
V  zariadení  pre  seniorov  Jeseň  sa  zabezpečuje  aj  
pracovná terapia a aktivačná činnosť. 

Klienti v zariadení pre seniorov Jeseň sú ubytovaní v  
jednoizbových  obytných  jednotkách  a  bývajú  
samostatne. 

Ubytovanie  klientov  v  Zariadení  opatrovateľskej  
služby na ulici Družby 25, v Banskej Bystrici.

Práčovňa
Utvárajú sa podmienky na pranie, žehlenie a 
údržbu bielizne  a  šatstva osobe s  trvalým 

pobytom v meste Banská Bystrica, ktorá :

-  nemá zabezpečené  nevyhnutné podmienky 
na  uspokojovanie  základných  životných 
potrieb

-  má  ťažké  zdravotné  postihnutie  alebo 
nepriaznivý  zdravotný  stav  alebo   dovŕšila 
dôchodkový vek.
Denné centrum POHODA
     V objekte   sa  nachádza  Denné 
centrum  POHODA ( Klub  dôchodcov) .

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

Tel.: 048/413 1385, 048/433 07 34 

Adresa objektu: Internátna 10
                 Banská Bystrica 

Tel.: 048/413 13 85
048/413 42 18

e-mail: penzion.jesen@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).

 
                   Zavedený systém   manažérstva kvality
                   podľa normy STN EN ISO 9001 : 2009 

   MESTO BANSKÁ BYSTRICA

   Zariadenie pre  
seniorov JESEŇ

Zariadenie podporovaného 
bývania

Zariadenie opatrovateľskej 
služby 

Naša vízia:
Vytvoriť  obyvateľom  podmienky  na 
aktívne  prežitie  ich  života   a 
uspokojovanie  potrieb  vyplývajúcich 
z ich zdravotného stavu a veku.

 

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


V súčasnosti  je  objekt na Internátnej  ulici  č.10,  v 
Banskej  Bystrici  akýmsi  centrom  sociálnych 
služieb,  v  ktorom  sa  poskytujú  viaceré  druhy 
sociálnych služieb pobytovou a terénnou formou. Je 
situovaný v 5 nadzemných podlažiach + nadstavba.
V objekte sa nachádza :

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie podporovaného bývania 
práčovňa

Pod objekt patrí aj 
Zariadenie  opatrovateľskej  služby  ,  na 
ulici Družby 25, v Banskej Bystrici.

Zariadenie  pre  seniorov  Jeseň sa 
poskytuje sociálna služba:

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a  

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

V zariadení pre seniorov sa poskytujú základné 
služby:
■ pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby
■ sociálne poradenstvo
■ sociálna rehabilitácia
■ ošetrovateľská starostlivosť
■ ubytovanie
■ stravovanie
■ upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a 
šatstva
■ osobné vybavenie (úschova cenných vecí a 
záujmová činnosť)

Obyvatelia  Zariadenia pre seniorov Jeseň môžu 
využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa 
cenníka služieb Mesta Banská Bystrica:
■ kaderníctvo
■ rehabilitácia

■ práčovňa
■ požičiavanie kompenzačných pomôcok
■ prepravná služba

Zariadenie  podporovaného  bývania: 
poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na  pomoc inej  fyzickej  osoby v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak 
je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť 
samostatný život. 

Zariadenie  podporovaného bývania  je  situované  v 
nadstavbe  Zariadenia  pre  seniorov  Jeseň.  Byt 
pozostáva  z  kuchyne  s  kuchynskou  linkou  a 
sporákom,  nezariadenej  izby,  chodby,  kde  sú 
umiestnené vstavané skrine a kúpeľne s WC.

V Zariadení podporovaného bývania sa okrem 
dohľadu poskytuje :

ubytovanie,
sociálne poradenstvo, 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov, 
utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a 
vykonáva sa sociálna rehabilitácia. 

Obyvatelia Zariadenia podporovaného bývania 
môžu využívať aj ďalšie služby za úhradu podľa 
cenníka služieb Mesta Banská Bystrica :
     ■ jedáleň
     ■ kaderníctvo
     ■ rehabilitácia

■ práčovňa
■ zdravotnícke (ošetrovateľské) služby
■ požičiavanie kompenzačných pomôcok
■ prepravná služba

Zariadenie opatrovateľskej služby 
(ZOS), na ulici Družby 25: poskytuje sa 
sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej 
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť 
opatrovateľskú službu.

V  ZOS sa poskytujú základné služby:
■ pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby
■ sociálne poradenstvo
■ sociálna rehabilitácia
■ ošetrovateľská starostlivosť
■ ubytovanie
■ stravovanie
■ upratovanie, pranie , žehlenie a údržba bielizne a 
šatstva
■ úschova cenných vecí

Klienti v ZOS môžu využívať aj ďalšie služby za 
úhradu podľa cenníka služieb Mesta Banská 
Bystrica:
■ rehabilitácia
■ kaderníctvo
■ prepravná služba
■ požičiavanie kompenzačných pomôcok


