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Názov organizácie:  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
    Priateľstva 2 
    945 01  Komárno 
 
Poskytovateľ:   neverejný 
 
IČO:    35613441 
 
Kontaktná osoba:   Mgr. Iveta Šoókyová 
 
  
Telefón:    035/7702594 
 
e-mail:    zpmpkn@stonline.sk 
 
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  DSS pre deti a dospelých.  
    Sociálna rehabilitácia zdravotne postihnutých ľudí, asistenčná  

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej  
osoby, pracovná terapia. 

 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý čas 
 
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná 
 

Čo ponúkame:  V súčasnosti poskytované  sociálne služby: 

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, 
 sociálnu rehabilitáciu; 

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. 

Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, 
samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky. 

 pracovná terapiu; 

V zmysle zákona o sociálnych službách je pracovná terapia (ergoterapia) odborná činnosť na 
osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít 
pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, 
mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. 

 záujmová činnosť; 

Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná 
činnosť, zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. Veľkému 
záujmu sa tešia výuka anglického jazyka, práca na počítači, dramatoterapia, tréningy 
capoeiry. 
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V súčasnosti poskytujeme svoje služby klientom s rôznym stupňom mentálneho postihnutia. 
Klienti zariadenia sú rozdelení do malých skupín, 5-6 klientov, v rámci ktorých vykonávajú 
celodenné aktivity, samozrejme so zreteľom na ich individuálne potreby. Tieto aktivity 
napĺňajú ich potreby a umožňujú rast a rozvoj ich potenciálu. 

 
 

Ďalšie služby: - Arteterapia a prezentácia vlastnoručne vytvorených predmetov 
z hliny, dreva a tkaniny, ktoré zabezpečujú pre klientov 
sebadôveru a radosť zo spoločenského ohodnotenia, záujmová 
činnosť. 

 - Dramatoterapia. 
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Názov organizácie:  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Z.O  13 
    Ul. J. Husa 1 
    945 01  Komárno 
 
Poradenské dni:   každý druhý utorok v mesiaci od 8.00 hod. do 13.00 hod. 
Poskytovateľ:   občianske združenie 
 
Kontaktná osoba:   Ervína Balašková   
      
web:    www.unss.sk/nitra 
 
Telefón:   0908 326 313 
    037/ 7418 115 
 
Druh poskytovanej 
sociálnej služby: Akreditované odborné služby kompenzujúce dôsledky  

zrakového postihnutia vrátane poskytovania sociálneho 
poradenstva, vykonávania sociálnej prevencie a sociálnej 
rehabilitácie. 

 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý čas 
 
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná, terénna 
 
Čo ponúkame:  1. Sociálne poradenstvo 

- poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím 
- sociálno-právne poradenstvo zamerané na pomoc pri 
uplatňovaní   
  práv a  nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy 
- poradenstvo pre sociálne prostredie klienta (rodina, priatelia,   
  spolužiaci,  kolegovia...) 
- poradenstvo pre fyzické prostredie (úprava bytu,   
  pracoviska....) 
- poradenstvo pri výbere kompenzačných a optických pomôcok 
- poradenstvo pre používateľov vodiacich psov 
- poradenstvo pre rodičov zrakovo postihnutých detí 
- poradenstvo v oblasti vzdelávania a zamestnávania zrakovo  
  postihnutých 
2. Sociálna prevencia 
- výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu ( s 
bielou  
  palicou ...) 
- výcvik čítania a písania Braillovho písma 
- výcvik sebaobslužných činností (varenie, nakupovanie...) 
- výcvik komunikačných zručností ( klávesnicové zručnosti,  
  podpisovanie ...) 
- nácvik práce s kompenzačnými pomôckami 
- práca so špeciálne upraveným počítačom a prídavnými    
  zariadeniami 
- nácvik práce s optickými pomôckami a zrakovú terapiu 
3. Sociálne služby 
- sprievodcovská služba 
- predčitateľská služba, prepis textov do Braillovho písma 

http://www.unss.sk/nitra
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Názov organizácie: Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR - ZO 
kardiakov 

    Komenského ul. 14/6 
    945 01  Komárno      

    
Poskytovateľ:   občianske združenie 
  
IČO:    36098345 
 
Riaditeľ:    Helena Pajdová  
    
Telefón:    0908 352 420 
     
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  Rekondície, rekreácie, pomoc a poradenstvo v sociálnej  

a zdravotnej oblasti. 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý čas 
 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  terénna 
 
 
Čo ponúkame:  - záujmová činnosť 

- spoločenské udalosti 
- rekreačno – rehabilitačné pobyty zamerané na ochranu   
  zdravia srdcovo – cievnych ochorení 
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Názov organizácie: Základná organizácia Zväzu postihnutých 
civilizačnými  chorobami 

    Komenského ul. 40/6 
    945 01  Komárno      

    
Poskytovateľ:   občianske združenie 
  
IČO:    36098388 
 
Kontaktná osoba:   Helena Pajdová  
    
Telefón:    0905 282 597 
    035/ 77 00 750 
        
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  Rekondície, rekreácie, pomoc a poradenstvo v sociálnej  

a zdravotnej oblasti. 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná, terénna 
 
 
Čo ponúkame: Združovanie občanov postihnutých civilizačnými chorobami, 

presadzovanie ich potrieb a práv, obhajovanie záujmov, ktoré 
vedú k ich integrácii a sebarealizácii. 
Poskytovanie služieb občanom postihnutých civilizačnými 
chorobami, organizovanie sociálnej rehabilitácie, realizácia 
vzdelávacích a iných aktivít. 
Rekondičné pobyty. 
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Názov organizácie: Slovenský zväz telesne postihnutých, z.o 
Záhradnícka ul. 16/8 

    945 01 Komárno 
 
IČO:    37858467 
         
Kontaktná osoba:  Erika Forróová 
   
Mobil:    0917 618 110   
 
Poradenské dni:  pondelok a v stredu od 9,00 hod. do 13,00 hod. 
  
Druh poskytovanej 
sociálnej služby:  Rekondície, rekreácie, pomoc a poradenstvo v sociálnej  

a zdravotnej oblasti. 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná, terénna 
 
Čo ponúkame: Združovanie občanov s telesným postihnutím a ťažkým 

telesným postihnutím pre dospelých. 
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Názov organizácie: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom  
organizačná zložka Komárno  

    Pevnostný rad 14 
    945 01  Komárno 
 
Kontaktná adresa:  Vodná 12, Komárno 
     
IČO:    2021541258       
  
Kontaktná osoba:  Alena Kajanová  
   
Mobil:    0905 387 090  
     
e-mail:    kajanovaalena@gmail.com 
 
web:    www.stosa.sk 
 
Druh poskytovanej   
sociálnej služby:  Rekondície, rekreácie, pomoc a poradenstvo v sociálnej oblasti, 
    podpora rodín. 
 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý 
  
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná 
 
Čo ponúkame:   Presadzovanie a podpora všetkých opatrení, ktorých cieľom  
bude zlepšenie kvality života autizmom postihnutých    jedincov v regióne. 
 Vyvíja informačnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu zameranú na rodinných 
príslušníkov, odbornú laickú verejnosť formou prednášok, seminárov, publicistickej činnosti, 
spolupráce s masmédiami. Organizuje a vykonáva v spolupráci s odborníkmi poradenskú 
činnosť, terapiu a rehabilitáciu pre osoby s autizmom a ich rodiny. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kajanovaalena@gmail.com
http://www.stosa.sk/
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Názov organizácie:  Charita Komárno, n.o. 
    Jókaiho ul.  6 
    945 01  Komárno 
     
          
Poskytovateľ:   neverejný 
 
IČO:    42052980 
 
Kontaktná osoba:   Nataša Hosnedlová 
       
Telefón:    0910 918 357  
      
e-mail:    charita.komarno@gmail.com 

web:    www.rucnevyrobky.com 

Druh poskytovanej  
sociálnej služby: Poskytovanie charitatívnych, sociálnych, výchovno – 

vzdelávacích služieb. Zamestnávanie zdravotne ťažko 
postihnutých občanov, v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, 
vierovyznanie a politickú príslušnosť, denné centrum. 

 
Rozsah poskytovanej 
sociálnej služby:  neurčitý čas 
 
Forma poskytovanej 
sociálnej služby:  ambulantná 
 
Čo ponúkame: - Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov.  Ručne 

tkané koberce, rohožky, šité bytové doplnky, tkané tašky, 
kabelky, vaky koženkové, látkové podľa vlastného výberu na 
objednávku, gobelíny, obrazy z puzzle, detské posteľné 
súpravy, darčekové predmety z vosku, keramiky, sádry. 
- Prepravnú službu podľa zákona č.195/1998 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. 
- Nízkoprahová sociálna práca - potravinová pomoc, 
humanitárna pomoc pre odkázaných občanov SR. 

 

mailto:charita.komarno@gmail.com
http://www.rucnevyrobky.com/?utm_source=azet.sk&utm_medium=kampan11

