

Inštitút pre 
výskum práce a 
rodiny 

krízová pomoc 
poskytovaná 
telekomunikačnými 
technológiami 

iná forma 
(telefonicky, 
pomocou 
telekomunikačných 
technológií) 

- 

ženy v minulosti vystavené násiliu zažívajúce násilie 
alebo ohrozené násilím a ostatné osoby prichádzajúce 
do styku so ženami zažívajúcimi násilie alebo 
ohrozenými násilím 

Župné námestie 
5331/5, 812 41 
Bratislava Staré 
Mesto 

  - 

3 

Pomoc obetiam 
násilia 

krízová pomoc 
poskytovaná 
telekomunikačnými 
technológiami 

iná forma 
(telefonicky, 
pomocou 
telekomunikačných 
technológií) 

- 
obete trestných činov vrátane obetí obchodovania s 
ľuďmi a domáceho násilia dopravných nehôd katastrof 
nešťastných udalostí a teroristických útokov. 

Dostojevského 
rad 1, 811 09 
Bratislava 

Dostojevského 
rad 1, 811 09 
Bratislava 

- 

4 

Poradňa ALEXIS 
n.o 

krízová pomoc 
poskytovaná 
telekomunikačnými 
technológiami 

iná forma 
(telefonicky, 
pomocou 
telekomunikačných 
technológií) 

- 

Fyzické osoby ktoré trápi neželané tehotenstvo alebo 
iné otázky spojené s tehotenstvom fyzické osoby trpiace 
následkami spontánneho alebo umelého potratu 
a fyzické osoby z rizikových skupín u ktorých je vysoká 
pravdepodobnosť neželaného tehotenstva. 

Heydukova 14, 
811 08 Bratislava 

  - 

5 

Únia materských 
centier 

krízová pomoc 
poskytovaná 
telekomunikačnými 
technológiami 

iná forma 
(telefonicky, 
pomocou 
telekomunikačných 
technológií) 

- 
ženy zažívajúce fyzické, psychické, sexuálne a 
ekonomické (rodovo podmienené) násilie v partnerských 
a intímnych vzťahoch 

Odborárske 
námestie 2618/3, 
811 07 Bratislava 
Staré Mesto 

  - 

6 
VIERA reštart n.o. 

krízová pomoc 
poskytovaná 

ambulantná - 
fyzické osoby, ktoré sú v krízovej sociálnej situácii alebo 
inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôžu riešiť 
vlastnými silami  

Kríkova 8695/7, 
821 07 Bratislava 

Vajnorská 
1305/1, 831 01 
Bratislava  

- 
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telekomunikačnými 
technológiami 
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XXIII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – denný 

stacionár  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby vedené 
v evidencii 
žadatelov / 

čakatelov na 
službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 
Domov seniorov 
ARCHA 

denný stacionár ambulantná 8 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu 
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa 

Rozvodná 
7688/25, 831 01 
Bratislava 

Rozvodná 
7688/25, 831 01 
Bratislava 

3 

2 
Dúbravská oáza 
pokoja a oddychu n.o. 

denný stacionár ambulantná 10 

fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby ak je ich stupeň odkázanosti 
najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu 
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa 

Plachého 3640/1D, 841 02 
Bratislava-Dúbravka 

Plachého 3640/1D, 
841 02 Bratislava 
Dúbravka 

- 

3 
Mestská časť 
Bratislava-Rača 

denný stacionár ambulantná 25 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o 
sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu 
službu v zariadení len na určitý čas počas dňa 

Kubačova 21, 831 
06 Bratislava 

Plickova 7502/18, 
831 06 Bratislava 

1 

4 
Spolok sv. Vincenta de 
Paul na Slovensku 

denný stacionár ambulantná 16 

Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o soc. 
službách a je odkázaná na sociálnu službu v 
zariadení len na určitý čas počas dňa 

Tomášikova 8, 821 
03 Bratislava 

Tomášikova 
17210/8A, 821 03 
Bratislava-Ružinov 

- 

5 
Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Bratislava 

denný stacionár ambulantná 10 

fyzické osoby ktoré sú odkázané na pomoc inej 
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a sú odkázané 
na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas 
počas dňa 

Partizánska 2, 811 
03 Bratislava 

Partizánska 2, 811 
03 Bratislava 

- 
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XXIV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

požičiavanie pomôcok  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Bratislavská 
arcidiecézna charita 

požičiavanie 
pomôcok 

ambulantná 30 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom odkázané na pomôcku 

Krasinskeho 
3372/6, 821 04 
Bratislava-Ružinov 

Krasinského 6, 821 
04 Bratislava 

- 

2 

Občianske združenie 
Slnečnica Slovensko 

požičiavanie 
pomôcok 

ambulantná - 
fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzické osoby s nepriaznivým 
zdravotným stavom odkázané na pomôcku 

Štyndlova 18458/1, 
821 05 Bratislava 

Svätovojtešská 
462/40, 831 03 
Bratislava 

- 

3 

Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v SR 

požičiavanie 
pomôcok 

ambulantná - ťažko zdravotne postihnutí občania 
Vrútocká 17000/8, 
821 04 Bratislava 

Mesačná 3407/12, 
821 08 Bratislava-
Ružinov 

- 

4 

Slovenský zväz 
telesne postihnutých 

požičiavanie 
pomôcok 

ambulantná - 

Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám 
s ťažkým fyzickým postihnutím a fyzickým 
osobám s nepriaznivým zdravotným stavom 
odkázaných na pomôcku na dohodnutý čas 
najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na 
základe verejného zdravotného poistenia 
formou peňažného príspevku na zaobstaranie 
pomôcky podľa zákona č.447/2008 Z.z. o 
peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov z iných zdrojov 
alebo do doby trvania podmienok pre 
poskytnutie pomôcky.  

Ševčenkova 19, 
851 01 Bratislava 

Ševčenkova 
1071/19, 851 01 
Bratislava 

- 

5 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

požičiavanie 
pomôcok 

ambulantná - 
osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinní 
príslušníci 

Sekulská 672/1, 
841 04 Bratislava 

Sekulská 672/1, 841 
04 Bratislava 

- 
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XXV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – integračné 

centrum  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 

Domov sv. Jána z 
Boha, n.o. 

integračné centrum ambulantná 20 
fyz. osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa 
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych 
službách. 

Hattalova 1070/6, 
831 03 Bratislava 

Hattalova 1070/6, 
831 03 Bratislava 

- 

2 
Inklúzia integračné centrum ambulantná 5 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písmea a) zákona o sociálnych 
službách  

Panenská 29, 811 
03 Bratislava 

Bagarova 20, 841 01 
Bratislava 

- 

3 

Občianske 
združenie STOPA 
Slovensko 

integračné centrum ambulantná 8 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych 
službách - ľudia bez domova, osoby ohrozené 
bezdomovectvom alebo v roziku extrémneho 
sociálneho vylúčenia 

Pražská 4528/33, 
811 04 Bratislava 

Pražská 4528/33, 
811 04 Bratislava 

- 

4 

Tanečný klub 
”Danube” 
Bratislava 

integračné centrum ambulantná 15 
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i) zákona 
o sociálnych službách 

Janotova 431/14, 
841 05 Bratislava-
Karlova Ves 

Batkova 1188/2, 841 
01 Bratislava-
Dúbravka           

- 
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XXVI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – zariadenie 

núdzového bývania  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo  Miesto poskytovania 

1 
Domov - DÚHA 

zariadenie núdzového 
bývania 

pobytová - 
ročná 

16 
ženy a matky s deťmi ohrozené domácim a 
rodovo podmieneným násilím 

Pavlovova 1039/5, 821 08 
Bratislava 

  

2 

Občianske združenie Brána 
do života 

zariadenie núdzového 
bývania 

pobytová - 
ročná 

34 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o 
sociálnych službách - matky s deťmi, na 
ktorých je páchané násilie 

Medveďovej 1579/4, 851 04 
Bratislava-Petržalka 

Medveďovej 1579/4, 851 04 
Bratislava-Petržalka  

3 

Občianske združenie Brána 
do života 

zariadenie núdzového 
bývania 

pobytová - 
ročná 

12 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o 
sociálnych službách - matky s deťmi, na 
ktorých je páchané násilie 

Medveďovej 1579/4, 851 04 
Bratislava-Petržalka 

Medveďovej 1578/2, 851 04 
Bratislava-Petržalka 

4 

Stredisko sociálnych služieb 
Petržalka 

zariadenie núdzového 
bývania 

pobytová - 
ročná 

7 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
pre ohrozenie správaním iných fyzických 
osôb alebo ak sa stali obeťou správania 
iných fyzických osôb 

Mlynarovičova 23, 851 03 
Bratislava 

Vavilovova 18, 851 01 
Bratislava 
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XXVII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

nízkoprahové denné centrum  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

nízkoprahové denné 
centrum 

ambulantná 6 
Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a h) 
zákona o sociálnych službách.                               

Kapitulská 
308/18, 814 14 
Bratislava-Staré 
Mesto 

Námestie 
1.mája 4534/1, 
811 06 
Bratislava 

- 

2 
Domov sv. Jána z Boha, n.o. 

nízkoprahové denné 
centrum 

ambulantná 80 
fyz. osoby v nepriaznivej sociálnej situácii 
podľa § 2 ods. 2 písm. a)b) a h) zákona o 
sociálnych službách. 

Hattalova 
1070/6, 831 03 
Bratislava 

Hattalova 
1070/6, 831 03 
Bratislava 

- 

3 

OZ Vagus 
nízkoprahové denné 
centrum 

ambulantná 80 

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii ohrozené sociálnym vylúčením 
alebo s obmedzenou schopnosťou sa 
spoločensky začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy: 
-  z dôvodu že nemajú a zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na     
uspokojovanie základných životných 
potrieb  
- pre svoje životné návyky spôsob života 
závislosť od návykových látok alebo 
návykových škodlivých činností  
- pre zotrvávanie v priestorovo 
segregovanej lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a generačne 
reprodukovanej chudoby.  

Račianska 
1575/78, 831 02 
Bratislava Nové 
Mesto 

Mýtna 
2892/33, 811 
07 Bratislava 
Staré Mesto 

- 
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XXVIII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – sociálna 

rehabilitácia  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo  Miesto poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii žadatelov / 
čakatelov na službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 
Autistické centrum 
Andreas n. o. 

sociálna rehabilitácia ambulantná - 
osoby s pervazívnou 
vývinovou poruchou 

Galandova 4582/7, 811 06 
Bratislava Staré Mesto 

Galandova 4582/7, 811 06 
Bratislava 

- 

2 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

sociálna rehabilitácia ambulantná - 
osoby so zrakovým 
postihnutím a ich 
rodinní príslušníci 

Sekulská 672/1, 841 04 
Bratislava 

Sekulská 672/1, 841 04 
Bratislava 

- 

3 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

sociálna rehabilitácia terénna - 
osoby so zrakovým 
postihnutím a ich 
rodinní príslušníci 

Sekulská 672/1, 841 04 
Bratislava 

  - 
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XXIX. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – stredisko 

osobnej hygieny  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

DEPAUL SLOVENSKO, 
nezisková organizácia 

stredisko osobnej 
hygieny 

ambulantná 
bez 

registrovanej 
kapacity 

Fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový 
vek. 

Kapitulská 
308/18, 814 14 
Bratislava-Staré 
Mesto 

Námestie 1.mája 
4534/1, 811 06 
Bratislava 

- 

2 

Domov pre každého - 
občianske združenie na 
podporu a hmotné 
zaopatrenie ľudí bez 
domova v SR 

stredisko osobnej 
hygieny 

ambulantná 60 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii z dôvodu že nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb a ktoré nemajú 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať 

Stará Vajnorská 
11860/92, 831 04 
Bratislava - Nové 
Mesto 

Hradská 2, 821 
07 Bratislava 

- 

3 

Domov sv. Jána z Boha, 
n.o. 

stredisko osobnej 
hygieny 

ambulantná 30 

fyz. osoby ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriazniý 
zdravotný stav. 

Hattalova 1070/6, 
831 03 Bratislava 

Hattalova 
1070/6, 831 03 
Bratislava 

- 
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XXX. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

sprostredkovanie osobnej asistencie  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Organizácia 
muskulárnych 
dystrofikov v SR 

sprostredkovanie 
osobnej asistencie 

ambulantná - 

fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím,  ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu 
podľa osobitného predpisu. 

Vrútocká 17000/8, 
821 04 Bratislava 

Mesačná 3407/12, 
821 08 Bratislava-
Ružinov 

- 

2 

VIERA reštart n.o. 
sprostredkovanie 
osobnej asistencie 

ambulantná   

fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu alebo fyzické osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu 

Kríkova 8695/7, 
821 07 Bratislava 

Vajnorská 1305/1, 
831 01 Bratislava  

- 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

109 
 

XXXI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

nízkoprahová sociálna služba 
pre deti a rodinu 

ambulantná 15 

deti vo veku do 15 rokov a ich rodiny, 
ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej 
sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. 
b) zákona o sociálnych službách 

Primaciálne 
námestie 429/1, 
811 01 
Bratislava 

Agátová 1A, 841 
01 Bratislava 

- 
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XXXII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – pomoc pri 

osobnej starostlivosti o dieťa  

 

 

 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

112 
 

č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Stredisko sociálnych 
služieb Petržalka 

pomoc pri osobnej 
starostlivosti o dieťa 

terénna - 

rodičia dieťaťa alebo iné fyzické osoby ktoré majú dieťa zverené do ich 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ak nemôžu zabezpečiť sami 
alebo s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa a nie sú ďalšie dôvody pre 
ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu 

Mlynarovičova 23, 
851 03 Bratislava 

- 



 
 
 

 „Vypracovanie analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb Hlavného mesta SR Bratislava“  
__________________________________________________________________________________________ 

 

113 
 

XXXIII. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – pomoc pri 

zabezpečení opatrovníckych práv a povinností  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

VIERA reštart n.o. 
pomoc pri zabezpečení 
opatrovníckych práv a 
povinností 

ambulantná   

opatrovníci, fyzické osoby, ktoré majú záujem 
vykonávať funkciu opatrovníka a fyzické osoby, ktoré 
si sami nedikážu uplatňovať práva a chrániť práva a 
právom chránené záujmy. 

Kríkova 
8695/7, 821 07 
Bratislava 

Vajnorská 
1305/1, 831 01 
Bratislava  

- 
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XXXIV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – práčovňa  
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 

 Miesto 
poskytovania 

Osoby vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: dotazníkové 

šetření) 

1 

Slovenský Červený kríž 
územný spolok Bratislava - 
mesto 

práčovňa ambulantná - 

fyzické osoby ktoré nemajú zabezpečené 
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb majú ťažké 
zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek. 

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

Miletičova 586/59, 
821 09 Bratislava 

- 
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XXXV. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – služba na 

podporu rodinného života a pracovného života  
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č. Názov Druh sociálne služby Forma Kapacita Cieľová skupina Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Klaudia - 
DOMČEK 

služba na podporu zosúlaďovania 
rodinného života a pracovného 
života 

ambulantná   rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce 
alebo v čase vykonávania aktivít spojených so 
vstupom alebo návratom na trh práce, 
poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa, v 
čase prípravy na povolanie štúdiom na strednej 
škole alebo vysokej škole alebo v čase 
vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním 
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo 
do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s 
nepriaznivým zdravotným stavom. 

Jókaiho 
9183/19, 821 06 
Bratislava 
Podunajské 
Biskupice 

Jókaiho 
9183/19, 821 
06 Bratislava 
Podunajské 
Biskupice 

- 
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XXXVI. Geografické znázornenie miest poskytovania služby – 

sprievodcovská služba a predčitateľská služba 
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č. Názov 
Druh sociálne 

služby 
Forma Kapacita 

Cieľová 
skupina 

Sídlo 
 Miesto 

poskytovania 

Osoby 
vedené v 
evidencii 

žadatelov / 
čakatelov na 

službu 
(Zdroj: 

dotazníkové 
šetření) 

1 

Únia nevidiacich a 
slabozrakých 
Slovenska 

sprievodcovská 
služba a 
predčitateľská 
služba 

ambulantná - 

osoby so 
zrakovým 
postihnutím a 
ich rodinní 
príslušníci 

Sekulská 
672/1, 
841 04 
Bratislava 

Sekulská 
672/1, 841 04 
Bratislava 

- 

 


