
Domov se zvláštním režimem Kvasice

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

e-mail

popis zařízení

Domov se zvláštním režimem Kvasice
Kvasice
Parková 21, 768 21 Kvasice
tel.: +420 573 358 009
dzr.kvasice@tiscali.cz

Zařízení pro osoby, které mají chronické duševní onemocnění, v jehož důsled-
ku došlo k omezení nebo úplně ztrátě soběstačnosti a jejichž situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc druhé osoby, mají trvale porušen centrální nervový systém 
a sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat svá vlastní práva a jejichž si-
tuace vyžaduje pomoc druhé osoby.
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2Diakonie ČCE – hospic Citadela, 

Valašské Meziříčí

Diakonie ČCE – hospic Citadela, Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 629 084
www.citadela.cz

Diakonie ČCE – hospic Citadela je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytu-
je specializovanou paliativní (hospicovou) péči - odlehčovací služby. Služby jsou 
určené pro nemocné a umírající, u kterých již není možná léčba nemoci, která by 
vedla k uzdravení, ale je možné mírnit důsledky onemocnění, léčit bolest.

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zařízení



3Domov seniorů a Nestátní zdravotnické 

zařízení Hospic Hvězda

„HVĚZDA z.ú.“
Zlín - Malenovice
Masarykova 443, 763 02 Zlín-Malenovice 
tel.: +420 577 113 541
www.sdruzenihvezda.cz

Posláním střediska Hospic Hvězda je poskytování paliativní péče, tzn. odstraňo-
vání či zmírňování příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž byly 
v léčbě (s ohledem na příčinu) vyčerpány všechny možnosti a prostředky vedou-
cí k uzdravení nemocného. Klientům je poskytována obecná i specializovaná pa-
liativní péče.

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zařízení



4Domov pro osoby se zdravotním postižením 

Kunovice – Na Bělince

Kunovice
Na Bělince 1492
686 04  Kunovice
tel.: +420 572 548 843 
uspm.kunovice@ouss-uh.cz

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Na Bělince je 
poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a vý-
chovné péče dle individuálních potřeb klientů. Zařízení je rozděleno do oddělení 
dle náročnosti na poskytování odborné a ošetřovatelské péče.

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

e-mail

popis zařízení



5Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích

Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
Vizovice
Zlínská 467, CZ - 763 12 Vizovice
tel.: +420 577 005 810
www.nmbvizovice.cz

Nemocnice Milosrdných bratří poskytuje lůžkovou následnou péči. Ke zkvalitně-
ní péče o pacienty hospitalizované i ambulantní bylo vybudováno rehabilitační 
a RTG pracoviště s moderními přístroji a pomůckami, ultrazvuk, interní ambulan-
ce a biochemická laboratoř NMB. 

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zařízení



6Uherskohradišťská nemocnice a. s.

Uherskohradišťská nemocnice a. s.
Uherské Hradiště
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 529 903
www.nemuh.cz

Hlavním cílem je poskytovat kvalitní preventivní, léčebnou, ošetřovatelskou 
a rehabilitační péči podle reálných potřeb obyvatelstva a být vyhledávaným 
zdravotnickým zařízením se sladěnými medicínskými a ekonomickými procesy.

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zařízení



7Vsetínská nemocnice a.s.

Vsetínská nemocnice a.s.
Vsetín
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
tel.: +420 571 818 111
www.nemocnice-vs.cz

Vsetínská nemocnice a.s. je zdravotnické zařízení, které poskytuje ambulantní, 
lůžkovou, specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou 
péči a další služby související s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji. 
Jednotlivá oddělení sledují moderní trendy v medicíně, mají k dispozici náročné 
a účinné léčebné programy a moderní přístrojové vybavení.

název organizace
město/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zařízení



1Detský domov v Skalici

Detský domov v Skalici
Skalica
Pri potoku č. 10, 909 01 Skalica
tel.: +421 34 664 5571
dedskalica@dedskalica.sk

Ústavná starostlivosť sa poskytuje deťom a mladým dospelým vo veku od 0 do 
18 rokov života. Starostlivosť v DeD v Skalici sa poskytuje deťom zdravým aj de-
ťom a mladým dospelým s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom u väčšiny 
detí ide o viacnásobné postihnutie v spojení s mentálnym postihnutím rôzneho 
stupňa.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

e-mail

popis zariadenia



2Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Skalica, a.s

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Skalica 
Koreszkova 7, 909 82 
tel.: +421 34 696 9271
www.nspskalica.sk
 
Svojím zameraním sa radí medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom 
zdravotníckych služieb. Ambulantne je nemocnicou FNsP Skalica, a.s. poskyto-
vaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná 
služba. V rámci ústavnej starostlivosti je poskytovaná  liečebno-preventívna sta-
rostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba. 

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



3Domov dôchodcov a domov sociálnych 

služieb pre dospelých Holíč

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč
Holíč
908 51 Kátovská 21 
tel.: +421 34 668 2434  
www.domov-holic.sk
 
V zariadení pre seniorov  a domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služ-
ba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fy-
zickej osoby alebo služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, a má zdravotné postihnutie, ktorým je 
Alzheimerova choroba a iné typy demencií.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



4 Prírodné liečebné kúpele Smrdáky

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
Smrdáky
906 03 Smrdáky
tel.: +421 34 695 9173
www.smrdaky.danubiushotels.sk

Kúpele Smrdáky sú  najlepším miestom pre liečbu kožných ochorení aj v kom-
binácii s chorobami pohybového aparátu. Kúpele poskytujú účinnú a overenú 
liečbu ochorení ako sú psoriáza, ekzémy, lokálne dermatitídy, akné, artritická 
psoriáza a ďalšie ochorenia.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



5Nemocničná, a.s., Malacky

Nemocničná, a.s.
Malacky 
Duklianskych hrdinov 34, 901 22
tel.: +421 34 282 9111
www.nemocnicna.sk

Nemocnica v Malackách patrí medzi najmodernejšie všeobecné nemocnice 
na Slovensku. Svoje uplatnenie tu nájdu kvalifikované sestry a zdravotnícki 
asistenti.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



6Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj

Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj
Mokrý Háj 
Mokrý Háj č. 203, 908 65
tel.: +421 34 664 4032
www.zpsmh.sk

Poslaním zariadenia je dosiahnuť vyvážené postavenie všetkých zaintereso-
vaných strán, byť dynamický voči ich požiadavkám, zvyšovať spokojnosť na-
šich klientov a rodinných príslušníkov s poskytovanými službami, motivovať 
zamestnancov, dosiahnuť stabilitu a vyrovnané hospodárenie. Zamestnanci 
poskytujú priamu starostlivosť a pracujú na pozícii opatrovateľ/ka, zdravot-
nícky asistent, sanitár a sestra.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



7Nemocnica s poliklinikou Myjava

Nemocnica s poliklinikou Myjava
Myjava
Staromyjavská 59, 907 01
tel.: +421 34 697 9111
www.nspmyjava.sk

Okrem ambulantnej starostlivosti poskytuje Nemocnice s poliklinikou Myjava 
i lôžkovú starostlivosť v chirurgických i nechirurgických odboroch. Nepretrži-
tá prevádzka lôžkových oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, interného, 
chirurgického, pediatrického a gynekologicko – pôrodníckeho je doplnená 
nepretržitou prevádzkou pracovísk SVALZ. Jedná sa o laboratória hematoló-
gie a biochémie, RTG vrátane CT, kde lekár slúži na telefóne.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



8Zariadenie pre seniorov Skalica

Zariadenie pre seniorov Skalica  /  JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov
Skalica
Pod Hájkom 36, 909 01 Skalica
tel.: +421 34 664 5741
www.zpssi.sk

Klientom poskytuje nevyhnutnú opatrovateľskú, ošetrovateľskú a rehabili-
tačnú starostlivosť zodpovedajúcu zdravotnému stavu klienta. Na jednotli-
vých oddeleniach tohto úseku pracuje tím odborníkov, ktorý komplexne rie-
ši potreby našich klientov odkázaných na dlhodobú zdravotnú starostlivosť. 
Zamestnanci poskytujú priamu starostlivosť a pracujú na pozícii opatrovateľ/
ka, zdravotnícky asistent, sanitár, ošetrovateľ/ka – sestra.

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia



9Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Skalici

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici
Skalica
Ulica, PSČ: Čulenova 3, 909 01
tel.: +421 34 664 5368
www.dsszelenydom.sk

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici „Zelený dom“ posky-
tuje ambulantnú i pobytovú formu  sociálnych služieb. Komplexná odborná 
starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom pedagógov, zdravotných se-
stier, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a inými externými spolupracov-
níkmi podľa individuálnych potrieb klientov (psychológ, logopéd, psychiater, 
neurológ …).

názov organizácie
mesto/obec

adresa
kontakt

odkaz na web

popis zariadenia


