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PRÍHOVOR

PRÍHOVOR
Mnohí z nás nevedia, aké druhy a formy sociálnych služieb existujú a kde či kto ich
v našom okolí poskytuje.
Podľa platných zákonov má každý z nás, kto sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii
právo na pomoc, ak si nevie pomôcť sám a nevie mu pomôcť ani jeho rodina.
Zodpovednosť za poskytnutie pomoci vtedy preberá obec, samosprávny kraj alebo
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v závislosti na druhu pomoci.
Zároveň máme všetci právo na zabezpečenie prístupu k informáciám o tom, kde sa aký
druh služieb poskytuje, aby sme sa mohli sami rozhodnúť pre najvhodnejšiu službu.
Domnievam sa, že v sprístupňovaní informácií máme ešte veľké rezervy. Adresár, ktorý
držíte v rukách má za cieľ napomôcť obyvateľom v okresoch Nové Zámky, Komárno
a Šaľa získať informácie o dostupných poskytovaných službách.
A prečo adresár pokrýva tri okresy? Ide o územie, na ktorom pôsobí občianske združenie
LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky-Komárno-Šaľa,
realizujúce projekt „Smerom k inklúzii“, súčasťou ktorého je aj vydanie tohto adresára.
							Zuzana Pohánková
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1. SOCIÁLNE SLUŽBY

1. SOCIÁLNE SLUŽBY
Sociálne služby definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách) nasledovne:
Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
Druh sociálnej služby, forma sociálnej služby a rozsah poskytovania sociálnej
služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej situácii a pri sociálnej službe uvedenej
v § 34 až § 41 zákona o sociálnych službách aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby.

DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Sociálne služby sa podľa zákona o sociálnych službách delia podľa druhu na:
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú
1. nocľaháreň, - §25
2. útulok, - §26
3. domov na pol ceste, - §27
4. nízkoprahové denné centrum, - §28
5. zariadenie núdzového bývania, - §29
b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú
1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného
života a pracovného života, - §31
2. poskytovanie sociálnej služby v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, - §32
3. poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
- §33
c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvod ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
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1. SOCIÁLNE SLUŽBY

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, - § 34
- zariadenie pre seniorov, - § 35
- zariadenie opatrovateľskej služby, - § 36
- rehabilitačné stredisko, - § 37
- domov sociálnych služieb, - § 38
- špecializované zariadenie, - § 39
- denný stacionár, - § 40
2. opatrovateľská služba, - §41
3. prepravná služba, - §42
4. sprievodcovská služba a predčitateľská služba, - §43
5. tlmočnícka služba, - §44
6. sprostredkovanie tlmočníckej služby, - §45
7. sprostredkovanie osobnej asistencie, - §46
8. požičiavanie pomôcok, - §47

sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom
poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie.
b) Terénna forma sociálnej služby
(ďalej len „terénna sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom
sociálnom prostredí. Terénnu sociálnu službu možno poskytovať aj prostredníctvom
terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej
osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Terénne programy
sa vykonávajú odbornými činnosťami alebo ďalšími činnosťami podľa tohto zákona.

d) sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, - §52
2. krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných
technológií, - §53
e) podporné služby, ktorými sú
1. odľahčovacia služba, - §54
2. pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, - §55
3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, - §56
4. poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre, - §57
5. poskytovanie sociálnej služby v jedálni, - §58
6. poskytovanie sociálnej služby v práčovni, - §59
7. poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. - §60
Sociálne služby možno účelne a vhodne spájať.

FORMA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Sociálna služba sa poskytuje:
a) ambulantnou formou,
b) terénnou formou,
c) pobytovou formou
d) alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia,
v ktorom sa fyzická osoba zdržiava.
a) Ambulantná forma sociálnej služby
(ďalej len „ambulantná sociálna služba“) sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je

c) Pobytová forma sociálnej služby v zariadení
(ďalej len „pobytová sociálna služba“) sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je
ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba
alebo týždenná sociálna služba. Pobytovú sociálnu službu možno maloletému
dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, osobe pozbavenej
spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej osoby, ktorú súd
ustanovil za opatrovníka. Poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej
sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna sociálna
služba alebo ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná alebo dostatočne
nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna
služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná pobytová sociálna služba
pred celoročnou pobytovou sociálnou službou.
d) Iná forma poskytovanie sociálnej služby
najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.
Výber formy poskytovanej sociálnej služby sa uplatňuje v súlade s právom fyzickej
osoby na výber formy poskytovanej sociálnej služby.

ROZSAH POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Sociálna služba sa poskytuje na:
a) neurčitý čas
b) alebo na určitý čas.

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Poskytovateľom sociálnej služby
a) verejný poskytovateľ sociálnej služby
1. obec
2. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
3. právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším
územným celkom
4. iná osoba - neverejný poskytovateľ sociálnej služby (neziskové organizácie,
cirkevné a charitatívne organizácie a občianske združenia)
Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu
do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie príslušný vyšší územný celok.
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2. KOMPETENCIE OBCE A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Obec je povinná:
Posúdiť, akú pomoc potrebuje ich občan.
Poskytnúť alebo zabezpečiť občanovi sociálnu službu u poskytovateľa, ktorý má na to
oprávnenie.
Zabezpečiť právo výberu sociálnej služby.
Prispievať finančnými prostriedkami na úhradu nákladov spojených so službou (časť
prispieva na službu občan z vlastných prostriedkov).
Obec alebo právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou je verejným
poskytovateľom sociálnych služieb. Pôsobnosť obce určuje §80 zákona o sociálnych
službách.
Obec poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje alebo zabezpečuje
poskytovanie sociálnej služby:
• v nocľahárni (§25),
• v nízkoprahovom dennom centre (§28),
• v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu (§33),
• v zariadení pre seniorov (§35),
• v zariadení opatrovateľskej služby (§36)
• v dennom stacionári (bývalých klubov dôchodcov) (§40),
• opatrovateľskú službu (§41),
• prepravnú službu (§42
• a odľahčovaciu službu (§54).
• Obec môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej
služby podľa § 12.
Žiadosť na vyššie vymenované sociálne služby si občan podáva na obecný úrad obce,
v ktorej býva.

2. KOMPETENCIE OBCE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje na obce a mestá – okres Nové Zámky
Obec / Mesto
Adresa
Telefón, e-mail a webová stránka

Kontaktná osoba

Andovce

Obecný úrad
Andovce 157
941 23 Andovce

035/648 31 01
andovce@andovce.sk
www.andovce.sk

Helena Nagyová

Bajtava

Obecný úrad
Bajtava 86
943 65 Bajtava
Obecný úrad
Hviezdoslavova 34
941 01 Bánov
Obecný úrad
Bardoňovo 124
941 49 Bardoňovo
Obecný úrad
Belá 32
943 53 Belá
Obecný úrad
Bešeňov 33
941 41 Bešeňov

036/757 51 28
referent.oubajtava@mail.t-com.sk
www.ocu.bajtava.sk
035/657 11 42
gubova@banov.sk
www.banov.sk
035/651 71 17
oubaracka@nextra.sk
www.obecbardonovo.sk
036/758 61 11
oubela@mail.viapvt.sk
www.obecbela.sk
035/648 71 21
timekova@panelnet.sk
obec.besenov@stonline.sk
www.besenov.ocu.sk
036/759 91 01
obecbina1@centrum.sk
www.parkany.sk/beny/sk/
035/648 51 26
obecbranovo@nextra.sk
www.branovo.sk
036/759 11 11
oubruty@stonline.sk
www.bruty.sk
035/647 01 25
obec.cechy@komnet.sk
www.obeccechy.sk
035/657 81 05,
obec.cernik@datagate.sk
www.obeccernik.sk
035/651 81 11
ocudedinka@zoznam.sk
www.dedinka.sk

Tünde Antalík

Bánov

Bardoňovo

Belá

Bešeňov

Bíňa

Branovo

Bruty

Čechy

Černík

Dedinka
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Obecný úrad
Bíňa 107
943 56 Bíňa
Obecný úrad
Branovo 46
941 31 Dvory nad Žitavou
Obecný úrad
Bruty 111
943 55 Bruty
Obecný úrad
Čechy 135
941 32 Semerovo
Obecný úrad
Černík 145
941 05 Černík
Obecný úrad
Dedinka 97
941 50 Dedinka

Katarína Gubová

Miroslava Dianovská

Michal Varga
(starosta)
Mária Timeková

Bc. Eva Cakváriová
(starostka)
Ing. Vladimír Demo
(starosta)
Ing. Alexander
Hubač
(starosta)
Ing. Jozef Baranovič
(starosta)
Anna Kanasová

Viera Belanová
(starostka)
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Dolný Ohaj

Obecný úrad
Dolný Ohaj 109
941 43 Dolný Ohaj
Dubník
Obecný úrad
Dubník 244
941 35 Dubník
Dvory nad Žitavou Obecný úrad
Hlavné námestie 6
941 31 Dvory
nad Žitavou
Gbelce
Obecný úrad
Ul. J. Stampayho 323/1
943 42 Gbelce
Chľaba
Obecný úrad
Chľaba 197
943 66 Chľaba
Jasová
Obecný úrad
Jasová 303
941 34 Jasová
Jatov

Kamenica nad
Hronom

Kamenín

Kamenný most

Kmeťovo

Kolta
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Obecný úrad
Jatov 190
941 09 Jatov
Obecný úrad
č. 106
943 65 Kamenica nad
Hronom
Obecný úrad
Kamenín 641
943 57 Kamenín
Obecný úrad
Hlavná 29
943 58 Kamenný Most
Obecný úrad
77
941 62 Kmeťovo
Obecný úrad
Kolta 1
941 33 Kolta

035/658 22 02
oudolnyohaj@stonline.sk
www.dolnyohaj.sk
035/649 53 01,
obec.dubnik@konfer.eu
www.obec-dubnik.sk
035/648 40 79
evidencia@dvory.sk
ocudvory@stonline.sk
www.dvory.sk
036/759 22 12
sekretariat@gbelce.sk
www.gbelce.sk
036/757 31 62
chlaba@atlas.sk
www.chlaba.sk
035/647 71 21,
hrinova.ocujasova@panelnet.sk
obecjasova@panelnet.sk
www.obecjasova.sk
035/648 21 21,
adri.m@centrum.sk
obecjatov@gmail.com
www.jatov.sk
036/ 753 42 71
obec@kamenicanadhronom.sk
www.kamenicanadhronom.sk

Katarína Baková

036/759 61 69
oukamenin@mail.t-com.sk
www.kamenin.ocu.sk
036/753 1820
magat@parkany.sk
www.parkany.sk/kamennymost
035/659 81 23
obec.kmetovo@inenzt.sk
starosta@obeckmetovo.sk
www.obeckmetovo.sk
035/647 91 01
obeckolta@stonline.sk
www.kolta.sk

Ladislav Benefi
(starosta)

2. KOMPETENCIE OBCE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Komjatice

Obecný úrad
Nádražná 97
941 06 Komjatice

Ing. Jozef Ostrodický
Komoča

Helena Vadkertiová

Beata Porubská
(prednostka)
Rita Metykóová

Bc. Dáša Hríňová

Adriana Matúšeková

Ján Elzer
(starosta)

Ladislav Magát
(starosta)
Pavol Toman
(starosta)

Bc. Erika Belianová

Obecný úrad
Komoča 495
941 21 Komoča
Leľa
Obecný úrad
Leľa 154
943 65 Kamenica
nad Hronom
Lipová
Obecný úrad
Lipová 203
941 02 Lipová pri Nových
Zámkoch
Ľubá
Obecný úrad
Ľubá 79
943 53 Ľubá
Malá nad Hronom Obecný úrad
Malá nad Hronom 2
943 65 Malá nad Hronom
Malé Kosihy
Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka
Maňa
Obecný úrad
Maňa
Nám. M. R. Štefánika 1
941 45 Maňa
Michal nad
Obecný úrad
Žitavou
160
941 61 Michal
nad Žitavou
Mojzesovo
Obecný úrad
Mojzesovo 494
941 04 Mojzesovo
Mužla
Obecný úrad
711
943 52 Mužla
Nána
Obecný úrad
Madáchova 32
943 60 Nána

035/659 12 13,
035/ 659 10 70
vrabec@komjatice.sk
starosta@komjatice.sk
www.komjatice.sk
035/648 11 01
komoca@azet.sk
www.komoca.ocu.sk
036/757 52 22
ocu.lela@mail.t-com.sk

Mgr. Monika
Uhríková

035/650 70 10
obecnyurad.lipova@zoznam.sk

Tatiana Olvecká

036/752 06 61
obecluba@mail.t-com.sk
www.luba.ou.sk
036/753 42 60
oumala@mail.viapvt.sk

Ing. Imrich Gőz
(starosta)

036/758 41 33
obecmkosihy@stonline.sk

Anna Molnárová
(starostka)

035/659 51 03,
035/659 51 04
matrika@obecmana.sk
www.obecmana.sk
035/ 659 61 26
obec.michal@zoznam.sk
www.michalnadzitavou.sk

Mgr. Alena Sojková

035/657 81 94
starosta.mojzesovo@mail.t-com.sk
www.mojzesovo.sk
036/758 31 02
sekretariat@muzla.sk starosta@muzla.sk
www.muzla.dolnepohronie.sk
036/759 70 06
starosta.ounana@stonline.sk
www.obecnana.sk

Ing. Jozef Čunderlík
(starosta)

Valéria Lukácsová
(starostka)
Andrea Patyiová

Bc. Rita Pásztorová
(starostka)

Alena Jurkáčová

Ing. Károly Drapák

Zuzana Matusková
(starostka)
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Nová Vieska

Nové Zámky

Obid

Palárikovo

Pavlová

Podhájska

Pozba

Radava

Rastislavice

Rúbaň

Salka

16

Obecný úrad
Nová Vieska 294
943 41 Nová Vieska
Mestský úrad
Hlavné námestie 10
940 35 Nové Zámky
Obecný úrad
Kráľa Štefana 57
943 04 Obid
Obecný úrad
Palárikovo
Hlavná 82
941 11 Palárikovo
Obecný úrad
Pavlová
153
943 59 pošta Sikenička
Obecný úrad
Zdravotnícka 322/2
941 48 Podhájska
Obecný úrad
Pozba 162
941 51 Pozba
Obec
Radava 444
941 47 Radava
pri Nových
Zámkoch
Obecný úrad
Rastislavice 27
941 08 Rastislavice
Obecný úrad
27
941 36 Rúbaň
Obecný úrad
Salka 61
943 61 Salka

036/ 759 32 10
obec@novavieska.sk
www.novavieska.sk
035/640 02 25
Katarina.olahova@novezamky.sk
www.novezamky.sk
036/758 21 87
starosta@obid.sk
www.obid.sk
035/649 32 01
ocupal@post.sk
jurikova@obecpalarikovo.sk
www.obecpalarikovo.sk
036/758 71 21
obec.pavlova@zoznam.sk

Ing. Róbert Kis
(starosta)

2. KOMPETENCIE OBCE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Semerovo

Obecný úrad
Semerovo 345
941 32 Semerovo

JUDr. Katarína
Oláhová

Sikenička

Tibor Nagy
(starosta))

Strekov

Obecný úrad
Sikenička 210
943 59 Sikenička
Obecný úrad
Blatná 1036
941 37 Strekov
Obecný úrad
Hlavná 1117/1
943 54 Svodín

Ľubica Juríková
Svodín

Monika Górová
(starostka)
Šarkan

035/658 61 06,
starosta@obecpodhajska.sk
obecnyurad@obecpodhajska.sk
www.obecpodhajska.sk
035/651 51 22
ocupozba@itaxnet.sk
www.pozba.sk
035/650 58 70,
035/ 650 58 71,
0918 475 478
radava@stonline.sk
www.radava.sk
035/647 81 02,
ou.rastislavice@stonline.sk
www.rastislavice.ocu.sk
035/649 91 01,
640 75 31
obecruban@ba.telecom.sk
www.ba.telecom.sk/obecruban
036/758 51 01
obecsalka@stonline.sk
www.salka.sk

Ing. Vladimír Bakoš
(starosta)
Štúrovo
Zlatica Valentová
(starostka)

Šurany

Ing. Marián Chrenko
(starosta)

Trávnica

Tvrdošovce
Zita Markovičová

Mgr. Bernadeta
Borbélyová

Juliana Tóthová

Obecný úrad
Šarkan
38
943 42 pošta Gbelce
Mestský úrad
Námestie Slobody 1
943 01 Štúrovo
Mestský úrad
Námestie Hrdinov 1
942 01 Šurany
Obecný úrad
Hlavná 37/65
941 46 Trávnica
Obecný úrad
Novozámocká 56
941 10 Tvrdošovce

Úľany nad Žitavou Obecný úrad
Hlavná 51
941 03 Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Obecný úrad
Č. 99
941 42 Veľké Lovce

035/647 41 01,
obec.semerovo@stonline.sk
semerovo.ildi@mail.t-com.sk
www.semerovo.sk
036/758 91 02,
ocu.sikenicka@stonline.sk
www.sikenicka.ocu.sk
035/649 71 01
obec.strekov@stonline.sk
www.strekov.sk
036/759 41 01
036/756 60 01
sekret@svodin.sk
svodin@svodin.sk
www.svodin.sk
036/759 23 91,
036/ 752 01 30
ou.sarkan@stonline.sk

Ildikó Sláviková

036/751 10 73
ingrid.tarrova@sturovo.sk
www.sturovo.sk
035/650 01 12
j.vankova@surany.sk
www.surany.sk
035/ 658 41 26
obec.travnica@gmail.com
www.travnica.sk
035/649 24 13,
035/ 649 2 202
starosta@tvrdosovce.sk
www.tvrdosovce.sk
035/657 51 44
ulanynadzitavou@ulanynadzitavou.sk
www.ulanynadzitavou.sk
035/658 91 21
obecnyurad@velkelovce.sk
bossanyiova@velkelovce.sk
www.velkelovce.sk

Ing. Ingrid Tarrová

Rozália Krajniaková

Mária Kováčová

Helena Barnová

Beata Székelyová
(strarostka)

Johanna Vanková

Mária Mráziková

Ing. Marián Tóth
(starosta)

Ing. Juraj Ostrožlík
(starosta)
Ing. Marta
Bossányiová

17

Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Nové Zámky - Komárno - Šaľa

Veľký Kýr

Obecný úrad
Námestie Svätého Jána 1
941 07 Veľký Kýr

035/659 30 75,
starosta@velkykyr.eu
www.velkykyr-sk.eu

Miroslav Dojčán
(starosta)

Vlkas

Obecný úrad
Vlkas 157
941 44 pošta Hul
Obecný úrad
G. Czuczora 268
941 22 Zemné

035/659 71 10
vlkas@stonline.sk

Imrich Slovák
(starosta)

035/647 61 01
obecny.urad@zemne.sk
beatrica.domeova@zemne.sk
www.zemne.sk

Beatrica Dömeová

2. KOMPETENCIE OBCE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Dulovce

Holiare

Zemné

Hurbanovo

Kontaktné údaje na obce a mestá – okres Komárno
Obec / Mesto
Adresa
Telefón, e-mail a webová stránka
Bajč
Obecný úrad
035/768 11 39
č. 130
ocubajc@stonline.sk
946 54 Bajč
www.ocubajc.sk
Bátorové Kosihy
Obecný úrad
035/761 17 20
Hlavná č. 873
batorovekosihy@nextra.sk
946 34 Bátorové Kosihy
www.batorovekosihy.sk
Bodza
Obecný úrad
035/778 00 22
Č. 108
bodza@real-net.sk
946 16 Bodza
Bodzianske Lúky
Obecný úrad
035/778 04 90
Č.1
bodzianskeluky@gutanet.sk
946 14 Bodzianske Lúky
Brestovec
Obecný úrad
035/778 00 83
Hlavná č. 86
brestovec@real-net.sk
946 17 Brestovec
Búč
Obecný úrad
035/777 60 01
Nám. Tesárska 91
obecbuc@nextra.sk
946 35 Búč
www.obecbuc.sk
Čalovec
Obecný úrad
035/779 91 21
Č.170
ocucalovec@gutanet.sk
946 02 Čalovec
www.calovec.ocu.sk
Čičov
Obecný úrad
035/ 779 51 03
Dunajská cesta č. 41
ocucicov@stonline.sk
946 19 Čičov
www.cicov.sk
Dedina Mládeže
Obecný úrad
035/777 91 31
Nám. 4 apríla č. 8
Ocu_dedinamladete@gutanet.sk
946 04 Dedina Mládeže
www.dedinamladeze.sk
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Chotín

Imeľ
Kontaktná osoba
Otto Virág
(starosta)

Iža

Jozef Sipos
(starosta)

Kameničná

Vojtech Antal
(starosta)

Kližská Nemá

Monika Aradi
(starosta)

Kolárovo

Peter Tóth
(starosta)

Komárno

Mestský úrad
Nám. Gen. Klapku č. 1
945 01 Komárno

Kravany nad
Dunajom

Obecný úrad
Hlavná č. 186
946 36 Kravany nad
Dunajom
Obecný úrad
Č. 59
946 14 Lipové
Obecný úrad
Nám.Slobodyč.1199
946 32 Marcelová

János Szigeti
(starosta)
Zoltán Molnár
(starosta)

Obecný úrad
Hlavná č.33
94656 Dulovce
Obecný úrad
Č.93
946 16 Holiare
Mestský úrad
Komárňanská č. 91
947 01 Hurbanovo
Obecný úrad
Č. 486
946 31 Chotín
Obecný úrad
č. 507
946 52 Imeľ
Obecný úrad
Ďatelinova č. 674
946 39 Iža
Obecný úrad
Č. 122
946 01 Kameničná
Obecný úrad
Hlavná č.52
946 19 Kližská Nemá
Mestský úrad
Kostolné nám. Č.1
946 03 Kolárovo

Csaba Foldes
(starosta)

Lipové

Gabriela Gonczlová
(starostka)

Marcelová

035/768 31 21
starosta@dulovce.sk

Štefan Caletka
(starosta)

035/778 00 05
obec-holiare@real-net.sk
www.dulovce.sk
035/760 25 24
mesto.hurbanovo@stonline.sk
www.hurbanovo.sk
035/788 60 90
ouchotin@nz.psg.sk
www.chotin.ocu.sk
035/768 61 01
starosta@obecimeľ.sk
www.obecimel.sk
035/778 31 53
obeciza@iza.sk
www.iza.sk
035/779 21 66
ttoma@stonline.sk
www.kamenicna.sk
035/779 59 13
ocuklnema@nextra.sk
www.klizskanema.sk
035/790 09 11
primator@kolarovo.sk
info@kolarovo.sk
www.kolarovo.sk
035/770 17 54
primator@komarno.sk
www.komarno.sk

Ladislav Rácz
(starosta)

035/777 85 20
(starosta)@kravany.com
www.kravany.com

Gabriel Duka
(starosta)

035/779 61 84
obeclipove@stonline.sk

Irena Kačanová

035/779 83 01
Obec.marcelova@marcelova.sk
www.marcelova.sk

Ervin Varga
(starosta)

Margita Zemková
primátorka
Sára Lucza
(starostka)
František Tyukos
(starosta)
István Domin
(starosta)
Milan Lehocký
(starosta)
Rozália Szalay
(starostka)
Arpád Horváth
primátor

Zuzana Balázs
(starostka)
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Martovce

Moča

Modrany

Mudroňovo

Nesvady

Okoličná na
Ostrove

Patince

Pribeta

Radvaň nad
Dunajom

Sokolce

Svätý Peter

Šrobárová
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2. KOMPETENCIE OBCE A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Obecný úrad
Č. 14
946 61 Martovce
Obecný úrad
Č. 168
946 37 Moča
Obecný úrad
Hlavná č. 337
946 33 Modrany
Obecný úrad
Č. 65
946 32 Mudroňovo
Obecný úrad
Obchodná č. 23/76
946 51
Obecný úrad
Nitrianska č. 380
946 13 Okoličná na
Ostrove
Obecný úrad
Lipová č. 233
946 39 Patince
Obecný úrad
Hlavná č. 113
946 55 Pribeta
Obecný úrad
Č.58
946 38 Radvaň nad
Dunajom
Obecný úrad
Hlavná č. 63
946 17 Sokolce

035/768 41 10
ocu@martovce.sk
www.martovce.sk
035/777 79 90
obecmoca@stonline.sk

Mgr.Katalin Kovacs
–P.

Tôň

Pál Banai Tóth
(starosta)

Trávnik

035/778 81 21
obecmodrany@inmail.sk

Štefan Édes
(starosta)

Veľké Kosihy

035/778 81 16
obecmudronovo@pobox.sk

Ing. Ľubomír Maťko
(starosta)

Virt

035/769 28 10
ocu@nesvady.sk
www.nesvady.sk
035/779 38 88
ekel@zoznam.sk
www.okolicnanaostrove.e-obce.sk

JUDr. Jozef Hariš
(starosta)

Vrbová nad
Váhom

Ing. Iveta
Feketeová
(starosta)

Zemianska
Olča

035/778 77 98
obecpatince@mail.t-com.sk
www.obecpatince.sk
035/769 31 01
obecpribeta@stonline.sk

Oľga Szabó
(starosta)

035/778 75 05
ocuradvan@nextra.sk
www.pribeta.sk

Ing. Ľubomír
Púchovský
(starosta)

035/778 01 04
obecsokolce@stonline.sk
www.sokolce.sk

Getrúda
Pasztoreková
(starosta)

Obecný úrad
Hlavná č. 2
946 57 Svätý Peter
Obecný úrad
Školská č. 45
946 32 pošta Marcelová

035/768 52 85
starosta@svätypeter.sk
www.svätypeter.sk www.svatypeter.eu
035/773 90 91
Obec.srobarova@stonline.sk
www.srobarova.ocu.sk

Jozef Jobbágy
(starosta)

Zlatná na Ostrove

Andrea Šukolová

Miroslav Hulak
(starosta)

Obecný úrad
Bratislavská 132/8
946 15 Tôň
Obecný úrad
Č. 50
946 18 Trávnik
Obecný úrad
Hlavná č. 125
946 21 Veľké Kosihy
Obecný úrad
Hlavná č. 47
946 38 Vírt
Obecný úrad
Č. 91
946 65 Vrbová nad Váhom
Obecný úrad
Hlavná č. 26
946 14 Zemianska Olča
Obecný úrad
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove

Kontaktné údaje na obce a mestá – okres Šaľa
Obec / Mesto
Adresa
Diakovce
Obecný úrad
Hlavná 1
925 81 Diakovce
Dlhá nad Váhom
Obecný úrad
Dlhá n/V. č. 225
927 05 Dlhá n/V.
Hájske
Obecný úrad
Hájske č. 410
951 33 Hájske
Horná Kráľová
Obecný úrad
Hlavná 17
951 32 H. Kráľová
Kráľová nad Váhom Obecný úrad
Kráľová n/V. č. 71
925 71 Kráľová nad
Váhom

035/779 64 04
obecton@panelnet.sk

Imrich Bugár
(starosta)

035/779 51 10
Obec.travnik@stonline.sk
www.travnik.ocu.sk
035/779 41 83
obecnyurad@velkekosihy.sk
www.velkekosihy.sk
035/778 77 00
ouvirt@stonline.sk

Emil Kardos
(starosta)

035/77 9 21 35
obec@vrbova.sk
www.vrbova.sk
035/779 61 28
ocuzolca@mail.t-com.sk
www.zemianskaolca.sk
035/778 11 68
aranyoskh@stonline.sk

Ing. Ladislav Forró
(starosta)

Telefón, e-mail, webová stránka
031/771 20 22
diakovce@nextra.sk
www.diakovce.sk
031/770 29 26
obec@dlhanadvahom.sk
www.dlhanadvahom.sk
037/781 90 84
ouhajske@stonline.sk

Kontakt

031/658 02 65
evidencia@hornakralova.sk
www.hornakralova.sk
031/771 52 19
obeckralovanv@stonline.sk
www.kralovanadvahom.sk

M. Vörösová

Lajos Csóka
(starosta)
Ján Kovács
(starosta)

Ladislav Komjáti
(starosta)
Eva Varjúová
(starostka)

M. Ložiová

I. Lukáčová

E. Šmátralová
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Močenok

Obecný úrad
Sv. Gorazda 626/82
951 31 Močenok
Neded
Obecný úrad
Hlavná 844
925 85 Neded
Selice
Obecný úrad
Sov. Armády 1131
925 72 Selice
Šaľa
Mestský úrad
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa
Tešedíkovo
Obecný úrad
Žihárecká 860
925 82 Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom Obecný úrad
Hlavná 587
925 71 Trnovec nad
Váhom
Vlčany
Obecný úrad
Vlčany č. 944
925 84 Vlčany
Žihárec
Obecný úrad
Žihárec č. 599
925 83 Žihárec

037/655 23 70
pokladna@mocenok.sk
www.mocenok.sk
031/779 41 33
obecneded@stonline.sk
www.neded.sk
031/779 22 02
obecselice@salamon.sk
www.selice.eu
031/770 59 81 – 4
mesto@sala.sk
www.sala.sk
031/779 54 11 – 2
tesedikovo@tesedikovo.sk
www.tesedikovo.sk
031/778 14 96
obec@trnovecnadvahom.sk
www.trnovecnadvahom.sk

H. Kollárová

031/779 42 47
obec@obecvlcany.sk
www.obecvlcany.sk
031/779 82 01
obecziharec@mail.t-com.sk

Mgr.
K. Józsová

3. KOMPETENCIE VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU (VÚC) A KONTAKTNÉ ÚDAJE

3. KOMPETENCIE VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO
CELKU (VÚC) A KONTAKTNÉ ÚDAJE
VÚC je povinné:

R. Jozefíková

M. Hlavatá
M. Hamarová

K. Zalubelová

H. Bestrová

Posúdiť, akú pomoc potrebwuje ich občan.
Poskytnúť alebo zabezpečiť občanovi sociálnu službu u poskytovateľa, ktorý má na to
oprávnenie.
Zabezpečiť právo výberu sociálnej služby.
Prispievať finančnými prostriedkami na úhradu nákladov spojených so službou (časť
prispieva na službu občan z vlastných prostriedkov).
Právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným
celkom je verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Pôsobnosť vyššieho územného
celku určuje § 81 zákona o sociálnych službách.
VÚC poskytuje základné sociálne poradenstvo alebo zabezpečuje poskytovanie
sociálneho poradenstva a zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby:
• v útulku (§ 26),
• v domove na pol ceste (§ 27),
• v zariadení núdzového bývania (§ 29),
• v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (§ 32),
• v zariadení podporovaného bývania (§ 34),
• v rehabilitačnom stredisku (§ 37),
• v domove sociálnych služieb (§ 38),
• v špecializovanom zariadení (§ 39),
• v integračnom centre(§ 57),
• a tlmočnícku službu (§ 44).
• VÚC môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12.
Žiadosť na vyššie vymenovanú sociálnu službu si občan podáva na Úrad samosprávneho
kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva.

Kontaktné údaje na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Názov a adresa
Telefón a email
Úrad Nitrianskeho
037/6922940
samosprávneho kraja
milusa.budayova@unsk.sk
odbor sociálnych vecí a
zdravotníctva
Štefánikova 69
949 01 Nitra
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Kontakt
PaedDr. Miluša Budayová
vedúca odboru
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4. KOMPETENCIE ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4. KOMPETENCIE ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH
VECÍ A RODINY (ÚPSVAR) A KONTAKTNÉ ÚDAJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚPSVaR je povinný v oblasti sociálnych služieb:
Posúdiť, aký príspevok potrebuje občan.
Poskytnúť peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia.
ÚPSVaR vykonáva posudkovú činnosť na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia, na účely vystavenia preukazu ťažkého zdravotného
postihnutia alebo parkovacieho preukazu (lekárska posudková činnosť a sociálna
posudková činnosť). Zároveň poskytuje peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia ako sú:
•

Jednorazové peňažné príspevky:
o peňažný príspevok na kúpu pomôcky
o peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky
o peňažný príspevok na úpravu pomôcky
o peňažný príspevok na opravu pomôcky
o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
o peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
o peňažný príspevok na úpravu bytu
o peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
o peňažný príspevok na úpravu garáže
• Opakované peňažné príspevky:
o peňažný príspevok na osobnú asistenciu
o peňažný príspevok na prepravu
o peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov :
o na diétne stravovanie
o súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a
o bytového zariadenia
o súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
o súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
o peňažný príspevok na opatrovanie

príspevok rodičom dieťaťa do 1. roku
dávka pre deti s povinnou školskou dochádzkou
príspevok ku mzde zamestnanca
príspevok na aktivačnú činnosť
príspevok na presťahovanie za prácou
príspevok na absolventskú prax
jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho
jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti
opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi
resocializačný príspevok
pomoc pri napísaní návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností voči
maloletému dieťaťu a ďalších návrhov vo vyššie uvedených súdnych konaniach,
ktoré sú v záujme dieťaťa
• zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
• zverení do náhradnej starostlivosti
• náhradné výživné
ÚPSVaR v rámci podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
rozhoduje o priznaní nasledovných príspevkov:
• príspevok na prípravu na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím
a oprávnené náklady
• príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
• príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
• príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
• príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo
vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
• príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej
dielne alebo chráneného pracoviska
• príspevok na činnosť pracovného asistenta
• príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)
• príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so zdravotným
postihnutím)

ÚPSVaR rozhoduje aj o priznaní nasledovných dávok a príspevkov:
• dávka v hmotnej núdzi a príspevky k nej
o aktivačný príspevok
o príspevok na bývanie
o ochranný príspevok
o príspevok na zdravotnú starostlivosť
• príspevok pre tehotnú ženu
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Kontaktné údaje na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a detašované pracoviská – okres Nové Zámky
Názov a adresa
Telefón a email
Kontaktná osoba
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 035/244 09 99
Ing. Csilla Onódiová
v Nových Zámkoch,
upsvr_nz@upsvar.sk
riaditeľka
Kapisztóryho 1,
940 36 Nové Zámky
oddelenie peňažných príspevkov na 035 244 06 40
Ing. Andrea Tóthová
kompenzáciu ŤZP
andrea.tothova@upsvar.sk
vedúca oddelenia
oddelenie posudkových činností
035 244 06 70
Ing. Katarína Šáteková
katarina.satekova@upsvar.sk
vedúca oddelenia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 036/244 31 11
v Nových Zámkoch
upsvr_nz@upsvar.sk
Vysunuté pracovisko Štúrovo
Sv. Štefana 79
943 01 Štúrovo
odbor sociálnych vecí a rodiny
036/244 35 15
Mgr. Ildikó Jónášová
jonasova.ildiko@upsvr.gov.sk
vedúca odboru
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 035/244 11 11
v Nových Zámkoch,
upsvr_nz@upsvar.sk
Vysunuté pracovisko Šurany
SNP 149
942 01 Šurany
odbor sociálnych vecí a rodiny
035/244 15 10
Mgr. Slávka Hetnerovičová
hetnerovicova.slavka@upsvr.gov.sk
vedúca odboru
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Kontaktné údaje na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a detašované pracoviská – okres Komárno
Názov a adresa
Telefón a email
Kontaktná osoba
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 035/244 49 99
Mgr. Gabriella Nagy
Komárno
upsvr_kn@upsvar.sk
riaditeľka
M. R. Štefánika 9
945 01 Komárno
oddelenie peňažných príspevkov na 035/244 46 42
Bc. Oľga Maťašovská
kompenzáciu ŤZP
olga.matasovska@upsvar.sk
vedúca oddelenia
oddelenie posudkových činností
035/244 26 70
Ing. Iveta Dobaiová
iveta.dobiaova@upsvar.sk
vedúca oddelenia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 035/244 65 52
Komárno
upsvr_kn@upsvar.sk
Vysunuté pracovisko Hurbanovo
Komárňanská 177
947 01 Hurbanovo
oddelenie peňažných príspevkov na 035/244 66 42
Mgr. Zdenka Barkociová
kompenzáciu ŤZP
zdenka.barkociova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 036/244 55 51
Komárno
upsvr_kn@upsvar.sk
Vysunuté pracovisko Kolárovo
Kostolné nám. 32
946 03 Kolárovo
oddelenie peňažných príspevkov na 035/244 56 41
Bc.Oľga Gáspárová
kompenzáciu ŤZP
olga.gasparova@upsvr.gov.sk
vedúca oddelenia
Kontaktné údaje na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a detašované pracoviská – okres Šaľa
Názov a adresa
Telefón a email
Kontaktná osoba
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 031/244 79 99
v Nových Zámkoch,
upsvr_nz@upsvar.sk
Detašované pracovisko Šaľa
P. Pázmáňa 52/21
927 01 Šaľa
odbor sociálnych vecí a rodiny
031/244 75 00
RSDr. Peter Gomboš
gombos.peter@upsvr.gov.sk
vedúci odboru
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5. PREHĽAD DOSTUPNÝCH SLUŽIEB A ZOZNAM
POSKYTOVATEĽOV V OKRESOCH NOVÉ ZÁMKY
- KOMÁRNO - ŠAĽA
Prehľad poskytuje popis:
1. všetkých služieb poskytovaných v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách a zoznam poskytovateľov, ktorí poskytujú služby na základe zápisu
do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja (Vyšší územný celok).
2. vybraných služieb poskytovaných v zmysle zákona č.305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a ich poskytovateľov, ktorí
poskytujú služby na základe získanej akreditácie z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. (Ide o nasledovné typy zariadení, ktoré sa v okresoch Nové Zámky,
Komárno a Šaľa nachádzajú - detský domov, krízové stredisko a resocializačné
stredisko pre drogovo závislých a inak závislých).
Popis služieb je prevzatý z formulácii v oboch vyššie uvedených zákonoch. Pod každým
popisom je vymenovaný zoznam dostupných poskytovateľov danej služby v okrese
Nové Zámky, Komárno a Šaľa na základe údajov z registra, ktorý vedie Úrad Nitrianskeho
samosprávneho kraja, údajov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a samotného mapovanie v teréne.

SLUŽBY A ODBORNÉ ČINNOSTI POSKYTOVANÉ V ZMYSLE
ZÁKONA Č. 448/2008  O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH:
§ 19 Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe
v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni
základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.
Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému
a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné
sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto
zákona. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru
a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej
odbornej pomoci. Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou
prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou
formou prostredníctvom terénnych programov.
Sociálne poradenstvo poskytujú obce / mestá a vyššie územné celky a tiež sa poskytuje
ako súčasť služieb v zariadeniach: nocľaháreň (§ 25), útulok (§26), domov na pol ceste
(§ 27), nízkoprahové denné centrum (§ 28), zariadenie núdzového bývania (§ 29 ),
28
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zariadenie dočasnej starostlivosti o deti (§ 32), nízkoprahové denné centrum pre deti
a rodinu (§ 33), zariadenie podporovaného bývania (§ 34), zariadenie pre seniorov
(§ 35), zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36), rehabilitačné stredisko(§ 37), domov
sociálnych služieb ( § 38), špecializované zariadenie (§ 39), denný stacionár (§ 40), denné
centrum (§ 56) a integračné centrum (§57).
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov poskytovateľa
Nové Zámky
Organizácia postihnutých chronickými chorobami Nitrianskeho regiónu
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov poskytovateľa
Šaľa
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Šaľa

§ 20 Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá
sa vykonáva s písomným súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná najmä na
poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných
dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej
komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme fyzickej osoby.
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov sa poskytuje ako súčasť
služieb v zariadeniach: domov na pol ceste (§ 27), nízkoprahové denné centrum (§ 28),
zariadenie núdzového bývania (§ 29 ), nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu)
(§ 33) a zariadenie podporovaného bývania (§ 34).

§ 21 Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti,
sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním
schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti
o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Ak je fyzická osoba odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia je najmä nácvik používania pomôcky,
nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu,
výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia.
Sociálna rehabilitácia sa poskytuje ako súčasť služieb v zariadeniach: zariadenie
podporovaného bývania (§ 34), zariadenie pre seniorov (§ 35), zariadenie opatrovateľskej
služby (§ 36), rehabilitačné stredisko (§ 37), domov sociálnych služieb (§ 38), špecializované
zariadenie (§ 39), denný stacionár (§ 40) a integračné centrum (§57).

§ 22 Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

Ide o zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanú
zamestnancami zariadení spĺňajúcimi podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.

29

Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Nové Zámky - Komárno - Šaľa

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sa môže poskytovať v zariadeniach: zariadenie
pre seniorov (§35), zariadenie opatrovateľskej služby (§36), domov sociálnych služieb
(§ 38) a špecializované zariadenie(§ 39).

§ 23 Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností
fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel
obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností
a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.
Pracovná terapia sa zabezpečuje ako súčasť služieb v zariadeniach: domov na pol
ceste (§ 27), domov sociálnych služieb (§ 38), špecializované zariadenie (§ 39) a denný
stacionár (§ 40).

SOCIÁLNE SLUŽBY NA ZABEZPEČENIE NEVYHNUTNÝCH
PODMIENOK NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH
ŽIVOTNÝCH POTRIEB
Zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb

§ 25 Nocľaháreň

V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý
nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni
sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne
poradenstvo a utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Nocľaháreň môže mať aj nízkoprahový charakter. Ide o sociálnu službu, ktorá je pre
fyzickú osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej kontakt so sociálnym prostredím a poskytuje
sa v jej prirodzenom prostredí.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Nové Zámky
Nocľaháreň pre ľudí bez domova Nové Zámky

Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Šaľa

Nocľaháreň pre ľudí bez domova Šaľa

5. PREHĽAD DOSTUPNÝCH SLUŽIEB A ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV V OKRESOCH

§ 26 Útulok

V útulku sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené
ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni sa poskytuje
ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo a
utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.
Útulok môže mať aj nízkoprahový charakter. Ide o sociálnu službu, ktorá je pre fyzickú
osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej kontakt so sociálnym prostredím a poskytuje sa v jej
prirodzenom prostredí.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadeniaa
Útulok pre osamelých občanov Nové Zámky
Nové Zámky
Domov Jesienka - útulok
Šurany
Sociálne centrum - útulok
Šurany
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
,,Dafné“ ZSS Nová Stráž
Komárno
Sociálny útulok pre bezdomovcov mesta Komárno
Komárno
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Šaľa
Nocľaháreň pre ľudí bez domova Šaľa

§ 27 Domov na pol ceste

V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas občanovi, ktorý nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v
zariadení, alebo po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu, alebo po
skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby. V domove na pol
ceste sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov, pracovná terapia a utvárajú podmienky na prípravu
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie základnej osobnej hygieny,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

§ 28 Nízkoprahové denné centrum

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa občanovi,
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ktorý nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb a ktorý nemá zabezpečené ubytovanie. Poskytuje sa mu tu sociálne
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné
ošatenie a obuv a utvárajú podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj
potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a záujmovú činnosť.

priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí) a nie sú ďalšie
dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.
Podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je na účely tohto zákona
ambulantná sociálna služba alebo terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa
alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu v čase prípravy rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu na trh práce a v čase
ďalších aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce. Za pomoc pri osobnej
starostlivosti o dieťa a za podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného
života sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony
osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské
vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa. Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
poskytovaná poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto pomoc najviac v rozsahu 30 dní.

Nízkoprahové denné centrum môže mať aj nízkoprahový charakter. Ide o sociálnu
službu, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej kontakt so sociálnym
prostredím a poskytuje sa v jej prirodzenom prostredí.

§ 29 Zariadenie núdzového bývania

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba na určitý čas je určená
občanovi, na ktorom je páchané násilie, alebo je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej
tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie,
alebo nemôžu z vážnych dôvodov (živelná pohroma, havária ekologická, požiar) užívať
bývanie, a občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo ktorý je odkázaný na pomoc
inej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať
bývanie. V zariadení sa poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo a pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov a utvárajú sa podmienky na prípravu
stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Hurbanovo
Krízové stredisko ,,SOS“ Hurbanovo
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Šaľa
Zariadenie núdzového bývania Šaľa

SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI

§ 31 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi
dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu
starostlivosť o dieťa (najmä pre chorobu, úraz, kúpeľnú liečbu rodiča alebo rodičov
alebo úmrtie jedného z rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, narodenie
najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v
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§ 32 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletému
nezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže z vážnych dôvodov
(choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov
alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu, pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, narodenie najmenej troch detí súčasne
alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až
do troch rokov veku najmladších detí, nástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu
odňatia slobody) zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny,
V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálne poradenstvo, ubytovanie
na určitý čas, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
zabezpečuje záujmová činnosť, výchova, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a
sprievod.
Žiadosť na sociálnu službu v zariadení dočasnej starostlivosti o deti si občan podáva na
Úrad samosprávneho kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva.

§ 33 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálna služba počas
dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má
obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre
svoje životné návyky a spôsob života. Poskytuje sa sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú podmienky na poskytovanie
nevyhnutného ošatenia a obuvi a záujmovú činnosť.
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Žiadosť na sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu si občan
podáva na obecný úrad obce, v ktorej býva.

SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE
Z DÔVODU ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO
VEKU
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

§ 34 Zariadenie podporovaného bývania

V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je
odkázaný na pomoc inej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopný viesť samostatný
život. Dohľad je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní
sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia
a základných sociálnych aktivít. V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu
poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov a utvárajú podmienky na prípravu stravy a vykonáva sociálna
rehabilitácia.
Ak má zariadenie podporovaného bývania na to vytvorené podmienky, môže na
prechodnú dobu poskytnúť, na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom
a širším spoločenským prostredím, ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú
osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania
určuje prevádzkový alebo domáci poriadok.
Žiadosť na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania si občan podáva na
Úrad samosprávneho kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva. .Žiadateľ o službu musí
byť posúdení úradom samosprávneho kraja a musí dosiahnuť minimálne II. stupeň
odkázanosti.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Maňa
,,Kamilka“ ZSS Maňa
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Veľké Kosihy
Nádej - Reménység n.o.
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§ 35 Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý dovŕšil
dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby alebo občanovi, ktorý
dovŕšil dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z
iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva, osobné vybavenie. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a
zabezpečuje sa záujmová činnosť.
Ak má zariadenie pre seniorov na to vytvorené podmienky, môže na prechodnú
dobu poskytnúť, na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším
spoločenským prostredím, ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu,
ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania určuje
prevádzkový alebo domáci poriadok.
Žiadosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov si občan podáva na obecný úrad
obce, v ktorej býva. Žiadateľ o službu musí byť posúdený obecným /mestským úradom
a musí dosiahnuť minimálne II. stupeň odkázanosti.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Dolný Ohaj
Dom seniorov Dolný Ohaj
Jasová
Sympathy n.o. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb
Leľa
,,Ipeľ“ ZSS Leľa
Nové Zámky
,,Vek nádeje“ ZSS Nové Zámky
Šurany
Domov Jesienka
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Bajč
Domov sociálnych služieb Margaréta
Hurbanovo
,,Magnólia“ ZSS Hurbanovo
Hurbanovo
Zariadenie pre seniorov - Smaragd
Kližská Nemá
Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
Kolárovo
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Komárno
Náruč n.o.
Komárno
Zariadenie sociálnych služieb Váh Patince
Komárno
Domov dôchodcov Komárno
Vrbová nad Váhom
Sociálne služby VRBA n.o.
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Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Močenok
Domov dôchodcov Močenok
Šaľa
Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) Šaľa
Tešedíkovo
Dom sociálnych služieb Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Zariadenie opatrovateľskej služby Trnovec nad Váhom
Vlčany
Zariadenie opatrovateľskej služby Vlčany

§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletému
občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia.
ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a
údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
Ak má zariadenie opatrovateľskej služby na to vytvorené podmienky, môže na
prechodnú dobu poskytnúť, na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom
a širším spoločenským prostredím, ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú
osobu, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania
určuje prevádzkový alebo domáci poriadok.
Žiadosť na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby si občan podáva na obecný
úrad obce, v ktorej býva. Žiadateľ o službu musí byť posúdený obecným / mestským
úradom a musí dosiahnuť minimálne II. stupeň odkázanosti.
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Šaľa
Dom s opatrovateľskou službou - Šaľa
Šaľa
Dom s opatrovateľskou službou - Šaľa - Veča
Trnovec nad Váhom
Zariadenie opatrovateľskej služby Trnovec nad Váhom
Vlčany
Zariadenie opatrovateľskej služby Vlčany

§ 37 Rehabilitačné stredisko

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba na určitý čas občanovi, ktorý
je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, slabozraký, nepočujúci alebo osobe, ktorá
má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť. V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna
rehabilitácia, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
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Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie
je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a
šatstva. V stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej osobe, ktorá
zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc v domácom prostredí, na účel
spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Žiadosť na sociálnu službu v rehabilitačnom stredisku si občan podáva na Úrad
samosprávneho kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva. Žiadateľ o službu musí
byť posúdený úradom samosprávneho kraja a musí dosiahnuť minimálne II. stupeň
odkázanosti.

§ 38 Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba sociálna služba občanovi,
ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby alebo občanovi, ktorý je nevidiaci alebo
prakticky nevidiaci. V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo. sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská
starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou
starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Zabezpečuje
sa pracovná terapia a záujmová činnosť. V prípade, že sú služby poskytované
neplnoletým osobám, utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a poskytuje sa výchova.
Ak má domov sociálnych služieb na to vytvorené podmienky, môže na prechodnú
dobu poskytnúť, na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším
spoločenským prostredím, ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu,
ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania určuje
prevádzkový alebo domáci poriadok.
Žiadosť na sociálnu službu v domove sociálnych služieb si občan podáva na Úrad
samosprávneho kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva. Žiadateľ o službu musí
byť posúdený úradom samosprávneho kraja a musí dosiahnuť minimálne V. stupeň
odkázanosti. V prípade nevidiacich a prakticky nevidiacich musí žiadateľ dosiahnuť
minimálne stupeň III.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Bardoňovo
„Baracha“ Bardoňovo
Dolný Ohaj
Dom seniorov Dolný Ohaj
Jasová
Sympathy n.o. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb
Leľa
,,Ipeľ“ ZSS Leľa
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Kováčov
Lipová
Maňa
Nové Zámky
Nové Zámky
Nové Zámky
Štúrovo
Šurany
Bajč

DUNAJ“ ZSS Kováčov
,,LIPKA“ ZSS Lipová
,,Kamilka “ ZSS Maňa
ÚSMEV n.o.
,,Vek nádeje“ ZSS Nové Zámky
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Humanitné združenie Ľudské srdce
Domov Jesienka
Domov sociálnych služieb - Margaréta

Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Bajč
Domov sociálnych služieb - Margaréta
Hurbanovo
,,Magnólia“ ZSS Hurbanovo
Kameničná
OAZIS - občianske združenie - Domov sociálnych služieb pre dospelých
Kližská Nemá
Kolárovo
Komárno
Komárno
Komárno

Domov dôchodcov v Klížskej Nemej
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
,,Dafné“ ZSS Nová Stráž
Náruč n.o.
OAZIS - občianske združenie - Domov sociálnych služieb pre dospelých

Komárno
Komárno

Zariadenie sociálnych služieb Váh Patince
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Svätý Peter
Vrbová nad Váhom

DSS ,,Dúha“ Svätý Peter, n.o.
Sociálne služby VRBA n.o.

Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Močenok
Centrum sociálnych služieb, Barlička n. o. Močenok
Močenok
Komunita Kráľovnej pokoja Močenok
Šaľa
Domov sociálnych služieb Šaľa
Tešedíkovo
Dom sociálnych služieb Tešedíkovo
Vlčany
Centrum sociálnych služieb, Barlička, n. o. Vlčany

§ 39 Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný
na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova
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choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex,
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.V špecializovanom
zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie,
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,
vreckové a vecné dary dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa
poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Zabezpečuje sa pracovná terapia a
záujmová činnosť. V prípade, že sú služby poskytované neplnoletým osobám, utvárajú
sa podmienky na vzdelávanie.
Ak má špecializované zariadenie na to vytvorené podmienky, môže na prechodnú
dobu poskytnúť, na účel udržiavania sociálnych väzieb s rodinou, partnerom a širším
spoločenským prostredím, ubytovanie pre člena rodiny, partnera alebo fyzickú osobu,
ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí. Podmienky poskytnutia ubytovania určuje
prevádzkový alebo domáci poriadok.
Žiadosť na sociálnu službu v špecializovanom zariadení podporovaného bývania si
občan podáva na Úrad samosprávneho kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva.
Žiadateľ o službu musí byť posúdený úradom samosprávneho kraja a musí dosiahnuť
minimálne V. stupeň odkázanosti.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Nové Zámky
,,Vek nádeje“ ZSS Nové Zámky

§ 40 Denný stacionár

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba občanovi, ktorý je odkázaný na
pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaný na sociálnu službu v zariadení len na určitý
čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje
sa pracovná terapia a záujmová činnosť. V dennom stacionári sa poskytuje sociálne
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej
osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
Žiadosť na sociálnu službu v dennom stacionári si občan podáva na obecný úrad obce,
v ktorej býva. Žiadateľ o službu musí byť posúdený obecným /mestským úradom a musí
dosiahnuť minimálne II. stupeň odkázanosti.
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Kolárovo
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Stredisko Evanjelickej Diakonie Komárno
Komárno
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§ 41 Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov na základe sociálnej
posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy
nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby
. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje
celoročná pobytová sociálna služba, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa
poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, (iba v prípade že sa osobe vykonávajúcej
opatrovanie poskytuje buď ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
alebo odľahčovacia služba), ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
a ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou. Opatrovateľskú službu vykonáva profesionálna opatrovateľka
/ opatrovateľ v rozsahu najmenej dve hodiny denne (60 hodín mesačne) v domácnosti
opatrovaného.
Žiadosť na opatrovateľskú službu si občan podáva na obecný úrad obce, v ktorej býva.
Žiadateľ o službu musí byť posúdený obecným /mestským úradom a musí dosiahnuť
minimálne II. stupeň odkázanosti.
Žiadateľovi musí po zaplatení za službu zostať minimálne 1,3 násobok životného
minima.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Obce a mestá ako verejní poskytovatelia nie sú uvedené v tomto prehľade. Zo zákona sú povinné všetky poskytnúť
opatrovateľskú službu v prípade, že si ju občan žiada.
Bátorové Kosihy
Marcela Vidová
Nové Zámky
Slovenský červený kríž - územný spolok Nové Zámky
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Obce a mestá ako verejní poskytovatelia nie sú uvedené v tomto prehľade. Zo zákona sú povinné všetky poskytnúť
opatrovateľskú službu v prípade, že si ju občan žiada.
Slovenský červený kríž - územný spolok Komárno
Komárno
DAMARIS n.o.
Komárno
ADOS - Pomocná ruka s.r.o
Komárno
Stredisko Evanjelickej Diakonie Komárno
Komárno
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Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Obce a mestá ako verejní poskytovatelia nie sú uvedené v tomto prehľade. Zo zákona sú povinné všetky poskytnúť
opatrovateľskú službu v prípade, že si ju občan žiada.
Šaľa
Au pair service, Šaľa
Šaľa
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
Šaľa
Trnavská arcidiecézna charita, pobočka Šaľa

§ 42 Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Žiadosť na prepravnú službu si občan podáva na obecný úrad obce, v ktorej býva.
Odkázanosť na prepravnú službu sa preukazuje posudkom vydaným príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti v prípade nepriaznivého zdravotného stavu.
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Komárno
Sociálny taxík pre občanov mesta Komárno

§ 43 Sprievodcovská služba a predčitateľská služba

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej
osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym
postihnutím. Poskytuje sa sprievod na základné sociálne aktivity a predčítavanie. Je
samostatnou sociálnou službou vtedy, ak sa neposkytuje v rámci opatrovateľskej služby
alebo v rámci osobnej asistencie.
Odkázanosť na službu sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
o zdravotnom postihnutí.

§ 44 Tlmočnícka služba

Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe odkázanej na
tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť alebo ak
je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov.
Poskytuje sa tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné
tlmočenie. Je samostatnou sociálnou službou vtedy, ak sa neposkytuje v rámci
opatrovateľskej služby alebo v rámci osobnej asistencie.
Zdravotné postihnutie
starostlivosti.
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§ 45 Sprostredkovanie tlmočníckej služby

Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe
so zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba podľa § 44, pri
vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným
postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a
záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho
poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.
Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä a) príprava návrhov zmlúv
o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím
a poskytovateľom tlmočníckej služby, b) vyhľadávanie tlmočníkov, sprostredkovanie
stretnutia fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmočníkom, c) pomoc pri
spracúvaní výkazov tlmočníckej služby, d) riešenie konfliktov vzniknutých medzi
fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti s uzatvorenou
zmluvou o poskytovaní tlmočníckej služby, e) zabezpečenie náhradného tlmočníka, ak
tlmočník z vážnych dôvodov nemôže tlmočiť, f ) sprostredkovanie vzdelávania fyzických
osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov. Sprostredkovanie tlmočníckej služby
môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry tlmočníckej
služby zriadenej na tento účel.

§ 46 Sprostredkovanie osobnej asistencie

Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú
asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná
na osobnú asistenciu pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy
užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o
vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a
vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení
konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a
osobným asistentom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o výkone osobnej asistencie.
Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä a) príprava návrhov zmlúv o
výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a
osobným asistentom, b) pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným
asistentom, c) vyplácanie odmien osobným asistentom. Sprostredkovanie osobnej
asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry
osobnej asistencie zriadenej na tento účel.

§ 47 Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať na určitý čas.
Odkázanosť na službu sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v
prípade nepriaznivého zdravotného stavu.
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Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Šaľa
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Šaľa

SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
§ 52 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej
osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej
situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Je to poskytovanie nepretržitej, dištančnej,
hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s fyzickou
osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia
napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe
vyslaného signálu potreby pomoci.
Odkázanosť na službu sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

§ 53 Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií (telefón,
fax a internet) je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je v krízovej sociálnej
situácii, alebo v inej obtiažnej životnej situácii, ktorú nemôže riešiť vlastnými silami a
zabezpečuje sa najmä poskytnutím sociálneho poradenstva.

PODPORNÉ SLUŽBY
§ 54 Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím počas obdobia, v ktorom fyzická
osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať, aby sa umožnil fyzickej
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a
duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na
celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v
kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas
poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť
alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu
podľa jej výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú sociálnu službu alebo
pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. V prípade terénnej
služby sa poskytujú aj úkony starostlivosti o jej domácnosť a zabezpečenie základných
sociálnych aktivít. Žiadosť o odľahčovaciu službu musí byť doručená obci 30 dní pred
termínom jej čerpania.
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Žiadosť na prepravnú službu si občan podáva na obecný úrad obce, v ktorej býva.
Odkázanosť na službu sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny.

§ 55 Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná
opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a
fyzickej osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené
záujmy. Poskytuje sa zastupovanie fyzickej osoby v konaní o pozbavení spôsobilosti na
právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na
právne úkony, súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o pozbavení
spôsobilosti na právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení
spôsobilosti na právne úkony, poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho
poradenstva alebo iného poradenstva s cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a
právom chránených záujmov fyzických osôb, ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať
a chrániť, spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a
ďalšími osobami pred začatím konania a počas konania o pozbavení spôsobilosti na
právne úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na
právne úkony, vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať
funkciu opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.

§ 56 Denné centrum

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila
dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým
zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo
vnučkou. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje
záujmová činnosť.

§ 57 Integračné centrum

V integračnom centre sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
alebo ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením. Poskytuje sa sociálne poradenstvo,
sociálna rehabilitácia a utvárajú sa podmienky na pracovnú terapiu a záujmovú činnosť.
Žiadosť na sociálnu službu v integračnom centre si občan podáva na Úrad
samosprávneho kraja, do ktorého patrí obec, v ktorej býva.

§ 58 Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň
môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.
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Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Veľké Lovce
Obec Veľké Lovce
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Kolárovo
Domov penzión pre dôchodcov a Domov dôchodcov
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Diakovce
Stredisko sociálnej starostlivosti Diakovce
Šaľa
Au pair service Šaľa
Šaľa
Jedáleň pri Zariadení pre seniorov
Šaľa
Jedáleň pri Domove sociálnych služieb Šaľa
Tešedíkovo
Dom sociálnych služieb Tešedíkovo

§ 59 Práčovňa

V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej
osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Šaľa
Dom s opatrovateľskou službou - Šaľa
Šaľa
Dom s opatrovateľskou službou - Šaľa - Veča

§ 60 Stredisko osobnej hygieny

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Komárno
Stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov mesta Komárno
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5. PREHĽAD DOSTUPNÝCH SLUŽIEB A ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV V OKRESOCH

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ZMYSLE ZÁKONA Č. 305/2008
O SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANE DETÍ A SOCIÁLNEJ
KURATELE

môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna rodina
poskytuje starostlivosť dieťaťu vo svojom vlastnom prirodzenom rodinnom prostredí.
Krízové stredisko vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou
sú metódy práce s dieťaťom, plnoletou fyzickou osobou, rodinou a blízkymi osobami
týchto osôb. Súčasťou plánu je spôsob spolupráce so školou a spôsob pravidelného
informovania zákonného zástupcu dieťaťa s neskončenou povinnou školskou
dochádzkou. Ak sa v krízovej situácii nachádza dieťa, krízové stredisko vyhodnocuje
individuálny plán v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately. Krízové stredisko písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý
obsahuje najmä cieľové skupiny, špecializáciu krízového strediska, ak sa krízové
stredisko špecializuje na pomoc v určitých druhoch krízových situácií alebo na určitú
vekovú kategóriu detí, podmienky prijatia do krízového strediska, metódy práce,
postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti klientov, ponuku následnej
odbornej pomoci po skončení individuálneho plánu na zvládnutie krízy a kapacitu, ak
krízové stredisko vykonáva činnosti pobytovou formou. V záujme ochrany a bezpečnosti
fyzických osôb krízové stredisko nezverejňuje program krízového strediska.

Služby slúžia na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany
práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu
porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých
fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

§ 49 Detský domov

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení
výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené
rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Ak ústavná starostlivosť skončí
dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku,
môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho
osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona
je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť. V detskom domove možno
poskytovať aj zdravotnú starostlivosť. Ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa alebo
dôvod, pre ktorý dieťa bolo umiestnené do detského domova, detský domov utvorí
podmienky na zriadenie školy na účely plnenia povinnej školskej dochádzky a prípravy
na povolanie alebo utvorí podmienky na individuálne vzdelávanie dieťaťa.
Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Štúrovo
DeD, Detský domov v Štúrove
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Dedina Mládeže
Detský domov „Dedina mládeže“
Kolárovo
Detský domov Kolárovo
Komárno
Detský domov Komárno
Prehľad poskytovateľov – okres Šaľa
Obec
Názov zariadenia
Močenok
Komunita Kráľovnej pokoja Močenok

§ 62 Krízové stredisko

Krízové stredisko podľa tohto zákona zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa zákona
305/2005 Z. z, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej
životnej situácii, výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení, výkon rozhodnutia
súdu o predbežnom opatrení a výkon výchovného opatrenia. V krízovom stredisku sa
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Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Hurbanovo
Krízové stredisko ,,SOS“ Hurbanovo

§ 63 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých

Resocializačné stredisko sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a
plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov
a sociálnych dôsledkov drogových závislostí alebo iných závislostí a na zapojenie sa
do života v prirodzenom prostredí. V resocializačnom stredisku sa poskytuje odborná
pomoc len na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra a splnenia podmienok
prijatia uvedených v resocializačnom programe. Ak je plnoletá fyzická osoba rodič
dieťaťa, môže resocializačné stredisko utvoriť podmienky na pobyt dieťaťa s týmto
rodičom. Resocializačný program obsahuje najmä cieľové skupiny, kapacitu, podmienky
prijatia do resocializačného strediska, dĺžku trvania resocializačného programu, metódy
práce, postupy práce, profesijné zabezpečenie, práva a povinnosti fyzických osôb a
ponuku následnej odbornej pomoci po skončení pobytu. Resocializačný program sa
vypracúva písomne a je verejne dostupný. Poskytovanie stravovania v resocializačnom
stredisku je aj príprava stravy v rámci pracovnej terapie. Resocializačné stredisko
vypracúva za účasti klientov strediska individuálny resocializačný plán, ktorého
súčasťou je určenie adaptačnej fázy resocializačného procesu dieťaťa alebo plnoletej
fyzickej osoby, metódy práce s rodinou a blízkymi osobami týchto osôb, spôsob
spolupráce so školou a spôsob pravidelného informovania zákonného zástupcu dieťaťa,
ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu s neskončenou povinnou školskou dochádzkou.
Podrobnosti o priebehu individuálneho resocializačného procesu resocializačné
stredisko zaznamenáva a vyhodnocuje najmenej raz mesačne s dieťaťom alebo s
plnoletou fyzickou osobou a raz za tri mesiace s orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a zariadením na výkon rozhodnutia súdu. V resocializačnom
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stredisku sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva pobytovou
formou spravidla najmenej osem mesiacov. Ak je dieťa alebo plnoletá fyzická osoba
infikovaná vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo má ochorenie spôsobené vírusom
ľudskej imunodeficiencie, resocializačné stredisko dohodne s ošetrujúcim lekárom
spôsob zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Prehľad poskytovateľov – okres Nové Zámky
Obec
Názov zariadenia
Šurany
Resocializačné stredisko Šurany - Okomáň - Nový Svet
Palárikovo
Komunita Ľudovítov n.o.
Prehľad poskytovateľov – okres Komárno
Obec
Názov zariadenia
Veľké Kosihy
Nádej - Reménység n.o.

48

NOVÉ ZÁMKY
POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

•
•

BARDOŇOVO

Kapacita zariadenia je 130 miest.
Ubytovanie sa poskytuje v troch budovách, v areáli o rozlohe cca 2 ha.
o Dvojposchodová hlavná účelová budova pozostáva z jedno- až štvorlôžkových izieb. Toalety a
kúpeľne nie sú súčasťou izieb, sú umiestnené na chodbe. Budova má nákladný výťah, ktorý
slúži na prepravu imobilných klientov
o Pôvodný kaštieľ
o Osem bytovka ponúka samostatné bývanie v ôsmich dvoj- až štvorizbových bytoch pre tých
klientov, ktorí napriek určitému obmedzeniu v oblasti starostlivosti o seba a svoju domácnosť
chcú žiť v prostredí, ktoré sa snaží čo najviac kopírovať bežné domáce prostredie. Súčasťou
bytov je kuchyňa, toalety a kúpeľňa, prípadne obývacia miestnosť.
V areáli sa nachádza aj spoločenská budova určená pre kultúrnu a výchovno - vzdelávaciu činnosť
Ďalšie služby: muzikoterapia, terapia hrou, pohybová terapia, arteterapia a asociatívne umenie
vo výchove, krúžky, nácvik kultúrnych programov a pestovanie zeleniny v záhrade.

Dolný Ohaj č.222, 941 43
Renáta Palacková, hlavná sestra
035/658 21 89, 0911 289 823
domseniorov@centrum.sk
www.domseniorov.dolnyohaj.sk
obec Dolný Ohaj
Ing. Peter Bartovič
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•

•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 6 miest, domova sociálnych služieb 27 miest.
V zariadení sa nachádza aj predškolské zariadenie, ktoré je oddelené a tvorí osobitný uzavretý systém. Nakoľko Dom seniorov Dolný Ohaj sa nachádza na poschodí zrekonštruovanej budovy, preprava
na poschodie je zabezpečená veľkým výťahom na prepravu mobilných a imobilných klientov.
Klienti sú ubytovaný v jedenástich priestranných bezbariérových trojlôžkových izbách s
polohovateľnými lôžkami a so samostatným sociálnym zariadením (vaňa, umývadlo a WC) a
samostatnou kuchynkou (kuchynská linka s dresom) . Pre imobilných klientov je zriadený samostatný sprchovací kút.
Osamelí občania sú ubytovávaní zvlášť muži a zvlášť ženy. V prípade manželov sú vytvorené podmienky na spoločné ubytovanie.
Ďalšie služby: rehabilitácie poskytované kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom agentúry
ADOS, zaujímavé denné aktivity, duševné cvičenia a omše, manikúra, pedikúra a kaderníctvo
podľa želania klientov.

KOMÁRNO

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:
			

N O V É Z Á M KY

Ďalšie informácie:

•
•
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časť Čerešňová 365, 941 49 Bardoňovo
Katarína Pomothyová, sociálna pracovníčka
035/6506417
dssbardonovo@stonline.sk
www.dssbardonovo.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Veronika Palková
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

DOLNÝ OHAJ

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:

ŠAĽA

DOM SENIOROV
DOLNÝ OHAJ

,,BARACHA“
BARDOŇOVO
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JASOVÁ

•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 6 miest, domova sociálnych služieb 28 miest.
Budova zariadenia je jednoposchodová, ubytovanie je zabezpečené na prvom poschodí a prízemí
v dvojlôžkových izbách so spoločnými sociálnymi zariadeniami, zvlášť sú sprchy a zvlášť je WC.
Súčasťou každého miesta je posteľ s vybavením: dvojdverová skriňa, nočný stolík, stolička pri
stole. Každý obyvateľ si môže do zariadenia priniesť veci, ktoré mu pripomínajú vlastné prostredie. Zariadenie ma vlastnú kuchyňu, jedáleň a spoločenskú miestnosť.
Ďalšie služby: muzikoterapia, canisterapia (spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa
na zdravie človeka), poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť.

• Kapacita zariadenia je 205 miest.
• Ubytovanie sa poskytuje v dvoch budovách prevažne v dvoj- a trojlôžkových izbách v areáli o rozlohe 2,1 ha. Toalety a kúpeľne sú umiestnené na chodbe, súčasťou izby sú iba na treťom poschodí
hlavnej budovy.
o V hlavnej trojpodlažnej budove je umiestnených 182 klientov.
o V priľahlej malej budove s letnou terasou sú umiestnení klienti, ktorí sú vekovo starší a majú
problémy s pohybom.
o V areáli je aj osobitná tzv. spoločenská budova s kuchyňou a jedálňou pre obyvateľov aj
zamestnancov a priestory pre terapeutické a kultúrne činnosti.
• Zariadenie má ďalej vlastnú kotolňu, práčovňu, administratívnu budovu, garáž a sklady. Vybavenie budov je štandardné. Všetky hygienické zariadenia sú zrekonštruované.
• Zariadenie sa nachádza cca 4 km východne od obce Kamenica nad Hronom.
• Ďalšie služby: zariadenie pravidelne navštevuje obvodný lekár a psychiater jedenkrát za týždeň.

ŠAĽA

Kováčov č. 482, 943 66 Kováčov, pošta Chľaba
Jozef Jendrušák
036/7573230
dss.kovacov@bist.sk
www.zsskovacov.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Jozef Jendrušák
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

KOMÁRNO

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:
Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie:

•
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Jasová č. 734, 941 34 Jasová
Róbert Oršulík
035/647 72 23, 0905 320 814
sympathy@sympathy.sk
www.sympathy.sk
nezisková organizácia Sympathy n.o.
Mgr. Katarína Oršulíková
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:
			

,,DUNAJ“
ZSS KOVÁČOV

KOVÁČOV

N O V É Z Á M KY

KOMÁRNO

ŠAĽA

SYMPATHY N.O. ZARIADENIE PRE
SENIOROV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

53

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:

• Kapacita zariadenia pre seniorov je 20 miest, domova sociálnych služieb 50 miest.
• Ubytovanie sa poskytuje v dvoch budovách, v deviatich dvojlôžkových, šestnástich trojlôžkových
a jednej štvorlôžkovej izbe. Toalety a kúpeľne sú umiestnené na chodbe. Každý obyvateľ si môže
do zariadenia priniesť veci, ktoré mu pripomínajú vlastné prostredie.
• V zariadení sa ďalej nachádza spoločenská miestnosť, jedáleň i čajová kuchynka v oboch budovách
• Budovy boli kompletne zrekonštruované v roku 2010.
• Ďalšie služby: fyzikoterapia a muzikoterapia.

•
•
•
•

LEĽA

•
•
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Kapacita zariadenia je 66 miest.
Ubytovanie sa poskytuje v budove kaštieľa z roku 1907 v štvorlôžkových a päťlôžkových izbách
v areáli lesoparku, chráneného územia. Sociálne zariadenia sú spoločné na chodbe.
V hospodárskej budove oproti kaštieľu sa nachádza jedáleň, výchovné miestnosti a manažment.
Obyvatelia pre svoje záujmy a koníčky využívajú 4 spoločenské miestnosti, 3 výchovné miestnosti, telocvičňu, polytechnickú dielňu a k dispozícii majú aj rozľahlý areál s vybudovanými zónami
aktívneho odpočinku, trávnatou plochou pre kolektívne loptové hry a atletiku, rekreačným bazénom a basketbalovým ihriskom.
Areál zariadenia sa nachádza v chránenom území lesoparku obce Lipová.
Ďalšie služby. dramatoterapia, pohybová terapia, muzikoterapia, voľnočasové aktivity, pracovná
terapia v záhrade, práčovni. -Do zariadenia dochádza obvodný lekár, psychiater, stomatológ ale
aj kaderníčka.

KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Lipová č.474, 941 02 Lipová
Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Trnka
Telefón:		
035/657 22 84
E-mail:		
dsslipova@euroweb.sk
webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Štatutárny zástupca: Mgr. Ivan Trnka
Poskytované služby: § 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

LIPOVÁ

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Leľa č. 17, Kamenica nad Hronom
Kontaktná osoba: Mgr. František Párkanský
Telefón:		
036/757 52 28, 036/757 52 30
E-mail:		
ddlela@mail.t-com.sk
webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Štatutárny zástupca: Mgr. František Párkanský
Poskytované služby: § 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA

,,LIPKA“
ZSS LIPOVÁ

,,IPEĽ“
ZSS LEĽA
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Ďalšie informácie:

•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 10 miest, domova sociálnych služieb 86 miest.
Ubytovanie sa poskytuje v dvoch budovách, v areáli lesoparku o rozlohe 4 ha.
o Jednoposchodový neskorobarokový kaštieľ z konca 18. storočia poskytuje dvoj-, štvor- a
		 päťlôžkové izby a pozostáva z oddelenia A, B a C. Kúpeľne a toalety sú spoločné na chodbe.
		 V budove je osobný a nákladný výťah a bezbariérová plošina.
o V novostavbe je zriadené podporované bývanie pre desať klientov, ubytovanie je
		 poskytované v dvojlôžkových izbách, kde dve izby tvoria bunku spolu so šatníkom, kúpeľňou
		 a toaletou.
• Ďalšie služby: muzikoterapia, multisenzorická miestnosť snoezeln, krúžky ručných prác.

Považská 24, 940 01 Nové Zámky
JUDr. Katarína Oláhová
035/640 02 25-27
katarina.olahova@novezamky.sk
www.novezamky.sk
mesto Nové Zámky
Ing. Gejza Pischinger
§25 Nocľaháreň - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 8 miest.
Služby sa poskytujú mužom (4 miesta) i ženám (4 miesta).
Nocľaháreň poskytuje nocľah iba počas zimných mesiacov (november – marec) ľuďom bez
domova s trvalým pobytom v meste Nové Zámky, v odôvodnených prípadoch i mimo mesta
Nové Zámky.
Nocľah sa poskytuje denne od 19:00 do 7:00 hod nasledujúceho rána vrátane soboty a nedele.
Klienti pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok majú vstup zakázaný.
Zariadenie sa nachádza na okraji mesta, v susedstve ubytovne pre neplatičov.

KOMÁRNO

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:

N O V É Z Á M KY

Nám. M. R. Štefánika 8, 941 45 Maňa
Ing. Katarína Némethová
035/6595223
dssmana@pobox.sk
www.dssmana.host.sk
Nitriansky samosprávny kraj
Ing. Katarína Némethová
§ 34 Zariadenie podporovaného bývania - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

NOVÉ ZÁMKY

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
MAŇA
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Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:
			

ŠAĽA

NOCĽAHÁREŇ PRE ĽUDÍ
BEZ DOMOVA NOVÉ ZÁMKY

,,KAMILKA“
ZSS MAŇA
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•
•

•

NOVÉ ZÁMKY

•
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Kapacita zariadenia je 20 miest, služby sú poskytované ambulantnou formou počas pracovných
dní od 8:00 do 15:00 hod deťom, mládeži a dospelým s mentálnym a kombinovaným postihnutím.
Zariadenie sa nachádza v priestoroch Františkánskeho kostola a pozostáva z jednej terapeutickej
miestnosti s herňou a jednej malej miestnosti, kde je umiestnená pec na pálenie hliny. V budove sa ďalej nachádza sociálne zariadenie (kúpeľne so sprchou a toaletami) a kuchynka na výdaj
stravy.
Ďalšie služby: práca s hlinou, tkanie, výroba sviečok, pohľadníc, vianočných ozdôb, plávanie,
práca na dvore, muzikoterapia, dramatoterapia, podpora samostatnosti upratovanie, nákupy v
obchodoch, pošta, cestovanie v prostriedkoch MHD, príprava jednoduchých nápojov a jedál.
Zariadenie zabezpečuje súvislú prax pre študentov stredných a vysokých škôl a prijíma
dobrovoľníkov.

Ďalšie informácie:

•
•
•

•

Kapacita zariadenia je 8 miest.
Služby sa poskytujú iba mužom, chlapcom po opustení detského domova.
Zariadenie tvorí jednoposchodový rodinný dom so štyrmi dvojlôžkovými izbami, obývacou
miestnosťou, služobnou miestnosťou, kuchyňou a jedálňou. Sociálne zariadenia a kúpeľňa sú
spoločné. Dom má priľahlú malú záhradu s fóliovníkom a hospodárskym dvorom na chov zvierat
(sliepky, králiky, moriaky, atď.).
Ďalšie služby: klientom sa poskytujú individuálne plány sporenia a pomoc pri vybavovaní si úveru
z Fondu rozvoja bývania a hľadaní si zamestnania.

KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Ďalšie informácie:

Adresa:		
Wolkerová č.26, 940 01 Nové Zámky
Kontaktná osoba: Jozef Macek
Telefón:		
035/642 07 90
E-mail:		
penzionnz@stonline.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
,,Vek nádeje“ ZSS Nové Zámky - rozpočtová organizácia zriadená Nitrianskym
			
samosprávnym krajom
Štatutárny zástupca: JUDr. Anna Benková
Poskytované služby: § 26 Útulok - zákon č. 448/2008 Z. z.

NOVÉ ZÁMKY

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
ul. Kostolná č. 1, 940 62 Nové Zámky
Kontaktná osoba: Ing. Klaudia Kukanová
Telefón:		
0908 025 629
E-mail:		
usmevnz@gmail.com
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
nezisková organizácia Úsmev n.o.
Štatutárny zástupca: Ing. Klaudia Kukanová
Poskytované služby: § 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA

ÚTULOK PRE MLÁDEŽ
NOVÉ ZÁMKY

ÚSMEV N.O.
NOVÉ ZÁMKY
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Ďalšie informácie:

•
•
•

NOVÉ ZÁMKY

•
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Kapacita zariadenia je 11 miest.
Služby sa poskytujú iba mužom na dobu určitú.
Zariadenie tvorí  rodinný dom so dvomi štvorlôžkovými izbami a jednou trojlôžkovou, izby majú
samostatný vchod. V dome je ďalej spoločná kuchyňa spoločné hygienické zariadenie (sprcha a
toaleta). Dom má priľahlú malú záhradu a hospodársky dvor na chov zvierat.
Ďalšie služby: klientom sa poskytujú individuálne plány sporenia a pomoc pri vybavovaní si úveru
z Fondu rozvoja bývania a hľadaní si zamestnania.

ŠAĽA
KOMÁRNO

Adresa:		
Šoltésovej 2, 940 01 Nové Zámky
Kontaktná osoba: JUDr. Anna Benková
Telefón:		
035/641 40 68
E-mail:		
penzionnz@stonline.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Štatutárny zástupca: JUDr. Anna Benková
Poskytované služby: § 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 39 Špecializované zariadenie - zákon č. 448/2008 Z. z.
Ďalšie informácie:
• Kapacita zariadenia predstavuje 190 miest spolu.
• Služby sa poskytujú v troch budovách.
o Dve identické štvorposchodové bytové domy (blok A a B) s bezbariérovým prístupom pozostávajú zo 44
bytov, 28 dvojizbových a 16 jednoizbových, z toho dvanásť bytov s malou a štyri s veľkou kuchyňou. Jednoizbové byty sú určené manželským párom alebo človeku, ktorý chce bývať sám. V dvojizbových bytoch
bývajú dvaja ľudia a zdieľajú kuchyňu, sociálne zariadenie a kúpeľňu. V bytových domoch sú ďalej kaplnka, spoločenská miestnosť, čajová miestnosť, herňa, spomienková miestnosť, knižnica, rehabilitačná
miestnosť a ambulancia, do ktorej dochádza doktor, kuchyňa a jedáleň.
o Jednoposchodová budova s bezbariérovým prístupom vzdialeným od bytových domov asi 200 metrov
pozostáva z 34 izieb. Ba prízemí je päť jednolôžkových, sedem dvojlôžkových a jedna štvorlôžková izba.
Na prvom poschodí je dvanásť jednolôžkových, osem dvojlôžkových a jedna štvorlôžková izba väčšinou
pre imobilných klientov. V budove sa ďalej nachádza priestranná jedáleň, spoločenská miestnosť, ktoré
využívajú aj klienti zariadenie pre seniorov z bytových domov – blok A a B.
• Ďalšie služby: muzikoterapia, biblioterapia, aplikácia bazálnej stimulácie, rehabilitácia, tréningy pamäte
a kultúrne akcie.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kapisztóriho 4, 940 01 Nové Zámky
Kontaktná osoba: Jozef Macek
Telefón:		
035/642 07 90
E-mail:		
penzionnz@stonline.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
,,Vek nádeje“ ZSS Nové Zámky - rozpočtová organizácia zriadená Nitrianskym
			
samosprávnym krajom
Štatutárny zástupca: JUDr. Anna Benková
Poskytované služby: § 26 Útulok - zákon č. 448/2008 Z. z.

,,VEK NÁDEJE“
ZSS NOVÉ ZÁMKY

NOVÉ ZÁMKY

N O V É Z Á M KY

KOMÁRNO

ŠAĽA

ÚTULOK PRE OSAMELÝCH OBČANOV
NOVÉ ZÁMKY
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Ďalšie informácie:

• Kapacita zariadenia je 55 miest, 20 miest pre klientov na týždennom a 35 na dennom pobyte
pre mentálne, telesne a kombinovane postihnuté deti od troch rokov, mládež a dospelých. Je to
neštátne zariadenie.
• Súčasťou zariadenia je Centrum pre deti a dospelých postihnutých autizmom, ktoré poskytuje
výchovno - vzdelávacie aktivity deťom a dospelým s autizmom nielen z regiónu Nových Zámkov, ale celého Nitrianskeho kraja vzdelávanie klientov zabezpečuje Súkromná ZŠ pre žiakov s
autizmom, Súkromná špeciálna základná škola, klientom sú poskytované služby Súkromnej
špeciálnopedagogickej poradne, ktoré sídlia spoločne v jednej budove.
• Ďalšie služby: terapia snoezelen, hipoterapia, muzikoterapia, pravidelná návšteva plavárne, masérske služby, prvky bazálnej stimulácie v starostlivosti o ležiacich klientov, návštevy kultúrnych a
spoločenských akcií, organizácia výletov, školení, seminárov, stretnutia rodičov a priateľov organizácie.

Šopy 3, 941 11 Palárikovo
PhDr. Marcela Gábrišová
035 / 6493 985 alebo 0904 / 804 099
m.gabrisova@post.sk
www.komunita.sk
nezisková organizácia Komunita Ľudovítov n.o.
MUDr. Ľubomír Gábriš
§ 63 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých – zákon č. 305/2005 Z. z.

Ďalšie informácie:
• Kapacita zariadenia je 40 miest.
• Zariadenie je na samote a pozostáva zo 4 budov.
o V novostavbe je umiestnená prevádzka jedálne, kuchyňa a sklady, v podkroví sú izby pre dievčatá (6
lôžok).
o V chlapčenskom dome (po rekonštrukcii aj s podkrovím) sú kancelárie, ošetrovňa a izby chlapcov (kapacita 34 lôžok).
o Ďalšia budova slúži pre skupinové terapie, archív a izby pre personál.
o V najstaršej budove je práčovňa a sušiareň, sklady a miestnosť na cvičenie.
• V hospodárskych budovách je chovaná hydina, ošípané, kozy, hovädzí dobytok a kone. Priľahlé záhrady so
skleníkmi a fóliovníkmi zabezpečujú zeleninu pre prevádzku kuchyne.
• Nachádza sa 2km od železničnej stanice Ľudovítov, stále rovno až po samotu so štyrmi domami. Cesta sa
mení z asfaltovej na poľnú pri kamenárstve.
• Zariadenie poskytuje svoje služby aj na Polome, asi 4km od obce Babiná pri Zvolene pre šesť dievčat a
jedenásť chlapcov.
• Ďalšie služby: canisterapia, zooterapia, hipoterapia, možnosť člnkovania na priľahlom malom jazere a chov rýb.

ŠAĽA

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:

KOMÁRNO

Pod Kopcom 75, 940 53 Nové Zámky
Jaroslava Geľová
035/642 82 17
zpmpnz@gmail.com
www.zmppnz.sk
občianske združenie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Mgr. Anita Nagyová
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:

KOMUNITA
ĽUDOVÍTOV N.O.

ALÁRIKOVO

NOVÉ ZÁMKY

N O V É Z Á M KY

KOMÁRNO

ŠAĽA

ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
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Ďalšie informácie:

•
•
•

ŠTÚROVO

•
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Kapacita zariadenia je 38 miest.
Zariadenie má hlavnú a vedľajšiu budovu so záhradou okolo objektu a s ihriskom pre futbal a
basketbal. Ubytovanie sa poskytuje v dvoj- a trojlôžkových izbách, kúpeľne nie sú súčasťou izieb,
sú spoločné.
Starostlivosť a výchova sa zabezpečuje deťom vo veku od 3 do 18 rokov, až do osamostatnenia sa,
najdlhšie do 25 rokov v 2 samostatných skupinách a v 1 samostatnej špecializovanej skupine pre
deti s poruchami správania a 5 profesionálnych rodín.
Ďalšie služby: terapie - šport, turistika, arteterapia a muzikoterapia.

•
•
•

Kapacita zariadenia je 40 miest.
Zariadenie pozostáva z jednej budovy, ubytovanie je zabezpečené v jedno- až štvorlôžkových izbách so štandardným vybavením. Kúpeľne i toalety sú na chodbách.
Ďalšie služby: muzikoterapia, arteterapia, kaderník, manikúra, na požiadanie do zariadenia
dochádza odborný lekár a jeden krát do týždňa ošetrujúci lekár.

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Lipová 4, 943 01 Štúrovo
Marta Frániková
036/751 12 94
ludske.srdce@stonline.sk
www.ludske_srdce.szm.com/uvod.htm
občianske združenie
Marta Frániková
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Wbová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:

ŠTÚROVO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Námestie slobody č. 13, 943 01 Štúrovo
Kontaktná osoba: Ing. Ján Papšo
Telefón:		
036/ 751 11 10, 037/751 12 49
E-mail:		
dedsturovo@stonline.sk
webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Papšo
Poskytované služby: § 49 Detský domov – zákon č.305/2005 Z. z.

ŠAĽA

HUMANITNÉ ZDRUŽENIE
ĽUDSKÉ SRDCE

DED, DETSKÝ DOMOV
V ŠTÚROVE
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Kapacita zariadenia pre seniorov je 7 miest, domova sociálnych služieb 18 miest.
Ubytovanie je zabezpečené v dvoj- a trojlôžkových izbách s polohovateľnými lôžkami. Každá izba
má vlastné sociálne zariadenie s umývadlom, štandardné vybavenie nábytkom a chladničkou.
Na chodbách je kúpeľňa - časť sprchová a časť vaňová. Zariadenie je bezbariérové s výťahom a
plošinou.
Zariadenie sa v 2011 / 2012 rozšíri dostavbou, pričom sa s existujúcou budovou spojí spojovacou
chodbou cez strechu. Vznikne 25 nových miest (trinásť jednolôžkových a šesť dvojlôžkových izieb)
a vybuduje sa vlastná kuchyňa a práčovňa, čím dôjde ku skvalitneniu a rozšíreniu poskytovaných
služieb.
Zariadenie zabezpečuje aj opatrovateľskú službu v domácnostiach obyvateľov mesta Šurany.

•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 18 miest pre sociálne odkázaných občanov.
Poskytuje sa ubytovanie mužom i ženám, na dobu určitú.
Zariadenie pozostáva z dvanástich obytných kontajnerov – unimobuniek. Ubytovanie sa poskytuje v deviatich, v každom sú dve lôžka. Jedna unimobunka slúži ako hygienické zariadenie
(kúpeľňa, sprchy a toalety) pre ženy a druhá pre mužov.
Kuchyňa na prípravu stravy je vytvorená z ďalšej unimobunky.

KOMÁRNO

časť Kopec 18, 942 01 Šurany
Ing. Ľudovít Lenčéš
035/650 28 14
jesienka@surany.sk
www.surany.sk
obec Šurany
Ing. Ľudovít Lenčéš
§ 26 Útulok - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

•
•

•

ŠURANY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:
Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie:

•
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Matunáková č. 2, 942 01 Šurany
Mgr. Galina Šimeková, hlavná sestra
035/650 28 14
jesienka@surany.sk
www.surany.sk
obec Šurany
Ing. Ľudovít Lenčéš,
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.		
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠURANY

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:
			

ŠAĽA

DOMOV JESIENKA ŠURANY
- ÚTULOK

DOMOV JESIENKA
ŠURANY
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•

ŠURANY

Kapacita zariadenia je 33 miest.
Zariadenie poskytuje služby ľuďom závislým od drog, alkoholu a patologickým hráčom vo veku
od šestnásť rokov v dvoch budovách vzdialených od seba 1 km:
o Šurany, časť Nový svet - zrekonštruovaná budova bývalej školy. Poskytujú sa tu služby pre
zmiešanú komunitu, pre dvanásť mužov na prízemí budovy v troch štvorlôžkových izbách
a pre jedenásť žien na poschodí v dvoch štvorlôžkových a jednej trojlôžkovej izbe. Každé
poschodie má spoločné kúpeľne a toalety.
o Šurany, časť Okomáň - malý rodinný dom na samote s priľahlou veľkou záhradou a maštaľou
so zvieratami. Poskytujú sa tu služby pre desať mužov v šesťlôžkovej a štvorlôžkovej izbe,
sociálne zariadenia a kúpeľňa sú spoločné pre obe izby.
Ďalšie služby: skupinová a pracovná terapia, relaxačné techniky, do resocializačného programu je
zakomponovaný program dvanástich krokov AA a NA, klienti si môžu dokončiť vzdelanie,
zúčastňovať sa mítingu Anonymných alkoholikov v Nových Zámkoch a Šuranoch. Pre klientov sú
v rámci projektov v spolupráci s inými organizáciami zabezpečené kurzy práce s PC.

časť Kopec 14, 942 01 Šurany
Michal Krajmer
035/ 650 507
spoloksvvincenta@zoznam.sk
www.vincent.sk
občianske združenie Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
Mgr.Libuša Miháliková
§ 26 Útulok - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•

•

Kapacita zariadenia je 21 miest pre ľudí bez domova.
Služby sa poskytujú mužom, útulok funguje s celodenným pobytom.
Zariadenie tvoria tri budovy:
o Jednoposchodová zrekonštruovaná budova poskytuje ubytovanie na prízemí pre dvanásť
klientov, v štyroch trojlôžkových izbách. Každá izba má kúpeľňu s toaletou. Po dokončení
rekonštrukcie prvého poschodia sa rozšíri kapacita zariadenia o ďalších desať miest.
o V ďalšej budove sa nachádza kuchyňa, jedáleň a kaplnka.
o Rodinný dom s tromi trojlôžkovými izbami so spoločnou kúpeľnou a toaletou, v priľahlej
malej budove bola postavená za pomoci klientov pec na pečenie chleba v rámci pracovnej
terapie.
Zariadenie je obklopené veľkou záhradou a hospodárskym dvorom s chovom zvierat – sliepky,
kačice, kozy, prasce a ovce.

KOMÁRNO

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
Poskytované služby:

N O V É Z Á M KY

Ďalšie informácie:

•

68

Nový svet 35, 94201 Šurany
Bc. Ladislav Tatár
0907 797 503
nelegal@centrum.sk
www.nelegal.sk
občianske združenie NELEGÁL o.z.
Bc. Ladislav Tatár
§ 63 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých – zákon č. 305/2005 Z. z.

ŠURANY

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Štatutárny zástupca:
poskytované služby:

ŠAĽA

SOCIÁLNE CENTRUM
- ÚTULOK

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO
ŠURANY - OKOMÁŇ - NOVÝ SVET
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KOMÁRNO

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:

•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 1 miesto, domova sociálnych služieb 38 miest.
Ubytovanie sa poskytuje v jedno- až trojlôžkových izbách, ktoré majú toaletu a sprchový kút. Na
oddelení pre ležiacich sú trojlôžkové izby a oddelenie má spoločné toalety a kúpeľne na chodbe.
V zariadení je spoločenská miestnosť, kuchyňa, jedáleň a kultúrna miestnosť.

•
•
•

Kapacita zariadenia je 41 miest.
Zariadenie sa špecializuje na umiestnenie detí s ťažkým zdravotným postihnutím.
Bývanie je v bytových bunkách a v rodinnom dome.

KOMÁRNO

Adresa: 		
Brigádnická 1, 946 03 Dedina Mládeže
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslav Szabó
Telefón: 		
035/777 91 34
E-mail: 		
deddm@mail.t-com.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Poskytované služby: § 49 Detský domov - zákon č.305/2005 Z.z.

N O V É Z Á M KY

Hlavná 109, 946 54 Bajč
Mgr. Juraj Marek
035/768 11 41
dssmargareta@inmail.sk
www.dssmargareta.webnode.sk
obec Bajč
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

DEDINA MLÁDEŽE

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
BAJČ
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Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

ŠAĽA

DETSKÝ DOMOV
„DEDINA MLÁDEŽE“

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
MARGARÉTA

73

Ďalšie informácie:

•

HURBANOVO

•

74

Kapacita zariadenia núdzového bývania je 6 miest, krízového strediska 26 miest.
o V zariadení núdzového bývania sa poskytuje služba na dobu určitú pre rodičov s deťmi, ktorí
nemajú zabezpečené bývanie. Nachádza sa na druhom poschodí. Sú to tri izby, kúpeľňa
a toalety sú spoločné na chodbe,. Na poschodí sa ďalej nachádza spoločná kuchynka a
spoločenská miestnosť.
o Krízové stredisko sa nachádza na prvom poschodí budovy, s počtom izieb osem- Izby sú dvojaž štvorlôžkové, kúpeľne sú spoločné na poschodí, toalety pre chlapcov a dievčatá sú osobitne.
V zariadení je herňa pre malé deti, sanitná miestnosť, izolačná miestnosť pre chorých
a ambulancia.

•
•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 180 miest spolu.
Zariadenie tvorí dvojposchodová budova. Obytná časť pozostáva z dvanástich jednolôžkových,
tridsaťdeväť dvojlôžkových a tridsiatich trojlôžkových izieb.
Oba vchody (hlavný aj vedľajší) sú vybavené bezbariérovými vstupmi.
V zariadení sa nachádza modlitebná miestnosť, vlastná priemyselná televízia, šesť spoločenských
miestností, knižnica, moderná rehabilitačná miestnosť (vírivé vane, perličková kúpeľ, sauna).
Podľa potreby sa rehabilitácia prevádza aj na lôžku.
Ďalšie služby: muzikoterapia, ručné práce, spoločenské hry, premietanie, predčítavanie a internet
v vstupnej hale.

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Emília Nyitrayová
035/760 25 82
ddhurbanovo@stonline.sk
www.domovhurbanovo.szm.com
Nitriansky samosprávny kraj
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa: 		
Kontaktná osoba:
telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

HURBANOVO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa: 		
Komárňanská 135,947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Ing. Kornélia Leckésiová
Telefón: 		
035/760 22 08
E-mail: 		
kssoshurbanovo@gmail.com
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj
Poskytované služby: § 29 Zariadenie núdzového bývania - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 62 Krízové stredisko - zákon č.305/2005 Z. z.

ŠAĽA

,,MAGNÓLIA“
ZSS HURBANOVO

KRÍZOVÉ STREDISKO
,,SOS“ HURBANOVO
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•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 77 miest.
Budova zariadenia je štvorposchodová s výťahmi, vybavená spoločenskou miestnosťou,
telocvičňou a kaplnkou. V zariadení sú samostatné bytové jednotky, obyvatelia bývajú v dvojizbových bytových jednotkách a spoločne užívajú kúpeľňu, toaletu a predsienku.
Jedáleň sa nachádza na prízemí zariadenia.
Ďalšie služby: kaderníctvo a pedikúra.

946 01 Kameničná, časť Balvany 642
Bc. Soňa Slabeňáková – vedúca centra
035 / 779 12 11
oazis.dss@centrum.sk
www.oazis.sk
občianske združenie OAZIS
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 120 miest.
Budova  zariadenia je  jednoposchodová s výťahom, ubytovanie sa poskytuje v dvojlôžkových
izbách, toalety a kúpeľne sú spoločné na chodbe.
K dispozícii sú tri spoločenské miestnosti a jedáleň.
K zariadeniu patrí krásne okolie zahŕňajúce les s rozlohou 1,8 ha.
Ďalšie služby: poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v zariadení je zabezpečená prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (OAZIS- -ADOS s.r.o.).

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

N O V É Z Á M KY

Sládkovičova 30,94701 Hurbanovo
Mgr. Renáta Šuláková
035/760 33 55
dpdhurbanovo@mail.t-com.sk
www.hurbanovo.sk
mesto Hurbanovo
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.

KAMENIČNÁ

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
BARDOŇOVO
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Adresa :		
Kontaktná osoba :
Telefón :		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

ŠAĽA

OAZIS - OBČIANSKE ZDRUŽENIE DOMOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH

ZARIADENIE PRE SENIOROV
- SMARAGD

77

Ďalšie informácie:

•

KLÍŽSKA NEMÁ

•

78

Kapacita zariadenia pre seniorov je 72 miest, domova sociálnych služieb 18 miest.
• Zariadenie pozostáva z dvoch budov.
o V hlavnej budove A sa nachádza lôžková časť, izby sú štvorlôžkové, toalety a kúpeľne
sú spoločná na chodbách. V lôžkovej časti je kultúrna, spoločenská miestnosť, jedáleň
a práčovňa.
o V budove B sú samostatné bytové jednotky s dvojlôžkovými izbami, toaletou a kúpeľňou.
K dispozícii je kultúrna miestnosť, ambulancia a krásna terasa.
Okolie zariadenia je obklopené parkom a záhradou.

•
•
•

Kapacita zariadenia je 71 miest.
Budova je dvojposchodová , izby sú štvorlôžkové, toalety a kúpeľne sú na izbách.
V zariadení je jedáleň, spoločenská a kultúrna miestnosť.

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Poskytované služby: § 49 Detský domov - zákon č.305/2005 Z.z.

N O V É Z Á M KY

Adresa: 		
Rábska č.12, 946 03 Kolárovo
Kontaktná osoba: p. Tacmanová, poverená zastupovaním
Telefón: 		
035/777 14 20 , 0905 380 695
E-mail: 		
ddkolarovo@gmail.com
webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Nitriansky samosprávny kraj

KOLÁROVO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa: 		
Klížska Nemá č.1, 946 19 Klížska Nemá
Kontaktná osoba: Bc. Katalin Fábik
Telefón: 		
035/779 59 21, 0908 710 742
E-mail: 		
ddknema@stonline.sk
Webová stránka: 		
Zriaďovateľ:
obec Klížska Nemá
Poskytované služby: § 35 zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA

DETSKÝ DOMOV
KOLÁROVO

DOMOV DÔCHODCOV
V KLÍŽSKEJ NEMEJ
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KOLÁROVO

•
•
•
•
•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 80 miest, denného stacionára 20 miest.
Budova je štvorposchodová s výťahom, k dispozícii je aj nákladný výťah.
Ubytovanie sa poskytuje v jedno- až dvojizbových bytoch s toaletou a kúpeľňou.
V zariadení sa nachádza telocvičňa, kultúrna a spoločenská miestnosť a kaplnka.
V dennom stacionári sa poskytujú služby denne od 7:00 do 16:00 hod.
Okolie je obkolesené parčíkom.
V zariadení sa poskytuje aj stravovanie pre dôchodcov mesta Kolárovo, kapacita jedálne
je 50 miest.
Kapacita jedálne je 50 miest pre dôchodcov mesta Kolárovo.

•
•
•

•

Kapacita zariadenia je 70 miest.
Ubytovanie je nižšieho štandardu, toalety a kúpeľne sú na chodbách.
V zariadení sa poskytuje sociálna terapia, pracovná terapia v záhrade, alebo služba na vrátnici (hlavne ochrana klientov postihnutých alzheimerovou chorobou pred ich svojvoľným nevedomým opustením zariadenia), arteterapia formou kreslenia a maľovania, ale aj spevu a tanca,
resp. scénickej tvorby, záujmová činnosť v rámci krúžku tanečného, speváckeho, krúžku vyšívania,
háčkovania a štrikovania, kreslenie a maľovanie, modelovanie a výroba ozdôb a pod., krúžok
ručných prác a biblický krúžok úzko naviazaný na vieru a jej prehlbovanie realizovaný aj pravidelnými návštevami kňazov rôznych kresťanských cirkví
Ďalšie služby: - telefonovanie blízkym a príbuzným, písanie e-mailov pre potreby kontaktu klientov s rodinou, pomoc pri písaní listov a posielaní balíkov, pomoc pri riešení zložitých rodinných
situácií klientov a pri vybavovaní dávok v hmotnej núdzi.

KOMÁRNO

Darányiho 16, Nová Stráž, 945 01 Komárno 4
Bc. Dana Nagyová
035/778 21 06
dss.n.straz@stonline.sk
www.dafne.eu.sk
Nitriansky samosprávny kraj
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:

•
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Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo
PaedDr. László Kulich
035/777 22 92
zpskolarovo@gmail.com
www.ddkolarovo.sk
mesto Kolárovo
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 40 Denný stacionár - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 58 Jedáleň - zákon č. 448/2008 Z. z.

NOVÁ STRÁŽ

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

ŠAĽA

,,DAFNÉ“
ZSS NOVÁ STRÁŽ

ZARIADENIE PRE SENIOROV
A DENNÝ STACIONÁR
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Ďalšie informácie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Detský domov v Komárne zriadený ako centrum detí.
Kapacita zariadenia je 50 detí , z toho 22 detí je umiestnených v profesionálnych rodinách.
Štyri kmeňové skupiny v detskom domove.
Jedna samostatná skupina.
Jedna samostatná diagnostická skupina.
Dve špecializované samostatné skupiny pre deti zdravotne ťažko postihnuté.
Šestnásť profesionálnych rodín.
Jeden byt pre tehotné ženy a matky s deťmi podľa §57 ods.1.

•
•

•

Kapacita zariadenia je 143 miest.
Zariadenie pozostáva z 3 pavilónov.
o Pavilón „A“ - oddelenie pre imobilných a ťažko postihnutých seniorov - ubytovanie je v jednoalebo dvojlôžkových izbách.
o Pavilón „ B“ - oddelenie pre seniorov s poruchou pohybovou a mentálnou – dvojlôžkové izby.
o Pôvodný pavilón „ C „ - seniori bývajú sami na izbách, každý byt má svoje sociálne zariadenie.
Je tu štrnásť jednoizbových a tridsať dvojizbových bytov. Na každom poschodí je kultúrna spoločenská miestnosť.
Ďalšie služby: masáže, individuálne cvičenia na lôžku, kúpele vo výrivkovej vani.

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Špitálska 16, 945 05 Komárno
Eva Ipóthová
035/773 26 96
dpdkomarno@stonline.sk
www.komarno.sk
mesto Komárno
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

KOMÁRNO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
KOMÁRNO
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Adresa: 		
Ul. mieru č.3, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Dorotovičová
Telefón: 		
035/24 33 01
E-mail: 		
ded.komarno@stonline.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Poskytované služby: zákon č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

ŠAĽA

DOMOV DÔCHODCOV
KOMÁRNO

DETSKÝ DOMOV
KOMÁRNO
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Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:

•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 10 miest, domova sociálnych služieb 150 miest.
Budova je dvojposchodová, ubytovanie v zariadení je vytvorené ako bunkový systém  - dvojlôžkové
izby s toaletou a kúpeľňou. Na každej izbe sú polohovateľné postele. Na každom poschodí je
kuchynka a jedáleň, k dispozícii je aj schodolez.
Ďalšie služby: knižnica, pripojenie na internet, klienti majú možnosť starať sa o záhradku a
zúčastniť sa kurzov pečenia a v zariadení je k dispozícii kaderníctvo, pedikúra, manikúra, masáž a
rehabilitácia.

•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 95 miest.
V zariadení sa nachádzajú jedno- a dvojlôžkové izby s toaletou a kúpeľňou.
Jednotlivé oddelenia sú vytvorené podľa stupňa zdravotného postihnutia.
V zariadení je k dispozícii spoločenská miestnosť, kultúrna miestnosť a jedáleň.

KOMÁRNO

ul. Slobody 66, 945 01 Komárno
Mgr. Mária Tuchyňová, Bc. Róbert Sárközi
035 / 7731 353
oazis.dss@centrum.sk
www.oazis.sk
občianske združenie OAZIS
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

KOMÁRNO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
KOMÁRNO
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Adresa: 		
Zváračská 19, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Lengyelová
Telefón: 		
35/772 22 45
E-mail: 		
naruc@slovanet.sk, socialnanaruc@gmail.com
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
nezisková organizácia Náruč n.o.
Poskytované služby: § 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA

OAZIS - OBČIANSKE ZDRUŽENIE - DOMOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE DOSPELÝCH

NÁRUČ N.O.
KOMÁRNO
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Hradná 22, 945 01 Komárno
Juliana Koniarová
035/285 12 12
info@komarno.sk
www.komarno.sk
mesto Komárno
§ 60 Stredisko osobnej hygieny - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:

•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 10 miest.
Služba je poskytovaná denne v pracovných dňoch od 07:00 do 17:00 hod.
V zariadení sa poskytuje stravovanie, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, záujmová
činnosť a pracovná terapia pre občanov v dôchodkovom veku.
Stredisko poskytuje aj opatrovateľskú službu pre 12 klientov v domácom prostredí.

•
•
•

Služby sa poskytujú v pracovných dňoch od 14:00 do 18:00 hod.
Stredisko je  súčasťou sociálneho útulku pre bezdomovcov mesta Komárno.
V stredisku sú dve toalety, dva pisoáre, tri umývadlá a dva sprchovacie kúty.

KOMÁRNO

adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Wwebová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

N O V É Z Á M KY

Františkánov 15, 993 01 Komárno
MUDr. Viera Hargašová
035/771 34 34, 0910 939 641
diakonia@freemail.hu
www.diakonia.sk
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
§ 40 Denný stacionár - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 41 Opatrovateľská služba - zákon č. 448/2008 Z. z.

KOMÁRNO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
KOMÁRNO
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Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

ŠAĽA

STREDISKO OSOBNEJ HYGIENY PRE
BEZDOMOVCOV MESTA KOMÁRNO

STREDISKO EVANJELICKEJ
DIAKONIE KOMÁRNO
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•
•
•
•

Kapacita útulku je maximálne 32 osôb pre sociálne odkázaných občanov.
Služby sa poskytujú osamelým rodičom s deťmi, osamelým mužom a ženám. Uprednostňujú sa
rodičia s deťmi.
Zariadenie pozostáva z UNIMO buniek s dvomi lôžkami.
Útulok funguje s celodenným pobytom, do útulku môžu byť umiestnení občania, ktorí majú
trvalý pobyt na území mesta Komárno.

Ďalšie informácie:

•
•
•

Kapacita zariadenia je 20 miest pre osoby s ľahkým a stredne ťažkým mentálnym postihnutím od
15 rokov bez vekového obmedzenia.
Ďalšie služby: arteterapia a prezentácia vlastnoručne vytvorených predmetov z hliny, dreva
a tkaniny, ktoré zabezpečujú pre klientov sebadôveru a radosť zo spoločenského ohodnotenia.
Zariadenie ma priznaný štatút chráneného pracoviska pre tkáčsku a keramickú dielňu.

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Adresa:		
Priateľstva 2, 945 01 Komárno
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Múčková
Telefón:		
035/770 25 94
E-mail:		
zpmpkn@stonline.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
občianske združenie Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Poskytované služby: § 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Hradná 22, 945 01 Komárno
Zuzana Balázs
035/285 12 12
info@komarno.sk
www.komarno.sk
mesto Komárno
§ 26 Útulok - zákon č. 448/2008 Z. z.

KOMÁRNO

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
KOMÁRNO
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Adresa:		
Kontaktná osoba
Telefón:		
E-mail:		
Wwebová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

ŠAĽA

ZDRUŽENIE NA POMOC ĽUĎOM
S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM

SOCIÁLNY ÚTULOK PRE
BEZDOMOVCOV MESTA KOMÁRNO
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Ďalšie informácie:

•
•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 30 miest, domove sociálnych služieb 23 miest.
Ubytovanie je v dvoj- a jednolôžkových izbách v pavilónoch A a B v atraktívnom prostredí
v rekreačnom areáli Patince. Izby sú formou bunkového systému s toaletou a sprchou s
protišmykovou podlahou. Každá izba má balkón, káblovú TV a pripojenie na internet.
V zariadení je spoločenská miestnosť a jedáleň.
V rekreačnom  areáli sa poskytujú služby wellness pre klientov zariadenia so zľavou.

Ďalšie informácie:

•
•
•

Kapacita zariadenia je 16 miest.
Ubytovanie sa poskytuje v dvoch jednolôžkových a siedmich dvojlôžkových izbách.
V zariadení je k dispozícii spoločenská miestnosť s TV, jedáleň a práčovňa.

KOMÁRNO

Adresa:		
Mierová ul. 148/54, 946 57 Svätý Peter
Kontaktná osoba: Judita Badalová
Telefón:		
035/768 52 82
E-mail:		
dssduha@pobox.sk
Webová stránka:		
Zriaďovateľ:
nezisková organizácia DSS ,,Dúha“ Svätý Peter n.o.
Poskytované služby: § 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Patince č. 303, Patince
Mgr. Iveta Latringová
0905 916 218
balogh.attila1@stonline.sk
www.zssvah.szm.com
RICCIO, n.o.
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

SVÄTÝ PETER

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
PATINCE

90

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail:		
webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

ŠAĽA

DSS ,,DÚHA“
SVÄTÝ PETER, N.O.

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB VÁH PATINCE
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Ďalšie informácie:

•
•
•
•

Kapacita zariadenia podporovaného bývania je 6 miest, resocializačného strediska 12 miest.
Zariadenie stojí na veľkom pozemku a bývalé hospodárske budovy rysujú dobrú perspektívu pre
komplexnejšiu resocializačnú činnosť- poskytuje možnosť vytvárania chránených pracovísk pre
klientov.
Nachádza sa tu veľa stromov a alejí. Na pozemku je dostatok miesta pre parky a ihriská.
Značná časť pozemku sa už využíva na pestovanie ovocia a zeleniny.

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

Hlavná č. 63, 946 65 Vrbová nad Váhom
Hilda Forróová
035/779 21 26, 0908 120 571, 0905 719 334
zpsvrba@pnet.sk
www.zpsvrba.sk
nezisková organizácia Sociálne služby VRBA n.o.
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 30 miest, domova sociálnych služieb 40 miest.
Zariadenie disponuje priestrannými jedno- a dvojlôžkovými izbami vybavenými posteľami, úložnými
skrinkami a kútikom na sedenie. Súčasťou izieb je aj priestranná toaleta a kúpeľňa so sprchovým kútom.
V zariadení je spoločenská miestnosť, jedáleň, kaplnka a knižnica, na každom poschodí sa nachádza
TV.
V okolí zariadenia je parčík s oddychovou zónou.
V zariadení je tridsať voľných miest (január 2011).

KOMÁRNO

Hlavná 196, 946 21 Veľké Kosihy
Mgr. Kálmán Szócs
035/779 71 50
nadej@resocializacia.sk
www.resocializacia.sk
nezisková organizácia Nádej – Reménység n.o.
§ 34 Zariadenie podporovaného bývania - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 63 Resocializačné stredisko pre drogovo závislých a inak závislých - zákon č.305/2005 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón:		
E-mail:		
Webova stránka:
Zriadovateľ:
Poskytované služby:
			

VRBOVÁ NAD VÁHOM

VEĽKÉ KOSIHY

N O V É Z Á M KY

KOMÁRNO

ŠAĽA

NÁDEJ
– REMÉNYSÉG N.O.

ŠAĽA

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – SOCIÁLNE
SLUŽBY VRBA N.O.
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ŠAĽA

POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

•
•

Strava sa pripravuje a vydáva iba počas pracovných dní v týždni.
Pripravuje sa iba racionálna strava.

Dekana Ščasného 1826/1, 951 31 Močenok
Darina Holovičová, riaditeľka n. o.
037/778 10 36, 0911 121 467
barlicka@barlicka.sk
www.barlicka.sk
nezisková organizácia Barlička, n. o.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 20 miest, klientom sú k dispozícii väčšinou dvojlôžkové izby, k dispozícii sú
aj trojlôžkové.
Sociálne zariadenia (sprcha, toaleta) nie sú na izbách, sú súčasťou spoločných priestorov.
Zariadenie sa špecializuje na poskytovanie sociálnej starostlivosti občanom s alzheimerovým
ochorením.
Zariadenie je schopné poskytnúť služby okamžite, nie sú evidovaní žiadni čakatelia.
(Január 2011)

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

N O V É Z Á M KY

Diakovce č. 463, 925 81 Diakovce
Margita Vargová, vedúca strediska
031/771 47 01
diakovce@nextra.sk
www.diakovce.sk
Obec Diakovce
§ 58 Jedáleň - zákon č. 448/2008 Z. z.

MOČENOK

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
DIAKOVCE
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Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

ŠAĽA

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
BARLIČKA N. O. MOČENOK

STREDISKO SOCIÁLNEJ
STAROSTLIVOSTI DIAKOVCE
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•
•
•
•

Kapacita zariadenia predstavuje 40 miest.
K dispozícii sú dvojlôžkové izby, sociálne zariadenia sú spoločné na chodbe.
Obyvateľom domova je k dispozícii samostatná kuchynka na prípravu ich vlastných jedál.
V priestoroch domova sa nachádza aj kaplnka, kde sa uskutočňujú omše.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•

MOČENOK

•
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Sv. Gorazda 553/28, 951 31 Močenok
ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
037/778 12 27, 0903 449 964
kkp@wmx.sk
www.kkp.sk
Komunita Kráľovnej pokoja
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 49 Detský domov - zákon č.305/2005 Z. z.

Kapacita domova sociálnych služieb predstavuje 54 miest.
Klientom sú k dispozícii dvoj- a trojlôžkové izby.
Sociálne zariadenia (sprcha, toaleta) nie sú na izbách, sú súčasťou spoločných priestorov.
Zariadenie ponúka bohatú sieť podporných služieb spojených s pracovnou terapiou (práca v
domácnosti, kuchyni, poľnohospodárske práce), vzdelávacími možnosťami (kurzy, vzdelávacie
aktivity), rozvojom samostatnosti ako aj so spoločenským životom ľudí odkázaných na pomoc
inej osoby.
Zariadenie prioritne poskytuje svoje služby ľuďom bez rodinného zázemia.

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

N O V É Z Á M KY

Sv. Gorazda 569, 951 31 Močenok
Ing. Eleonóra Justusová, riaditeľka
037/655 28 66
ddmocenok@slovanet.sk
www.mocenok.sk
Obec Močenok
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.

MOČENOK

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

ŠAĽA

KOMUNITA KRÁĽOVNEJ POKOJA
MOČENOK

DOMOV DÔCHODCOV
MOČENOK

99

Ďalšie informácie:

•
•

Kapacita zariadenia predstavuje 14 miest.
Prevádzka zariadenia je ambulantná (denný stacionár), v pracovné dni týždňa od 6:00 do 16:30
hod.
• V domove sociálnych služieb sa poskytuje starostlivosť deťom a dospelým s:
o telesným postihnutím,
o duševnými poruchami a poruchami správania,
o telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania,
o v domove možno poskytnúť starostlivosť aj dieťaťu či dospelému s telesným postihnutím
alebo s duševnými poruchami, ktorý je zároveň zmyslovo postihnutý.
• Domov sociálnych služieb poskytuje služby prijímateľom vo veku od jedného roku bez obmedzenia hornej hranice veku, ktorí boli posúdení ako odkázaní na pomoc inej osoby a potrebujú sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Dom s opatrovateľskou službou, Šaľa - Veča
Adresa: 		
Narcisová 1948/19 , 927 05 Šaľa - Veča
Kontaktná osoba: Drahoslava Benčíková, vedúca sestra
Telefón: 		
031/770 55 67
E-mail: 		
osss@sala.sk
Webová stránka:
www.oss.sala.sk
Zriaďovateľ:
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa (príspevková organizácia mesta Šaľa)
Poskytované služby: § 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - zákon č. 448/2008 Z. z.
			
§ 59 Práčovňa - zákon č. 448/2008 Z. z.
Ďalšie informácie:

•
•
•
•
•

Klientom sú k dispozícii malometrážne jednoizbové byty v Šali a jedno- až dvojizbové byty vo
Veči. Klienti majú možnosť zariadiť si byt vlastným nábytkom.
Celkovo je v domoch s opatrovateľskou službou k dispozícii 53 bytov, v Šali 32 a v mestskej časti
Veča 21 bytov.
DOS Šaľa je trojposchodová budova (činžiak) bez výťahu, DOS Veča je sedemposchodová budova
(činžiak) s výťahom.
Opatrovateľská služba je poskytovaná najdlhšie po dobu osem hodín.
Klientom sa poskytuje opatrovateľská služba, sociálne poradenstvo, ubytovanie, donáška stravy,
upratovanie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a vytvárajú sa podmienky pre záujmovú činnosť.

KOMÁRNO

Dom s opatrovateľskou službou Šaľa
Adresa: 		
V. Šrobára 572/11, 927 01 Šaľa
Kontaktná osoba: Elena Semetková, vedúca sestra
Telefón: 		
031/770 45 01

N O V É Z Á M KY

Okružná 1026/11, 927 01 Šaľa
Gabriela Kochláňová, vedúca zariadenia
031/770 32 60
osss@sala.sk
www.oss.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 			
(príspevková organizácia mesta Šaľa)
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
ŠAĽA
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Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
			
Poskytované služby:

ŠAĽA

DOMY S OPATROVATEĽSKOU
SLUŽBOU ŠAĽA

DOMOV SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB ŠAĽA
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E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
			
Poskytované služby:

osss@sala.sk
www.oss.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 			
(príspevková organizácia mesta Šaľa)
§ 58 Jedáleň - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

ŠAĽA

•
•
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Jedálne vydávajú stravu iba počas pracovných dní v týždni.
Pripravuje sa racionálna aj diabetická strava.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 15 miest.
Služby sa poskytujú mužom (9 miest) i ženám (6 miest).
Nocľaháreň poskytuje prechodné ubytovanie iba počas zimných mesiacov (december – marec)
klientom s trvalým pobytom v meste Šaľa, v odôvodnených prípadoch i mimo mesta Šaľa.
Ubytovanie sa poskytuje denne od 17:00 do 7:00 hod. nasledujúceho rána vrátane soboty
a nedele.
Nocľaháreň je nízkoprahová, pre účely využívania jej služieb nie je potrebné lekárske vyšetrenie.
V zariadení platí zákaz požívania alkoholických nápojov, fajčenia ako aj agresívneho správania.

KOMÁRNO

Partizánska ul. 1, 927 01 Šaľa
Mgr. Vlasta Vargová
031/770 60 84
osss@sala.sk
www.oss.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 			
(príspevková organizácia mesta Šaľa)
§ 25 Nocľaháreň - zákon č. 448/2008 Z. z.

N O V É Z Á M KY

Jedáleň pri Domove sociálnych služieb
Adresa:		
Okružná ul. 11, 927 01 Šaľa
Kontaktná osoba: Božena Vargová, stravná referentka
Telefón: 		
031/770 32 60

Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
			
Poskytované služby:

ŠAĽA

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Jedáleň pri Zariadení pre seniorov
Adresa:		
Nešporova ul. 21, 927 01 Šaľa
Kontaktná osoba: Eva Hambálkóová, stravná referentka
Telefón: 		
031/770 45 01

ŠAĽA

NOCĽAHÁREŇ PRE ĽUDÍ
BEZ DOMOVA ŠAĽA

JEDÁLNE
ŠAĽA
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•
•
•
•

ŠAĽA

Kapacita zariadenia je 11 miest.
Služby sa poskytujú iba mužom, pre potreby útulku je vyčlenený štvorizbový byt.
Útulok poskytuje prechodné ubytovanie klientom, ktorí majú v meste trvalý pobyt, v odôvodnených prípadoch i mimo mesta Šaľa.
Ubytovanie sa poskytuje denne od 17:00 do 8:00 hod. nasledujúceho rána, v sobotu od 16:15 do
7:00 hod. a v nedeľu od 7:00 do 22:00 hod.
Pre účely využívania služieb útulku je potrebné potvrdenie od lekára o tom, že občan netrpí
žiadnym prenosným infekčným ochorením.

Narcisová 19, 92705 Šaľa-Veča
Drahoslava Benčíková, vedúca zariadenia
031/ 772 12 88
osss@sala.sk
www.oss.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 			
(príspevková organizácia mesta Šaľa)
§ 29 Zariadenie núdzového bývania - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•

Pre účely zariadenia núdzového bývania slúžia dva byty v mestskej časti Veča, dvoj- a trojizbový.
Kapacita zariadenia predstavuje možnosť poskytnúť služby 5 osamelým rodičom s deťmi. Každá
rodina má samostatnú izbu a spoločne zdieľané priestory kuchyne, kúpeľne a toaliet.

KOMÁRNO

Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
			
Poskytované služby:

N O V É Z Á M KY

Ďalšie informácie:

•
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Jazerná ul. 584/22, 927 01 Šaľa
Mgr. Vlasta Vargová
031/770 60 84
osss@sala.sk
www.oss.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 			
(príspevková organizácia mesta Šaľa)
§ 26 Útulok - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA-VEČA

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY

Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
			
Poskytované služby:

ŠAĽA

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO
BÝVANIA ŠAĽA

ÚTULOK PRE ĽUDÍ
BEZ DOMOVA ŠAĽA
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Ďalšie informácie:

•
•
•

Kapacita zariadenia je 20 miest.
K dispozícii sú jedno- až trojlôžkové izby, sociálne zariadenia na izbe i na chodbe.
V rámci schváleného projektu sa predpokladá navýšenie miest v zariadení na 80, pričom 60 miest by bolo v zariadení pre seniorov a 20 miest v zariadení opatrovateľskej služby (zariadenie, v
ktorom sa poskytuje opatrovateľská služba osobe, ktorej nemožno poskytovať v opatrovateľskú
službu v domácnosti). Predpokladaný termín otvorenia zariadenia s vyššou kapacitou je rok 2013.

•
•

Krížna č. 4, 927 01 Šaľa
Mgr. Katarína Hajdu, riaditeľka
0903 967 973, 0918 540 645
katka@hajdu.sk
www.aupairservice.sk
§ 41 Opatrovateľská služba - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 58 Jedáleň (donáška stravy) - zákon č. 448/2008 Z. z.

poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácnosti osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav
donáška stravy (obedov) do domácnosti osobám, ktoré nemajú zabezpečené základné životné
potreby, osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, resp. sú vzhľadom na zdravotné postihnutie,
alebo nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na danú službu

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH, OKRESNÁ RADA ŠAĽA
adresa:		
kontaktná osoba:
telefón: 		
e-mail: 		
webová stránka:
zriaďovateľ:
poskytované služby:
			
Ďalšie informácie:

•
•

Krížna č. 4, 927 01 Šaľa
Ľudovít Dojčan, vedúci strediska
031/770 78 74, 0903 155 278
szzpsala@salamon.sk
www.szzp.sk
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
§ 19 Sociálne poradenstvo - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 47 Požičiavanie pomôcok - zákon č. 448/2008 Z. z.

ŠAĽA

Nešporova 1011/21 , 927 01 Šaľa
Lada Vyhnáliková, vedúca zariadenia
031/770 45 01
osss@sala.sk
www.oss.sala.sk
Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa 			
(príspevková organizácia mesta Šaľa)
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.

adresa:		
kontaktná osoba:
telefón: 		
e-mail: 		
webová stránka:
poskytované služby:
			
Ďalšie informácie:

KOMÁRNO

Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
			
Poskytované služby:

AU PAIR SERVICE, ŠAĽA

N O V É Z Á M KY

N O V É Z Á M KY

KOMÁRNO

ŠAĽA

ZARIADENIE PRE SENIOROV
(DOMOV DÔCHODCOV) ŠAĽA

poskytovanie základného, špecializovaného poradenstva pre osoby so zdravotným postihnutím
činnosť klubu zdravotne postihnutých (denné centrum pre občanov so zdravotným postihnutím)
v rámci služieb OSS Šaľa
poskytovanie pomôcok občanom so zdravotným postihnutím, poradenstvo pri ich zabezpečovaní

adresa:		
ul. P. Pázmánya 51/19, 927 01 Šaľa
kontaktná osoba: Sestra Lujza Brčáková
telefón: 		
0910 136 907
e-mail: 			
webová stránka:
www.charitatt.sk
poskytované služby: § 41 Opatrovateľská služba - zákon č. 448/2008 Z. z.
Ďalšie informácie:

•
•
106

ŠAĽA

ŠAĽA

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA, POBOČKA ŠAĽA

poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácnosti osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav
charitatívna služba v rodinách
107

Hlavná 589, 925 71 Trnovec nad Váhom
Edita Kočišová
031/778 15 14
obec@trnovecnadvahom.sk
www.trnovecnadvahom.sk
Obec Trnovec nad Váhom
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie:

•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov sú 2 miesta a domova sociálnych služieb 16 miest.
K dispozícii sú dvojlôžkové izby, sociálne zariadenia sú väčšinou spoločné na chodbe, okrem troch
izieb.
Zariadenie je aj v časti domova sociálnych služieb orientované predovšetkým na klientov z radov
seniorov, resp. starších občanov.

•
•
•

Kapacita zariadenia je 16 miest spolu.
Klientom sú k dispozícii dvojlôžkové izby, pričom majú možnosť zariadenia izieb vlastným nábytkom.
Sociálne zariadenia (sprcha, toaleta) sú spoločné.

KOMÁRNO

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

N O V É Z Á M KY

Čerešňový rad 1282 , 925 82 Tešedíkovo
Viera Udvarosová, vedúca zariadenia
031/779 52 06
tesedikovo@tesedikovo.sk
www.tesedikovo.sk
Obec Tešedíkovo
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 58 Jedáleň - zákon č. 448/2008 Z. z.

TRNOVEC NAD VÁHOM

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
TEŠEDÍKOVO
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Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			
			

ŠAĽA

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY TRNOVEC NAD VÁHOM

DOM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB TEŠEDÍKOVO
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•
•
•
•

Kapacita zariadenia je 30 miest.
Klientom sú k dispozícii väčšinou dvojlôžkové izby, k dispozícii sú aj jednolôžkové.
Sociálne zariadenia (sprcha, toaleta) nie sú na izbách, sú súčasťou spoločných priestorov.
Zariadenie sa špecializuje na poskytovanie sociálnej starostlivosti občanom s alzheimerovým
ochorením.

Vlčany č. 97, 925 84 Vlčany
Mgr. Katarína Józsová
031/779 42 00 kl. 15
katarina.jozsova@obecvlcany.sk
www.obecvlcany.sk
Obec Vlčany
§ 35 Zariadenie pre seniorov - zákon č. 448/2008 Z. z.
§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby - zákon č. 448/2008 Z. z.

Ďalšie informácie:

•
•
•
•

Kapacita zariadenia pre seniorov je 8 miest a zariadenia opatrovateľskej služby 18 miest.
Klientom sú k dispozícii dvojlôžkové izby, v prípade požiadavky klienta môžu za príslušnú úhradu
obývať izbu aj samostatne.
Sociálne zariadenia (sprcha, toaleta) sú súčasťou každej izby.
Zariadenie prešlo celkovou rekonštrukciou (vonkajšie aj vnútorné priestory).

KOMÁRNO

Ďalšie informácie:

Adresa:		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:
			

N O V É Z Á M KY

Vlčany č. 4, 925 84 Vlčany
Darina Holovičová, riaditeľka n. o.
031/779 40 34, 0911 216 437
barlicka@barlicka.sk
www.barlicka.sk
nezisková organizácia Barlička, n. o.
§ 38 Domov sociálnych služieb - zákon č. 448/2008 Z. z.

VLČANY

ŠAĽA
KOMÁRNO
N O V É Z Á M KY
VLČANY
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Adresa: 		
Kontaktná osoba:
Telefón: 		
E-mail: 		
Webová stránka:
Zriaďovateľ:
Poskytované služby:

ŠAĽA

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ
SLUŽBY VLČANY

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,
BARLIČKA, N. O. VLČANY
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Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Nové Zámky - Komárno - Šaľa

7. AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O SOCIÁLNU SLUŽBU A VZORY FORMULÁROV

7. AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O SOCIÁLNU
SLUŽBU A VZORY FORMULÁROV
Postup pri sociálnej  službe podľa § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40 a
§ 41.
Občan musí byť posúdený z hľadiska odkázanosti na vybratú sociálnu
službu.
Občan vyplní „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“.
• V žiadosti vyplní občan svoje osobné údaje a vyberie a označí z uvedenej ponuky
len jeden druh sociálnej služby, na ktorú bude ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej
služby v rámci posudkového procesu posúdený. Zároveň si vyberie len jednu formu
sociálnej služby (pobytovú, terénnu). Vyberie si teda to, čo si myslí, že momentálne
bude riešiť jeho sociálnu situáciu.
• Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Uvedené tlačivo je potrebné nechať
potvrdiť zmluvným (obvodným) lekárom v mieste trvalého bydliska. Toto tlačivo
predkladá občan v tom prípade, ak nemá k dispozícii vyjadrenie svojho ošetrujúceho
(zmluvného) lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa
z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
Vyplnenú a podpísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ aj s
potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo iným lekárskym potvrdením občan doručí
na obec, mesto alebo vyšší územný celok.
Po obdržaní vyššie uvedenej žiadosti s potvrdeným lekárskym nálezom obec, mesto
alebo vyšší územný celok vydá lekársky posudok a v domácnosti klienta vykoná
sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku bude občanovi vydaný posudok o
odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude určený stupeň
odkázanosti v stupnici od I. - VI. a navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môže občan
požiadať formou podania žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si občan
podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe
ktorej bude s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“
• Občan v žiadosti uvedie vybratého poskytovateľa sociálnej služby.
• Prílohou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu, potvrdenie o príjme a ďalšie prílohy, ktoré sú uvedené v žiadostiach o
poskytnutie sociálnych služieb.
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Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Nové Zámky - Komárno - Šaľa

7. AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O SOCIÁLNU SLUŽBU A VZORY FORMULÁROV

POSTUP PRE ZÍSKANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA
OSTATNÝCH PARAGRAFOV, KEDY SA NEVYŽADUJE
POSUDOK O ODKÁZANOSTI OBČANA NA VYBRATÚ
SOCIÁLNU SLUŽBU.

Ak chce občan príspevok na prepravu, príspevok na osobného asistenta alebo chce,
aby ho opatroval doma člen rodiny alebo iný blízky človek, podá si žiadosť na miesto
príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Občan si podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na
základe ktorej bude s občanom uzavretá „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“
• Občan v žiadosti uvedie vybratého poskytovateľa sociálnej služby.
• Prílohou žiadosti musí byť potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
resp. rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a posledné rozhodnutie
(aktuálny rok) zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku a doklad o majetkových
pomeroch (t. j. tlačivo „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby“, ktoré je prílohou
žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára).

POSTUP PRE ZÍSKANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA § 25, §
26, § 27, § 28 A § 29 (NOCĽAHÁREŇ, ÚTULOK, DOMOV NA
POL CESTE, NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM, ZARIADENIE
NÚDZOVÉHO BÝVANIA)
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa nepodáva.

KAM ZASLAŤ FORMULÁRE ŽIADOSTI.
Formuláre je potrebné zaslať na obec, v ktorej občan býva, ak žiada o sociálnu službu:
• v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu (§33),
• v zariadení pre seniorov (§35),
• v zariadení opatrovateľskej služby (§36),
• v dennom stacionári (bývalých klubov dôchodcov) (§40),
• opatrovateľskú službu (§41),
• prepravnú službu (§42),
• a odľahčovaciu službu (§54),
Formuláre je potrebné zaslať na Úrad samosprávneho kraja, kam patrí obec, v ktorej
občan býva, ak občan žiada o sociálne služby:
• v zariadení dočasnej starostlivosti o deti (§ 32),
• v zariadení podporovaného bývania (§ 34),
• v rehabilitačnom stredisku (§ 37),
• v domove sociálnych služieb (§ 38),
• v špecializovanom zariadení (§ 39),
• v integračnom centre(§ 57).
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VZOR
ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA
SOCIÁLNU SLUŽBU
Adresa:
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
tel. 00421/ 37/ 69229 01, 69229 39, 6922952, 6922953
1. Žiadateľ
meno a priezvisko ................................................................................................................................
rodné priezvisko ...................................................................................................................................
2. Dátum narodenia .................................... č. obč. preukazu....................................................
3. Adresa
trvalého pobytu ....................................................................................................................................
PSČ ............................................ okres ....................................................................................................
telefón ....................................... e-mail .................................................................................................
Prechodný pobyt ..................................................................................................................................
4. Štátne občianstvo .........................................................................................................................
5. Rodinný stav (hodiace sa zaškrtnite):
slobodný/á
ženatý
vydatá
rozvedený/á
ovdovený/á
Žije s druhom (družkou) ...............................................................................................................
6. Ak je žiadateľ dôchodca – druh dôchodku .....................................................
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7. Druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená (hodiace sa
zaškrtnite):
domov sociálnych služieb
špecializované zariadenie
zariadenie podporovaného bývania
rehabilitačné stredisko
8. Forma sociálnej služby (hodiace sa zaškrtnite):
denný pobyt
týždenný pobyt
celoročný pobyt
9. Ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony:
zákonný zástupca:
meno a priezvisko ................................................................................................................................
adresa ...................................................................................... PSČ .......................................................
telefón ...................................................... e-mail .................................................................................
10. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu, resp. rodinného príslušníka).
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti a som si
vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií.
Dňa : .............................
............................................................
čitateľný vlastnoručný podpis
žiadateľa
(zákonného zástupcu)
11. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých
Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra podľa zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na
účel posúdenia odkázanosti na sociálnu službu až do vydania rozhodnutia o
odkázanosti
na sociálnu službu. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho
písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona
číslo 428/2002.
Dňa : .............................

.............................................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa
(zákonného zástupcu)
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12. Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom
zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu
Dňa : .............................

......................................................
Pečiatka a podpis lekára

VZOR
LEKÁRSKY NÁLEZ NA ÚČELY POSÚDENIA
ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
Podľa § 49 odst. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti
vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zmluvný lekár“).
Meno a priezvisko: ...................................................................
Dátum narodenia: ....................................................................
Bydlisko: .......................................................................................
I. Anamnéza :
a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob liečby, hospitalizáciu)
b) subjektívne ťažkosti:
II. Objektívny nález:
Výška: 			

Hmotnosť: 		

TK (krvný tlak):		

P(pulz):

BMI (body mass index):

Habitus:
Orientácia:
Poloha:
Postoj:
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Chôdza:
Poruchy kontinencie:
II.A*
Pri interných ochoreniach uviesť fyzikálny nález a doplniť výsledky odborných
vyšetrení, ak nie sú uvedené v priloženom náleze, to znamená
- pri kardiologických ochoreniach funkčné štádium NYHA,
- pri cievnych ochoreniach končatín funkčné štádium podľa Fontainea,
- pri hypertenzii stupeň podľa WHO,
- pri pľúcnych ochoreniach funkčné pľúcne vyšetrenie (spirometria),
- pri zažívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia,...),
- pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkčné štádium,
- pri diabete dokumentovať komplikácie (angiopatia, neuropatia, diabetická noha),
- pri zmyslových ochoreniach korigovateľnosť, visus, perimeter, slovná alebo
objektívna audiometria,
- pri psychiatrických ochoreniach priložiť odborný nález,
- pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyšetrením IQ,
- pri urologických ochoreniach priložiť odborný nález,
- pri gynekologických ochoreniach priložiť odborný nález,
- pri onkologických ochoreniach priložiť odborný nález s onkomarkermi, TNM
klasifikácia,
- pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priložiť odborný nález.
* Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby,
nevypisuje sa fyziologickýnález.
II. B*
Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch
a) popísať hybnosť v postihnutej časti s funkčným vyjadrením (goniometria
v porovnaní s druhou stranou),
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.....................................................
					
podpis lekára, ktorý lekársky nález
				
vypracoval a odtlačok jeho pečiatky
*Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia.
Poznámka:
Zdravotné výkony na účely zákona č 448./2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) sa
poskytujú za úhradu. Podľa § 81 písm. x) uhrádza vyšší územný celok poskytovateľovi
zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na
sociálnu službu.

VZOR
SOCIÁLNY POSUDOK
Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť  základné sociálne aktivity
(vyplní posudzujúci sociálny pracovník)
Meno a priezvisko posudzovanej osoby:
Adresa trvalého pobytu:
Dátum narodenia:

ČASŤ I.
SEBAOBSLUŽNÉ ÚKONY

a) Hygiena

Úkony sebaobsluhy
osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby,
nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na
rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov)
celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím
vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte

b) priložiť ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitačný nález (FBLR
nález), röntgenologický nález (RTg nález), elektromyografické vyšetrenie (EMG),
elektroencefalografické vyšetrenie ( EEG) , počítačová tomografia (CT), nukleárna
magnetická rezonancia (NMR), denzitometrické vyšetrenie, ak nie sú uvedené v
priloženom odbornom náleze.

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

III. Diagnostický záver (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkčným
vyjadrením)
V .................................................... dátum ...............................

		
c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

Úkony sebaobsluhy
porciovanie stravy
obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
kŕmenie a pomoc pri pití
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Úkony sebaobsluhy

áno
nie

sprievod na toaletu
pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
účelná očista po toalete
sprievod z toalety
podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej
misy a močovej fľaše
ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením, nasadenie
a výmena plienky

áno
nie

výber oblečenia, rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb
obliekanie, obúvanie
vyzliekanie, vyzúvanie

			
e) Mobilita, motorika
Úkony sebaobsluhy

sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
polohovanie
pomoc pri manipulácii s predmetmi (uchopenie lyžičky, zapínanie
gombíkov)
obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť
nákup potravín a iného spotrebného tovaru
príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
donáška jedla do domu
umytie riadu
bežné upratovanie v domácnosti
obsluha bežných domácich spotrebičov
starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
starostlivosť o lôžko
vynášanie drobného odpadu do zbernej

					
d) Obliekanie, vyzliekanie
Úkony sebaobsluhy
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áno
nie

smetnej

nádoby

donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo
vykurovacích telesách a ich čistenie
ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti
(administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad
zabezpečenie úhrady platieb)
Medzizáver:

áno
nie

ČASŤ III.                                                            
ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY
a) sprievod
Úkony základných sociálnych aktivít

Medzizáver:

ČASŤ II.
ÚKONY STAROSTLIVOSTI O SVOJU DOMÁCNOSŤ

áno
nie

na lekárske vyšetrenie
na vybavenie úradných záležitostí
do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
pri záujmových činnostiach

b)
Úkony základných sociálnych aktivít

áno
nie

predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca
najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej
korešpondencie a pri nakupovaní
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c) tlmočenie
Úkony základných sociálnych aktivít

áno
nie

Tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá
má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných
záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach
Tlmočenie pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní
úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri
nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach

Meno a priezvisko, podpis posudzujúceho sociálneho pracovníka
V …………………………………., dňa ………………………….

Medzizáver:

ČASŤ IV.
DOHĽAD PRI ÚKONOCH SEBAOBSLUHY, ÚKONOCH
STAROSTLIVOSTI O SVOJU DOMÁCNOSŤ A PRI VYKONÁVANÍ
ZÁKLADNÝCH SOCIÁLNYCH AKTIVÍT
Úkony dohľadu
potreba dohľadu v určenom čase
potreba nepretržitého dohľadu
Medzizáver:

áno
nie

VZOR
ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY
O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o sociálnych službách“). Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má
poskytovať sociálna služba:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa pre korešpondenciu:
Štátne občianstvo:
Rodinný stav:
Kontaktná osoba:

Návrh druhu sociálnej služby:

Telefónne číslo:
Druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať: (druh vyznačte symbolom „X“)

Záver posudzovania
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domov sociálnych služieb
špecializované zariadenie
rehabilitačné stredisko
zariadenie podporovaného bývania
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Forma poskytovanej sociálnej služby: (formu vyznačte symbolom „X“)
celoročná
týždenná
ambulantná
Deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby:
deň začatia poskytovania sociálnej služby
čas poskytovania sociálnej služby
Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu:
Číslo
Vydal
Poznámka: Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti je nutné predložiť spolu so
žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby.
Príjmové a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna
služba:
dôchodok (druh)
výška dôchodku
iný príjem (odkiaľ, aký?)
výška iného príjmu
výška finančných úspor, vklady (v akej výške)
hnuteľné veci vyššej hodnoty (napr. auto)
cenné papiere, umelecké diela a predmety (v akej hodnote)
iné (vymenujte a uveďte hodnotu)
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V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov vyhlasujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov
uvedených v tejto žiadosti ako aj ďalších osobných údajov nevyhnutných pre účel
vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu zo strany Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja so sídlom Štefánikova 69, 949 01 Nitra (ďalej len Ú NSK). Zároveň
vyhlasujem, že súhlasím s ich poskytovaním inej osobe (zariadenia poskytujúce
sociálne služby) výhradne na účel súvisiaci s poskytovaním súčinnosti a spolupráce
týkajúcej sa vykonávania posudkovej činnosti a poskytnutím sociálnej služby. Súhlas
na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek
odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného Ú NSK.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v ustanovení § 20
zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Čestné vyhlásenia žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti:
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
V 			

dňa

vlastnoručný podpis osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba (zákonného
zástupcu)
K žiadosti je potrebné doložiť:
1. Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
2. Doklady o majetkových pomeroch
3. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Poznámka: O príjmových pomeroch žiadateľ predloží potvrdenie o príjme za
predchádzajúci kalendárny rok
Zákonný zástupca fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba,
ak nie je spôsobilá na právne úkony:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Tel. kontakt:
Poznámka:
K žiadosti je nutné doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať
sociálna služba:
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8. LOKI, LOKÁLNE PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ
INKLÚZIE OKRESOV NOVÉ ZÁMKY-KOMÁRNOŠAĽA

Realizácia cieľov združenia
Nosnou časťou fungovania združenia je realizácia aktivít financovaných cez projekty.

LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky, Komárno a Šaľa
(ďalej len LOKI LPSI) je občianske združenie združujúce 57 členov z radov neziskového,
verejného a podnikateľského prostredia či jednotlivcov. Svoju činnosť vykonáva na
území 3 okresov, a to v okrese Nové Zámky (62 obcí), Komárno (41 obcí) a Šaľa (13 obcí).

HISTÓRIA VZNIKU

V roku 2005 vznikla v Nových Zámkoch lokálna kancelária Fondu sociálneho rozvoja
(ďalej len FSR) v záujme účinnejšej podpory tvorby a realizácie politík komunitného
rozvoja, predchádzania a riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia na lokálnej úrovni.
Zastupovali ju dvaja novo prijatý konzultanti, ktorý pomáhali miestnym organizáciám
získať finančnú podporu z grantových výziev. V júni 2005 lokálni konzultantmi FSR
iniciovali vznik Širokého lokálneho partnerstva z prijímateľov podpôr v regióne Nové
Zámky, Komárno a Šaľa. Bola zvolená Rada partnerstva pozostávajúca z 15 osôb.
Následne sa Široké lokálne partnerstvo dňa 26.3.2006 formalizovalo na občianske
združenie LOKI, Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Nové Zámky, Komárno a
Šaľa (ďalej len LOKI LPSI), kedy sa Rada partnerstva stala Radou občianskeho združenia
- výkonným orgánom združenia.

POSLANIE

Poslaním združenia je upozorňovať na miestne sociálne problémy a zaangažovať do
ich riešenia miestnu verejnosť, inštitúcie, podnikateľov, ľudí z radov cieľových skupín
a dobrovoľníkov. Zodpovednosť za zmenu k lepšiemu musia prevziať viacerí.
Ciele a činnosti podľa stanov
• pomáhať sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľov pri začleňovaní sa do
spoločnosti a na trh práce
• zvyšovať zapojenie a angažovanosť lokálnych subjektov a organizácií zaoberajúcich
sa programami integrácie sociálne vylúčených skupín obyvateľstva
• spolupodielať sa na budovaní systému sociálnych služieb, na zlepšovaní
materiálnych podmienok bývania a infraštruktúry izolovaných osád a komunít na
území svojej pôsobnosti podporovať rovnosť a boj proti diskriminácii
• vytvárať programy a akčné plány sociálnej inklúzie
• koordinovať spoločné postupy s partnerskými organizáciami pri riešení sociálnej
exklúzie
• vzdelávať členov občianskeho združenia ako aj sociálne znevýhodnené skupiny
obyvateľstva
• formulovať a pomáhať pri realizácii oprávnených záujmov cieľových skupín
obyvateľov
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DOPOSIAĽ ZREALIZOVANÉ PROJEKTY
(radené od najnovšieho projektu)

Projekt “Smerom k inklúzii”
obdobie realizácie:
financovaný cez:

02/2010 - 09/2011
Európsky sociálny fond (ďalej ESF) v rámci 				
operačného programu Zamestnanosť a sociálna 			
inklúzia
nenávratný finančný príspevok: 81 600 UR
cieľové skupiny:
zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v 			
oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom, 				
neverejnom sektore, zamestnanci inštitúcií				
verejnej správy, (samosprávy, obecné 				
zastupiteľstvá), pracovníci mimovládnych 				
organizácií,, členovia LPSI angažujúci sa v oblasti 			
sociálnej Inklúzie, občania v nepriaznivej sociálnej 			
situácii (ohrození, postihnutí soc. vylúčením)

Projekt „NESsT - Citi sociálny podnik 2009“

Rozvíjanie a posilňovanie kapacity združenia naplánovať a následne zahájiť sociálne podnikanie v programe
podporenom nadáciou Citi Foundation -s názvom NESsT - Citi sociálny podnik 2009 s cieľom stabilizovať LOKI LPSI
a zabezpečiť finančnú udržateľnosť v medzi projektovom období vypracovaním dvoch štúdií uskutočniteľnosti dvoch
podnikateľských nápadov.
obdobie realizácie:
financovaný cez:
grant:

02/2009 – 10/2009
Nadácia Citi Foundation
nefinančná podpora vo výške 7,750 USD

Projekt “Bývanie na čas - čas na bývanie”

Výstavba ihriska v areáli Ubytovne pre neplatičov v Nových Zámkoch so zapojením dobrovoľníkov z radov verejnosti a
osôb sociálne vylúčených – obyvateľov ubytovne.
obdobie realizáci:
financovaný cez:
grant:

06/2009 - 10/2009
Nadácia Konto Orange
2170 Eur

Projekt “Novozámocký hrad - detské ihrisko”

Výstavba ihriska - repliky niekdajšej drevenej pevnosti, slúžiacej v 16 storočí na obranu mesta Nové Zámky. Ihrisko ako aj
pevnosť má tvar pravidelného šesťuholníka s dvoma vstupnými bránami. Stavalo sa výlučne za pomoci dobrovoľníkov
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Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v okrese Nové Zámky - Komárno - Šaľa

8. LOKI, LOKÁLNE PARTNERSTVO SOCIÁLNEJ INKLÚZIE OKRESOV N. ZÁMKY-KOMÁRNO-ŠAĽA

z radov verejnosti a klientov Resocializačné stredisko Šurany - Okomáň - Nový Svet zriadeného občianskym združením
Nelegál.

•

obdobie realizácie:
financovaný cez:
grant:

2007 - 2009
Nadácia Konto Orange a Jednota COOP
85 000 SKK

Projekt „Kráčame ďalej“

11/2007 - 10/2008
Európsky sociálny fond (ďalej ESF) v rámci 				
Sektorového operačného programu Ľudské zdroje 			
Priorita č.2: Posilnenie sociálnej inklúzie a 				
rovnosti príležitostí na trhu práce, Opatrenie č. 			
2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín 				
ohrozených sociálnym vylúčením
nenávratný finančný príspevok: 2 962 429 SKK
cieľové skupiny:
obyvatelia separovaných a segregovaných 				
rómskych komunít, ľudia bez domova a osoby, 			
ktorým je poskytovaná starostlivosť v útulku

•
•

partnerstvo pri podávaní menších i väčších projektov a spájanie partnerských
organizácií za účelom podávania spoločných projektov
priblíženie príkladov dobrej praxe (skúseností z činnosti už etablovaných združení)
konzultácie v oblasti chránených dielní a pracovísk (zamestnávanie zdravotne
znevýhodnených)

VZDELÁVANIE

•

obdobie realizácie:
financovaný cez:

•
•

projektové prostredie (možnosti získania finančných zdrojov na aktivity zamerané
na podporu sociálnej integrácie cieľových skupín a rozvoj potrebných odborných
zručností - čo je to projekt, ako napísať projekt, čo všetko je potrebné zabezpečiť, na
čo myslieť)
mäkké zručnosti
riešenie konfliktov

PRÍPRAVA PUBLIKÁCIÍ

•

príprava publikácií (doposiaľ vydané: Motivácia, Rozvoj komunikačných zručností,
Prezentačné zručnosti, Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v okresoch Nové
Zámky - Komárno - Šaľa

Projekt „Dajte nám šancu“
obdobie realizácie:
financovaný cez:

08/2006 - 12/2006
Štátny rozpočet cez program „Podpora 				
regionálnej zamestnanosti a zvyšovania 				
zamestnateľnosti prostredníctvom partnerstiev 			
sociálnej inklúzie“,
nenávratný finančný príspevok: 600 000 SKK
cieľové skupiny:
obyvatelia separovaných a segregovaných 				
rómskych komunít, ľudia bez domova a osoby, 			
ktorým je poskytovaná starostlivosť v útulku

SLUŽBY ZDRUŽENIA
KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

•
•

metodické usmernenie a konzultácie pri zhotovovaní komunitných plánov
priama realizácia komunitného plánovania v obciach / mestách

PROJEKTY SMERUJÚCE K PODPORE SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE

•
•
•
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informovanie o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov
konzultácie projektov a pomoc pri príprave projektových zámerov
konzultácie v oblasti hľadania nápadov na projekt alebo partnerov projektu
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