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OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

RODINY S DEŤMI A MLÁDEŽ
AMBULANTNÉ A TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme 
Kukulíka
Centrum včasnej intervencie, Banská Bystrica, n.o.
Rozprávkové jasličky (bývalé detské mestské jasle)
KOMPaS – nízkoprahová sociálna služba pre deti a 
rodinu
Komunitné centrum Nádej deťom

Centrum pedagogického poradenstva a prevencie
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Centrá voľného času
 » Centrum voľného času – JUNIOR
 » Centrum voľného času, Havranské 9
 » Súkromné centrum voľného času
 » Súkromné centrum voľného času Moskovská 2 Banská Bystrica

Slovenský skauting, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica

OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH
AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Dom pre núdznych
Komunitné centrum eMko
Nízkoprahové komunitné centrum KOMPaS
Nízkoprahové komunitné centrum KOTVIČKA
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o.
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
Lavuta, o.z.

Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt
ANTIRA o.z.
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev 
ako dar

TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
Centrum Návrat v Banskej Bystrici
Centrum včasnej intervencie, Banská Bystrica, n.o.
Komunitné centrum Nádej deťom

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Dom pre núdznych
Dom svätej Alžbety – Krízové stredisko pre deti a osa-
melých rodičov n.o.
Zariadenie núdzového bývania KOTVA IV  
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Bys-
trica
Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná
Dom svätého Vincenta
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Do-
mov detí

Detský domov Banská Bystrica SVETLUŠKA
OZ Signál ohrozenia,  Detský domov Centrum Srdiečko
Centum pre liečbu drogových závislostí

ĎALŠIE SLUŽBY PRE OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOT-
NÝCH SITUÁCIÁCH
Hniezdo záchrany – verejný inkubátor
Krajská asociácia rómskych iniciatív (KARI)
OZ Domka – Saleziánske mládežnícke stredisko

OSOBY AKTÍVNE V KOMUNITÁCH BEZBARIÉROVOSŤ V MESTE 

SENIORI
AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Denné centrá:
 » Denné centrum DÚBRAVA
 » Denné centrum HARMÓNIA
 » Denné centrum KRIVÁNSKA
 » Denné centrum LIPA
 » Denné centrum MARÍNA
 » Denné centrum NA UHLISKU
 » Denné centrum NÁDEJ
 » Denné centrum POHODA

 » Denné centrum PÚPAVA
 » Denné centrum QUO VADIS
 » Denné centrum ROZMARÍN
 » Denné centrum SENIOR

Stredisko sociálnych služieb - Denný stacionár

TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE)
EBBA, n.o.
SENIORKA, n.o.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. 
Anna Babeľová

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr.  
Petra Vajcíková

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Zariadenie pre seniorov Jeseň – Zariadenie opatrova-
teľskej služby
Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – Zariade-
nie opatrovateľskej služby
Stredisko sociálnych služieb – Zariadenie opatrovateľ-
skej služby s týždenným pobytom

Zariadenia pre seniorov:

 » Zariadenie pre seniorov JESEŇ
 » Zariadenie pre seniorov KOMUCE
 » Centrum zborovej diakonie KANAÁN
 » Dom Božieho milosrdenstva, n.o.  
 » Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, stre-

disko Senium
 » SENIORDOM Betonika, n.o.

ĎALŠIE SLUŽBY PRE SENIOROV
Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE
Zariadenie pre seniorov JESEŇ
AkSen – aktívny senior, o.z.

AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o.
Stredisko sociálnych služieb – Denný stacionár
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Se-
nium, stredisko DSS Kompa
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Se-
nium, stredisko DSS Prameň
STADETORE n.o.
Signál ohrozenia o.z. Detský domov Centrum Srdiečko

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Ilco klub Banská Bystrica
OZ CELIASTRED Banská Bystrica
Občianske združenie Nožička
Občianske združenie SANARE
OZ Sclerosis multiplex
SPOĽACH, o.z.
Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom 

OZ Spoločnosť  na pomoc osobám s autizmom Ban-
ská Bystrica, o.z.
Špeciálna materská škola
Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva ako 
súčasť Špeciálnej materskej školy

TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE)
EBBA, n.o. – vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis
SENIORKA n.o.
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
 » Agentúra domácej ošetr. starostlivosti Mgr. Anna Babeľová

 » Agentúra domácej ošetr. starostlivosti Mgr. Petra Vajcíková
Liga proti reumatizmu na Slovensku – Miestna poboč-
ka Banská Bystrica

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
DOM, n. o.
Dom matky Terezy, n.o.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Se-
nium, stredisko PRAMEŇ
Zariadenie pre seniorov Jeseň – Zariadenie opatrova-
teľskej služby
Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – Zariade-
nie opatrovateľskej služby 
Stredisko sociálnych služieb – Zariadenie opatrovateľ-
skej služby
Zariadenie pre seniorov Jeseň – Zariadenie podporo-
vaného bývania
Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – Zariade-
nie podporovaného bývania
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb SENIUM

INÉ FORMY POKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OZ Svetielko nádeje – Centrum pomoci detskej onkológie
PONS, o. z.
Daruj nádej, o.z.

Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bys-
trica
Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Bansko-
bystrickej diecézy

Materské centrá:
 » Materské centrum HVIEZDIČKA, o.z.
 » Materské centrum MAMINA, o.z.
 » Materské centrum Podlavice, o.z.

Centrum dobrovoľníctva, n. o.
Komunitné centrá
Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE
Komunitné centrum SÁSOVÁ
Komunitné centrum FONČORDA

Bezbariérové mesto v digitálnych mapách
Stravovacie zariadenia
Ubytovacie zariadenia 
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PRÍHOVOR
Vážení Banskobystričania,

uplynulo už takmer tri roky, čo sme vám pred-
ložili Adresár poskytovateľov sociálnych slu-
žieb, ktorý je súčasťou Komunitného plánu 
sociálnych služieb (KPSS) ako strednodobého 
plánovacieho dokumentu pre rozvoj sociál-
nych služieb. KPSS na obdobie rokov 2015 
- 2020 má mesto Banská Bystrica schválený 
uznesením MsZ č. 319 z 15. decembra 2015. 
Za uvedené obdobie došlo k zmenám ako 
v   demografickej štruktúre obyvateľstva, tak 
aj v sociálnej štruktúre a zmene rôznych soci-
álnych udalostí vplyvom zmien v spoločnosti 
a dynamike dnešného vývoja. Narastá podiel 
obyvateľov v seniorskom veku, zvyšuje sa po-
diel občanov v kríze, zvyšujú sa výdavky do so-
ciálnej oblasti – na tieto výzvy reaguje KPSS, 
ktorý sa pravidelne vyhodnocuje a aktualizu-
je. Súčasťou aktualizácie je aj predkladaný ad-
resár poskytovateľov sociálnych služieb, kde 
okrem aktuálnych zmien v  adresách poskyto-
vateľov sociálnych služieb a subjektov pôso-
biacich v sociálnej oblasti prinášame aj nové 
informácie. Nové informácie sa týkajú jedného 
z najdôležitejších atribútov KPSS a síce sieťo-
vania. Tvorba sietí je osvedčenou metódou 
komunitného plánovania sociálnych služieb, 
keď prostredníctvom sietí vzniknú záujmové 
združenia za účelom dosiahnutia lepších vý-
sledkov aj tým, že sa zvýši ich kompetencia 
(moc) a zvýšia sa tiež dostupné zdroje.
Tak vám v aktualizovanom adresári sociálnych 
služieb prinášame informácie o sieti pomoci 
v oblasti včasnej intervencie, o sieti pomoci 
osobám s autizmom na území mesta, ako aj 
informáciu o bezbarierových trasách v meste 
Banská Bystrica. Verím, že aktualizovaný ad-
resár bude účinnou a adresnou pomocou pri 
hľadaní riešení neraz neľahkých životných si-
tuácií, ktoré život prináša.

Ján Nosko
primátor mesta
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Vážené užívateľky a užívatelia adresára sociálnych služieb,

V rámci hodnotenia Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2015 – 
2020 je aj vyhodnotenie existujúcej siete sociálnych služieb, ich rozšírenie a aktua-
lizácia. Dostáva sa vám do rúk 1. aktualizované vydanie adresára poskytovateľov so-
ciálnych služieb z roku 2015. Jedným z odporúčaní v rámci prieskumu u obyvateľov 
a poskytovateľov sociálnych služieb bolo zlepšiť informovanosť o ponuke sociálnych 
služieb. Mesto Banská Bystrica sa prostredníctvom pravidelne aktulizovaného adresára 
sociálnych služieb snaží zabezpečiť informovanosť a dostupnosť sociálnych služieb. 

Aktualizovaný Adresár poskytovateľov sociálnych služieb bude aj východiskom pre 
nastavenie Akčných plánov na roky 2018 – 2020 aj vo vzťahu k novele zákona o so-
ciálnych službách, ktorá má byť účinná od 1. januára 2018. Schválená novela zákona 
o sociálnych službách zdôrazňuje legitimitu a profesionalitu v riadení procesu Komu-
nitného plánu sociálnych služieb ako nástroja na podporu a rozvoj sociálnych služieb.

Vzhľadom k tomu, že pre rozvoj sociálnych služieb a proces KPSS sú obmedzené zdroje, 
odporúča sa „aktívny manažment tvorby sietí“ prostredníctvom účastníkov (aktérov) 
procesu KPSS. Za týmto účelom musia byť identifikovaní možní partneri siete, ktorí 
majú podobné záujmy a budú mať záujem spolupracovať. Aj schválená novela zákona 
o sociálnych službách kladie dôraz pri poskytovaní sociálnych služieb a aktivít v  soci-
álnej oblasti na súlad s potrebami komunitného plánu. Financovanie z verejných zdro-
jov bude podmienené súladom s KPSS. V záujme toho, aby si rodiny vedeli „vyskladať 
funkčnú sieť pomoci“ a komplexné riešenie nepriaznivých sociálnych situácií je po-
trebné, aby v adresári boli uvedení všetci poskytovatelia sociálnych služieb na území 
mesta. A nielen poskytovatelia sociálnych služieb, ale aj pomáhajúce služby, o ktorých 
zainteresovaní odborníci a rodiny častokrát nevedia, že v komunite existujú. 

Preto tak, ako som aj v predchádzajúcom príhovore uviedla, že adresár nemôže byť 
vyčerpávajúci a je potrebné ho doplňovať o nové informácie a údaje. K tomu je však 
potrebná aktívna spolupráca všetkých aktérov v sociálnej oblasti, aby nám zasielali 
pripomienky a doplnenia na adresu: sociálnapomoc@banskabystrica.sk. Vyzývam vás 
k aktívnej spolupráci a oznámeniu aktivít v sociálnej oblasti, o rozšírení siete sociál-
nych služieb, ako aj o vzniku nových sociálnych služieb. Adresár poskytovateľov soci-
álnych služieb je zverejnený aj na www stránke Mesta Banská Bystrica.

V aktualizovanom vydaní sú uvedené aktuálne údaje subjektov, ktoré reagovali na našu 
výzvu v priebehu roku 2017. Za správnosť uvedených údajov u jednotlivých subjektov 
sú zodpovední ich zástupcovia. 

Ing. Mária Filipová
Vedúca odboru sociálnych vecí

Mestský úrad Banská Bystrica
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ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica poskytuje sociálne služby prostredníctvom Odboru sociálnych 
vecí, pod ktorý patria Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti a Oddelenie sociálnej 
krízovej intervencie. 
Oddelenie dlhodobej starostlivosti koordinuje poskytovanie a zabezpečovanie sociál-
nych služieb v nasledovných zariadeniach sociálnych služieb:

Rozprávkové jasličky
kde nás nájdete:  Trieda SNP 15
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048/414 19 40
www: www.banskabystrica.sk
e-mail: jasle.snp@banskabystrica.sk

Zariadenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa 
Zariadenie je určené na denný pobyt detí, ktoré ku dňu nástupu dovŕšili jeden rok veku 
a maximálne do konca kalendárneho roka v ktorom dovŕši 3 roky. Rodič alebo fyzická 
osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
prípadne sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravu-
je sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh 
práce prípadne vykonáva zárobkovú činnosť.
Kapacita Mestských detských jaslí je 73 detí a prevádzka zariadenia je od 6,00 hod do 
17,00 hodiny každý pracovný deň. 
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú: bežné úkony 
starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchova.

Výchovný proces prebieha s prihliadaním na vek a individuálne osobitosti detí. Svojou 
edukačnou činnosťou a aktivitami, kvalifikovaní personál rozvíja u detí schopnosti, vy-
tvára podmienky na vlastnú aktivitu detí, pri ktorej si rozvíjajú myslenie, pamäť, pozor-
nosť, rozširujú slovnú zásobu. Zdokonaľujú sa pohybové zručnosti a motorika. Deti si 
postupne osvojujú hygienické a stravovacie návyky. Obsahom poskytovania sociálnej 
služby je podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života.

Denný pobyt v zariadení sa riadi kalendárom aktivít kde každý rok na deti čaká jeden 
cyklus nášho výchovného programu. Zariadenie poskytuje stravovanie, vo vlastnej vý-
varovni, za ktoré sa považujú raňajky, desiata, obed a olovrant. Cieľom stravovania je 
zabezpečiť kvalitné stravovanie podľa predpísaných noriem a dbať na vyváženosť stravy 
pestrosť a čerstvosť poskytovaných surovín.

Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE

kde nás nájdete: Robotnícka ulica 12
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/414 24 73
 048/414 55 64 
www: www.banskabystrica.sk

V Komunitnom multifunkčnom centre nájdete: 
 » opatrovateľskú službu 
 » monitorovanie a signalizácia pomoci – SOS senior 
 » základné sociálne poradenstvo 
 » stravovanie pre dôchodcov
 » prepravnú službu 
 » požičiavanie kompenzačných pomôcok 
 » rehabilitačné služby 
 » denné centrá 
 » počítačovú učebňu
 » priestor pre komunitné aktivity

Opatrovateľská služba
je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál-
nych službách. Pomoc inej fyzickej osoby potrebuje pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. 
Opatrovateľskú službu poskytujú opatrovateľky občanovi s trvalým pobytom v meste 
Banská  Bystrica priamo v jeho domácnosti. 
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Mesto Banská Bystrica poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom opatrovateliek 
Mesta Banská Bystrica každý pracovný deň v čase od 7,30 do 15,30 hod. V prípade po-
treby poskytovania opatrovateľskej služby v inom čase je poskytovanie opatrovateľskej 
služby zabezpečované prostredníctvom neverejných zmluvných poskytovateľov. 

Prostredníctvom opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri:
 ⁃ sebaobslužných úkonoch, ako je pomoc pri osobnej hygiene, pri obliekaní 

a vyzliekaní, pri celkovom kúpeli, pomoc pri presune na lôžko, vozík a späť, 
 pomoc pri podávaní jedla a pitia a pod.

 ⁃ úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, ako je zabezpečenie nákupu 
 potravín či iného spotrebného tovaru, donáška stravy, príprava a varenie stra-
vy, umývanie riadu, pomoc pri bežnom upratovaní a pod. 

 ⁃ základných sociálnych aktivitách, ako je sprievod na lekárske vyšetrenia a na 
vybavovanie úradných záležitostí, sprievod do školy a zo školy, do zamestnania 
a zo zamestnania,

 ⁃ dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
pri vykonávaní základných sociálnych  aktivít.

Monitorovanie a signalizácia pomoci – SOS senior 
je sociálna služba poskytovaná seniorom alebo osobám, ktorí žijú osamotene a trpia ne-
priaznivým zdravotným stavom. Cieľom tejto sociálnej služby je zabrániť vzniku krízovej 
sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej okamžité riešenie. Služba zabezpečuje nepretrži-
té monitorovanie klienta po dobu 24 hodín denne.
Pokiaľ vznikne neočakávaná situácia vyžadujúca si pomoc, používateľ jednoducho za-
tlačí tlačidlo, ktoré má neustále pri sebe (zavesené na krku alebo na zápästí). Týmto 
stlačením sa odošle signál tiesňového volania na dispečing stanice prvej pomoci. 
Operátor, ktorý disponuje so všetkými dôležitými informáciami o volajúcom klientovi 
následne vyberie najvhodnejší spôsob riešenia pomoci - zabezpečí sprostredkovanie 
príchodu opatrovateľa, resp. rodinného príslušníka, príchod rýchlej zdravotnej pomoci, 
príjazd polície alebo hasičskú pomoc. 
Podmienkou je mať v domácnosti seniora pevnú telefónnu linku.

Stravovanie pre dôchodcov
Mesto Banská Bystrica zabezpečuje stravovanie pre občanov:

1. v zmluvných jedálňach na celom území mesta. O poskytovanie stravovania môže 
    požiadať každý občan, ktorý 
 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
                životných potrieb, s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica, 
 • pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nedokáže zabezpečiť stravu, 
 • dovŕšil dôchodkový vek.

Zmluvné jedálne:
- Stredisko sociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
- Zariadenie pre seniorov KOMUCE, Krivánska 22, Banská Bystrica
- Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 10, Banská Bystrica
- Závodná jedáleň pri Mestskom úrade, ul. ČSA 26, Banská Bystrica
- Zariadenie pre seniorov Senium, Jilemnického 48, Banská Bystrica
- Školská jedáleň pri domove mládeže Univerzity Mateja Bela, Tr. SNP 53, Banská Bystrica

2. formou rozvozu stravy do domácnosti. Táto sociálna služba je určená seniorom, kto-
rých zdravotný stav nedovoľuje navštevovať jedáleň a pri zabezpečení stravovania sú 
odkázaní na pomoc druhej osoby. Rozvoz obedov je realizovaný počas pracovných dní a 
len na území mesta Banská Bystrica.

Prepravná služba
sa poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na indivi-
duálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo občanovi s nepriaznivým zdra-
votným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a 
obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje po-
sudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, nepriaznivý zdra-
votný stav sa preukazuje vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa. 

Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Banská Bystrica.

Požičiavanie kompenzačných pomôcok
Mesto Banská Bystrica požičiava kompenzačné pomôcky, ktoré občanovi zmierňujú dô-
sledky zdravotného postihnutia alebo pomáhajú rodine pri starostlivosti o svojho prí-
buzného. 

Regeneračno - rekondičné služby
Mesto Banská Bystrica poskytuje aj možnosť regenerácie občanom mesta Banská Bys-
trica na rehabilitačných oddeleniach – v Zariadení pre seniorov JESEŇ a v Zariadení pre 
seniorov KOMUCE. Rehabilitačné oddelenia poskytujú prostredníctvom rehabilitačných 
pracovníčok a maséra elektroliečbu, vodoliečbu, teploliečbu, klasické masáže, indivi-
duálne a skupinové liečebné cvičenia. Rehabilitačné služby môžu využívať obyvatelia 
mesta Banská Bystrica.
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Stredisko sociálnych služieb
kde nás nájdete: Na Uhlisku 1
 Ulica 9. mája 74
 Robotnícka 12 (KOMUCE)
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/415 51 71
 048/414 36 88
www: www.banskabystrica.sk
e-mail: sss.uhlisko@banskabystrica.sk

Stredisko sociálnych služieb poskytuje sociálne služby v troch prevádzkach formou 
denného stacionára a zariadenia opatrovateľskej služby s týždenným pobytom.
Stredisko sociálnych služieb je určené pre mobilných klientov, ktorí potrebujú celoden-
nú starostlivosť najmä z dôvodu psychických ochorení ako napr. Alzheimerova choroba, 
iné druhy demencií, depresie a iné.

Výhodou zariadenia je častý kontakt klientov so svojimi blízkymi, nakoľko sa denne 
(denný stacionár), alebo počas víkendov a sviatkov (zariadenie opatrovateľskej služby) 
vracajú do svojho prirodzeného domáceho prostredia. Umožňuje im to udržiavať so-
ciálne kontakty a vo veľkej miere prispieva k zvyšovaniu kvality života aj napriek odká-
zanosti na pomoc inej osoby.
V budove Na Uhlisku 1 sídli aj denné centrum, ktoré je otvorené pre všetkých seniorov.

Denný stacionár
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba seniorom a ľuďom so zdravotným 
postihnutím v pracovné dni od 7,00 hod do 17,00 hod. Kapacita zariadenia je celkovo 
9 klientov. 
V dennom stacionári sa poskytuje klientom stravovanie, sociálne poradenstvo, pracovná 
terapia, záujmová činnosť a pomoc druhej osoby pri odkázanosti na sociálnu službu.

Zariadenie opatrovateľskej služby s týždenným pobytom
poskytuje sociálne služby seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím týždennou po-
bytovou formou počas pracovných dní od pondelka 6,00 hod do piatka 18,00 hod.
Kapacita zariadenia je celkovo 24 klientov. V priebehu pobytu sa poskytuje klientom 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, sociálne poradenstvo, pomoc 
druhej osoby pri odkázanosti na sociálnu službu.

Zariadenie pre seniorov Jeseň
kde nás nájdete: Internátna ulica 10
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/413 13 85
 048/413 42 18
www: www.banskabystrica.sk
e-mail: seniorjesen@banskabystrica.sk

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje kombinácia viacerých druhov sociálnych služieb 
pobytovou, ambulantnou a podpornou formou. 

V objekte sa nachádza:
 » zariadenie pre seniorov
 » zariadenie podporovaného bývania 
 » zariadenie opatrovateľskej služby na ulici Družby 25, Banská Bystrica
 » jedáleň
 » práčovňa
 » rehabilitácia – rekondično - regeneračné centrum 
 » denné centrum
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Zariadenie pre seniorov JESEŇ 
poskytuje sociálnu službu klientovi v dôchodkovom veku, ktorý potrebuje pomoc druhej 
osoby. Poskytuje klientovi starostlivosť pri odkázanosti na pomoc pri úkonoch sebaob-
sluhy, starostlivosti o domácnosť, sociálnych aktivitách a zabezpečení dohľadu, ubyto-
vanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, ošetrovateľ-
ská starostlivosť, úschovu cenných vecí, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.
Klient býva sám v obytnej jednotke, ktorá pozostáva zo zariadenej izby, predsiene s ku-
chynským kútom a samostatným WC. Kúpeľne sú spoločné na každej chodbe. Niektoré 
obytné jednotky majú balkón. 

Zariadenie podporovaného bývania v Jeseni 

poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý je schopný viesť samostatný život pod dohľa-
dom druhej osoby. 
Bytové jednotky zariadenia podporovaného bývania sú situované v nadstavbe Zariade-
nia pre seniorov Jeseň. Klient býva sám v jednoizbovom byte, ktorý pozostáva z kuchyne 
s kuchynskou linkou a sporákom, nezariadenej izby, chodby, kde sú umiestnené vstava-
né skrine a kúpeľne s WC. Okrem dohľadu poskytujeme ubytovanie, sociálne poraden-
stvo, sociálnu rehabilitáciu, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
a utvárame podmienky na prípravu stravy.
Obyvatelia zariadenia podporovaného bývania môžu využívať aj jedáleň, kaderníctvo, 
rehabilitáciu, práčovňu, zdravotnícke (ošetrovateľské) služby a požičiavanie kompen-
začných pomôcok. 

Zariadenie opatrovateľskej služby na ulici Družby 25

poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý po-
trebuje pomoc druhej osoby. Sociálna služba 
sa poskytuje spravidla na dobu jedného až 
troch mesiacov.
Klienti sú ubytovaní v jedno a dvojlôžkových   
izbách s celkovou kapacitou 11 lôžok.

V priebehu pobytu sa poskytuje klientom 
okrem ubytovania, stravovania, aj upratovanie, 

pranie, žehlenie, sociálne poradenstvo, pomoc druhej osoby pri odkázanosti na sociálnu 
službu a ošetrovateľskú starostlivosť. 
Klienti v zariadení opatrovateľskej služby môžu využívať aj ďalšie služby, ako sú:
rehabilitácia, kaderníctvo, požičiavanie kompenzačných pomôcok

 

Zariadenie pre seniorov KOMUCE
kde nás nájdete: Krivánska ulica 16 - 26
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/417 45 76
 048/285 22 46
www: www.banskabystrica.sk
e-mail: komucekrivanska@banskabystrica.sk

Objekt na Krivánskej ulici č. 16 - 26, v Banskej Bystrici je multifunkčným centrom, v kto-
rom sa poskytuje kombinácia viacerých druhov sociálnych služieb pobytovou, ambu-
lantnou a podpornou formou.

V objekte sa nachádza:
 • zariadenie pre seniorov
 • zariadenie podporovaného bývania 
 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • byty osobitného určenia
 • rehabilitácia – rekondično - regeneračné centrum 
 • jedáleň
 • práčovňa
 • denné centrum
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Zariadenie pre seniorov KOMUCE 
poskytuje sociálnu službu klientovi v dôchodkovom veku, ktorý potrebuje pomoc druhej 
osoby. Poskytuje starostlivosť pri odkázanosti na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, 
 starostlivosti o domácnosť, sociálnych aktivitách a zabezpečení dohľadu, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, ošetrovateľskú sta-
rostlivosť, úschovu cenných vecí, sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu. Klient 
býva v jednoizbovom byte s rozlohou 35,23m². Byt má kuchyňu s kuchynskou linkou, 
nezariadenú izbu, chodbu so vstavanými skriňami, kúpeľňu, WC a balkón. 

Zariadenie podporovaného bývania KOMUCE
 
poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý je schopný viesť samostatný život pod dohľa-
dom druhej osoby. Okrem bývania, dohľadu a sociálneho poradenstva sa poskytuje aj 
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Klient býva v jednoizbovom 
byte s rozlohou 35,23m². Byt má kuchyňu s kuchynskou linkou, nezariadenú izbu, chod-
bu so vstavanými skriňami, kúpeľňu, WC a balkón. 
Obyvatelia Zariadenia podporovaného bývania majú k dispozícii ďalšie služby, ako sú:
stravovanie, kaderníctvo, rehabilitácia - rekondično regeneračné centrum, práčovňa, 
zdravotnícke (ošetrovateľské) služby, požičiavanie kompenzačných pomôcok.

Zariadenie opatrovateľskej služby KOMUCE
poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý potrebuje pomoc druhej osoby. Služba sa po-
skytuje na dobu jedného až troch mesiacov. V priebehu pobytu sa poskytuje klientom 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, sociálne poradenstvo, pomoc 
druhej odsoby pri odkázanosti na sociálnu službu a ošetrovateľská starostlivosť. 
Klienti sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách s celkovou kapacitou trinásť 
lôžok. 

Oddelenie krízovej intervencie koordinuje poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych 
služieb v nasledovných zariadeniach sociálnych služieb:

KOTVA

kde nás nájdete: Mičinská cesta 19
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0918 505 257
 0917 505 912
www: www.banskabystrica.sk
e-mail: znb.kotva@banskabystrica.sk

Zariadenie núdzového bývania KOTVA – 
útulok pre rodiny s deťmi 
Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA poskytuje sociálne služby 
osamelej tehotnej žene a rodičovi, alebo rodičom s maloletými deťmi, ktorí nemajú 
zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, s trvalým 
pobytom v Banskej Bystrici alebo pracujúcim posledné tri roky súvisle na území mesta 
Banská Bystrica. 

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje okrem ubytovania na určitý čas (maximálna 
doba pobytu 12 mesiacov) aj sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a prá-
vom chránených záujmov, pracovná terapia, nevyhnutné ošatenie a obuv. V zariadení sú 
vytvorené podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej 
hygieny, pranie, žehlenie a údržba posteľnej bielizne a šatstva i záujmovú činnosť.
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Nízkoprahové komunitné centrum KOTVIČKA
poskytuje sociálne služby pre deti a rodinu v nepriaznivej sociálnej situácii pre zachova-
nie, obnovu, alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu 
jej začlenenia do spoločnosti sa poskytuje sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia 
a preventívne aktivity. 
Zabezpečuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri prí-
prave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo škol-
ského zariadenia, záujmovú činnosť.

Zariadenie dočasného ubytovania KOTVA
Zariadenie dočasného ubytovania KOTVA poskytuje sociálne služby osamelej tehotnej 
žene a rodičovi alebo rodičom s maloletými deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubyto-
vanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, s trvalým pobytom v Banskej 
Bystrici a majú pravidelný príjem z pracovných činností na základe ktorého do zaria-
denia prestúpili z nižšieho stupňa siete, alebo ich sieť zachytáva v zlej životnej situácií 
aj napriek ich aktívnemu postoju k zamestnaniu – teda sú zamestnaní – alebo aspoň 
jeden z  rodičov. Doba na ktorú sa môže poskytnúť ubytovanie je max 3 roky ak je rodina 
aktívna a spolupracuje. Ďalšie predpoklady na poskytnutie tejto formy pomoci sú pred-
metom Ubytovacieho poriadku zariadenia.

Nízkoprahové komunitné centrum KOMPaS
kde nás nájdete: Internátna ulica 12
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048 /412 77 52 
www: www.banskabystrica.sk
e-mail: kckompas@banskabystrica.sk

Mesto Banská Bystrica zriadilo nízkopra-
hové komunitné centrum pre marginali-
zovanú rómsku komunitu ako otvorený 
priestor pre kvalitnú prípravu detí do 
základnej školy. Poskytuje sociálne služ-
by pre deti a rodinu v nepriaznivej sociál-
nej situácii pre zachovanie, obnovu, ale-
bo rozvoj schopnosti fyzickej osoby 
viesť samostatný život a na podporu jej 
začlenenia do spoločnosti sa poskytuje 
sociálne poradenstvo, sociálna rehabili-
tácia a preventívne aktivity. 
Zabezpečuje pomoc pri uplatňovaní 
práv a právom chránených záujmov, po-
moc pri príprave na školskú dochádzku a 
školské vyučovanie a sprevádzanie die-
ťaťa do a zo školského zariadenia, záuj-
movú činnosť.

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z uvedených sociálnych služieb po-
skytovaných v uvedených zariadeniach sociálnych služieb môže využiť nasledovné 
možnosti:
• navštíviť nás osobne na Klientskom centre v budove Mestského úradu, 
        Československej armády 26, konkrétne u pracovníčky za odbor  sociálnych vecí, 
• telefonicky na telefónnom čísle 048/4330 777, alebo
• prostredníctvom internetu na webovej stránke Mesta Banská Bystrica, 
         www.banskabystrica.sk
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AMBULANTNÉ A TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, pri ktorých klient dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby, 
pričom miestom poskytovania sociálnej služby môže byť aj zariadenie sociálnej služby.

 Centrum Návrat v Banskej Bystrici  
čo poskytujeme: 
 » komplexné sociálno-právne, psychologické a terapeutické služby v oblasti náhradnej 

rodinnej starostlivosti a pre rodiny v ohrození,  (akreditovaný subjekt pre oblasť sociálno 
právnej ochrany detí a sociálnej kurately):

kde nás nájdete:  Nám. SNP 16
 974 01 Banská Bystrica

telefón: 048/414 38 97
 0907 518 180, 0918 653 817

www: www.navrat.sk
e-mail: navratbb@navrat.sk
štatutárny zástupca: Mgr. Marek Roháček
koordinátorka v  BB: Mgr. Dana Žilinčíková
kapacita: údaj neuvedený 
veková kategória: údaj neuvedený 
úhrada: údaj neuvedený  
prevádzková doba: údaj neuvedený 
bezbariérovosť: údaj neuvedený

 Sieť pomoci tehotnej žene v ohrození (Za)chráňme Kukulíka
čo poskytujeme: 
 » sociálno právne a psychologické poradenstvo, ubytovanie, materiálnu podporu, du-

chovnú podporu pre tehotné ženy v sociálnom ohrození
kde nás nájdete: Nám. SNP 16, Benického pasáž 

 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0905 558 193
www: www.mestorodiny.sk
zriaďovateľ: Návrat, o. z.
kontakt: Pluhová 1, 831 03 Bratislava
štatutárny zástupca:  Mgr. Marek Roháček

 Centrum včasnej intervencie, Banská Bystrica, n.o.
sociálne služby:  podľa § 33 zákona č. 448/2008
Včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne možnos-
ti podpory orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich užšie a 
širšie sociálne prostredie. Našu pomoc a podporu poskytujeme rodinám a deťom od 0 – 7 
so zdravotným znevýhodnením formou terénnych a ambulantných služieb.
čo poskytujeme: 
 » Podpora vlastných zdrojov rodiny (sociálne poradenstvo, špeciálno-pedagogické pora-

denstvo, psychologické poradenstvo)

Rodiny s deťmi
 a mládež
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 » Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa (psychomotorického vývinu – hry, komunikácie, 
motoriky a sociálneho vývinu)

 » Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch (špecializo-
vané sociálne poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo a podpora pri komunikácii 
s úradmi, pomoc pri zaobstarávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok)

 » Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu (sprostredkovanie kon-
taktov na iné odborné pracoviská a odborníkov, pomoc pri výbere predškolského, 
alebo školského zariadenia, pri integrácii, hľadaní osobného asistenta, vedenie pod-
porných rodičovských skupín)

 » Vzdelávanie pre rodičov, odborníkov

 dátum registrácie:  20. 01. 2016
 kapacita: terénna sociálna služba 45 rodín v starostlivosti ročne
  ambulantná sociálna služba 5 rodín v  starostlivosti 

ročne
  svojpomocné skupiny, podporné, preventívne služ-

by - poskytnutá služba / priemer klientov / rok: 15 
stretnutí / 1 podporná skupina

 veková kategória:  deti od 0 - 7 rokov
 úhrada:  bezplatne 
 prevádzková doba:  pondelok – piatok od 8:00 – 16:00 hod.
 kde nás nájdete: Skuteckého 30
  974 01 Banská Bystrica
 telefón: 0915 951 215
 e-mail:  mrenicova@centravi.sk, bbystrica@centravi.sk
 www: www.centravi.sk
 štatutárny zástupca:   Mgr. Eva Mrenicová 
 bezbariérovosť: čiastočná 

 Rozprávkové jasličky (bývalé Mestské detské jasle) - zariadenie 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
sociálna služba:  § 32b zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  január 2018
kapacita: 73 miest 

priemer klientov za rok / 70 
veková kategória:  deti od 1 – 3 rokov 
úhrada:  od 201,60 EUR (adaptačný proces) do 302 EUR me-

sačne 
prevádzková doba: pondelok – piatok od 6:00 – 17:00 hod.
kde nás nájdete:  Trieda SNP 15

974 00 Banská Bystrica
telefón:  048/414 19 40
e-mail:  jasle.snp@banskabystrica.sk
 michaela.halabukova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:    Mgr. Michaela Halabuková  
Bbzbariérovosť:  čiastočná

 KOMPaS – nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 
sociálna služba:  § 28 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  19. 08. 2011
kapacita:  priemer klientov za rok / 50 (ambulantná soc. služba) 
veková kategória:  deti a mládež do 18 rokov 
  dospelí 18 – 25 rokov 
  dospelí od 25 – 62 rokov 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok od 7:30 – 15:30 hod. 
kde nás nájdete:  Internátna 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/412 77 52
e-mail:  kckompas@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Mgr. Branislav Špeník 
bezbariérovosť:  úplná

 Komunitné centrum Nádej deťom
sociálna služba:  v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
čo poskytujeme: 
 » rozvoj životných zručností cez neformálne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre 

deti a mládež so špecifi ckými potrebami 
 » pomoc rodinám riešiť výchovno - vzdelávacie problémy detí

dátum registrácie:  27. 11. 2015
kapacita:  46 prijímateľov /rok (ambulantná/ terénna sociálna 

služba)
miesto poskytovania: Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica 
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. od 0 – 3, od 3 – 6, od 6 – 15, 
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok od 8:00 – 16:00 hod.
  sobota, nedeľa: nepravidelné aktivity
kde nás nájdete:  Tatranská 6557/10, 974 11 Banská Bystrica 

(v  priestoroch bývalej ZŠ Tatranská)
telefón:  048/4130698, 0907 859 066
e-mail:  info@nadejdetom 
www:  www.nadejdetom.sk 
zriaďovateľ:  Nádej Deťom o.z.
štatutárny zástupca:  Mgr. Štefan Náther, Mgr. Jolana Nátherová 
bezbariérovosť:  úplná 

Pre komplexnosť informácii sú v adresári uvedené aj služby, ktoré nepatria k sociálnym 
službám, ale v rámci systému zdravotníckych služieb alebo služieb školstva a vzdeláva-
nia dopĺňajú ponuku pre cieľovú skupinu rodina s deťmi a mládež.
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 Cetrum pedagogického poradenstva a prevencie 
čo poskytujeme:  
 » komplexná psychologická, špeciálno pedagogická, diagnostická, výchovná,
 » poradenská a preventívna starostlivosť o deti v oblasti optimalizácie ich osobnost-

ného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, elimino-
vania porúch psychického vývinu a porúch správania

kde nás nájdete: Mládežnícka 34
 974 01 Banská Bystrica 
telefón: 048/413 47 51
 048/413 47 52 
e-mail: cpppapbb@svsbb.sk 
www:  www.cpppap.svsbb.sk
zriaďovateľ:  Okresný úrad Banská Bystrica
bezbariérovosť: neúplná 

 Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
čo poskytujeme:  
 » komplexná špeciálno-pedagogická činnosť, psychologická, diagnostická, poraden-

ská, rehabilitačná, preventívna, metodická, výchovno vzdelávacia a iná odborná 
činnosť

kde nás nájdete:  Kollárova 55
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/414 21 16
e-mail: csppbb@gmail.com 
zriaďovateľ: Okresný úrad, Banská Bystrica
bezbariérovosť: údaj neuvedený

CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU 
sú organizácie, ktoré zabezpečujú a poskytujú mimoškolské aktivity pri deti, mládež a 
dospelých. Formou vypĺňania voľného času pre deti a mládež v priebehu celého pra-
covného týždňa, ale aj víkendu či prázdnin zabezpečujú prevenciu voči v súčasnosti 
veľmi rozšíreným sociálno-patologickým javom. Podujatia sú zamerané na rozvoj celej 
osobnosti mladého človeka, či už po fyzickej alebo psychickej stránke.

Centrum voľného času JUNIOR
 CVČ je v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, 
 pracuje ako metodické centrum pre mládež

 kde nás nájdete: Tajovského 30
  975 09 Banská Bystrica
 telefón: 048/415 31 11
  048/415 26 35
 www: www.cvcjunior.sk, www.vasamladez.sk
 e-mail: juniorbb@juniorbb.sk
 zriaďovateľ: Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
 štatutár: Mgr. Katarína Bursová 
 bezbariérovosť: neúplná

 Centrum voľného času, Havranské 9
čo poskytujeme: 
 » CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára pod-

mienky na rozvíjanie a  zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na 
formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a  zabezpečuje podľa 
potrieb školské súťaže. 

 » CVČ zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov 
a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

kapacita:  počet členov záujmovej činnosti – školský rok 
2017/2018: 1628 členov 

veková kategória:  deti a mládež do 18 r. 
  dospelí 18 - do 30 rokov
úhrada:  Bezplatne – deti zapísané do 15. 09. s trvalým poby-

tom na území mesta Banská Bystrica
 2,50 EUR/mesiac – ostatné deti do 15. r. 
 3,50 EUR/mesiac – ostatné osoby nad 15. r.
prevádzková doba: spravidla v čase od 8:00 do 20:00
kde nás nájdete:  Havranské 9
  974 01 Banská Bystrica 
telefón: 048/413 15 90 
 0918 977 140 
www:  www.cvcpohoda.sk 
e-mail:  cvchavranske9@gmail.com 
zriaďovateľ:  Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:   Mgr. Richard Vrbovský, riaditeľ CVČ
bezbariérovosť:  neúplná 

 Súkromné centrum voľného času 
 kde nás nájdete: Radvanská 1, (v priestoroch Základnej školy)
  974 05 Banská Bystrica
 telefón: 048/416 21 02
  0908 069 166
  0908 597 312
 www: http://www.volnycasbb.sk 
 e-mail: yamahaskola.bb1@gmail.com 
 zriaďovateľ: Mgr. Mária Demočová
 bezbariérovosť:  neúplná

 Súkromné centrum voľného času, Moskovská 2, Banská Bystrica
činnosť zabezpečovaná: § 22 Zákona o štátnej správe v školstve a školskej sa-

mospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
čo poskytujeme: 
 » pravidelná činnosť v záujmových útvaroch formou, krúžkov, súborov klubov
 » príležitostná činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich pod-

ujatí, súťaží, exkurzií
 » prázdninová činnosť formou stálych, putovných a víkendových táborov
 » spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného i osobného 

záujmu detí a mládeže
kapacita:    cca 600 detí a mládeže/ ročne
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. / od 3 - 6 , od 6 - 15, od 15 -18,
 dospelí  18 - 25
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úhrada:  záleží od konkrétneho záujmového krúžku / doplatok
prevádzková doba: 8:00-18:00 
kde nás nájdete:   Moskovská 2 (v priestoroch Základnej školy)
 974 04 Banská Bystrica
telefón: 0908 567 300
www:  www.relaxacik.sk
e-mail: relaxacik@gmail.com
zriaďovateľ: Rodičovské združenie pri ZŠ Moskovská ul. 2, Ban-

ská Bystrica
štatutár: Mgr. Zuzana Trniková 
bezbariérovosť:  čiastočná 

 Slovenský skauting, 89 o.z. Zbor Cuprum Banská Bystrica
dátum registrácie: 2. 7. 1990 (Registrácia Slovenského skautingu ako 

celej organizácie). 89. zbor Cuprum vznikol ako niž-
šia organizačná jednotka s  právnou subjektivitou 
v  roku 2000.

čo poskytujeme:  
 » Pomoc mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchov-

ný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov 
miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev. SLSK pôsobí najmä v ob-
lasti: výchovy detí a mládeže, neformálneho vzdelávania detí a mládeže,  prevencie 
pred vznikom závislostí, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít a práce 
so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, podpory dobrovoľníctva mladých ľudí, 
voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.

kapacita:  počet členov 70
veková kategória:  deti a mládež do 18 r.
 dospelí 18 – 25
úhrada: registračný poplatok 20 Eur/rok,  pravidelná činnosť 

pre deti je zadarmo, platia len za príležitostné poby-
tové podujatia, ale len reálne náklady na podujatie

prevádzková doba: individuálna podľa dohody
kde nás nájdete: Komenského 21, Banská Bystrica (klubovňa, kde sa 

realizuje činnosť)
 Javornícka 2, Banská Bystrica (sídlo a poštová adresa)
telefón: 0904 946 682
e-mail: 89.zborcuprum@gmail.com
www: www.bb.skauting.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Ivana Pasečiaková
bezbariérovosť:  čiastočná 

 Slovenský skauting, 59 o.z. zbor Barbakan Banská Bystrica
dátum registrácie: 2. 7. 1990 (Registrácia Slovenského skautingu ako 

celej organizácie). 59. zbor Barbakan vznikol ako 
nižšia organizačná jednotka s právnou subjektivitou 
v roku 2000.

čo poskytujeme: 
 » Pomoc mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchov-

ný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov 
miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev. SLSK pôsobí najmä v ob-
lasti: výchovy detí a mládeže, neformálneho vzdelávania detí a mládeže, prevencie 

pred vznikom závislostí, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít a práce 
so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, podpory dobrovoľníctva mladých ľudí, 
voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.

kapacita:  počet členov 90
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. 
  dospelí 18 - 25
úhrada: registračný poplatok 20 Eur/rok, pravidelná činnosť 

pre deti je zadarmo, platia len za príležitostné poby-
tové podujatia, ale len reálne náklady na podujatie

prevádzková doba:  individuálna podľa dohody
kde nás nájdete: Dom SMH, Skuteckého 4, Banská Bystrica (klubovňa, 

kde sa realizuje činnosť)
 Partizánska cesta 36, Banská Bystrica (sídlo a pošto-

vá adresa)
e-mail: peter@budaj.sk
www: www.bb.skauting.sk
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Budaj
bezbariérovosť: neúplná

 Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy
čo poskytujeme: 
 » kurzy prípravy na manželstvo, poradňa pre zodpovedné manželstvo
 » psychofyzická príprava pred pôrodom
 » duchovné obnovy rodín 
 » herňa pre deti „Rodinkovo“ 
 » duchovné poradenstvo

kde nás nájdete:  Kapitulská 21
 974 01 Banská Bystrica

telefón: 048/472 02 21
www: www.rodinabb.sk
e-mail: rodinabb@rodinabb.sk
zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
bezbariérovosť: neúplná

MATERSKÉ CENTRÁ
sú občianske združenia, ktoré poskytujú programy neformálneho vzdelávania v oblasti 
výchovy, zdravia, prenatálnej i postnatálnej starostlivosti o dieťa. Ponúkajú priestor pre 
krátkodobé opatrovanie detí, voľnočasové aktivity pre mamičky s deťmi ako aj akcie a 
podujatia pre celé rodiny.

 Materské centrum HVIEZDIČKA, o.z.
čo poskytujeme: 
 » organizácia pravidelných a nepravidelných aktivít pre mamičky s deťmi do cca 3-6 rokov 

kapacita: svojpomocné skupiny, podporné, preventívne služby: 
poskytnutá služba: cca 50 rodín (matiek s deťmi), ktoré pravidelne na-

vštevujú centrum
veková kategória: deti a mládež do 18 r. / od 0 – 3, od 3 – 6 
úhrada:  bezplatne alebo cca 3 EUR za týždeň/hodina 
prevádzková doba: pondelok – piatok od 9:00 – 12:00 a od 16:00 – 18:30
kde nás nájdete:  Ul. 9. mája 74
 974 00 Banská Bystrica
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www: www.rchviezdicka.sk
e-mail: mc.hviezdicka.bb@gmail.com
telefón:  0903 121 999
štatutárny zástupca:  Ing. Slávka Polgárová
bezbariérovosť: čiastočná

 Materské centrum MAMINA, o.z.
čo poskytujeme:  
 » organizácia pravidelných a nepravidelných aktivít pre mamičky s deťmi do cca 3-6  

rokov 
kapacita: cca 60 klientov ročne / kurzy 

počet rodín – údaj neposkytnutý 
veková kategória: deti od 0 - 6 rokov + rodičia väčšinou od 25 - 40 

rokov 
úhrada: príspevok za vstup do herničky 1,5 EUR/dieťa 
 kurz rodičovských zručností 30 EUR/osoba/5 troj-

-hodinových stretnutí
prevádzková doba: 8:00 - 12:00 a 15:00 - 19:00, každý prac. deň
kde nás nájdete:  Tatranská 10 (bývala ZŠ Tatranská) 
 974 11 Banská Bystrica
telefón:  0948 523 493
www: www.mcmamina.sk
e-mail: mcmamina@mcmamina.sk
štatutár:  Mgr. Veronika Kosková
bezbariérovosť:  čiastočná 

 Materské centrum Podlavice, o.z.
čo ponúkame:   
 » jednorázové akcie pre matky s deťmi – burzy 
 » diskotéky pre deti
 » tvorivé dielne
 » prednášky

veková kategória :  deti a mládež do 18 r. / od 0 - 3, od 3 - 6, od 6 - 15
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba :  podľa potreby 
kde nás nájdete:  Limbová 23 / sídlo MC 

974 09 Banská Bystrica
telefón:  0908 987 970
www: mc-podlavice.webnode.sk
e-mail: mcpodlavice@gmail.com
štatutár: Janka Žabková
bezbariérovosť:  údaj neposkytnutý 
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AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, pri ktorých klient dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby, 
pričom miestom poskytovania sociálnej služby môže byť aj zariadenie sociálnej služby.

Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o.
čo poskytujeme: 

 »  záujmové aktivity pre hercov z Divadla z Pasáže
kde nás nájdete: Lazovná 21
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/412 47 82 
 0911 118 183
e-mail: denne.centrum@gmail.com
www: www.divadlozpasaze.sk
bezbariérovosť: úplná

Stredisko sociálnych služieb – Denný stacionár
sociálna služba:  § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  12. 11. 2009
kapacita:  9 miest ambulantné sociálne služby (Na Uhlisku I – 

4 miesta, ul. 9. mája 5 miest) priemer klientov 8,1 / rok 
veková kategória:  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 106 EUR do 187,44 EUR / mesačne 
prevádzková doba:  pondelok – piatok od 7:00 do 17:00 hod. 
kde nás nájdete:  Na Uhlisku 1
  Ul. 9. mája 74
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/415 51 71
  048/414 36 88
e-mail:  lenka.presperinova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:   primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Mgr. Lenka Presperínová 
bezbariérovosť:  SSS Na Uhlisku 1 – neúplná 
  SSS ul. 9. mája 74 – úplná 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, stredisko DSS Kompa 
sociálna služba: § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. Domov sociál-

nych služieb – ambulantná sociálna služba
čo poskytujeme: 

 » sociálne služby zdravotne postihnutým deťom a mládeži do 26 rokov s mentálnym  postihnutím, 
pridruženým telesným postihnutím a kombináciou postihnutí

Osoby 

so zdravotným 

postihnutím
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dátum registrácie: 01. 05. 2011
kapacita:  kapacita 20 miest, priemer klientov/rok 16
veková kategória:  deti a dospelí do 26 rokov
úhrada:  priemerná 70 EUR 
prevádzková doba:  pondelok – piatok / od 6:30 do 16:00 
kde nás nájdete:  Ul. 29.augusta 13
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/414 10 02
e-mail: dsskompa@mail.t-com.sk
www:  www.senium.org
zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Dupáková
bezbariérovosť  úplná

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, stredisko DSS Prameň
sociálna služba: § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp.. Domov sociál-

nych služieb – ambulantná sociálna služba
 § 37 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. Rehabilitačné 

stredisko – ambulantná sociálna služba 
čo poskytujeme:  

 » služby pre zdravotne postihnuté deti a dospelých do 40 rokov s mentálnym a duševnými poruchami
dátum registrácie: 01. 05. 2011
kapacita:  kapacita 5 miest (rehabilitačné stredisko), priemer 

klientov/rok 0
 kapacita 28 miest (domov sociálnych služieb), prie-

mer klientov/rok 33
veková kategória:  deti a dospelí do 40 rokov
úhrada:  od 80 EUR do 90 EUR 
prevádzková doba:  pondelok – piatok / od 6:00 do 16:00 
kde nás nájdete:  Dolná Strieborná 5
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/412 60 16, 415 63 19 
e-mail: domonsoc@mail.t-com.sk
www: www.dss-strieborna.blogspot.sk 
zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Dupáková
bezbariérovosť:  úplná

STADETORE n. o.
činnosť zabezpečovaná: § 38 zákona 448/2008 v znp Domov sociálnych služieb
dátum registrácie:  19.12.2008
čo poskytujeme: 

 » komplexnú starostlivosť (sociálnu, špeciálno-pedagogickú, logopedickú, fyzioterapeutickú) de-
ťom predškolského veku s mentálnym, telesným, komunikačným, zrakovým, sluchovým a kombi-
novaným druhom zdravotného postihnutia

kapacita: 17 klientov / ambulantná sociálna služba – priemer 
klientov/rok: 11/rok 2017 

veková kategória:  deti a mládež od 0-15 rokov 
úhrada: klient za poskytovanú sociálnu službu 31,53 EUR za 

mesiac

prevádzková doba: 7:30 do 16:30 hod.
kde nás nájdete:  Slnečná 34
 974 04 Banská Bystrica
telefón: 048/423 09 08
e-mail: stadetore@gmail.com
www: www.detskecentrumbb.sk 
zriaďovateľ: Stadetore, n.o.
štatutárny zástupca:  Mgr. Iveta Šváčová
bezbariérovosť: úplná
 
Signál ohrozenia o.z. Detský domov Centrum Srdiečko
činnosť zabezpečovaná: sociálno-právna ochrana detí v zmysle §§ 49,50 zá-

kona 305/2005 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  1. 8. 2002
čo poskytujeme:  sociálno-právna ochrana detí
kapacita: pobytová sociálna služba – počet miest 20
veková kategória:  deti a mládež do 25 r. 
úhrada:  bezplatne 
prevádzková doba:  bez obmedzenia celoročne
kde nás nájdete:  Wolkerova 26, Banská Bystrica 
telefón: 048/413 11 41, 0911 653 545
e-mail: signalohrozenia@gmail.com
www: centrumsrdiečko.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Hrežďovičová Adriana
bezbariérovosť:  neúplná

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku
činnosť zabezpečovaná: ambulantná sociálna služba podľa zákona 448/2008 

Z.z. v znp. 
čo poskytujeme: 

 » základné sociálne poradenstvo 
 » tlmočenie, sprostredkovanie tlmočenia
 » pomoc nepočujúcim osobám pri pracovnom uplatnení

dátum registrácie: 27. mája 1992
kapacita:  svojpomocné skupiny, podporné, preventívne služby 

(poskytnuté služby pre cca 50 nepočujúcich za rok) 
veková kategória:  dospelí 18 – 25
 dospelí od 25 – 62
 seniori od 62 a viac
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  priebežne
kde nás nájdete: Kapitulská 21
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0905 403 697
e-mail: kcns.bb@gmail.com
www: www.kcns.sk
štatutárny zástupca:  František Bartoš, PhD
bezbariérovosť:  údaj neuvedený 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
sociálna služba: § 19 zákona č.448/2008 Z.z. v znp. Sociálne poradenstvo 

§ 21 zákona č.448/2008 Z.z. v znp. Sociálna rehabilitácia 
čo poskytujeme:  

 » sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
 » výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, sebaobsluhy, komunikačných zručností, 
práce s počítačom

 » sociálne služby, predčítanie a sprievodcovstvo, rozvoj zrakového vnímania
dátum registrácie: 1.3.2010
kapacita:  ambulantné sociálne služby cca 300 klientov/rok/ 

celý BB kraj
veková kategória:  všetky vekové cieľové skupiny
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok / 8:00 – 16:00
kde nás nájdete:  Internátna 10

974 04 Banská Bystrica
telefón: 048/413 42 01, 0905 477 975 
e-mail: unss.bystrica@unss.sk
www: www.unss.sk
štatutárny zástupca:  Ing. Tatiana Winterová
bezbariérovosť:  čiastočná 

Pre komplexnosť informácií sú v adresári uvedené aj subjekty, ktoré vykonávajú čin-
nosť a aktivity v prospech osôb so zdravotným postihnutím, ale nie sú to registrované 
sociálne služby. 

Ilco klub Banská Bystrica
dátum registrácie: 6. 10. 1996 ako súčasť SLOVILCA – Slovenské zdru-

ženie stomikov so sídlom v Martine
činnosť zabezpečovaná:  svojpomocne členmi združenia v rámci SR a regiónu 

Banská Bystrica
čo poskytujeme: 

 » poradenstvo, kultúrno spoločenské, športové podujatia, rekondičné pobyty v rámci  SLOVILCA
kapacita:  svojpomocné skupiny, podporné, preventívne služby 
poskytnutá služba:  4x do roka, v priemere 30 klientov – stretnutia 

členov klubu, počas roka osobne, podľa potreby 
zdravotne postihnutých na základe ich oslovenia – 
špecifi cká skupina obyvateľstva po operácii – kolos-
tomia, ileostomia, urostomia

veková kategória:  dospelí od 30 – 62 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  podľa potreby 
kde nás nájdete: Radvanská 17
 974 05 Banská Bystrica
telefón: 0908 506 584
e-mail: nkollarova@gmail.com
www: www.slovilco.sk
zriaďovateľ: SLOVILCO – Slovenské združenie stomikov, Martin
štatutárny zástupca:  Nadežda Bieliková
bezbariérovosť:  údaj neuvedený 

OZ CELIASTRED Banská Bystrica
činnosť:  aktívna starostlivosť o celiatikov, ochranné opatrenia
čo poskytujeme:  

 » pomáhať uspokojovať potreby svojich členov šírením osvety, presadzovaním oprávnených po-
trieb občanov postihnutých celiakiou a tým prispieť k zlepšeniu kvality ich života

 » poskytovať pomoc a vzájomnú výmenu skúseností členov združenia pri príprave bezlepkovej 
diéty, pomoc novo diagnostikovaným pacientom pri prechode z normálnej na bezlepkovú stravu, 
pri celkovej zmene životného štýlu, mapovať problémy celiatikov v bežnom živote a koordinovať 
postupy pri presadzovaní záujmov pacientov

kapacita:  ročne pre cca 130 členov
veková kategória:  deti a dospelí 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  neobmedzená 
kde nás nájdete:  Nám. Ľ. Štúra 9
 974 05 Banská Bystrica
telefón:  0918 371 161
e-mail: celiastred@gmail.com
www:  www.celiastred.mci.sk
štatutárny zástupca:  Ing. Jana Hícová
bezbariérovosť:  údaj neuvedený 

Občianske združenie Nožička
čo poskytujeme:

 » pomoc telesne postihnutým deťom a ich rodinám. Základným cieľom združenia je prispievať k 
zlepšovaniu zdravotného stavu telesne postihnutých detí a ich rodín a rozvoju sociálnej pomoci.

kapacita:  starostlivosť o 20 detí a ich rodiny/ ročne 
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. / od 3 - 6, od 6 - 15, od 15 - 18
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  podľa potreby 
čo poskytujeme:  pomoc deťom s detskou mozgovou obrnou a viac-

násobným zdravotným postihnutím, hypoterapia, 
cvičenia, masáže

kde nás nájdete:  bývalá ZŠ Tatranská 10
 974 11 Banská Bystrica
telefón: 0915 830 706
e-mail: janka.vigasova@gmail.com
www: www.oznozicka.webnode.sk
štatutárny zástupca:  Janka Vigašová
bezbariérovosť:  čiastočná

Občianske združenie SANARE
čo poskytujeme:  

 » voľnočasové aktivity na podporu duševného zdravia pre pacientov, príbuzných a priateľov, klu-
bová činnosť, svojpomocné aktivity

kde nás nájdete: Československej armády 4
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0917 560 062
e-mail: sanare@pobox.sk
www: www.sanare.estranky.sk
bezbariérovosť: úplná 
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OZ Sclerosis multiplex
čo poskytujeme: 

 » poradenstvo a pomoc ľuďom s ochorením sclerosis multiplex
kde nás nájdete:  Robotnícka 12
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0905 746 259
e-mail: m.turiansky@gmail.com

SPOĽACH, o.z. 
činnosť zabezpečovaná:  SPOĽACH, o.z. nie je registrovaný poskytovateľ 

sociálnych služieb. Vedenie podpornej skupiny a 
poradenstvo sú vykonávané odborníkmi z oblasti 
sociálnej práce a sociálnych služieb na báze dob-
rovoľnosti vo voľnom čase a bez úhrady.

čo poskytujeme: 
 » vzdelávanie a podporná skupina pre príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovovou cho-
robou a demenciou

 » aktivizácia, tréningy pamäti, kognitívna rehabilitácia a terapeutické intervencie za účelom 
zvyšovania kvality života dotknutých osôb

 » poradenstvo pre rodiny a opatrovateľov
 » vzdelávanie pomáhajúcich profesionálov
 » príprava dobrovoľníkov na prácu s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou a demenciou rôznej etio-
lógie

 » publikačná, edičná a lektorská činnosť
 » organizovanie seminárov, prednášok
 » osvetová činnosť

kapacita:  podporná skupina, poskytnutá služba pre cca 143 
klientom/rok

veková kategória: 
cieľová skupina:  rodina – prevažne dospelé osoby a osoby v senior-

skom veku v rôznom príbuzenskom vzťahu a pomá-
hajúci profesionáli v oblasti sociálnych služieb

  dospelí 18 – 25 
  dospelí od 25 – 62 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne: účasť na podpornej skupine a individu-

álne poradenstvo 
  tréningy pamäti 1 stretnutie/90 minút/10 Eur
prevádzková doba:  1x mesačne podporná skupina 
  Individuálne poradenstvo (osobné, telefonické 

a elektronické) a tréningy pamäti (individuálne a 
skupinové) podľa dopytu

kde nás nájdete:  Kapitulská 21
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0948 211 372
e-mail: spolach.oz@gmail.com
www: www.spolach.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Ľubica Golianová, Mgr. Jana Renčová
bezbariérovosť:  úplná 

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, o.z.
čo poskytujeme:   

 » poradenská činnosť, terapia a rehabilitácia pre osoby s autizmom a ich rodiny 
 » stretnutia rodín na spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, príležitosť k výmene 
skúseností a vzájomnej pomoci, pomoc pri fi nancovaní zariadenia autistických tried a skupín 

kapacita:  svojpomocné skupiny, podporné, preventívne 
služby – poskytnutá služba / cca klientov/rok: 968

 Neformálne poradenstvo – 144
 Svojpomocné skupiny – 84
 Preventívne služby – 740
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. 
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  podľa potreby 
kde nás nájdete:  Rudlovská 53 /budova AURIS/
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0911 360 641
e-mail: sposabb@gmail.com
www: www.familka.sk
štatutárny zástupca:  Mária Helexová
bezbariérovosť:  neúplná 

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom 
Dátum registrácie:  28. 03. 2011, v roku 2014 vzniklo elokované praco-

visko v Banskej Bystrici 
čo poskytujeme: 

 » vzdelávanie a výchova detí s autizmom
 » poradenstvo a spolupráca s rodičmi 

kde nás nájdete: Ul. 9. mája 74
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0948 320 669
e-mail: zsautizmus@gmail.com
www: www.zsautizmus.webnode.sk
bezbariérovosť: neúplná 

Špeciálna materská škola 
Dátum registrácie:  01. 01. 2012
čo poskytujeme:  

 » denný alebo poldenný pobyt pre deti so zdravotným postihnutím
 » predškolská edukácia, špeciálnopedagogická, psychologická a logopedická diagnostika
 » špeciálnopedagogické a logopedické terapie poradenstvo

kde nás nájdete:  Kollárova 55
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/414 21 16
e-mail: csppbb@gmail.com
 martina.eisnerova@csppbb.sk
zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica
bezbariérovosť: neúplná 
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Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva 
ako súčasť Špeciálnej materskej školy
dátum registrácie:  01. 01. 2012
čo poskytujeme:

 » súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím s cieľom do-
siahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu

kde nás nájdete:  Kollárova 55
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/414 21 16
e-mail: csppbb@gmail.com  
zriaďovateľ: Okresný úrad, Banská Bystrica

TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, ktoré sa poskytujú klientovi v  jeho prirodzenom (domácom) prostredí. 

Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE)
sociálna služba:  § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. opatrovateľská 

služba (Osl)
  § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. prepravná služba 
  § 47 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. požičiavanie po-

môcok
  § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. monitorovanie a 

signalizácia potreby pomoci (SOS senior )
  § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. jedáleň 
dátum registrácie:  18. 09. 2009
kapacita: terénne sociálne služby 
  priemer klientov/rok 237 – Osl, 853 – prepravná 

služba, 16 – SOS senior, 186 – jedáleň
veková kategória:  dospelí od 18 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  Osl: úkony sebaobsluhy 1 EUR /hodina 
  Osl: úkony starostlivosti o domácnosť 2,50 EUR/hod. 

Prepravná služba: 0,30 EUR, 0,60 EUR, 1,45 EUR/ km 
 SOS senior: 12 EUR/ mesačne 
prevádzková doba:  pondelok – piatok od 7:00 – 15:00 hod. 
kde nás nájdete:  Robotnícka 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/414 24 73
  048/414 55 64
e-mail:  slavka.kosturova @banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:   primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátorka:  Mgr. Slávka Kostúrová 
bezbariérovosť:  úplná 

EBBA, n.o. vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis 
sociálna služba:  Opatrovateľská služba § 41 zákona č. 448/2008 

Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  3. 5. 2010
čo poskytujeme:  

 » opatrovateľskú službu
kapacita:  terénne sociálne služby – poskytnutá cca 90 klien-

tov/rok
veková kategória: Poskytujeme služby všetkým vekovým kategoriám, 

podľa potreby. Deti a dospelí obvykle ako odľahčo-
vaciu službu, starší dospelí a seniori bežnú službu 
v domácnosti klienta

 - deti a mládež do 18 r. 
 - dospelí 18 – 25
 - dospelí od 25 – 62
 - seniori od 62 a viac
úhrada:  podľa platného cenníka organizácie 
prevádzková doba:  podľa potreby klienta – od dvoch hodín denne po 

24 hodinovú službu
kde nás nájdete: Námestie Štefana Moyzesa 17/A
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/416 25 99
 0907 804 057, 0908 958 622
e-mail: ebba@ebba.sk
www: www.ebba.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Helena Bevelagua
bezbariérovosť:  údaj neuvedený 

SENIORKA n.o.
sociálna služba:  Opatrovateľská služba § 41 zákona č. 448/2008 

Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  15. 06. 2011
kapacita:  terénna sociálna služba – 35 klientov/ mesačne
veková kategória:  seniori od 62 a viac
úhrada:  podľa platného cenníka 
prevádzková doba:  neurčitý čas
kde nás nájdete: ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0904 385 626, 0907 750 952 
e-mail: bbystrica@seniorka.sk
www: www.seniorka.sk 
štatutárny zástupca:  Mgr. Ing. Miroslav Mlynár
bezbariérovosť:  čiastočná 

Pre komplexnosť informácií sú v adresári uvedené aj subjekty, ktoré vykonávajú čin-
nosť a aktivity v prospech osôb so zdravotný postihnutím, ale nie sú to registrované 
sociálne služby. 
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Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Anna Babeľová
kde nás nájdete:  Horná 60
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/431 21 21
 0903 318 228
e-mail: annabbbe@stonline.sk

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Petra Vajcíková
kde nás nájdete:  Špania Dolina 201
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0908 515 766
e-mail: pvajcikova@gmail.com

Liga proti reumatizmu na Slovensku – Miestna pobočka Banská Bystrica
dátum registrácie:  22. 10. 1990, Miestnej pobočke Banská Bystrica 

bolo rozhodnutím zo dňa 30. 03. 2017 pridelené 
IČO v súlade s usmernením Štatistického úradu SR 
č. 300-0012/2016 zo dňa 02. 02. 2016

čo poskytujeme: 
 » Komunitná podporná skupina, poradenstvo pre pacientov, kultúrno-spoločenská a športová 
činnosť, iné formy poskytovaných služieb: besedy, prednášky, športové a kultúrne aktivity... 

kapacita:  počet registrovaných členov cca 18
veková kategória:  bez obmedzenia 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  nie je v súčasnosti stanovená – podujatia sa reali-

zujú po informačnej kampani v rôznych časoch a na 
rôznych miestach

kde nás nájdete:  sídlo štatutára – Magurská 59 
 974 11 Banská Bystrica 
telefón:  0904 503 217
e-mail:  jarobecka73@gmail.com, 
 banskabystrica@mojareuma.sk
www:  http://reumabb.webnode.sk/
zriaďovateľ:  Liga proti reumatizmu na Slovensku
štatutárny zástupca:  Mgr. Jaroslav Bečka, Mgr. Ivana Mináriková
bezbariérovosť:  údaj neuvedený  

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, ktoré sa poskytujú klientovi, u ktorého je súčasťou poskytovanej 
sociálnej služby aj ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná 
sociálna služba alebo ako týždenná sociálna služba.

DOM, n.o.
dátum registrácie:  21. 10. 2004
čo poskytujeme:  

 » podporované bývanie pre ľudí so zdravotným postihnutím
kapacita:  4 miesta 
veková kategória:  od 26 do 62 rokov 

úhrada:  podľa platného cenníka 
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/denne 
kde nás nájdete: Kuzmányho 11
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/412 47 82
 0918 688 811
e-mail: divadelny.dom@gmail.com
www: www.divadlozpasaze.sk/chranene-byvanie
štatutárny zástupca:  Bc. Eva Orurčáková 
bezbariérovosť:  neúplná 

Dom matky Terezy, n.o.
sociálna služba:  § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. – domov sociál-

nych služieb 
dátum registrácie:  30. 12. 2005
kapacita:  35 klientov 
veková kategória:  od 18 do 62 rokov 
úhrada:  podľa platného cenníka 
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/denne 
kde nás nájdete:  Družby 7
  97 04 Banská Bystrica
telefón: 048/413 68 78, 413 92 87 
e-mail: dom.matky.terezy@gmail.com
zodpovedný zástupca:  Mgr. Margita Čunderlíková 
bezbariérovosť:  neúplná 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, stredisko Prameň
sociálna služba: § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. – domov sociál-

nych služieb 
čo poskytujeme:  

 » služby pre zdravotne postihnuté deti a dospelých do 40 rokov s mentálnym a duševnými 
poruchami

dátum registrácie: 01. 05. 2011
kapacita:  pobytové sociálne služby s týždenným pobytom, ka-

pacita 17 miest 
  priemer klientov/rok 14
veková kategória:  deti a dospelí do 40 rokov
úhrada:  priemerne 220 EUR
prevádzková doba:  pondelok – piatok/ 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Dolná Strieborná 5
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/412 60 16, 415 63 19 
e-mail: domonsoc@mail.t-com.sk
www: www.dss-strieborna.blogspot.sk 
zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Dupáková
bezbariérovosť:  úplná
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ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Mesto Banská Bystrica má v zriaďovateľskej pôsobnosti niekoľko zariadení opatrovateľ-
skej služby, v ktorých sa poskytuje sociálna služba týždennou alebo celoročnou formou 
na určitý čas. V zariadeniach opatrovateľskej služby sa zabezpečuje okrem bývania, ce-
lodenného stravovania upratovania, prania, žehlenia bielizne aj pomoc pri odkázanosti 
na pomoc druhej osoby.

Zariadenie pre seniorov Jeseň – 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
sociálna služba:  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  12. 11. 2009
kapacita:  kapacita 11 miest (pobytová sociálna služba – max. 

dĺžka pobytu 3 mesiace) 
  priemer klientov/rok 9,5 
veková kategória: dospelí od 18 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 234,90 do 357 EUR (podľa stupňa odkázanosti)
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/denne 
kde nás nájdete:  Družby 25
  97 04 Banská Bystrica
telefón:  048/423 06 32, 413 13 85
e-mail:  senior.jesen@banskabystrica.sk
  kornelia.balogova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca: primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  PhDr. Kornélia Balogová 
bezbariérovosť:  úplná 

Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
sociálna služba:  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie: 18. 09. 2009
kapacita:  kapacita 13 miest (pobytová sociálna služba - max. 

dĺžka pobytu 3 mesiace) 
  priemer klientov/rok 11,1 
veková kategória: dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 234,90 do 357 EUR (podľa stupňa odkázanosti)
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/denne 
kde nás nájdete:  Krivánska 16, 26
  974 04 Banská Bystrica
telefón:  048/417 45 76, 417 45 75, 418 03 55
e-mail:  komuce.krivanska@banskabystrica.sk
  edita.lattova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:   primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Ing. Edita Latová 
bezbariérovosť:  úplná 

Stredisko sociálnych služieb – 
Zariadenie opatrovateľskej služby
sociálna služba:  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie: Na Uhlisku 1 a Ul. 9. mája 74 – 12. 11. 2009
  Robotnícka 12 – 30. 09. 2014
kapacita: kapacita 6 miest Na Uhlisku 1 (pobytové sociálne 

služby s týždennou formou pobytu)
  kapacita 14 miest ul. 9. mája 74 
   kapacita 4 miesta ul. Robotnícka 12 
   priemer klientov/rok 17 
veková kategória:  dospelí od 25 – 62
   seniori od 62 a viac
úhrada:   od 178,86 do 268,40 EUR (podľa stupňa odkázanosti)
prevádzková doba:  pondelok – piatok / 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Na Uhlisku 1
  Ul. 9.mája 74
   Robotnícka 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:   048/415 51 71, 414 36 88
e-mail:   lenka.presperinova@banskabystrica.sk
www:   www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:   primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Mgr. Lenka Presperínová 
bezbariérovosť:  SSS Na Uhlisku 1 – neúplná 
   SSS ul. 9. Mája 74 – úplná 
   SSS Robotnícka 12 – úplná 

Zariadenie pre seniorov Jeseň – 
Zariadenie podporovaného bývania 
sociálna služba:  § 34 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  12. 11. 2009
kapacita:  10 miest
  priemer klientov/rok 9,5 
veková kategória: dospelí od 25 – 62
úhrada:   od 94,50 EUR do 153 EUR/mesačne 
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/ denne 
kde nás nájdete:  Internátna 10
   974 04 Banská Bystrica
telefón:   048/413 42 18, 413 13 85
e-mail:   senior.jesen@banskabystrica.sk 
    kornelia.balogova@banskabystrica.sk 
www:   www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  PhDr. Kornélia BAlogová 
bezbariérovosť:  úplná 
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Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – 
Zariadenie podporovaného bývania 
sociálna služba:  § 34 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  18. 09. 2009
kapacita:  5 miest 
    priemer klientov/rok 4,5 
veková kategória:  dospelí od 25 – 62
úhrada:  od 114 EUR do 153 EUR/mesačne 
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Krivánska 16-26
   974 11 Banská Bystrica
telefón:   048/417 45 76
e-mail:   komuce.krivanska@banskabystrica.sk
   edita.lattova@banskabystrica.sk 
www:   www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca: primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Ing. Edita Lattová 
bezbariérovosť:  neúplná 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, 
stredisko Senium
sociálna služba: § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp.- domov sociál-

nych služieb
čo poskytujeme: 

 » sociálne služby pre dospelých zdravotne postihnutých s duševnými poruchami a s poruchami 
správania, s telesným a zmyslovým postihnutím

dátum registrácie:  05. 11. 2009
kapacita:  145 miest
  priemer klientov/rok 145 pobytová sociálna služba
veková kategória:  dospelí od 18 do 62
úhrada:  od 280 EUR do 320 EUR/mesačne 
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Jilemnického 48 
  974 04 Banská Bystrica
telefón:  048/470 14 10, 470 14 11
e-mail:  riaditel@ddsenium.sk
www:  www.senium.org
zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Dupáková
bezbariérovosť : úplná

Pre komplexnosť informácií sú v adresári uvedené aj subjekty, ktoré vykonávajú čin-
nosť a aktivity v prospech osôb so zdravotným postihnutím, ale nie sú to registrované 
sociálne služby. 

Svetielko nádeje, o.z. – Centrum pomoci detskej onkológie
čo poskytujeme:  

 » ochrana a podpora zdravia detských onkologických pacientov a ich rodín; detský 
 » mobilný hospic
 » sprostredkovanie fi nančnej a sociálnej pomoci pre onkologických pacientov
 » prepravná služba pre onkologických pacientov
 » výlety a pobyty
 » poradenstvo a podpora pre rodičov
 » mobilný detský hospic

kapacita:  údaj neuvedený 
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. 
úhrada:   bezplatne
prevádzková doba:  lekársku starostlivosť v rámci detského mobilného 

hospicu 24 hod
kde nás nájdete:  Detská fakultná nemocnica
  Námestie L. Svobodu 4
  974 09 Banská Bystrica
telefón:  0908 073 073
e-mail:  offi  ce@svetielkonadeje.sk
www:  www.svetielkonadeje.sk
štatutárny zástupca:  MUDr. Pavel Bician
bezbariérovosť:  úplná 

PONS o.z.
čo poskytujeme:  

 » aktivity smerujúce k integrácii občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti
kde nás nájdete: Námestie Štefana Moyzesa 2/B
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  0902 177 437
e-mail:  juraj.oravec14@gmail.com
www:  www.ozpons.sk 

Daruj nádej, o.z.  
čo poskytujeme: 

 » rekondično-regeneračné služby so zameraním na ťažko zdravotne postihnuté osoby zaúče-
lom dosiahnutia svojho základného cieľa 

úhrada: terapie na základe schválených projektov – bez 
úhrady, čiastočná úhrada

prevádzková doba:  pondelok – piatok 7:30 – 16:00 hod. 
kde nás nájdete:  R1 – centrum intenzívnej terapie
 Rudohorská 27
 974 11 Banská Bystrica 
telefón: 0905 947 997
e-mail: darujnadej@centrum.sk
 kvasnova.jana@gmail.com
www: www.centrumR1.sk
zriaďovateľ: Daruj nádej, občianske združenie
štatutárny zástupca:  Ing. Jana Kvasnová
bezbariérovosť:  čiastočná 
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Seniori

AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, pri ktorých klient dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby, 
pričom miestom poskytovania sociálnej služby môže byť aj zariadenie sociálnej služby.

Denné centrá
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa 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. 

 Denné centrum DÚBRAVA
sociálna služba: § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  157 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 -62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  streda 13:00 – 16:00 h. 
kde nás nájdete: Gaštanová 12
 974 09 Banská Bystrica
telefón: 048/433 07 31
 0910 360 214
e-mail: dubrava. podlavice@gmail.com
www: www.kd-podlavice.webnode.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  neúplná 

 Denné centrum HARMÓNIA
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie: február 2018 
kapacita:  270 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
 seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – štvrtok 12:00 – 18:00 h 
kde nás nájdete: Lazovná 24 - 26
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0907 304 430
  048/4330 731
e-mail: dcharmonia@gmail.com
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  neúplná 
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Denné centrum KRIVÁNSKA
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  42
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
 seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok 14:00 – 16:00 hod.
kde nás nájdete: Krivánska 18 
 974 11 Banská Bystrica
telefón: 048/417 45 76, 433 07 31
 0908 807 680
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

 Denné centrum LIPA
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  34 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
 seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok 14:00 – 17:00 hod. 
kde nás nájdete: Dolná 52 (pri Matici Slovenskej)
 974 00 Banská Bystrica
telefón:  0911 023 899 
 048/4330 731
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  neúplná 

 Denné centrum MARÍNA
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  66 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 -62 rokov 

seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok, štvrtok 13:00 – 15:00 hod. 
kde nás nájdete: Robotnícka 12
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0908 950 164 
 048/4330 731
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 

štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Denné centrum Na UHLISKU
sociálna služba: § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita: 135 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
pevádzková doba:  pondelok, štvrtok 13:00 – 18:00 hod. 
kde nás nájdete: Na Uhlisku 1 
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0905 559 350
 048/433 07 31
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  čiastočná 

Denné centrum NÁDEJ
sociálna služba: § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie: február 2018 
kapacita:  78 členov 
 veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  utorok 13:00 – 16:00 hod. 
kde nás nájdete:  Robotnícka 12
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0907 525 842
 048/433 07 31
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Denné centrum POHODA
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  40 členov 
veková kategória: dospelí od 25 - 62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok, streda, štvrtok 13:00 – 16:00 hod. 
kde nás nájdete: Internátna 10
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974 04 Banská Bystrica
telefón: 048/413 13 85, 433 07 31
 0915 444 240
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Denné centrum PÚPAVA
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita: 60 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok, streda 14:00 – 18:00 hod. 
kde nás nájdete: Tatranská 10 (v budove ZŠ Tatranská)
 974 11 Banská Bystrica
telefón: 0949 112 805
 048/433 07 31
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Denné centrum QUO VADIS
sociálna služba: § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita: 56 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  utorok, štvrtok 14:00 – 17:00 hod. 
kde nás nájdete: Kapitulská 21
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048/413 92 10, 433 07 31
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Denné centrum ROZMARÍN
sociálna služba: § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  110 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 

  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  streda, piatok 13:00 – 16:00 hod. 
kde nás nájdete:  Robotnícka 12
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0902 847 817
  048/433 07 31
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Denné centrum SENIOR
sociálna služba:  § 56 zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
dátum registrácie:  február 2018 
kapacita:  71 členov 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62 rokov 
  seniori od 62 a viac 
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba: utorok, štvrtok 13:00 – 17:00 hod.
kde nás nájdete:  Kremnička 10
 974 05 Banská Bystrica
telefón: 0911 551 614
 048/433 07 31
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Ing. Adriana Tupá 
bezbariérovosť:  úplná 

Stredisko sociálnych služieb – Denný stacionár
sociálna služba:  § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  12. 11. 2009
kapacita:  9 miest (Na Uhlisku I – 4 miesta, ul. 9. mája 5 miest) 
  priemer klientov/rok 8,1 
veková kategória:  dospelí od 25 - 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 106 EUR do 187,44 EUR / mesačne 
prevádzková doba:  pondelok – piatok 7:00 – 17:00 hod. 
kde nás nájdete:  Na Uhlisku 1
  Ul. 9. mája 74
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/415 51 71, 414 36 88
e-mail:  lenka.presperinova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Mgr. Lenka Presperínová 
bezbariérovosť:  SSS Na Uhlisku 1 – neúplná (bariérový prístup)
 SSS ul. 9. mája 74 – úplná 
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TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, ktoré sa poskytujú klientovi v jeho prirodzenom (domácom) prostredí. 

Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE)
sociálna služba: § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. opatrovateľská 

služba (Osl)
 § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. prepravná služba 
 § 47 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. požičiavanie po-

môcok
 § 52 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. monitorovanie a 

signalizácia potreby pomoci (SOS senior )
 § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. jedáleň 
dátum registrácie:  18. 09. 2009
kapacita:  terénne sociálne služby 
  priemer klientov/rok 237 Osl, 853 – prepravná služ-

ba, 16 SOS senior, 186 – jedáleň
veková kategória:  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  Osl: úkony sebaobsluhy 1 EUR /hodina 
  Osl: úkony starostlivosti o domácnosť 2,50 EUR/hod.  

Prepravná služba: 0,30, EUR, 0,60 EUR, 1,45 EUR/kilo-
meter 

  SOS senior: 12,EUR/ mesačne 
prevádzková doba:  pondelok – piatok 7:00 – 15:00 hod. 
kde nás nájdete:  Robotnícka 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/414 24 73, 414 55 64
e-mail:  slavka.kosturova @banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátorka:  Mgr. Slávka Kostúrová 
bezbariérovosť:  úplná 

EBBA, n.o. vzdelávanie, poradenstvo, sociálny servis 
sociálna služba: opatrovateľská služba § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. v 

znp. 
dátum registrácie:  3. 5. 2010
čo poskytujeme: opatrovateľskú službu
kapacita: cca 90 klientov/rok
veková kategória: Poskytujeme služby všetkým vekovým kategoriám, 

podľa potreby. Deti a dospelí obvykle ako odľahčo-
vaciu službu, starší dospelí a seniori bežnú službu 
v  domácnosti klienta

   - deti a mládež do 18 r. 
   - dospelí 18 – 25
   - dospelí od 25 – 62
   - seniori od 62 a viac
úhrada:  podľa platného cenníka 

prevádzková doba:  podľa potreby klienta – od dvoch hodín denne po 24 
hodinovú službu

kde nás nájdete: Námestie Štefana Moyzesa 17/A
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/416 25 99
 0907 804 057, 0908 958 622
e-mail: ebba@ebba.sk
www: www.ebba.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Helena Bevelagua
bezbariérovosť:  údaj neuvedený 

SENIORKA n.o.
sociálna služba: Opatrovateľská služba § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. v 

znp. 
dátum registrácie:  15.06.2011
kapacita:  cca 35 klientov/ mesačne
veková kategória:  seniori od 62 a viac
úhrada:  podľa platného cenníka 
prevádzková doba:  neurčitý čas
kde nás nájdete: ČSA 24
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0904 385 626, 0907 750 952 
e-mail: bbystrica@seniorka.sk
www: www.seniorka.sk 
štatutárny zástupca:  Mgr. Ing. Miroslav Mlynár
bezbariérovosť:  čiastočná 

Pre komplexnosť informácií sú v adresári uvedené aj subjekty, ktoré vykonávajú čin-
nosť a aktivity v prospech seniorov, ale nie sú to registrované sociálne služby. 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Anna Babeľová
kde nás nájdete: Horná 60
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/431 21 21
 0903 318 228
e-mail: annabbbe@stonline.sk

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mgr. Petra Vajcíková
kde nás nájdete: Špania Dolina 201
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 0908 515 766
e-mail: pvajcikova@gmail.com
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POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, ktoré sa poskytujú v zariadeniach sociálnych služieb. Pri pobyto-
vej sociálnej službe sa klientovi spravidla poskytuje ubytovanie, stravovanie, pomoc 
pri odkázanosti na pomoc druhej osoby, upratovanie, pranie a iné odborné a obslužné 
činnosti.  
Klient si môže sám vybrať medzi týždennou alebo celoročnou formou poskytovanej so-
ciálnej služby.  

ZARIADENIA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Mesto Banská Bystrica má v zriaďovateľskej pôsobnosti niekoľko zariadení opatrovateľ-
skej služby, v ktorých sa poskytuje sociálna služba týždennou alebo celoročnou formou 
na určitý čas. 

Zariadenie pre seniorov Jeseň – 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
sociálna služba:  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  12. 11. 2009
kapacita:  11 miest (pobytová sociálna služba - max. dĺžka po-

bytu 3 mesiace) 
  priemer klientov/rok 9,5 
veková kategória:  dospelí od 18 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 234,90 EUR do 357 EUR (podľa stupňa odkáza-

nosti)
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/denne 
kde nás nájdete:  Družby 25
  974 04 Banská Bystrica
telefón:  048/423 06 32, 413 13 85
e-mail:  senior.jesen@banskabystrica.sk
  kornelia.balogova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  PhDr. Kornélia Balogová 
bezbariérovosť:  úplná 

Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – 
Zariadenie opatrovateľskej služby 
sociálna služba:  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  18. 09. 2009
kapacita:  13 miest (pobytová sociálna služba - max. dĺžka po-

bytu 3 mesiace) 
  priemer klientov/rok 11,1 
veková kategória:  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 234,90 EUR do 357 EUR (podľa stupňa odkáza-

nosti)
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/denne 
kde nás nájdete:  Krivánska 16, 26
 974 04 Banská Bystrica

telefón:  048/417 45 76, 417 45 75, 418 03 55
e-mail:  komuce.krivanska@banskabystrica.sk
 edita.lattova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Ing. Edita Latová 
bezbariérovosť:  úplná 

Stredisko sociálnych služieb – Zariadenie opatrovateľskej služby
Ssciálna služba:  § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  Na Uhlisku 1 a Ul. 9 .mája 74 – 12. 11. 2009
  Robotnícka 12 – 30. 09. 2014
kapacita:  6 miest Na Uhlisku 1 (sociálne služby s týždennou 

formou pobytu)
  14 miest ul. 9. mája 74 
  4 miesta ul. Robotnícka 12 
  priemer klientov/rok 17 
veková kategória:  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 178,86 EUR do 268,40 EUR (podľa stupňa odkáza-

nosti)
prevádzková doba:  pondelok – piatok/ 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Na Uhlisku 1
  Ul. 9. mája 74
  Robotnícka 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/415 51 71, 414 36 88
e-mail:  lenka.presperinova@banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca: primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Mgr. Lenka Presperínová 
bezbariérovosť:  SSS Na Uhlisku 1 – neúplná 
  SSS ul. 9. Mája 74 – úplná 
  SSS Robotnícka 12 – úplná 

ZARIADENIA PRE SENIOROV
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba klientom, ktorí dovŕšili dôchodko-
vý vek a sú odkázaní na pomoc druhej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV., 
alebo klientovi, ktorí poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z  iných 
vážnych dôvodov. Klienti majú zabezpečené bývanie, stravovanie, pomoc pri odkáza-
nosti na pomoc druhej osoby, priestor pre voľnočasové aktivity a možnosť využívať ďal-
šie služby.
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Zariadenie pre seniorov JESEŇ
sociálna služba:  § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  12. 11. 2009
kapacita:  81 miest 

priemer klientov/rok 80,2 
veková kategória:  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 314,70 EUR do 435 EUR (podľa stupňa odkáza-

nosti)
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/ denne 
kde nás nájdete: Internátna 10
 974 04 Banská Bystrica
telefón:  048/413 13 85, 413 42 18
 048/413 40 08 – rehabilitácia
e-mail:  senior.jesen@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  PhDr. Kornélia Balogová 
bezbariérovosť:  úplná 

Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE – Zariadenie pre seniorov 
sociálna služba: § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  18. 09. 2009
kapacita:  67 miest 

priemer klientov/rok 60
veková kategória:  seniori od 62 a viac
úhrada:  od 314,70 EUR do 435 EUR (podľa stupňa odkáza-

nosti)
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/ denne 
kde nás nájdete:  Krivánska 16-26
 974 11 Banská Bystrica
telefón:  048/417 45 76
  048/411 59 68 – rehabilitácia
e-mail:  komuce.krivanska@banskabystrica.sk
  edita.lattova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Ing. Edita Lattová 
bezbariérovosť:  neúplná 

Centrum zborovej diakonie KANAÁN 
sociálna služba:  § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  27. 4. 2009
kapacita:  20 miest
veková kategória:  seniori od 62 a viac 
úhrada:  podľa platného cenníka
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/ denne 
kde nás nájdete:  Lazovná 23 
 974 01 Banská Bystrica

telefón:  048/472 82 20 
 0915 835 997
e-mail: ezemanova61@gmail.com
www: www.ecavbb.sk
zriaďovateľ:  Cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  Elena Zemanová 
bezbariérovosť:  úplná 

Dom Božieho milosrdenstva, n.o. 
sociálna služba:  § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
dátum registrácie:  25. 4. 2008
kapacita:  53 miest
veková kategória:  seniori od 62 a viac 
úhrada:  podľa platného cenníka
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Tibora Andrašovana 44,
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/420 44 14
 0908 105 874
e-mail: dombm@dombm.sk
www: www.dombm.sk
štatutárny zástupca:  Ing.Andrej Dobrota
bezbariérovosť:  úplná 

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, 
stredisko Senium
sociálna služba: § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp.  
čo poskytujeme: 
 » sociálne služby pre seniorov zdravotne postihnutých s duševnými poruchami a s po-
ruchami správania, s telesným a zmyslovým postihnutím

dátum registrácie:  05. 11. 2009
kapacita:  pobytová sociálna služba, kapacita 20 miest/lôžok, 

priemer klientov/rok 20  
veková kategória:  od 62
úhrada:  od 280 EUR do 320 EUR/mesačne 
prevádzková doba:  celoročne 
kde nás nájdete:  Jilemnického 48 
 974 04 Banská Bystrica
telefón: 048/470 14 10, 470 14 11
e-mail: riaditel@ddsenium.sk
www: www.senium.org
zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
štatutárny zástupca:  PhDr. Jana Dupáková
bezbariérovosť  úplná

SENIORDOM Betonika, n.o.
sociálna služba: § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
čo poskytujeme: 
 » sociálne služby pre seniorov 
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dátum registrácie: 30. 9. 2016 
kapacita:  40 miest
veková kategória:  seniori od 62 a viac 
úhrada:  podľa platného cenníka 
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/ denne 
kde nás nájdete:  Senická 35

974 01 Banská Bystrica
telefón:  0911 980 212
e-mail:  kajkastrharska@gmail.com 
www:  ozchrabyt.eu
zriaďovateľ:  SENIORDOM Betonika, n.o., Hviezdoslavova 11, 
 974 01 Banská Bystrica
bezbariérovosť:  úplná 

ĎALŠIE SLUŽBY PRE SENIOROV
Mesto Banská Bystrica poskytuje pre seniorov aj ďalšie podporné služby, 
ktoré im pomáhajú zotrvať v ich domácom prostredí čo najdlhšie. 

Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE
čo poskytujeme: 
 » regeneračno-rekondičné procedúry
 » kaderníctvo 

kde nás nájdete: Robotnícka 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/414 24 73, 414 55 64
e-mail:   slavka.kosturova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátorka:  Mgr. Slávka Kostúrová 
bezbariérovosť:  úplná

Zariadenie pre seniorov JESEŇ
čo poskytujeme: 
 » regeneračno-rekondičné procedúry 
 » stravovanie pre seniorov
 » kaderníctvo a pedikúra
 » pranie a žehlenie bielizne

kde nás nájdete: Internátna 10 
  974 04 Banská Bystrica
telefón:  048/413 13 85
  048/413 40 08 – rehabilitácia
e-mail:  senior.jesen@banskabystrica.sk
  kornelia.balogova@banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  PhDr. Kornélia Balogová 
bezbariérovosť:  úplná 

Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE
čo poskytujeme:  
 » regeneračno-rekondičné procedúry 
 » stravovanie pre seniorov
 » pranie a žehlenie bielizne

kde nás nájdete: Krivánska 16-26
  974 11 Banská Bystrica
telefón:  048/417 45 76
  048/411 59 68 – rehabilitácia
e-mail:  komuce.krivanska@banskabystrica.sk
  edita.lattova@banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor mesta Banská Bystrica 
vedúca zariadenia:  Ing. Edita Lattová 
bezbariérovosť:  úplná 

AkSen – aktívny senior, o.z.
AkSen-aktívny senior, Regionálne centrum Banská Bystrica
čo poskytujeme:  
 » voľnočasové aktivity pre seniorov

kapacita:  počet členov v RC Banská Bystrica cca 130
veková kategória:  seniori nad 62 a viac
úhrada:   bezplatne
prevádzková doba:  podľa potrieb
kde nás nájdete:  Komunitné centrum Fončorda
   Havranské 9
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  0948 113 356
e-mail:  ncegledyova@aksen.sk
www:  www.aksen.sk
štatutárny zástupca AkSen o.z.:  Mgr. Jarmila Staneková
regionálny zástupca:  Ing. Natália Ceglédyová
bezbariérovosť:  neúplná
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Osoby v obtiažnych 

životných situáciách

AMBULANTNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, pri ktorých klient dochádza do miesta poskytovania sociálnej služby, 
pričom miestom poskytovania sociálnej služby môže byť aj zariadenie sociálnej služby.

Dom pre núdznych
sociálna služba: § 60 – stredisko osobnej hygieny zákona č. 

448/2008 z.z. v znp. – ambulantná sociálna služba
čo ponúkame: 

 » sociálna prevencia a sociálne poradenstvo pre ľudí bez domova a v sociálnej núdzi 
 » stredisko osobnej hygieny, výdaj šatstva, pranie, žehlenie, výdaj teplého jedla
 » pomoc pri vybavovaní osobných dokladov

dátum registrácie: 09. 03. 2005 – stredisko osobnej hygieny 
úhrada:  údaj neposkytnutý
prevádzková doba:  celoročná/24 hodín denne
kde nás nájdete: Tajovského 1
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  0904 481 981
  048/423 03 46
e-mail:   dpn@charitabb.sk, radoslavbujdos@gmail.com
www: www.charitabb.sk
zriaďovateľ: Diecézna charita Banská Bystrica
štatutárny zástupca: Mgr. Radoslav Bujdoš 
bezbariérovosť:  neúplná 

Komunitné centrum eMko
sociálna služba: §2 4d – komunitné centrum zákona č. 448/2008 z.z. 

v znp. – ambulantná sociálna služba
čo ponúkame: 

 » poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a humanitárnej starostlivosti pre so-
ciálne ohrozené skupiny obyvateľstva v dôsledku rôznych typov závislostí 

dátum registrácie: 13. 08. 2014
úhrada: bezplatne
kde nás nájdete: Skuteckého 4
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  0915 803 692
 048/423 03 46
e-mail:  komunitnecentrumemko@gmail.com
www: smh.sk
zriaďovateľ: Slovenské misijné hnutie 
štatutárny zástupca: Mgr. Radoslav Bujdoš 
bezbariérovosť:  neúplná 
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Nízkoprahové komunitné centrum KOMPaS
sociálna služba:  § 28 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. – nízkoprahová 

sociálna služba pre deti a rodinu
dátum registrácie:  19. 08. 2011
kapacita:  ambulantné sociálne služby
  priemer klientov/rok 50
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. 
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok 7:30 – 15:30 hod. 
kde nás nájdete:  Internátna 12

974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/433 07 10, 412 77 52
e-mail:  karol.langstein@banskabystrica.sk
  spenik@misbb.sk 
www:  www.banskabystrica.sk 
zriaďovateľ:  Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor mesta Banská Bystrica
koordinátor:  Mgr. Branislav Špeník 
bezbariérovosť:  úplná

Nízkoprahové komunitné centrum KOTVIČKA
sociálna služba: § 28 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp - nízkoprahová 

sociálna služba pre deti a rodinu
dátum registrácie:  13. 12. 2011
kapacita:  ambulantná, terénna sociálna služba 
  priemer klientov rok/ 55 
veková kategória:  deti a mládež do 18 r.
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok 7:30 – 17:00 hod.  
kde nás nájdete:  Mičinská cesta 19
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  0917 505 912
e-mail:  karol.langstein@banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor mesta Banská Bystrica 
bezbariérovosť:  neúplná 

Pre komplexnosť informácií sú v adresári uvedené aj subjekty, ktoré vykonávajú čin-
nosť a aktivity v prospech osôb v obtiažnych životných situáciach, ale nie sú to regis-
trované sociálne služby. 

Centrum pre liečbu drogových závislostí
čo ponúkame: 

 » poradenstvo, podpora rodiny, ambulantné programy
 » ústavnú liečbu, doliečovania
 » výmeny sterilných ihiel

kde nás nájdete: Cesta k nemocnici 55
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  0901 911 912 – ambulancia
  0902 533 061 – riaditeľ 
e-mail:  info@cpldz-bb.sk
 cpldz@cpldz-bb.sk
www: www.cpldz-bb.sk
zriaďovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR

Komunitné centrum zdravia MOSTY, n.o.
čo ponúkame:  

 » poskytovanie poradenstva, sociálnej prevencie a humanitárnej starostlivosti pre sociálne ohro-
zené skupiny obyvateľstva v dôsledku rôznych typov závislostí 

kde nás nájdete:  Tulská ul. č. 63
 974 04 Banská Bystrica
telefón:  0911 442 642
e-mail:  nehraj@nehraj.sk
www:  www.nehraj.sk

Kultúrne združenie Rómov Slovenska
čo ponúkame: 

 » terénna a komunitná sociálna práca vo vybraných činnostiach v rámci sociálnoprávnej ochrany a 
sociálnej kurately, prednášky, školenia, workshopy, kultúrne a športové podujatia, konzultačné, 
poradenské a informačné služby

kde nás nájdete: Na Hrbe 16
 974 04 Banská Bystrica
telefón:  0907 625 774
  048/414 85 52
e-mail:  kzrsr@stonline.sk

Lavuta, o.z.
čo ponúkame: 

 » súkromná základná umelecká škola pre deti zo znevýhodneného prostredia
kde nás nájdete: Kráľovohoľská 6
 974 11 Banská Bystrica
telefón: 0905 240 711
  048/411 22 97
e-mail:  daskoal@gmail.com

Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt
čo ponúkame: 

 » poskytovanie informácií
 » pedagogicko-psychologické poradenstvo
 » vzdelávacie aktivity pre odbornú aj širokú verejnosť
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kapacita: cca 70 klientov za rok 
 svojpomocné skupiny, podporné, preventívne služ-

by: poskytnutá služba cca 80 klientov/ rok
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  8:00 - 20:00 hod.
kde nás nájdete: Jilemnického 13
 974 04 Banská Bystrica
telefón:  0907 409 294
e-mail:  integra@fost.sk
www: www.oz-integra.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Ivana Škodová
bezbariérovosť: neúplná

ANTIRA o.z.
čo ponúkame: 

 » práca s Rómskou komunitou, mládežou, dospelými
kde nás nájdete:  Pod cintorínom 5 
 974 11 Banská Bystrica  
telefón:  0910 932 181
e-mail:  01buckoivan@gmail.com
bezbariérovosť:  údaj neuvedený 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
čo poskytujeme: 

 » realizácia voľnočasových a dobrovoľníckych aktivít pre deti z detských domovov a náhradných 
rodín – jednodňové a viacdňové aktivity

 » príprava, vzdelávanie, sprevádzanie žiadateľov o náhradné rodičovstvo, odborné poradenstvo 
pre náhradných rodičov

kde nás nájdete:  V.P.Tótha 97/4  
960 01 Zvolen

telefón:  0908 245 751
www: www.usmev.sk
e-mail: bbystrica@usmev.sk

TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY:
sú sociálne služby, ktoré sa poskytujú klientovi v jeho prirodzenom (domácom) prostredí.

Centrum Návrat v Banskej Bystrici
čo ponúkame: 

 » komplexné sociálno-právne, psychologické a terapeutické služby v oblasti náhradnej rodinnej 
starostlivosti a pre rodiny v ohrození, (akreditovaný subjekt pre oblasť sociálno právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately)

kde nás nájdete: Nám. SNP 16
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/414 38 97
 0907 518 180, 0918 653 817
www:  www.navrat.sk
e-mail: navratbb@navrat.sk
bezbariérovosť: neúplná

Centrum včasnej intervencie, Banská Bystrica, n.o.
sociálne služby:  podľa § 33 zákona č. 448/2008
Včasná intervencia zastrešuje celý komplex služieb, ktorý v sebe integruje rôzne mož-
nosti podpory orientované na rodinu, dieťa so zdravotným znevýhodnením, ale aj ich 
užšie a širšie sociálne prostredie. Našu pomoc a podporu poskytujeme rodinám a deťom 
od 0 – 7 so zdravotným znevýhodnením formou terénnych a ambulantných služieb.
čo poskytujeme: 

 » Podpora vlastných zdrojov rodiny (sociálne poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, 
psychologické poradenstvo)

 » Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa (psychomotorického vývinu – hry, komunikácie, motoriky 
a sociálneho vývinu)

 » Sociálno-právne poradenstvo a podpora pri administratívnych úkonoch (špecializované sociálne 
poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo a podpora pri komunikácii s úradmi, pomoc pri zaob-
starávaní rehabilitačných a kompenzačných pomôcok)

 » Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociálnemu prostrediu (sprostredkovanie kontaktov na iné 
odborné pracoviská a odborníkov, pomoc pri výbere predškolského, alebo školského zariadenia, 
pri integrácii, hľadaní osobného asistenta, vedenie podporných rodičovských skupín)

 » Vzdelávanie pre rodičov, odborníkov
dátum registrácie:  20. 01. 2016
kapacita:  terénna sociálna služba 45 rodín v starostlivosti ročne
  ambulantná sociálna služba 5 rodín v starostlivosti 

ročne
  svojpomocné skupiny, podporné, preventívne služ-

by – poskytnutá služba /priemer klientov/rok: 15 
stretnutí/1 podporná skupina

veková kategória:  deti od 0-7 rokov
úhrada:  bezplatne 
prevádzková doba:  pondelok – piatok od 8:00 – 16:00 hod.
kde nás nájdete:  Skuteckého 30
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  0915 951 215
e-mail:  mrenicova@centravi.sk
 bbystrica@centravi.sk
www:  www.centravi.sk
štatutárny zástupca:  Mgr. Eva Mrenicová 
bezbariérovosť:  čiastočná 

Komunitné centrum Nádej deťom
sociálna služba:  v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. 
čo poskytujeme: 

 » rozvoj životných zručností cez neformálne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre deti a mládež 
so špecifi ckými potrebami , pomoc rodinám riešiť výchovno – vzdelávacie problémy detí 

dátum registrácie:  27. 11. 2015  
kapacita:  46 prijímateľov /rok (ambulantná/ terénna sociálna 

služba)
miesto poskytovania: Tatranská 10
 974 11 Banská Bystrica 
veková kategória:  deti a mládež do 18 r. od 0 – 3 , od 3 – 6 , od 6 – 15, 
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  bezplatne  
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prevádzková doba:  pondelok – piatok/ od 8:00 do 16:00 hod.
  sobota, nedeľa: nepravidelné aktivity
kde nás nájdete:  Tatranská 6557/10

974 11 Banská Bystrica (v priestoroch bývalej ZŠ Tatranská)
telefón:  048/4130698
 0907 859 066 
e-mail:  i nfo@nadejdetom  
www:  www.nadejdetom.sk 
zriaďovateľ:  Nádej Deťom o.z.
štatutárny zástupca:  Mgr. Štefan Náther, Mgr. Jolana Nátherová 
bezbariérovosť:  úplná 

POBYTOVÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
sú sociálne služby, ktoré sa poskytujú klientovi, u ktorého je súčasťou poskytovanej 
sociálnej služby aj ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná 
sociálna služba alebo ako týždenná sociálna služba.

Dom pre núdznych
sociálna služba: §26 – útulok zákona č. 448/2008 z.z. v znp. 
čo ponúkame: 

 » sociálna prevencia a sociálne poradenstvo pre ľudí bez domova a v sociálnej núdzi
 » útulok 

dátum registrácie: 09. 03. 2005 – útulok
kapacita: 10 miest – útulok
úhrada: údaj neposkytnutý
prevádzková doba:  celoročná/24 hodín denne
kde nás nájdete: Tajovského 1
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  0904 481 981
 048 4230346
e-mail:  dpn@charitabb.sk, radoslavbujdos@gmail.com
www: www.charitabb.sk
zriaďovateľ Diecézna charita Banská Bystrica
štatutárny zástupca: Mgr. Radoslav Bujdoš 
bezbariérovosť  neúplná 

Dom svätej Alžbety – Krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov n.o.
sociálna služba:  § 29 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. Zariadenie nú-

dzového bývania
čo poskytujeme: 

 » zariadenie núdzového bývania
 » krízové stredisko

dátum registrácie:  1. 1. 2006
kapacita:  počet miest 23
veková kategória:  osamelé matky s deťmi 
úhrada:  podľa platného cenníka
prevádzková doba:  celoročná/24 hodín denne
kde nás nájdete:  Ul. 9. mája 74
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 048/414 44 31, 415 24 25
 0911 232 132

www: www.dsaksbb.sk
e-mail: michalikovalubica@dsaksbb.sk
zriaďovateľ: Diecézna charita Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  Ing.Mgr. Ľubica Michalíková
bezbariérovosť  neúplná

Zariadenie núdzového bývania KOTVA IV 
sociálna služba: § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. útulok
dátum registrácie:  01. 10. 2014 
kapacita: pobytová sociálna služba – počet miest 28 
  priemer klientov/rok 25,5 
veková kategória: deti a mládež do 18
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  cenník poskytovateľa sociálnej služby 
prevádzková doba:  celoročne, 24 hodín denne 
kde nás nájdete:  Mičinská cesta 19
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  0918 505 245
e-mail:  janka.trvalova@banskabystrica.sk 
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica 
štatutárny zástupca:  primátor mesta Banská Bystrica 
koordinátor:  Mgr. Jana Trvalová  
bezbariérovosť:  neúplná  

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Banská Bystrica
sociálna služba: § 25 zákona č. 448/2008 z.z. v znp – nocľaháreň
 § 26 zákona č. 448/2008 z.z. v znp – útulok 
čo ponúkame:   

 » ubytovanie, poradenstvo a resocializácia ľudí bez prístrešia 
kde nás nájdete: Nocľaháreň Večierka, Pod Urpínom 6 
 Útulok Nádej Šanca, Tulská 38
  Útulok – Prístav, Tulská 38 
 Zariadenie dočasného ubytovania MANU, Pod Urpí-
nom 6
dátum registrácie:  15. 10. 2013 
kapacita:  Nocľaháreň, 20 miest 
  Útulok Nádej Šanca, 20 miest 
  Útulok – Prístav, 44 miest 
  Zariadenie dočasného ubytovania MANU, 15 miest – 
(nie je registrovaná sociálna služba) 
veková kategória:  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  cenník poskytovateľa sociálnej služby 
prevádzková doba:  nocľaháreň denne od 18,00 h do 6,00 h. 
  ostatné zariadenia celoročne, 24 hodín denne 
telefón:  048/413 13 35, 415 30 40, 415 30 39
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e-mail:  riaditel.bb@redcross.sk
www www.banskabystrica.redcross.sk
bezbariérovosť:  Večierka: neúplná 
 Útulok: úplná
  MANU: neúplná
  Prístav: neúplná
  Nádej Šanca: úplná

Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná
sociálna služba:  § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. - útulok
dátum registrácie:  29. 03. 2017
čo poskytujeme: 

 » útulok pre matky s deťmi v nepriaznivých životných situáciách
kapacita:  počet miest 17
veková kategória: Cieľovou skupinou sú matky s deťmi bez obmedze-

nia veku
  deti a mládež do 18 r. od 0 – 3 , od 3 – 6 , od 6 – 15, 

od 15 – 18
  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  2,50 €/ deň za dospelú osobu a deti nad 15 rokov a 

1€ / deň za dieťa do 15 rokov
prevádzková doba:  celoročne 24 hodín/ denne
kde nás nájdete:  Topoľová 4924/8
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  0905 313 717 
e-mail:  debora.utulok@gmail.com
zriaďovateľ:  Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná
šťatutárny zástupca:  Mgr.Edita Palečková
bezbariérovosť:  neúplná 

Dom svätého Vincenta
sociálna služba: § 26 zákona č. 448/2008 Z.z. v znp. – útulok
dátum registrácie: 02. 07. 1999
čo poskytujeme: 

 » ubytovanie pre dospelé dievčatá z detských domov a krízových rodín, poradenstvo, sociálna 
prevencia, zabezpečenie stravovania a podmienok na prípravu stravy

kapacita: 30 miest
veková kategória: na 18 rokov veku
úhrada: podľa platného cenníka
prevádzková doba:  celoročne/24 hodín denne
kde nás nájdete: Kollárova 14
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  048/414 71 68
e-mail:  smh@stonline.sk
 domsv.vincenta@atlas.sk 
zriaďovateľ Slovenské misijné hnutie Banská Bystrica
štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Mečiar
zodpovedný zástupca: Mgr. Jolana Uhríková

bezbariérovosť:  neúplná
Pre komplexnosť informácií sú v adresári uvedené aj subjekty, ktoré vykonávajú čin-
nosť a aktivity v prospech osôb v obtiažnych životných situáciách, ale nie sú to regis-
trované sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách.

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí
činnosť zabezpečovaná:  Zákon 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
dátum zriadenia:  10. 08. 1992
čo poskytujeme:  

 » detský domov – profesionálne rodiny
 » starostlivosť o deti od narodenia do 25 roku, dočasná starostlivosť o deti a mladých dospelých 
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného 
opatrenia a o uložení výchovného opatrenia

kde nás nájdete:  Horná 34
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/415 30 55 
e-mail: domovdeti@mail.t-com.sk
www:  www.domovdeti.sk 
štatutárny zástupca:  Mgr. Ľuboslava Reištetterová
bezbariérovosť  neúplná

Detský domov Banská Bystrica SVETLUŠKA
čo poskytujeme:  

 » starostlivosť o deti od narodenia do 25 roku, dočasná starostlivosť o deti a mladých dospelých 
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného 
opatrenia a o uložení výchovného opatrenia,

kde nás nájdete: Kollárova 29
 974 01 Banská Bystrica
telefón: 048/243 30 01, 243 30 02
www: www.dedsvetluska.sk
e-mail: detsky.domov@mail.t-com.sk
bezbariérovosť  úplná 

Detský domov Centrum Srdiečko, OZ Signál ohrozenia 
čo poskytujeme: 

 » neštátny detský domov,
 » sociálno – právna ochrana detí vo veku od narodenia do 18 rokov

kde nás nájdete:  Wolkerova 26
 974 04 Banská Bystrica
telefón: 048/413 11 41
 0911 653 545 
www: www.centrumsrdiecko.sk
e-mail: signalohrozenia@gmail.com
bezbariérovosť:  neúplná
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Centrum pre liečbu drogových závislostí
čo ponúkame: 

 » poradenstvo, ústavná liečba, doliečovania
kde nás nájdete: Cesta k nemocnici 55
 974 01 Banská Bystrica
telefón:  0901 911 912 – ambulancia
 0902 533 061 – riaditeľ
e-mail:  info@cpldz-bb.sk
 cpldz@cpldz-bb.sk
www: www.cpldz-bb.sk
zriaďovateľ: Ministerstvo zdravotníctva

ĎALŠIE SLUŽBY PRE OSOBY V OBTIAŽNYCH ŽIVOTNÝCH 
SITUÁCIACH

Hniezdo záchrany – verejný inkubátor
čo poskytujeme:   

 » verejne prístupný inkubátor, kde je možné anonymne odložiť nechceného novorodenca (dieťa 
do max. 6-tich týždňov od narodenia).

kde nás nájdete:  Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta
 Nám. L. Svobodu 1
 974 00 Banská Bystrica
telefón: 0905 888 234 – nonstop linka
www: www.hniezdozachrany.sk
zriaďovateľ: OZ Šanca pre nechcených, Bratislava

Krajská asociácia rómskych iniciatív (KARI)
čo ponúkame: 

 » výchova a vzdelávanie rómskych detí, hájenie záujmov rómskej národnostnej menšiny
kde nás nájdete: Internátna 59
  974 01 Banská Bystrica
telefón:   0919 143 929, 0919 276 379
e-mail:   karibb.karibb@gmail.com
www www.karibb.eu
bezbariérovosť: neúplná

OZ Domka – Saleziánske mládežnícke stredisko
čo poskytujeme: 

 » krúžky, športové aktivity, pedagogické a psychologické poradenstvo, priestor pre oddych a re-
kreáciu, kultúrne, športové a spoločenské podujatia a výlety pobytové podujatia – tábory, prí-
mestské tábory

kde nás nájdete:  Tatranská 38/A
 974 04 Banská Bystrica
telefón: 048/417 25 07
 0902 349 294 – štatutár
e-mail:  bystrica@domka.sk
www: www.sbb.sk
bezbariérovosť: úplná
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Osoby aktívne 

v komunitách

Centrum dobrovoľníctva, n. o.
čo poskytujeme: 

 » servis dobrovoľníctva pre dobrovoľníkov a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi
 » individuálny dobrovoľnícky program pre deti „Opri sa o mňa“
 » doučovací program pre deti

kapacita:  poskytnutá služba: 5 dobrovoľníckych dlhodobých 
programov – supervízne stretnutia priemerne 72 
účastníkov/čok ročne

veková kategória:  deti a mládež do 18 r. / od 0 – 3, od 3 – 6, od 6 – 15, 
od 15 – 18

  dospelí 18 – 25
  dospelí od 25 – 62
  seniori od 62 a viac
úhrada:  bezplatné
  Príspevok 5 eur za účasť na supervíznom stretnutí pre 

koordinátorov dobrovoľníkov.
prevádzková doba:  spravidla denne od 9:00 – 14:30 hod. 
kde nás nájdete: Ružová 13
 974 11 Banská Bystrica
telefón:  0908 414 917, 0908 411 927
e-mail:  cd@centrumdobrovolnictva.sk
 info@centrumdobrovolnictva.sk
www: www.centrumdobrovolnictva.sk
štatutárny zástupca:  Ing. Ida Adolfová 
bezbariérovosť:  neúplná

KOMUNITNÉ CENTRÁ  (nie sú registrované podľa zákona o sociálnych službách)
sú zariadeniami na podporu pozitívneho občianskeho aktivizmu a dobrovoľníctva, tvo-
rivého potenciálu jednotlivcov, formálnych i neformálnych skupín obyvateľov. Sú uni-
verzálnym multifunkčným priestorom pre všetky cieľové skupiny (deti, mládež, rodiny, 
seniori).
Pomáhajú pri riešení problémov v sídliskových komunitách v Meste Banská Bystrica, 
sú miestom integrácie zdravotne znevýhodnených osôb, prispievajú k odstraňovaniu 
medzigeneračných a sociálnych bariér medzi ľuďmi. Vytvárajú podmienky pre spolu-
prácu, dialóg, sieťovanie, tvorbu komunitných partnerstiev a spoločenstiev.
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Komunitné multifunkčné centrum KOMUCE
veková kategória:  všetky cieľové skupiny bez obmedzenia veku
úhrada:  bezplatne
prevádzková doba:  pondelok – piatok od 8:00 – 17:00 hod.
kde nás nájdete:  Robotnícka 12
  974 01 Banská Bystrica
telefón:  0905 834 373
e-mail:  adriana.tupa @banskabystrica.sk
www:  www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ: Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica
koordinátorka:  Ing. Adriana Tupá  
bezbariérovosť:  úplná 

Komunitné centrum SÁSOVÁ
veková kategória:  všetky cieľové skupiny bez obmedzenia veku
úhrada:  bezplatne 
prevádzková doba: podľa harmonogramu činnosti zverejneného na web 

stránke
kde nás nájdete: Tatranská 10

974 11 Banská Bystrica
telefón: 0917 505 921 
e-mail: kcsasova@gmail.com
www: www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor: Mgr. Silvia Tešlárová 
beznariérovosť:  úplná

Komunitné centrum Fončorda
veková kategória:  všetky cieľové skupiny bez obmedzenia veku
úhrada:  bezplatne 
prevádzková doba: podľa harmonogramu činnosti zverejneného na web 

stránke
kde nás nájdete: Havranské 9

974 11 Banská Bystrica
telefón: 0917 505 922 
e-mail: kcfoncorda@gmail.com
www: www.banskabystrica.sk
zriaďovateľ:  Mesto Banská Bystrica
štatutárny zástupca:  primátor Mesta Banská Bystrica 
koordinátor: Ing. Silvia Žabková 
bezbariérovosť:  neúplná

V Y S V E T L I V K Y

• Úplná bezbariérovosť 
(čo znamená, že osoba s obmedzenou schopnosťou pohy-
bu – vozíčkár sa bez pomoci a asistencie dostane z exter-
ného prostredia do interného bez bariér – rampa/výťah/
zdvíhacia plošina – vrátane bezbariérového WC s prísluš-
ným vybavením  madlami, šírkou dverí a pod.)

• Čiastočná bezbariérovosť 
(čo znamená 1 – 2 schody pri vstupe do budovy, v objekte 
je pohyb bezbariérový popr. sa môžu vyskytnúť prahy)

• Neúplná bezbariérovosť 
(prekážky a bariéry pri vstupe, v objekte, nie je bezbarié-
rové WC a pod.)
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Bariérovosť
v meste

BEZBARIÉROVÉ MESTO V DIGITÁLNYCH MAPÁCH 

Banská Bystrica, ako prvé mesto na Slovensku, sprístupnila na internete digitálnu mapu 
bezbariérových prístupov. Samospráva tak chce pomôcť predovšetkým občanom so 
zdravotným postihnutím lepšie zvládať pohyb na území mesta. 
GISPLAN je softvérový nástroj určený na optimalizáciu procesov v rámci samossrpávy, 
znižovania jej nákladov, zvyšovania transparentnosti a poskytovania informácií verej-
nosti. Mesto banská Bystrica ho aktívne využíva od mája 2011, pričom geografi cké in-
formačné systémy ako také mesto využíva od roku 2007. Priamy odkaz na GISPLAN – 
bezbariérové prístupy: 

http://uha-bb.gisplan.sk/mapa/bezbarierove-pristupy/?lb=osm&ly=ad%2Cbarie-
ry-v%2Cbariery-c%2Cbariery-n%2Cul%2Cbu&lbo=1&lyo=&c=-418474.2%3A-
-1228736&z=3

http://www.icbb.sk/orientacna-mapa-mesta.phtml?id3=114353

STRAVOVACIE ZARIADENIA S BEZBARIÉROVÝM PRÍSTUPOM 
VRÁTANE PRISPÔSOBENÝCH TOALIET

http://www.icbb.sk/stravovacie-zariadenia-s-bezbarierovym-pristupom.
phtml?id3=69616

BELVEDER RESTAURANT
ul. Kláry Jarunkovej 2
tel.: +421 (0)917/339 065 
        +421 (0)48/413 40 41 - 42
vasova-belveder@soshotelovabb.sk
www.restaurant-belveder.sk
Otvorené: Po: 08.00 - 15.00 hod. 
Ut - Pia: 08.00 - 21.30 hod.
So - Ne: 10.00 - 21.30 hod.

DUBLIN CAFE & RESTAURANT
Europa SC, Na troskách 25
tel.: +421 (0)905/680 392
dublinbb@dublinbb.sk
www.dublinbb.sk
Otvorené: Po - Ne: 10.00 - 22.00 hod.

CHILLI PIZZA RISTORANTE
Europa SC, Na troskách 25
tel.: +421 (0)918/348 916
www.europasc.sk/stravovanie.php?euro-
pasc_tenant=145
Otvorené: Po - Pia: 10.00 - 21.00 hod. 
So - Ne: 09.00 - 21.00 hod.
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STRAVOVACIE ZARIADENIA S ČIASTOČNÝM BEZBARIÉROVÝM 
PRÍSTUPOM BEZ PRISPÔSOBENÝCH TOALIET

BYSTRICKÁ KLUBOVŇA
Barbakan – Nám. Š. Moyzesa 26
tel.: +421 (0)901/ 902 372
bystricka@nasaklubovna.sk
www.nasaklubovna.sk
Otvorené: Po - Št: 11.00 - 01.00 hod. 
Pi - So: 11.00 - 03.00 hod.
Ne: 11.00 - 24.00 hod.

REŠTAURÁCIA – PENZIÓN BOCA
Dolná 52
tel.: +421 (0)48/470 07 01
boca@penzion-boca.sk
www.penzion-boca.sk
Otvorené: Po - Ne 11.30 - 22.00 hod.

REŠTAURÁCIA U RICHTÁRA
Nám. SNP 11
tel.: +421 905 555 607
info@restauraciaurichtara.sk
https://restauraciaurichtara.sk/
Po - St: 10.00 - 22.00 hod.
Št: 10:00-23:00 hod.
Pia: 10:00 - 01:00 hod.
So: 10:00 - 24:00 hod.
Ne: 10.00 - 22.00 hod.

UBYTOVACIE ZARIADENIA S BEZBARIÉROVÝM PRÍSTUPOM 
VRÁTANE PRISPÔSOBENÝCH IZIEB: V BANSKEJ BYSTRICI A BLÍZKOM OKOLÍ

http://www.icbb.sk/ubytovacie-zariadenia-s-bezbarierovym-pristupom.
phtml?id3=69606

Hotel KASKÁDY ****
Letecká 19, Sliač - Sielnica
tel.: +421 (0)45/530 00 00 - 12 - 26
fax: +421 (0)45/544 28 83
rezervacie@hotelkaskady.sk
www.hotelkaskady.sk
kapacita: 159
cena od: 68,00 €

RESIDENCE HOTEL ****
Donovaly 198, Donovaly
tel.: +421 (0)48/419 97 77 
        +421 (0)917/432 511
fax: +421 (0)48/419 97 96
reception@residencehotel.eu
www.residencehotel.eu
kapacita: 190
cena od: 85,00 €

Hotel GALILEO ****
Donovaly 196, Donovaly
tel.: +421 (0)48/419 98 84 - 85
        +421 (0)903/244 565
fax: +421 (0)48/419 98 86
recepcia@galileohotel.sk
www.galileohotel.sk
kapacita: 56
cena od: 79,00 €

Kúpele BRUSNO
Kúpeľná 1/2, Brusno
tel.: +421 (0)48/431 15 11 
        +421 (0)910/838 328
fax: +421 (0)48/431 15 00
recepcia@kupelebrusno.sk
www.kupelebrusno.sk
kapacita: 263
cena od: 81,00 €

UBYTOVACIE ZARIADENIA S BEZBARIÉROVÝM PRÍSTUPOM 
BEZ PRISPÔSOBENÝCH IZIEB

Hotel DIXON ****
Švermova 32, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/471 78 00
fax: +421 (0)48/471 78 07
recepcia@dixon.sk
www.dixon.sk
kapacita: 251
cena od: 42,00 €

Hotel LUX ***
Nám. Slobody 2, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/414 41 41-5, 
        +421 (0)48/437 03 14
fax: +421 (0)48/414 38 53
lux@hotellux.sk
www.hotellux.sk
kapacita: 141
cena od: 40,00 €

Hotel URPÍN CITY RESIDENCE GARNI 
***
Cikkerova 5, Banská Bystrica
tel.: +421 (0)48/472 35 11
fax: +421 (0)48/472 35 10
info@urpincity.sk
www.urpincity.sk
cena od: 63,00 €

ŠPORT HOTEL ***
Donovaly 15, Donovaly
tel.: +421 (0)48/429 90 20-4
sporthotel@sporthotel.sk
www.sporthotel.sk
kapacita: 100
cena od: 61,00 €

Hotel GALA KONGRES ****
Hronsecká cesta 1, Hronsek
tel.: +421 (0)48/418 85 50 - 51
fax: +421 (0)48/418 85 52
hotelgala@hotelgala.sk
www.hotelgala.sk
kapacita: 45
cena od: 33,00 €

UBYTOVACIE ZARIADENIA S ČIASTOČNÝM BEZBARIÉROVÝM 
PRÍSTUPOM BEZ PRISPÔSOBENÝCH IZIEB

Horský hotel ŠACHTIČKA ***
tel.: +421 (0)48/414 19 11
        +421 (0)905 404 049
fax: +421 (0)48/414 56 70
info@sachticka.sk
www.sachticka.sk
kapacita: 134
cena od: 66,00 €
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