
Zariadenia PB 

 

1. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema 
Pri starom mlyne 1, 900 01 Modra – Harmónia 
Tel. číslo:   033/6473601 
Zdravotný úsek: 0908 794 540 
e-mail:   merema@merema.sk 
 

2. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 
Tylova 21, 831 04 Bratislava 
Detašované pracovisko: Lichnerova 86, 903 01 Senec 
Sekretariát - 02 / 44 45 87 29, e-mail - dssintegra@dssintegra.sk 
 

3. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 
Haanova 36 – 38; ZPB na Mokrohájskej 5 
851 04 Bratislava 5 
Tel. č.: 02/624 10 558 – 559 
E-mail: kampino@kampino.sk 
 
- pre mentálne postihnuté dospelé fyzické osoby a dospelé osoby s duševným ochorením (v 
kompenzovanom zdravotnom stave, so zodpovedným prístupom k liečbe, bez závislosti) vo veku od 
18 rokov, s nízkou mierou podpory, v 2. a 3. stupni odkázanosti na sociálnu službu 
 

4. Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 
Lipského 13 
841 01  Bratislava  
tel.č.: 02/643 62 508, 02/643 64 262 
e-mail: dsspkm@dsspkm.sk 
 
- pre dospelé osoby s duševným ochorením alebo mentálnym postihnutím  
 

5. Domov sociálnych služieb Rozsutec 
Furmanská 4 
841 03 Bratislava 
Tel.: +421-2-642 87 372 
E-mail: dssrozsutec@dssrozsutec.sk 
 
- pre osoby s min. 3. stupňom odkázanosti na sociálnu službu  
 

6. GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 
Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava 
Telefón: +421 2 591 009 11 
Email: info@mokrohajska.sk 
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7. Nová nádej a istota, o.z. 
Komárovská 64 
82106 Bratislava 
Telefón: +421 245 241 297 
 

8. OZ TEKLA 
Hviezdoslavova 161 
900 31 Stupava 
Mgr. Soňa Škultétyová 0901 705 067 
E-mail: teklaoz@centrum.sk 
 
- pre dospelé osoby so zdravotným znevýhodnením (telesné, psychické, mentálne), min. 3. stupeň 
odkázanosti na sociálnu službu 
 

9. Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím 
1.mája 15 
901 01 MALACKY 
Tel./fax.: + 421 /0/ 34 772 6274 
e-mail: vstupte@gmail.com 
 

10. GOMART, občianske združenie 
Podháj 161, 841 03  Bratislava - Lamač 
Mobil (riaditeľ): +421 948 149 747 
Mobil (sociálny pracovník): +421 907 494 836 
Email: gomart.oz@gmail.com, Web: www.gomart-oz.sk 
- Domov sociálnych služieb na základe registrácie Bratislavského samosprávneho kraja 

(ďalej BSK). Poskytuje služby pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne 
poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, zabezpečuje 
pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. Sociálnu službu poskytuje celoročnou pobytovou 
formou. poskytovanie sociálnych služieb občanom s  kombináciou najťažších zdravotných 
postihnutí (telesné, duševné i zmyslové), ktorí sú plnom rozsahu odkázaní na 
zabezpečenie bazálnych životných potrieb a nevyhnutných životných úkonov na pomoc 
inej fyzickej osoby. 
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