
Milí Žilinčania,

Sprievodca sociálnymi službami 
v meste Žilina, ktorý držíte v rukách, je 
pomôckou pre ľahšiu orientáciu v sociál-
nych službách poskytovaných v našom 
meste. Zároveň je prostriedkom pre efek- 
tívnu komunikáciu občana s inštitúciami 
a organizáciami, ktoré zabezpečujú so-
ciálne služby na území mesta Žilina.

Sprievodca je koncipovaný  
do niekoľkých častí podľa ohrozených skupín. Každý človek sa môže 
raz ocitnúť v ťažkej situácii, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ne- 
riešiteľná. Vždy však existuje nejaké východisko, len sa netreba báť 
požiadať o pomoc alebo radu. Na území nášho mesta pôsobí mnoho 
organizácií, centier a zariadení, v ktorých nájdu pomoc ľudia v núdzi, 
rodiny, matky s deťmi či ľudia so zdravotným postihnutím. 

 Služby poskytované mestom Žilina nie sú zamerané len  
na riešenie krízových životných situácií, ale aj na rôzne voľnočasové 
aktivity pre deti, mládež a seniorov. Aj táto stránka nášho života je 
dôležitá, pretože pomáha k správnemu rozvíjaniu detí a udržaniu  
dobrého fyzického i psychického zdravia seniorov.

  Verím, že informácie na týchto stranách budú pre vás prospešné 
a pomôžu vám pri riešení vášho problému.

Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina



SPRIEVODCA 
SOCIÁLNYMI 
SLUŽBAMI

•	 obsahuje stručný prehľad o sociálnych službách v rámci meste Žilina,

•	 uľahčí vám výber konkrétnej sociálnej služby,

•	 pomôže vám pri výbere inštitúcie poskytujúcej sociálnu službu, o ktorú 
máte záujem.

Úlohu prvého kontaktu plní KLIENTSKE CENTRUM MESTA ŽILINA, ktoré poskytuje 
občanovi základné sociálne poradenstvo:

SOCIÁLNU SLUŽBU MOŽNO POSKYTOVAŤ: 
•	 ambulantnou formou sociálnej služby – poskytuje sa osobe, ktorá 

dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta 
poskytovania sociálnej služby,

•	 terénnou formou sociálnej služby – poskytuje sa osobe v jej prirodzenom 
sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí,

•	 pobytovou formou sociálnej služby – poskytuje sa v zariadení, ak  je 
súčasťou sociálnej služby ubytovanie (celoročná alebo týždenná forma 
sociálnej služby),

•	 inou formou – podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom 
sa fyzická osoba zdržiava.

Klientske centrum Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 
011 31 Žilina, tel. +421 41 7063 503, e-mail: kc_socialne@zilina.sk.

4



DETI
MLÁDEŽ
RODINA

SENIORI

OSOBY SO
ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

OSOBY V 
NEPRIAZNIVÝCH 
SOCIÁLNYCH 
SITUÁCIÁCH 

5

6 - 18 

19 - 33 

34 - 52

53 - 62

Obsah

Organizácie poskytujúce sociálne služby sú uvedené v registri poskytovateľov sociálnych služieb ŽSK.  



01
DETI
MLÁDEŽ
RODINA

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH  
ROKOV VEKU DIEŤAŤA

1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje 
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného živo-
ta poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na 
základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej 
škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vy-
konáva zárobkovú činnosť.

2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje 
starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, 
ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu.

3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,

b) stravovanie,

c) výchova (primeraná veku dieťaťa).

4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociál-
na služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po 
dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
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POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 
2132/82, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 763 46 13 
e-mail: jaslevo@gmail.com  
web: www.jasleokruzna.zilina.sk

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 
2189/14, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 723 24 32 
e-mail: jaslepuskinova@gmail.com 
web: www.jaslepuskinova.zilina.sk

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
J. T. Baby, s. r. o., Obežná 8564/6, 010 08 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Súkromné detské centrum Malý Monty, Obežná 8564/6, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 38 12 455, +421 905 109 393, +421 911 100 008 
e-mail: info@malymonty.sk 
web: www.malymonty.sk

Jozef Bublík, Juraja Fándlyho 2195/36, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
ANNA – MÁRIA, Alexandra Rudnaya 2556/20, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 917 247 434, +421 915 313 008 
web: www.anna-maria.sk
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SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

1.   Služba včasnej intervencie sa poskytuje rodine so zdravotne      
      znevýhodneným dieťaťom a dieťaťom s rizikovým vývinom od  
      narodenia do 7 roku veku dieťaťa. 
2.   Včasná intervencia sa orientuje na:
•    špecializované sociálne poradenstvo; sociálnu rehabilitáciu,
•    podporu vývinu dieťaťa,
•    posilnenie kompetencií a sebavedomia rodiny,
•    podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti. 

3.   V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná   
      rehabilitácia.
4.   Službu včasnej intervencie možno poskytovať:
•    ambulantnou sociálnou službou,
•    terénnou formou sociálnej služby (prostredníctvom terénneho   
      programu).

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 915 952 123  
e-mail: zilina@centravi.sk 
web: www.cvizilina.sk 
 
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,  
Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 948 521 258 
e-mail: scsppza@gmail.com 
web: www.scsppza.sk
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DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.  V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba zameraná   
         na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného  
      postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. 

2.   V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe  
      do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

•  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je    
      najmenej V (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), 

•  nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je    
      najmenej III (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008).

3.   V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
•	 sociálne poradenstvo, 
•	 sociálna rehabilitácia, 
•	 ubytovanie, 
•	 stravovanie,
•	 upratovanie, 
•	 pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; osobné vybavenie,
•	 úschovu cenných vecí,
•	 zabezpečenie priestoru pre rozvoj pracovných zručností, záujmová 

činnosť, 
•	 vytváranie podmienok na vzdelávanie.

4.  Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom,   
      poskytuje sa im výchova. 

POSKYTOVATEĽ: 
Žilinský samosprávny kraj 
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina,  
Sv. Gorazda 2977/2, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná, pobytová-týždenná, ročná 
Moyzesova 912/27, 010 01 Žilina 
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tel.: +421 41 56 51 745, +421 905 847 335  
 e-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk, dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk  
web: www.synnomia.dsszsk.sk

Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635 
Miesto poskytovania:  
Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel. +421 41 723 4993 
e-mail: csslucjarosikova@vuczilina.sk  

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE
 
1.     V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,  
       ktorá:
•	 je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 
•	 má stupeň odkázanosti najmenej V (podľa prílohy č. 3 zákona č. 

448/2008), 

•	 má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multi- 
plex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, 
AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

2.    V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
•	 sociálne poradenstvo, 
•	 sociálna rehabilitácia, 
•	 ubytovanie, 
•	 stravovanie; upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; 

osobné vybavenie,
•	 zabezpečuje rozvoj pracovných zručností; záujmová činnosť,

•	 zabezpečenie podmienok na vzdelávanie.

V špecializovanom zariadení je taktiež zabezpečovaná:
•	 pracovná terapia,

•	 záujmová činnosť.
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NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
OZ Detská komunita, Do Stošky 231/8,  010 04 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, Do Stošky231 /8, 04 Žilina 
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, Ambra Pietra 2656/13,  
010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 72 41 128, +421 905 646 091, +421 910 699 183  
e-mail: b.matusakova@azet.sk 
web: www.rca-za.sk

TLMOČNÍCKA SLUŽBA

1.    Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je  
        odkázaná na tlmočenie.

2.     Tlmočníckou službou sa poskytuje:

•	 tlmočenie v posunkovej reči (ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč),

•	 artikulačné tlmočenie (ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a 
neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých, najmä posunkovú reč, 
posunkovanú slovenčinu),

•	 taktilné tlmočenie (ak je osoba hluchoslepá a má vrodené alebo 
získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so 
spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň 
straty sluchu a stupeň straty zraku).

3.  Fyzickej osobe (podľa odseku 3 písm. a) a b)) možno tlmočnícku službu  
       poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej  
       reči.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 903 762  810 
e-mail: nepocujucizilina@gmail.com 
web: www.kcanepsza.sk
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KOMUNITNÉ CENTRUM

1.   V komunitnom centre sa fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácii,   
       poskytuje: 

•	 základné sociálne poradenstvo, 

•	 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

•	 pomoc pri príprave na školské vyučovanie,

•	 sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

•	 výkon preventívnych aktivít, 

•	 zabezpečenie záujmovej činnosti.

2.  Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulant- 
  nou formou sociálnej služby a terénnou formou sociálnej služby  
       (prostredníctvom terénneho programu).

 
POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Komunitné centrum „Na predmestí“, Bratislavská ulica 8612, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 917 406 293, +421 918 401 903 
e-mail: kcnapredmesti@gmail.com 
Terénna sociálna pracovníčka, tel.: +421 918 401 903 
Kancelária terénneho sociálneho pracovníka, Košická 8392/2A, 010 01 
Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 907 818 109 
e-mail: za.kosicka2@gmail.com
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 24 40 299 
e-mail: za@upsvr.gov.sk 
web: www.upsvr.gov.sk

PRÍSPEVKY:

•	 pri narodení dieťaťa: príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac 
súčasne narodených detí, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na 
dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa,

•	 pri nepriaznivej situácii v rodine: evidencia uchádzača o zamestnanie, 
dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, 
príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie, náhradné 
výživné,

•	 pre rodinu s výchovnými problémami: sociálno-právna ochrana detí, 
sociálna kuratela, pomoc pri riešení výchovných problémov maloletého 
dieťaťa,

•	 v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti: poradenstvo, jednorazový 
príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti, jednorazový 
príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok 
dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, opakovaný príspevok 
náhradnému rodičovi, osobitný opakovaný príspevok náhradnému 
rodičovi,

•	 pre rodinu so zdravotne postihnutým členom rodiny: poradenstvo, 
peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania a úpravu pomôcky, 
peňažný príspevok na opravu pomôcky, peňažný príspevok na kúpu 
zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na kúpu osobného 
motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného 
domu alebo garáže, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný 
príspevok na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených 
výdavkov, peňažný príspevok na opatrovanie, vystavenie preukazu 
osoby s ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom, vystavenie parkovacieho 
preukazu.
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Sociálna poisťovňa, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina 
tel.: +421 02 324 75111, +421 906 175 111 
e-mail: zilina@socpoist.sk 
web: www.socpoist.sk

PRÍSPEVKY: 

•	 pri narodení dieťaťa: materské, vyrovnávacia dávka, dobrovoľné 
poistenie, prihlásenie na dôchodkové poistenie počas starostlivosti 
o dieťa,

•	 pri nepriaznivej životnej situácii v rodine: dobrovoľné poistenie 
v nezamestnanosti, dávka v nezamestnanosti,

•	 pre rodinu so zdravotne postihnutým členom rodiny: invalidný 
dôchodok. 

 
Nadácia mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 
tel.: +421 908 436 721 
e-mail: nadacia@zilina.sk, janafilipova9@gmail.com 
web: www.nadacia.zilina.sk

•	 Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, 
seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, 
ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné 
pomôcky a špeciálne pomôcky.

•	 Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi 
liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a 
občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu 
zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú 
rehabilitáciu.

•	 V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne 
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 
postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina. základné sociálne 
poradenstvo, podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie 
podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko.

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
tel.: +421 41 50 32 111, +421 41 50 32 145 (455) 
e-mail: info@zilinskazupa.sk, hovorca@zilinskazupa.sk 
web: www.zilinskazupa.sk 
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SOCIÁLNE SLUŽBY: 

•	 základné sociálne poradenstvo, podanie žiadosti o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu: domov sociálnych služieb, špecializované 
zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko.

Centrum právnej pomoci, P. O. Hviezdoslava 6, P.O. BOX B10, 010  01 Žilina 
tel.: 0650 105 100 
e-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk  
web: www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakty/kancelaria-zilina

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je 
zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých 
ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne 
služby.

Rodinné centrum pomoci ŽSK, Považská galéria umenia, Ul. Republiky 1, 
010 01 Žilina 
tel.: + 421 948 911 223

Rodinné centrum pomoci ŽSK poskytuje základné sociálne poradenstvo (in-
formácie o možnostiach riešenia problému klienta a podľa potreby aj od-
porúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci).

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
Predmestská 1613/80, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 56 50 018, +421 901 724 785 
e-mail: cpppapza@cpppapzilina.sk 
web: www.cpppapzilina.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
poskytuje bezplatnú starostlivosť deťom od narodenia až po ukončenie 
prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým 
zamestnancom. 

Hlavnou náplňou práce je: 

•	 poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania,

•	 komplexná psychologická, 

•	 špeciálnopedagogická starostlivosť a sociálna činnosť, 

•	 poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie a voľby povolania,
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•	 preventívna starostlivosť a pomoc pri odstraňovaní sociálno-
patologických javov,

•	 identifikovanie nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich 
vývinu.

Nadácia Rozum a Cit, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 
tel.: +421 905 325 621 
e-mail: janusova@rozumacit.sk 
web: www.rozumacit.sk 

Nadácia Rozum a Cit poskytuje pomoc opusteným deťom a umožňuje im 
prežiť detstvo uprostred rodiny, podporuje pestúnske/náhradné rodiny. 

Občianske združenie Rovnováha, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 
tel.: +421 905 510 429 
e-mail: kozinkova@rovnovahaoz.sk 
web: www.rovnovahaoz.sk 
Občianske združenie Rovnováha

•	 podporuje všetky formy náhradnej starostlivosti, 

•	 ponúka náhradným rodinám sociálne, psychologické a právne 
poradenstvo, 

•	 ponúka náhradným rodinám sprevádzanie, odľahčenie, víkendové 
pobyty zamerané na arteterapiu, dramaterapiu a muzikoterapiu.

Centrum Návrat v Žiline, Republiky 31, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 72 34 273, +421 907 706 523 
e-mail: navratza@navrat.sk 
web: www.navrat.sk 

Návrat, o.z. je organizácia akreditovaná MPSVaR na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany. Našou misiou je podpora rodičovstva, tak aby deti 
mohli prežiť bezpečné detstvo v rodine. Poskytujeme širokú škálu odborného 
poradenstva a intervencií pre náhradné rodiny a pre rodiny v kríze. 

Materské centrum Nezábudka, Severná 2809/31, 010 01 Žilina 
prevádzkové priestory: Jarná 20, 010 01 Žilina 
tel.: +421 902 355 592 
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e-mail: info@nezabudkovo.eu 
web: www.nezabudkovo.eu 
Materské centrum Nezábudka pripravuje:

MC Nezábudka je miestom pre realizáciu všetkých rodín, uplatňuje hodnoty 
dobrovoľníctva a svojpomoci.  Aktivitami reflektuje na potreby mladých rodín 
(príprava na materstvo a rodičovstvo, prevencia popôrodných depresií  
a izolácie mamičiek). Organizuje herne, špecializované krúžky, prednášky, 
podujatia, neformálne vzdelávanie, poskytuje pomoc vylúčeným skupinám 
rodín, spolupracuje s prorodinnými organizáciami. Ponúka bezpečný 
priestor, odbornú i materiálnu pomoc obetiam domáceho násilia. Prepája 
generácie, pomáha rodinám rásť a priaznivo rozvíjať komunitu.

Materské centrum LEVÍK, Ružová 1637, 010 01 Žilina 
tel.: +421 918 844 444, +421 911 509 110 
e-mail: info@mclevik.sk 
web: www.mclevik.sk

Materské centrum Levík je miestom, kde sa mamičky, ale i oteckovia a ostatní 
členovia rodín majú príležitosť stretnúť a vymieniť si osobné skúsenosti a rady 
ohľadne výchovy a starostlivosti o dieťa. Cieľom MC je umožniť matkám s malými 
deťmi vyjsť z izolácie, kam sa celodennou starostlivosťou o deti dostávajú, 
a poskytnúť im možnosť sebarealizácie. 

Občianske združenie Rodinná Rozprávka, Majerská 1496/15, 010 01 Žilina 
prevádzka: Rodinné Centrum Rozprávka, P. O. Hviezdoslava 9, 010 01 Žilina 
tel.: +421 907 890 038 
e-mail: rodinnarozpravka@gmail.com 
web: www.rodinnarozpravka.eu

Poslaním Občianskeho združenia Rodinná Rozprávka je príprava na 
materstvo a rodičovstvo, všestranná pomoc rodinám s deťmi pri výchove, 
vzdelávaní a sebavzdelávaní práca s deťmi a mládežou zameraná na 
rozvoj a formovanie osobnosti. Taktiež sa zameriava na propagáciu, 
prípravu a výkon komunitných aktivít a rozvoj rodinne priaznivého kultúrneho  
a spoločenského prostredia.
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02
SENIORI

DENNÉ CENTRUM

1. V dennom centre sa poskytuje fyzickej osobe sociálna služba počas 
pracovného dňa. Sociálna služba v dennom centre je určená 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.

2. V dennom centre sa najmä:
•	 poskytuje sociálne poradenstvo,

•	 zabezpečuje záujmová činnosť.

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina – Vlčince 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 56 55 568 
e-mail: klubvlcince@gmail.com
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Denné centrum, Dedinská 1, 010 01 Žilina – Strážov 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 56 22 492 
e-mail: dcstrazov@gmail.com 
 
Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 51 66 141 
e-mail: dc.mesto@gmail.com 
 
Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina – Bytčica 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 59 93 587 
e-mail: dcbytcica@gmail.com 
 
Denné centrum, Ovocinárska 277/33, 010 01 Žilina – Trnové 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 905 940 350 
e-mail: dctrnove@gmail.com

JEDÁLEŇ

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie   
       základných životných potrieb,

b)   má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,

c)    dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy 
do domácnosti fyzickej osoby, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav a dovŕšila dôchodkový vek. 

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina 
Jedáleň, Lichardova č. 44, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 52 53 085, +421 905 393 526 
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com 
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DENNÝ STACIONÁR

1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe:

•	 ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby (ak jej stupeň odkázanosti 
je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008),

•	 ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas 
pracovného dňa.

2. V dennom stacionári sa poskytuje:
•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
•	 sociálne poradenstvo,
•	 sociálna rehabilitácia,
•	 stravovanie,
•	 zabezpečenie rozvoja pracovných zručností,
•	 záujmová činnosť.

3. V dennom stacionári sa, v prípade záujmu, poskytuje sociálne 
poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje 
pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri 
sociálnej rehabilitácii.

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 915 701 524 
e-mail: stacionar.vlcince@gmail.com 
web: www.socialne.zilina.sk

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 72 31 234, +421 41 56 26 476 
e-mail: dchkamil.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk
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POŽIČIAVANIE POMÔCOK

1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

•	 s ťažkým zdravotným postihnutím, 

•	 s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na používanie zdravotnej 
pomôcky.

2. Pomôcka sa môže požičiavať na vopred dohodnutý čas, najdlhšie však 
do:

•	 zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, 
•	 formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky (podľa 

osobitného predpisu), 
•	 z iných zdrojov,

•	 do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

3. Nepriaznivý zdravotný stav (podľa ods. 1) fyzická osoba preukazuje 
potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na 
pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a 
rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia podľa osobitného predpisu.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Charitatívna služba v rodinách, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 41 72 31 234, +421 41 724 47 95, +421 904 234 464 
e-mail: chsr.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná  
tel.: +421 903 762 810 
e-mail: nepocujucizilina@gmail.com 
web: www.kcanepsza.sk
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OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti 
je najmenej II (podľa prílohy č. 3) a je odkázaná na pomoc pri úkonoch 
sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných 
sociálnych aktivitách (podľa prílohy č. 4).

2. Opatrovateľská služba:

•	 je terénnou formou sociálnej služby,
•	 poskytuje sa v domácom/prirodzenom prostredí fyzickej osoby.

3. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby, na základe sociálnej posudkovej 
činnosti, určuje mesto po dohode s klientom, a to v hodinách, podľa 
konkrétnych potrebných úkonov. 

4. 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, 

•	 ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu (podľa 
osobitného predpisu),

•	 ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou 
chorobou a pri ochorení touto nákazou.

5. V rámci opatrovateľskej služby môže mesto poskytnúť aj odľahčovaciu 
službu:

•	 jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 
odpočinok, s účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia 
a prevencie jej zhoršenia,

•	 je možné ju poskytnúť fyzickej osobe, ktorá opatruje inú fyzickú osobu, 
s ťažkým zdravotným postihnutím, čím sa zabezpečuje fyzickej osobe 
s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, 
v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže toto opatrovanie 
vykonávať.
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VEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: Mesto Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 70 63 216 
e-mail: opatrovatelky@zilina.sk 

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: okres Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 72 31 234, +421 41 72 46 547 
e-mail: chsr.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

Jazmínka. n. o., Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 859 098 
e-mail: jazminkano3@gmail.com, periveta@zoznam.sk

Lotos Slovakia s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 658 423 
e-mail: lotosslovakia@gmail.com

Lotos EU s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 658 423 
e-mail: lotoseusro@gmail.com

Občianske združenie Opatrovateľka, Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 658 423 
e-mail: opatrovatelkaoz3@gmail.com

Global Yvestate s. r. o., Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: Žilinský kraj 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 911 665 124 
e-mail: globalyvestate@gmail.com
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PREPRAVNÁ SLUŽBA

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

•	 s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanej na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom,

•	 s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu 
po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa 
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia. 

3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (podľa osobitného predpisu).

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: Mesto Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 70 63 503, +421 905 300 123

Ak máte o službu záujem, je potrebné podať písomnú žiadosť na Mestskom 
úrade v Žiline. Po schválení žiadosti je možné si prepravnú službu objednať 
najneskôr 24 hodín pred jej poskytnutím telefonicky na čísle: +421 905 300 
123, v čase od 8.00 do 11.30 hod.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina 
Miesto poskytovania: Moyzesová 959/38, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 7233 225 
email: zilina@redkross.sk

Diecézna charita Žilina 
Miesto poskytovania: Predmeská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 723 1234, +421 41 56 26 476 
email: dchza@gmail.com
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ZARIADENIE PRE SENIOROV 

1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

•	 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV (podľa prílohy 
č. 3 zákona č. 448/2008), 

•	 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej 
služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

2.   V zariadení pre seniorov sa:

•	 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

•	 sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,

•	 ubytovanie; stravovanie; upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bie- 
lizne a šatstva; osobné vybavenie,

•	 utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

•	 zabezpečuje záujmová činnosť.

ZRIAĎOVATEĽ: Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 07 010 ,26/3294 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 918 438 554 
e-mail: alena.liskova@zilina.sk 
web: www.usmev.zilina.sk

ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 6, 7, 8, 9, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 74 107, +421 41 56 74 213 
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk 
web: www.karpatska.dsszsk.sk 
 
Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Republiky 1045/22, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
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tel.: +421 41 56 22 127, +421 905 696 615 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk 
web: www.cssharmonia.sk 

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 26 476, +421 41 723 12 34 
e-mail: dchkamil.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina, Moyzesova 959/38, 010 01 
Žilina 
Miesto poskytovania: 
Zariadenie pre seniorov – Dom sv. Lazara, Moyzesova 959/38, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 72 33 225, +421 903 558 930 
e-mail: zilina@redcross.sk 
web: www.zilina.redcross.sk

Domov pomocnej ruky, n. o., Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina – Trnové 
Miesto poskytovania: 
Penzión Eva, Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina – Trnové 
Penzión Ivana, Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 904 305 456 
e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com 
 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou 
pobytovou formou alebo ambulantnou formou, a to fyzickej osobe  
do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

•	 odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej V (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), alebo

•	 nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je 
najmenej III (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008).

2. V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
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•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
•	 sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, 
•	 ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

•	 pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; osobné vybavenie/
úschovacenných vecí,

•	 zabezpečenie rozvoja pracovných zručností a záujmová činnosť, 
•	 utváranie podmienok na vzdelávanie. 

ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 6, 7, 8, 9, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 74 107, +421 41 56 74 213  
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk 
web: www.karpatska.dsszsk.sk

Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 72 34 993, +421 41 72 43 496 
e-mail: dsslucriaditel@vuczilina.sk 
web: www.jkrala.dsszsk.sk

Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Ul. Republiky 1045/22, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 22 127, +421 905 696 615 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk 
web: www.cssharmonia.sk 

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.:  +421 41 56 26 476, +421 41 723 12 34 
e-mail: dchkamil.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk
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Domov pomocnej ruky, n. o., Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina – Trnové 
Miesto poskytovania: 
Penzión Eva, Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina – Trnové 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 904 305 456 
e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2977 
Miesto poskytovania: 
Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná, pobytová-týždenná, ročná 
tel.: +421 41 56 51 745 
e-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk

 
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

1. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, stupeň jej odkázanosti 
je najmenej V (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008) a má zdravotné 
postihnutie (ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova 
choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, 
demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický 
psychosyndróm ťažkého stupňa).

2. V špecializovanom zariadení sa:
•	 poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
•	 poskytuje sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,
•	 poskytuje ubytovanie a stravovanie, 
•	 poskytuje upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
•	 poskytuje osobné vybavenie a úschova cenných vecí,
•	 poskytuje zabezpečenie rozvoja pracovných zručností a záujmovej 

činnosti,

•	 utvárajú podmienky na vzdelávanie.

ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 6, 7, 8, 9, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná, pobytová-ročná 
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tel.: +421 41 56 74 107, +421 41 56 74 213  
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk 
web: www.karpatska.dsszsk.sk

Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 72 34 993, +421 41 72 43 496 
e-mail: dsslucriaditel@vuczilina.sk 
 
Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Republiky 22, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 22 127, +421 905 696 615 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk 
web: www.cssharmonia.sk 
 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina, 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 67 865 
e-mail: csszastranik@vuczilina.sk 
web: www.stranik.dsszsk.sk 

Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 67 802 
e-mail: csszastranik@vuczilina.sk 
web: www.stranik.dsszsk.sk 
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 24 40 299 
e-mail: za@upsvr.gov.sk 
web: www.upsvr.gov.sk

Príslušné sociálne služby: poradenstvo, peňažný príspevok na kúpu, výcvik 
používania a úpravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu pomôcky, 
peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na 
kúpu osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu 
alebo garáže, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok 
na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, 
peňažný príspevok na opatrovanie, vystavenie preukazu osoby s ŤZP alebo 
ŤZP so sprievodcom, vystavenie parkovacieho preukazu, dávky v hmotnej 
núdzi.

Sociálna poisťovňa, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina 
tel.: +421 02 324 75111, +421 906 175 111 
e-mail: zilina@socpoist.sk 
web: www.socpoist.sk

SOCIÁLNE SLUŽBY: predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, 
invalidný dôchodok.

Nadácia mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 
tel.: +421 908 436 721 
e-mail: nadacia@zilina.sk, janafilipova9@gmail.com 
web: www.nadacia.zilina.sk

•	 Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, 
seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, 
ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné 
pomôcky a špeciálne pomôcky.

•	 Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi 
liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a 
občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu 
zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú 

ĎALŠIE VEREJNÉ INŠTITÚCIE, ZDRUŽENIA, NADÁCIE  
PÔSOBIACE V SOCIÁLNEJ OBLASTI
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rehabilitáciu.

•	 V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne 
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina. základné 
sociálne poradenstvo, podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, 
zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko. 

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
tel.: +421 41 50 32 111, +421 41 50 32 145 (455) 
e-mail: info@zilinskazupa.sk, hovorca@zilinskazupa.sk 
web: www.zilinskazupa.sk 

SOCIÁLNE SLUŽBY: základné sociálne poradenstvo, podanie žiadosti 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: domov sociálnych služieb, 
špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, 
rehabilitačné stredisko.

Centrum právnej pomoci, P. O. Hviezdoslava 6, P.O. BOX B10, 011 00 Žilina 
tel.: +421 0650 105 100 
e-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 
web: www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakty/kancelaria-zilina

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je 
zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých 
ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne 
služby.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z., Žilina, Predmestská 24,  
010 01 Žilina 
tel.: +421 41 500 69 44, +421 41 500 69 42 
e-mail: nkh@slovanet.sk, holubicas@gmail.com 
web: www.rpsp.eu 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) je neziskové občianske 
združenie, ktoré ponúka poradenstvo, supervíziu a vzdelávanie ohľadom 
skvalitňovania sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí  
v nepriaznivej životnej situácii a seniorov.
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03
OSOBY SO 
ZDRAVOTNÝM
POSTIHNUTÍM

 
DENNÉ CENTRUM

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas pracovného dňa 
fyzickej osobe:

•	 ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 

•	 s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným 
stavom – rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo 
vnučkou.

2. V dennom centre sa:
•	 poskytuje sociálne poradenstvo,

•	 zabezpečuje záujmová činnosť.

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina – Vlčince 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulatná 
tel.: +421 41 56 55 568 
e-mail: klubvlcince@gmail.com
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Denné centrum, Dedinská 1, 010 01 Žilina – Strážov 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
tel.: +421 41 56 22 492 
e-mail: dcstrazov@gmail.com 
 
Denné centrum A. Kmeťa 38, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
tel.: +421 41 51 66 141 
e-mail: dc.mesto@gmail.com 
 
Denné centrum Dlhá 1, 010 09 Žilina – Bytčica 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
tel.: +421 41 59 93 587 
e-mail: dcbytcica@gmail.com 
 
Denné centrum, Ovocinárska 277/33, 010 01 Žilina – Trnové, 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
tel.: +421 905 940 350 
e-mail: dctrnove@gmail.com

JEDÁLEŇ

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy 
do domácnosti fyzickej osoby, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo 
nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina 
Jedáleň, Lichardova č. 44, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
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tel.: +421 41 52 53 085, +421 905 393 526 
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com  

Miesto poskytovania: 
Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 
Osiková 3294/26, 010 07 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná (donáška stravy a 
osobný odber)  
tel.: +421 918 438 554 
e-mail: alena.liskova@zilina.sk 

 

DENNÝ STACIONÁR

1. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá 
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti 
je najmenej III (podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008) a je odkázaná na 
sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovného dňa.

2. V dennom stacionári sa poskytuje:
•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
•	 sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, 
•	 stravovanie,

•	 zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností a záujmová činnosť.

3.   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.

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
tel.: +421 915 701 524 
e-mail: stacionar.vlcince@gmail.com 
web: www.socialne.zilina.sk
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NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby:  ambulantná  
tel.: +421 41 56 26 476, +421 41 723 12 34 
e-mail: dchkamil.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

 

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

1.  V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou  
     pobytovou formou alebo ambulantnou formou a to fyzickej osobe do  
     dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba:

•  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je  
    najmenej V (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), 

•  nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je  
    najmenej III (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008).

2.  V domove sociálnych služieb sa poskytuje :

•  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

•  sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia,

•  ubytovanie, stravovanie, upratovanie, 

•  pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie/úschovu   
    cenných vecí,

•  zabezpečenie rozvoja pracovných zručností a záujmová činnosť, 

•  utváranie podmienok na vzdelávanie. 

3.  Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej  
     služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje  
     aj naďalej.

POSKYTOVATEĽ: 
Žilinský samosprávny kraj 
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Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina 
Sv. Gorazda 2977/2, 010 08 Žilina 
Moyzesova 912/27, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná, pobytová-týždenná, 
ročná 
tel.: +421 41 56 51 745, +421 905 847 335 
e-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk, dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk 
web: www.synnomia.dsszsk.sk

Cetrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 6,7,8,9, 010 08 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Karpatská 6,7,8,9, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná, pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 74 107, +421 41 56 74 231 
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk 
web: www.karpatska.dsszsk.sk

 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Republiky 1045/ 22, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Republiky 1045/ 22, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 22 127, +421 905 696 615 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk 
web: www.cssharmonia.sk

Centrum sociálnych službieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 22 127, +421 905 696 615 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk 
web: www.cssharmonia.sk

 
NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
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Dom charity sv. Kamila, Framborská 294/6, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 26 476, +421 41 723 12 34 
e-mail: dchkamil.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

Domov pomocnej ruky, n. o., Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina – Trnové 
Miesto poskytovania: 
Penzión Eva, Na Bárek 686/9, 010 01 Žilina – Trnové 
Penzión Ivana, Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 904 305 456 
e-mail: domovpomocnejruky@gmail.com 

 
ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE

1. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá:

•	 je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, 

•	 má stupeň odkázanosti najmenej V (podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008), 

•	 má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, 
Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, 
schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS 
alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

2. V špecializovanom zariadení sa poskytuje:
•	 pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
•	 sociálne poradenstvo, 
•	 sociálna rehabilitácia, 
•	 ubytovanie, 

•	 stravovanie; upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; 
osobné vybavenie,

•	 zabezpečuje rozvoj pracovných zručností; záujmová činnosť,

•	 zabezpečenie podmienok na vzdelávanie. 

V špecializovanom zariadení je taktiež zabezpečovaná:
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•	 pracovná terapia,

•	 záujmová činnosť.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
OZ Detská komunita, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, Do Stošky 231/8, 010 04 Žilina 
Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, Ambra Pietra 2656/13, 
010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 41 72 41 128, +421 905 646 091, +421 910 699 183 
e-mail: b.matusakova@azet.sk 
web: www.rca-za.sk

Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 6, 7, 8, 9, 010 08 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná, pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 74 107, +421 41 56 74 213  
e-mail: ddkarpatska8@vuczilina.sk 
web: www.karpatska.dsszsk.sk

Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 72 34 993, +421 41 72 43 496 
e-mail: dsslucriaditel@vuczilina.sk

Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Republiky 22, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 22 127, +421 905 696 615 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk 
web: www.cssharmonia.sk

 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Kultúrna ulica 41/29, 010 03 Žilina, 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 67 865 
e-mail: csszastranik@vuczilina.sk 
web: www.stranik.dsszsk.sk
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Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 56 67 802 
e-mail: csszastranik@vuczilina.sk 
web: www.stranik.dsszsk.sk

 
 

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE

1. Služba včasnej intervencie sa poskytuje rodine so zdravotne 
znevýhodneným dieťaťom a dieťaťom s rizikovým vývinom od narodenia 
do 7 roku veku dieťaťa. 

2. Včasná intervencia sa orientuje na:
•	 špecializované sociálne poradenstvo; sociálnu rehabilitáciu,
•	 podporu vývinu dieťaťa,
•	 posilnenie kompetencií a sebavedomia rodiny,

•	 podporu začlenenia rodiny a dieťaťa do spoločnosti. 

3. V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.

4. Službu včasnej intervencie možno poskytovať:

•	 ambulantnou sociálnou službou, 

•	 terénnou formou sociálnej služby (prostredníctvom terénneho 
programu). 

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o., Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Saleziánska 2807/4, 010 77 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 915 952 123 
e-mail: zilina@centravi.sk 
web: www.cvizilina.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,  
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Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Jozefa Vuruma 144, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 944 028 727 
e-mail: scsppza@gmail.com 
web: www.scsppza.sk

 

TLMOČNÍCKA SLUŽBA

1. Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 
je odkázaná na tlmočenie. 

2. Tlmočníckou službou sa poskytuje:

•	 tlmočenie v posunkovej reči – ak je osoba nepočujúca alebo má 
ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je 
posunková reč,

•	 artikulačné tlmočenie – ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú 
nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a 
neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú 
reč, posunkovanú slovenčinu,

•	 taktilné tlmočenie – ak je osoba hluchoslepá a má vrodené alebo 
získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu 
so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na 
stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.

3. Fyzickej osobe (podľa odseku 3 písm. a) a b)) možno tlmočnícku službu 
poskytnúť aj formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu 
hovorenej reči.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ:  
Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 903 762 810 
e-mail: nepocujucizilina@gmail.com 
web: www.kcanepsza.sk
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POŽIČIAVANIE POMÔCOK

1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:
•	 s ťažkým zdravotným postihnutím 
•	 s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na používanie zdravotnej pomôcky.

2. Pomôcka sa môže požičiavať na vopred dohodnutý čas, najdlhšie však 
do:

•	 zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, 
•	 formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky (podľa 

osobitného predpisu), 
•	 z iných zdrojov,
•	 do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

3. Nepriaznivý zdravotný stav (podľa ods. 1) fyzická osoba preukazuje 
potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Fyzická osoba  
s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku 
posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 
postihnutia podľa osobitného predpisu.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Charitatívna služba v rodinách, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: tel.: +421 41 724 65 95, +421 918 314 197, +421 904 234 464 
e-mail: chsr.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 903 762 810 
e-mail: nepocujucizilina@gmail.com 
web: www.kcanepsza.sk
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PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA

1. Podpora samostatného bývania je sociálna služba zameraná na:
•	 podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti fyzickej osoby, 
•	 pomoc pri prevádzke domácnosti a pomoc pri hospodárení s peniazmi, 
•	 podporu pri organizovaní času, 
•	 podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, 
•	 podporu rozvoja osobných záujmov, 
•	 predchádzanie a riešenie krízových situácií, 

•	 podporu spoločensky primeraného správania.

2. V rámci podpory samostatného bývania sa ďalej poskytuje:
•	 poskytuje sociálne poradenstvo, 
•	 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

•	 vykonávanie preventívnych aktivít a sociálna rehabilitácia.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Agentúra podporných služieb, n. o., Predmestská 1717/24, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: mesto Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 41 50 06 942 
web: www.aps.nkh.sk

ZRIAĎOVATEĽ: 
Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnch služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná, pobytová-týždenná, 
ročná 
tel.: +421 41 56 51 745, +421 905 847 335 
e-mail: dsszagorazda@vuczilina.sk, dsszagorazda.riaditelka@vuczilina.sk 
web: www.synnomia.dsszsk.sk
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Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 76 45 293, +421 918 638 159 
e-mail: dd.dss.utulok@stonline.sk 

Asociácia Nepočujúcich Slovenska 
Miesto poskytovania: 
Asociácia nepočujúcich Slovenska, Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel. + 421903762810 
e-mail prezidentkaaneps@gmail.com

 
 
 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 
II (podľa prílohy č. 3) a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 
úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách 
(podľa prílohy č. 4).

2. Opatrovateľská služba:
•	 je terénnou formou sociálnej služby,

•	 poskytuje sa v domácom/prirodzenom prostredí fyzickej osoby.

3. Rozsah úkonov opatrovateľskej služby, na základe sociálnej posudkovej 
činnosti, určuje mesto po dohode s klientom a to v hodinách, podľa 
konkrétnych potrebných úkonov. 

4. 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, 

•	 ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu (podľa 
osobitného predpisu),

•	 ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou 
a pri ochorení touto nákazou.

45



VEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: Mesto Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 70 63 216 
e-mail: opatrovatelky@zilina.sk

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: okres Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 723 12 34, +421 918 314 197 
e-mail: chsr.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

Jazmínka. n. o., Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna  
tel.: +421 905 859 098 
e-mail: jazminkano3@gmail.com

Lotos Slovakia s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 658 423 
e-mail: lotosslovakia@gmail.com

Lotos EU s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 658 423 
e-mail: lotoseusro@gmail.com 

Občianske združenie Opatrovateľka, Národná 18, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: na území SR 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 905 658 423 
e-mail: opatrovatelkaoz3@gmail.com

Global Yvestate s. r. o., Mariánske námestie 30/5, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: Žilinský kraj 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 911 665 124 
e-mail: globalyvestate@gmail.com
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1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:

•	 s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanej na individuálnu prepravu 
osobným motorovým vozidlom, 

•	 s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu 
po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa 
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia. 

3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (podľa osobitného predpisu).

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: Mesto Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 70 63 503, +421 905 300 123

Ak máte o službu záujem, je potrebné podať písomnú žiadosť na Mestskom 
úrade v Žiline. Po schválení žiadosti je možné si prepravnú službu objednať 
najneskôr 24 hodín pred jej poskytnutím telefonicky na čísle: +421 905 300 
123 v čase od 8.00 do 11.30 hod.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Slovenský červený kríž, územný spolok Žilina 
Miesto poskytovania: Moyzesová 959/38, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 7233 225 
email: zilina@redkross.sk

Diecézna charita Žilina 
Miesto poskytovania: Predmeská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 723 1234, +421 41 56 26 476 
email: dchza@gmail.com
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ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

1. V rámci opatrovateľskej služby môže mesto poskytnúť aj odľahčovaciu 
službu. Jej cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 
odpočinok, s účelom udržania jej fyzického a duševného zdravia 
a prevencie jej zhoršenia.

2. Odľahčovaciu službu je možné poskytnúť fyzickej osobe, ktorá opatruje 
inú fyzickú osobu, s ťažkým zdravotným postihnutím, čím sa zabezpečuje 
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba 
počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže toto 
opatrovanie vykonávať.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na vopred určený čas, najviac 30 dní 
v kalendárnom roku. 

4. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť 
kalendárneho roka, poskytuje sa jej odľahčovacia služba v pomernej 
časti z rozsahu dní Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za 
celý deň.

5. Súčasťou pomoci, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe odkázanej na po-
moc inej fyzickej osoby v rámci odľahčovacej služby terénnou formou 
sociálnej služby, je aj poskytovanie úkonov starostlivosti o jej domácnosť 
a zabezpečenie základných sociálnych aktivít.

VEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: Mesto Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 41 70 63 503, +421 41 70 63 216 
e-mail: opatrovatelky@zilina.sk

 

 
ĎALŠIE VEREJNÉ INŠTITÚCIE, ZDRUŽENIA, NADÁCIE  

PÔSOBIACE V SOCIÁLNEJ OBLASTI
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 24 40 299 
e-mail: za@upsvr.gov.sk 
web: www.upsvr.gov.sk

Sociálne služby: poradenstvo, peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania 
a úpravu pomôcky, peňažný príspevok na opravu pomôcky, peňažný 
príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažný príspevok na kúpu 
osobného motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu osobného 
motorového vozidla, peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu 
alebo garáže, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok 
na prepravu, peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, 
peňažný príspevok na opatrovanie, vystavenie preukazu osoby s ŤZP alebo 
ŤZP so sprievodcom, vystavenie parkovacieho preukazu.

Sociálna poisťovňa, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina 
tel.: +421 02 324 75111, +421 906 175 111 
e-mail: zilina@socpoist.sk 
web: www.socpoist.sk

SOCIÁLNE SLUŽBY: invalidný dôchodok.

 
Nadácia mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 
tel.: +421 908 436 721 
e-mail: nadacia@zilina.sk, janafilipova9@gmail.com 
web: www.nadacia.zilina.sk

•	 Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, 
seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, 
ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné 
pomôcky a špeciálne pomôcky.

•	 Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi 
liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a 
občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu 
zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú 
rehabilitáciu.

•	 V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne 
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určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 
postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina. základné sociálne 
poradenstvo, podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie 
podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko.

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
tel.: +421 41 50 32 111, +421 41 50 32 145 (455) 
e-mail: info@zilinskazupa.sk, hovorca@zilinskazupa.sk 
web: www.zilinskazupa.sk 

SOCIÁLNE SLUŽBY: základné sociálne poradenstvo, podanie žiadosti 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: domov sociálnych služieb, 
špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, 
rehabilitačné stredisko.

Centrum právnej pomoci, P. O. Hviezdoslava 6, P.O. BOX B10, 010 01 Žilina 
tel.: +421 0650 105 100 
e-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 
web: www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakty/kancelaria-zilina

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je 
zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých 
ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne 
služby.

Nadácia Krajina harmónie, Predmestská 24, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 500 69 42 , +421 905 950 270 
e-mail: nkh@slovanet.sk, krajina.harmonie@gmail.com 
web: www.nkh.sk

Nadácia Krajina harmónie organizuje: festivaly, tvorivé dielne, klubové 
večery, záujmové krúžky, víkendové stretnutia, výmeny mládeže, pre 
mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnutých ľudí, pre ľudí, ktorí pracujú 
s postihnutými ľuďmi, pre dobrovoľníkov, pre širokú verejnosť.

Hlavným poslaním nadácie je:

•	 viesť k harmónii medzi ľuďmi; priblížiť ľudí k slobode, tolerancii a úcte   
k životu,

•	 podporiť sociálny a kultúrny život ľudí v Slovenskej republike i v zahraničí, 
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•	 nahradiť ústavnú starostlivosť pre ľudí s postihnutím,
•	 smerovať k začleneniu všetkých ľudí do života komunity,

•	 pozitívne formovať postoje verejnosti k ľuďom s postihnutím.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z., Žilina, Predmestská 24, 010 01 
Žilina 
tel.: +421 41 500 69 44, +421 41 500 69 42 
e-mail: nkh@slovanet.sk, holubicas@gmail.com 
web: www.rpsp.eu 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) je neziskové občian -
ske združenie, ktoré ponúka poradenstvo, supervíziu a vzdelávanie pri 
skvalitňovaní sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, 
ľudí v nepriaznivej životnej situácii, seniorov, odborníkov a pracovníkov  
v sociálnych službách v Slovenskej republike.

Slovenský zväz telesne postihnutých – Žilina, Národná 20, 010 01 Žilina  
tel.: +421 41 565 38 49, +421 903 844 005 
e-mail: mariatal1@azet.sk

Slovenský zväz telesne postihnutých združuje občanov s telesným postihnutím 
a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných 
príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez 
rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery 
a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho 
pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu 
alebo iného postavenia.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské stredisko Žilina, 
Karpatská 10, 010 08 Žilina 
tel.: +421 41 56 52 369, +421 905 477 970 
e-mail: unss.zilina@unss.sk 
web: www.zilina.unss.sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, 
ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia  
a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poslaním združenia je poskytovanie 
sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná 
na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania 
a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov 
zrakového postihnutia.
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Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Kálov 357/17, 010 01 Žilina 
tel.: +421 903 762 810 
e-mail: nepocujucizilina@gmail.com 
web: www.kcanepsza.sk

KC ANEPS Žilina ako jediný subjekt v Žilinskom kraji poskytuje služby pre osoby 
so sluchovým postihnutím formou základného sociálneho a špecializovaného 
poradenstva pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, sociálnej rehabilitácie, 
sociálnej prevencie, sprostredkovaním tlmočníckej služby a osobnej asistencie 
a zapožičiavaním kompenzačných pomôcok pre sluchovo postihnutých. 

Klub organizácie muskulárnych dystrofikov Farfalletta Žilina, o. z.,  
Jura Hronca E5/23, 010 15 Žilina 
tel.: +421 948 611 170 
e-mail: klub@farfalletta.sk 
web: www.farfalletta.sk

Klub OMD Farfalletta bol založený s cieľom zabezpečiť integráciu ľudí s 
ťažkým telesným postihnutím do spoločenského života v meste Žilina a jeho 
okolí. Podporuje rozvoj špecifickej športovej hry Boccia, spolupracuje so 
športovými klubmi zdravotne postihnutých športovcov, vykonáva poradenskú 
činnosť zameranú na službu osobnej asistencie a kompenzačných pomôcok.  

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Agentúra osobnej asistencie 
Žilina, organizačná zložka,  
tel.: +421 948 611 170 
e-mail: agenturaza@osobnasistencia.sk 
web: www.osobnaasistencia.sk

Agentúra osobnej asistencie Žilina bezplatne poskytuje rozsiahly sociálny 
poradenský servis o osobnej asistencii pre klientov s rôznym druhom ťažkého 
zdravotného postihnutia, ich rodinných príslušníkov a osobných asistentov. 
Poskytuje konkrétnu sociálnu službu sprostredkovanie osobnej asistencie. 
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04
OSOBY V 
NEPRIAZNIVÝCH
SOCIÁLNYCH 
SITUÁCIÁCH 

 

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej 
situácii, počas pracovného dňa poskytuje:

•	 sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov,

•	 utváranie podmienok na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj 
potravín, 

•	 utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 41 72 44 795, +41/723 12 34, +421 918 314 197 
e-mail: dchvincent.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk
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KOMUNITNÉ CENTRUM

1. V komunitnom centre sa fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácii, 
poskytuje: 

•	 základné sociálne poradenstvo, 
•	 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
•	 pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
•	 sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
•	 výkon preventívnych aktivít, 
•	 zabezpečenie záujmovej činnosti.

2. Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou 
formou sociálnej služby a terénnou formou sociálnej služby 
(prostredníctvom terénneho programu).

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Komunitné centrum „Na predmestí“, Bratislavská ulica 8612, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 917 406 293, +421 918 401 903 
e-mail: kcnapredmesti@gmail.com 
Terénna sociálna pracovníčka, tel.: +421 918 401 903 
Kancelária terénneho sociálneho pracovníka, Košická 8392/2A, 010 01 
Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: terénna 
tel.: +421 907 818 109 
e-mail: za.kosicka2@gmail.com

JEDÁLEŇ

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb,
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b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

c) dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže, poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do 
domácnosti fyzickej osoby, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav a dovŕšila dôchodkový vek.

POSKYTOVATEĽ: 
Mesto Žilina 
Miesto poskytovania: 
Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, 010 08 Žilina 
Jedáleň, Lichardova č. 44, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 41 52 53 085, +421 905 393 526 
e-mail: jedalenvlcince@gmail.com 

Miesto poskytovania: 
Úsmev – zariadenie pre seniorov, Osiková 
Osiková 3294/26, 010 07 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulatná (donáška stravy a osobný 
odber)  
tel.: +421 918 438 554 
e-mail: alena.liskova@zilina.sk 

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, nepriaznivý zdravotný stav, alebo
•	 dovŕšila dôchodkový vek.

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
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Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: ambulantná 
tel.: +421 41 72 44 795, +41/723 12 34, +421 918 314 197 
e-mail: dchvincent.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA

1. V zariadení núdzového bývania sa fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej 
situácii, poskytuje: 

•	 ubytovanie na určitý čas, 
•	 sociálne poradenstvo, 
•	 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
•	 priestor na utváranie podmienok: na prípravu stravy, výdaj stavy alebo 

výdaj potravín, 
•	 priestor na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

•	 podmienky pre záujmovú činnosť 
 

2. Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej 
situácii zabezpečuje sa, v zariadení núdzového bývania, utajenie miesta jej 
ubytovania a jej anonymita. 

3. Zariadenie núdzového bývania môže poskytovať sociálne poradenstvo aj 
fyzickej osobe, ktorá spôsobila nepriaznivú sociálnu situáciu (toto sociálne 
poradenstvo nemožno poskytovať v objekte zariadenia, v ktorom sa 
poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii). 
 
 

ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Hlboká cesta 1635/7, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 72 34 993, +421 41 72 43 496 
e-mail: dsslucriaditel@vuczilina.sk 
web: www.jkrala.dsszsk.sk 
Centrum sociálnych služieb LÚČ, Gazdova 484/26, 010 01 Žilina – Strážov 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
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tel.: +421 41 56 40 130 
e-mail: dssluc@gmail.com 
web: www.jkrala.dsszsk.sk

 
DOMOV NA POLCESTE

1. V domove na polceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas 
fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené 
ubytovanie:

•	 po skončení poskytovania sociálnej služby v inom zariadení, 
•	 po skončení náhradnej starostlivosti,

•	 po skončení ochrannej výchovy.

2. Domov na polceste:

•	 poskytuje ubytovanie na určitý čas; sociálne poradenstvo; pomoc pri 
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

•	 zabezpečuje rozvoj pracovných zručností; pomoc pri pracovnom 
uplatnení,

•	 zabezpečuje utváranie podmienok na: prípravu stravy, výdaj stravy 
alebo výdaj potravín,

•	 zabezpečuje vykonávanie základnej osobnej hygieny; upratovanie; 
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,

•	 zabezpečuje podmienky pre záujmovú činnosť.

3. Sociálnu službu v domove na polceste nemožno poskytovať v priestoroch 
alebo v areáli detského domova.

ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 76 45 293, +421 918 638 159 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk, dd.dss.utulok@stonline.sk 
web: www.cssharmonia.sk
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ÚTULOK

1. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať:

•	 poskytuje ubytovanie na určitý čas, 
•	 sociálne poradenstvo,
•	 pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
•	 nevyhnutné ošatenie a obuv,
•	 zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

•	 utvárajú podmienky na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj 
potravín, 

•	 vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
•	 upratovanie; pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 

•	 záujmovú činnosť.

2. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu 
oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo 
jednotlivcov s dieťaťom.

ZRIAĎOVATEĽ: Žilinský samosprávny kraj 
Miesto poskytovania: 
HARMÓNIA – zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, 
Hviezdoslavova 56, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 76 45 293, +421 41 76 45 292, +421 918 638 159 
e-mail: ddzarep.socialne@vuczilina.sk, dd.dss.utulok@stonline.sk 
web: www.cssharmonia.sk

 

NOCĽAHÁREŇ

V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá 
zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje 
ubytovanie a to poskytnutím prístrešia na účel prenocovaniá. Ďalej je 
poskytované sociálne poradenstvo, utvárajú sa podmienky na vykonávanie 
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nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy. 

NEVEREJNÝ POSKYTOVATEĽ: 
Diecézna charita Žilina, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Miesto poskytovania: 
Dom charity sv. Vincenta, Predmestská 1722/12, 010 01 Žilina 
Forma poskytovanie sociálnej služby: pobytová-ročná 
tel.: +421 41 72 44 795, +41/723 12 34, +421 918 314 197 
e-mail: dchvincent.za@gmail.com 
web: www.charitaza.sk
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 24 40 299 
e-mail: za@upsvr.gov.sk 
web: www.upsvr.gov.sk

SOCIÁLNE SLUŽBY: evidencia uchádzača o zamestnanie, sociálne 
poradenstvo, dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný 
príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa, príspevok na bývanie, 
náhradné výživné, resocializačný príspevok, príspevok na pohreb.

Sociálna poisťovňa, Antona Bernoláka 53, 010 01 Žilina 
tel.: +421 324 75111, +42 906 175 111 
e-mail: zilina@socpoist.sk 
web: www.socpoist.sk

SOCIÁLNE SLUŽBY: vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský 
dôchodok. 

 
Nadácia mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina 
tel.: +421 908 436 721 
e-mail: nadacia@zilina.sk, janafilipova9@gmail.com 
web: www.nadacia.zilina.sk

•	 Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, 
seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, 
ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné 
pomôcky a špeciálne pomôcky.

•	 Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi 
liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a 
občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu 
zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú 
rehabilitáciu.

•	 V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne 
určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, 
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 
postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina. základné sociálne 
poradenstvo, podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu 
službu: domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, zariadenie 
podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko.

ĎALŠIE VEREJNÉ INŠTITÚCIE, ZDRUŽENIA, NADÁCIE  
PÔSOBIACE V SOCIÁLNEJ OBLASTI
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Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 
tel.: +421 41 50 32 111, +421 41 50 32 145 (455) 
e-mail: info@zilinskazupa.sk, hovorca@zilinskazupa.sk 
web: www.zilinskazupa.sk 

SOCIÁLNE SLUŽBY: základné sociálne poradenstvo, podanie žiadosti 
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu: domov sociálnych služieb, 
špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, 
rehabilitačné stredisko.

Centrum právnej pomoci, P. O. Hviezdoslava 6, P.O. BOX B10, 010 01 Žilina 
tel.: +421 0650 105 100 
e-mail: info.za@centrumpravnejpomoci.sk 
web: www.centrumpravnejpomoci.sk/kontakty/kancelaria-zilina

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, ktorej cieľom je 
zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých 
ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne 
služby.

Nadácia Rozum a Cit, M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 
tel.: +421 905 325 621 
e-mail: janusova@rozumacit.sk 
web: www.rozumacit.sk 

Nadácia Rozum a Cit pomáha opusteným deťom a umožňuje im prežiť 
detstvo uprostred rodiny, podporuje pestúnske – náhradné rodiny. 

Soroptimist International Club Žilina, Ul. Republiky, 010 01 Žilina 
e-mail: soroptimistzilina@gmail.com 
web: www.soroptimistzilina.sk

Soroptimist International Club Žilina sa svojimi aktivitami snaží podporovať 
nadanú mládež, pomáhať sociálne slabším vrstvám ako i zdravotne či 
mentálne postihnutým ľuďom, podporovať aktivity žien, ktoré sú ochotné 
pracovať na svojom ďalšom vzdelávaní a osobnostnom rozvoji.

Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina, Pod Laščeky 278, 010 03 
Žilina – Považský Chlmec 
tel.: +421 41 50 07 692, +421 918 994 456, +421 41 50 07 690, 
+421 918 628 981 
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e-mail: cpldz.zilina@gmail.com

Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina je jedným z oddelení Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou Žilina. Zaoberá sa liečbou závislostí látkových 
(alkoholovej závislosti, iných nealkoholových závislostí – marihuana, pervitín, 
opiáty, prchavé látky a pod.), ako aj liečbou závislosti od hazardnej hry, 
teda gamblingu.

Liečba závislostí sa realizuje ambulantnou formou alebo ústavnou formou, v 
rámci doliečovacieho procesu ponúkame stretnutia skupiny abstinujúcich 
závislých – Klub závislých pri CPLDZ.

Klub abstinentov Žilina, o.z., Jána Vojtaššáka 6/42, 010 08 Žilina 
tel.: +421 902 756 310 
e-mail: kaz@klubabstinentovzilina.sk 
web: www.klubabstinentovzilina.sk 

Klub abstinentov združuje ľudí postihnutých akýmkoľvek druhom závislos-
ti (alkohol, gambling, drogy a iné), bez rozdielu pohlavia, veku, rasy, far-
by pleti a vierovyznania, ktorí sa vo svojom živote rozhodli pre abstinenciu. 
Zabezpečuje sa doliečovanie, resocializácia a rehabilitácia pacientov 
liečených ambulantne alebo ústavne, ako aj nevyliečených abstinujúcich. 
Ďalšími aktivitami je osvetová činnosť v oblasti drogovej závislosti pre deti  
a mládež, školy, rodiny a šírenie myšlienok a zásad zdravého životného štýlu 
života, nielen v rámci klubu, ale aj smerom k celej spoločnosti.

Missionaries Of Charity – Sestry Matky Terezy v Žiline, Dolný val 24, 010 01 Žilina 
tel.: +421 41 56 40 822 

Sestry matky Terezy pomáhajú najchudobnejším, ľuďom bez domova, 
sociálne vylúčeným osobám a marginalizovaným skupinám osôb. 
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