
 Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

 

Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi 
Hrnčiarska 37 
902 01 Pezinok 
Tel: 033/643 20 22 
E-mail: riaditel@dsspezinok.sk 
Web: www.dsspezinok.sk 
Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona  sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb (Hestia) 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná  
Cieľová skupina: dieťa s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 rokov veku a plnoletá fyzická 
osoba s duševnými poruchami a poruchami správania, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 
a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: dospelá fyzická osoba s výnimkou osôb s duševnou zaostalosťou – mentálnou 
retardáciou a s výnimkou osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním 
psychoaktívnych látok, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: dospelá 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 najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, 
demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. 
 
 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 
Hlavná 13 
900 31 Stupava 
Tel: 02/65 93 47 11, 02/65 93 47 12 
E-mail: riaditel@ddstupava.eu.sk 
Web: www.ddstupava.eu.sk 
Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona  sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a ktorá je nevidiaca alebo 
prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách. 
 
Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba, ktorá 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. 
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Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
Pri vinohradoch 267 

831 06 Bratislava 

Tel : 02/44 88 98 15 

E-mail: dss.raca@region-bsk.sk 

Web: www.ddraca.sk 

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona  sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: dospelá fyzická osoba s výnimkou fyzických osôb s duševnou zaostalosťou – mentálnou 
retardáciou a s výnimkou fyzických osôb s poruchami psychiky a správania zapríčinenými užívaním 
psychoaktívnych látok, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: 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. 
 

 

Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMA 
Pri starom mlyne 1 

900 01 Modra 

Tel: 033/647 36 01, 0905 401 148 

E-mail: merema@merema.sk, riaditel@merema.sk 

Web: www.merema.sk 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 

Forma sociálnej služby: pobytová ročná 

Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba s duševnými poruchami a poruchami správania, ako aj 
s kombináciou duševných porúch a porúch správania s telesným postihnutím, ak je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

 

Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania 

Forma sociálnej služby: pobytová ročná  

Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá 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. 

 
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 
Haanova 36 − 38 

851 04 Bratislava 

Tel: 02/62 41 05 58, 02/62 41 05 59 

E-mail: kampino@kampino.sk 

Web: www.kampino.sk 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná 
Cieľová skupina: dieťa od 3 rokov veku a plnoletá fyzická osoba s duševnými poruchami a poruchami 
správania, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa 
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
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Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami, ktorá 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. 
 
 

Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých  
Lipského 13 

841 01 Bratislava 

Tel: 02/64 36 25 08, 02/64 36 42 62 

E-mail: dsspkm@dsspkm.sk 

Web: www.dsspkm.sk 

Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba s mentálnym postihnutím, 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. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba od 3 rokov veku s duševnými poruchami a poruchami správania, ak je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: 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. 
 
Druh sociálnej služby: podpora samostatného bývania 
Forma sociálnej služby : terénna 
Cieľová skupina: fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením 
alebo obmedzenou schopnosťou spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy súvisiace 
s bývaním. 
 

 

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 
Mokrohájska cesta 3 

845 12 Bratislava 

Tel: 0903 683 176 

E-mail: info@mokrohajska.sk 

Web: www.mokrohajska.sk 

Druh sociálnej služby: rehabilitačné stredisko 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: 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. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba najmä s telesným postihnutím, s ľahkými duševnými poruchami 
a ľahkými poruchami správania (nezapríčinenými 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 alebo na určitý čas fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
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osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak je jej 
život alebo zdravie vážne ohrozené, nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb. 
 
 

Zariadenie sociálnych služieb ROSA 
Dúbravská cesta 1 

845 29 Bratislava 

Tel: 02/54 77 34 40, 0903 242 048 

E-mail: pavol.orlovsky@domovrosa.sk 

Web: www.domovrosa.sk 

Druh sociálnej služby: rehabilitačné stredisko 
Forma sociálnej služby: ambulantná  
Cieľová skupina: 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  a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba 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 a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
 
Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 
Forma sociálnej služby: ambulantná 
Cieľová skupina: fyzická osoba od 6 do 18 rokov veku, s diagnózou  pervazívna vývinová porucha, ak je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách. 

 
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
Javorinská 7a  

811 03 Bratislava 

Tel: 02/62 80 40 81, 02/62 80 20 52 

E-mail: dssjavorinska@dssjavorinska.sk 

Web: www.dssjavorinska.webnode.sk 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová ročná  
Cieľová skupina: deti s duševnými poruchami a poruchami správania od 6 roku veku, najdlhšie do 25 
rokov veku, v odôvodnených prípadoch aj dlhšie, ako aj dospelí od skončenia vzdelania za osobitných 
podmienok, od skončenia ďalšej prípravy na povolanie a ďalší dospelí občania 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. 

 

 

Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom 
Plavecké Podhradie 19 

906 36 Plavecké Podhradie 

Tel: 0915 930 025, 0903 421 219 

E-mail: riaditelka@dsspp.sk 

Web: www.dsspp.sk 
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Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti 
je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 
 
 

Domov sociálnych služieb Rozsutec 
Furmanská 4 

841 03 Bratislava 

Tel: 02/64 28 73 72 

E-mail: dssrozsutec@dssrozsutec.sk 

Web: www.dssrozsutec.sk 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba s duševnými poruchami a poruchami správania, ktorá je  
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách. 
 
 

Domov sociálnych služieb pre dospelých 
SNP 38 

900 84 Báhoň 

Tel: 033/64 55 156, 0903 245 578 

E-mail: dss.bahon@region-bsk.sk 

Web: dssbahon.sk 

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a plnoletá fyzická osoba, ktorá 
je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 
o sociálnych službách. 
 
 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 
Tylova 21 

831 04 Bratislava 

Tel: 02/44 45 87 29 

E-mail: dssintegra@dssintegra.sk 

Web: www.dssintegra.sk 

Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania 
Forma sociálnej služby: pobytová ročná 
Cieľová skupina: dospelá fyzická osoba najmä s ochorením z okruhu schizofrénie, afektívnou poruchou, 
neurotickou poruchou alebo organickou duševnou poruchou, ak je táto fyzická osoba odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a na dohľad, pod ktorým je 
schopná viesť samostatný život. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba 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. 
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Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie 
Forma sociálnej služby: ambulantná 
Cieľová skupina: fyzická osoba od 6 rokov do 40 rokov  veku s pervazívnou vývinovou poruchou,  alebo 
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. 
 
 

Centrum sociálnych služieb Sibírka 
Sibírska 69 

831 02 Bratislava 

Tel: 02/44 46 12 07, 02/44 46 12 08 

E-mail: sibirka@sibirka.sk 

Web: www.sibirka.sk 

Druh sociálnej služby: služba včasnej intervencie 
Forma sociálnej služby: ambulantná, terénna  
Cieľová skupina: dieťa do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného 
postihnutia a rodina tohto dieťaťa. 
 
Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb 
Forma sociálnej služby: ambulantná, pobytová týždenná, pobytová ročná 
Cieľová skupina: fyzická osoba od 6 rokov veku s viacnásobným postihnutím (mentálnym, telesným, 
zmyslovým) s pridruženými duševnými poruchami a poruchami správania, ak je odkázaná na pomoc inej 
fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. 

mailto:sibirka@sibirka.sk
http://www.sibirka.sk/

	Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ
	Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO
	Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
	GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie
	Zariadenie sociálnych služieb ROSA
	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých
	Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom
	Domov sociálnych služieb Rozsutec
	Domov sociálnych služieb pre dospelých
	Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA

