
 smerová tabuľa k objektu ASS 

priestory rehabilitácie, Krivánska č.20

Denné centrum Nádej
     V  prevádzke ASS na ul. 9. mája 74 sa 
nachádza  Denné  centrum  Nádej   (  Klub 
dôchodcov) .

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne 
poradenstvo,  zabezpečuje  sa  záujmová 
činnosť. 

Tel.: 048/414 4332, 048/433 07 34 

 požičiavanie kompenzačných pomôcok

Adresa: ul. 9. mája 74
Banská Bystrica

Tel.: 048/414 4332
    

e-mail: assosl@stonline.sk
web: www.banskabystrica.sk

Podrobnejšie informácie získate aj 
na Klientskom centre Mestského 

úradu,ul.Československej armády 26   
v Banskej Bystrici  

(tel. 048/4330 777, 0800 14 15 14).

  
                         ASS má zavedený systém 

    manažérstva kvality podľa normy 
                                STN EN ISO 9001:2009.

     MESTO BANSKÁ BYSTRICA

AGENTÚRA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

ulica 9.mája  č. 74,( Uhlisko)

Naša vízia:

 Vybudovaním siete sociálnych služieb 
poskytnúť občanom,ktorí sú znevýhodnení 

svojím zdravotným stavom a vekom, 
možnosť stráviť dôstojnú starobu v 
prirodzenom  domácom prostredí, s 

väzbami na svojich najbližších, bez zmeny 
prostredia v ktorom žili.

mailto:sss.bb@stonline.sk
http://www.banskabystrica.sk/


Agentúra sociálnych služieb (ASS) na 
ulici  9.  mája  74,  patrí  do  siete  zariadení 
sociálnych  služieb  v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Agentúra sociálnych služieb ponúka:

prepravná služba
rehabilitačné služby
požičiavanie kompenzačných pomôcok

Prepravná  služba je  sociálna  služba 
poskytovaná  fyzickej  osobe  s  ťažkým 
zdravotným  postihnutím  odkázanej  na 
individuálnu  prepravu  osobným  motorovým 
vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým 
zdravotným  stavom  s  obmedzenou 
schopnosťou  pohybu  po  rovine  alebo  po 
schodoch   a  obmedzenou  schopnosťou 
orientácie.

Prepravná služba vozidlom ASS 

Odkázanosť  na  individuálnu  prepravu 
osobným motorovým vozidlom  sa preukazuje 

posudkom vydaným príslušným úradom práce, 
sociálnych vecí a rodiny.
Nepriaznivý  zdravotný  stav  sa  preukazuje 
vyjadrením  lekára  o  zdravotnom  stave 
žiadateľa  o  poskytnutie  prepravnej  služby 
ako doklad k žiadosti na uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby.

Prepravná  služba  sa  poskytuje  na  území 
mesta Banská Bystrica.

Rehabilitačné  služby sa  nachádzajú  v 
rehabilitačných  oddeleniach  v  dvoch 
prevádzkach : 

Zariadenie pre seniorov Jeseň na 
Internátnej    č.10, Banská 
Bystrica, 6. poschodie, 

Tel. kontakt: spojovateľ 048/41 31 385
priama linka na rehabilitačné oddelenie :
048/ 41 34 008

Zariadenie pre seniorov na 
Krivánskej č.20
Banská Bystrica , na prízemí
Tel. kontakt: 048/411 59 68

Prevádzková doba:
Pondelok až piatok od 7,00 hod do 15,00 hod.
Obed. prestávka :
Zariadenie pre seniorov Jeseň : 11,30- 12,00 
hod.
Zariadenie  pre  seniorov  Krivánska:  11,00  –  
11,30 hod.

Rehabilitačná  činnosť  v domácnosti
Ponúkame  Vám  aj  rehabilitačnú  činnosť  v 
teréne,  znamená  to  v  domácnosti  klienta. 
Vieme Vám poradiť, pomôcť a naučiť Vás a 
Vášho  blízkeho  samostatne  cvičiť  a 
vykonávať samostatne bežné denné činnosti, 
ktoré sám nezvládate.

Rehabilitačnú   činnosť   v  domácnosti  je 
možné  poskytovať  na  základe  podania 
žiadosti  o  poskytovanie  rehabilitačnej 
činnosti  v  domácnosti  a  na  základe 
vyjadrenia  odborného  rehabilitačného 
lekára.

areál objektu ASS s parkoviskom 

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 
je  možné,  na  základe  podania   žiadosti  - 
požičanie  kompenzačnej  pomôcky  a 
potvrdenia  lekára o odkázanosti občana na 
požičanie kompenzačnej pomôcky .




