
Informatívna správa o činnosti Komisie MsZ v Banskej Bystrici pre zdravie, sociálnu 
starostlivosť a bytovú politiku vo funkčnom období 2015 - 2018

Komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku v Banskej Bystrici bola zriadená 
Mestským zastupiteľstvom Uznesením č. 8/2015-MsZ z 27. januára 2015.
Komisia pracovala v zložení:
poslanci: predseda komisie: predseda komisie - Ing. Milan Lichý, podpredsedníčka komisie - Doc. 
RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., PhDr, Ľubica Laššáková do odchodu na MK SR, Prof. MUDr. 
Svetozár Dluholucký, CSc., p. Pavol Bielik, ktorého nahradil Jaroslav Kuracina, Mgr. Art. Viera 
Dubačová, po vzdaní sa mandátu ju nahradil Ing. Martin Úradníček, MUDr. Ludvik Nábélek, PhD., 
neposlanci: Doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD., MPH., Bc. Radovan Jonáš, Ing. Pavol Bartošík, p. 
Pavol Strhák, Mgr. Ján Záskalan ktorý pre pracovnú zaneprázdnenosť odstúpil. Sekretárkou 
komisie bola Mgr. Jana Lovásová.

Predmetom činnosti Komisie MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku bola 
sociálna oblasť so zameraním na sociálne služby, dlhodobú sociálnu starostlivosť, sociálnu 
a krízovú intervenciu, oblasť zdravia obyvateľov, oblasť rozvoja bývania a občianskej 
vybavenosti, oblasť komunitného rozvoja v meste Banská Bystrica.
Komisia v oblasti svojho predmetu činnosti:
- v rámci poradnej funkcie vypracúvala stanoviská k materiálom prerokúvaným mestským 

zastupiteľstvom a mestskou radou, ako aj k návrhom zámerov týkajúcich sa zabezpečovania 
potrieb a záujmov obyvateľov mesta, najmä k všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) vo 
sociálnej oblasti, k Programu hospodárskeho asociálneho rozvoja (PHSR), rozpočtu mesta, 
koncepciám rozvoja mesta v oblasti sociálnych služieb, zdravia, komunitného rozvoja, bývania,

- v rámci iniciatívnej funkcie predkladala návrhy a podnety na riešenie otázok života mesta
mestskej rade, mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

- v rámci kontrolnej funkcie sa podieľala na výkone kontroly realizácie uznesení mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady, dodržiavaní nariadení mesta a vybavovaní podnetov, sťažností 
a petícií obyvateľov mesta.

Komisia sa okrem práce súvisiacej s predmetom činnosti venovala aj nasledovným týmto témam:
- zaoberala sa prioritami, opatreniami, aktivitami PHSR - Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie 

na roky 2015-2023 a akčnými plánmi PHSR:
Priorita 6.1 Sociálne služby
Opatrenie 6.1.1 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej intervencie a dlhodobej 
starostlivosti
Opatrenie 6.1.2 Zlepšenie systému ochrany detí a rodiny
Opatrenie 6.1.3 Vytvoriť podmienky pre vznik pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny 
Opatrenie 6.1.4 Koordinácia služieb, inštitúcií a odborníkov v sociálnej oblasti 
Priorita 6.2 Bývanie
Opatrenie 6.2.1 Vytvorenie podmienok na bývanie pre cieľové skupiny (napr.: dokument - Program 
rozvoja bývania mesta na roky 2015 - 2020)
Opatrenie 6.2.2 Zlepšenie občianskej vybavenosti (napr.: bezbariérovosť)
Priorita 6.3 Podpora zdravia
Opatrenie 6.3.1 Zabezpečenie dostatočnej zdravotnej prevencie (napr.: Aktivita 6.3.1.1 Podporovať



aktivity Projektu Zdravé mesto, aktualizovať program Plán zdravia mesta a obnoviť pozíciu 
koordinátora projektu - prípadné vytvorenie pracovnej pozície na koordináciu aktivít mesta v 
oblasti životného prostredia a zdravia s doplnením koordinácie problematiky adaptácie na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Banská Bystrica a pre dobré rozhodovanie 
Mesta s ohľadom na klimatické zmeny.
Opatrenie 6.3.2 Podpora zdravotníckych služieb (napr.: Podporiť zriadenie chýbajúcich zariadení a 
služieb zameraných na komplexnú starostlivosť pre chronicky chorých, podporiť prepojenie 
sociálnej a zdravotnej starostlivosti - rokovania o znovuobnovení nemocničného oddelenia geriatrie 
v Banskej Bystrici)

- iniciovala rokovania vedenia mesta s riaditeľkou Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. 
Roosevelta v Banskej Bystrici, zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR, predsedom 
predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne o znovuobnovení geriatrického oddelenia 
a psychiatrického oddelenia FNsP FDR v Banskej Bystrici, na pôvodný stav (počet lôžok) 
pred rokom 2011, pričom sa podarilo doplniť pôvodný stav lôžok na psychiatrickom 
oddelení na liečenie nelátkových závislostí, naďalej prebiehajú rokovania primátora mesta 
vo veci znovuobnovení geriatrického oddelenia,

- podporila projekt Medicínsko-sociálneho centra integrovanej pomoci v meste Banská 
Bystrica (zatiaľ nerealizovaný),

- odporučila zaoberať sa zlepšením platových podmienok pracovníkov v zariadeniach 
sociálnych služieb,

- podporila ďalšie fungovanie projektu Podnik Medzitrhu práce a činnosti neziskovej 
organizácie Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých, n.o.

- podporila gestorstvo vedenia mesta týkajúce sa problematiky sociálnoprávnej ochrany detí 
ohrozených prostredím,

- odporúčala navýšenie sumy dotácií pre sociálnu oblasť a schvaľovala poskytovanie dotácií 
v oblasti sociálnych služieb konkrétnym subjektom v zmysle príslušného VZN, 
zaoberala sa prevádzkou bytov Internátna 12 a Cementárenská cesta, vo vlastníctve BPM, 
s.r.o., neskôr MBB, a.s.,

- zaoberala sa Stratégiou integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Banskej Bystrici 
vypracovanej v rámci projektu Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v 
oblasti integračnej politiky, financovaného Európskou úniou z Európskeho fondu pre 
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007-2013.

- žiadala preveriť možnosť rozšírenia kapacity materskej školy v lokalite Senica,
- zaoberala sa prešetrením a vybavením petície obyvateľov v zariadení Kotva.
- venovala sa problematike regulácie hazardu a hazardných hier na území mesta (odporučila 

informovať o stave a kontrole výherných a nevýhemých zariadení na území mesta, rokovať 
s prevádzkovateľmi herných zariadení o možnosti zriadenia klubových kariet, iniciovať cez 
ZMOS a K8 zmeny zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách tak, aby mestá a obce 
mohli účinne regulovať hazardné hry na svojom území), podporila úpravu prevádzkovej 
doby v herniach, odporučila, aby MsZ uznesením odmietlo zriaďovanie nových herní na 
území mesta,
odporučila zvolať rokovanie vo veci riešenia kritickej situácie v rómskych osadách 
Podlaviciach a na Cementárenskej ceste.

- odporučila vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky pre sociálnu oblasť na propagáciu 
sociálnych služieb,



venovala sa VZN č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
(obmedzenie prevádzky herní v nočných hodinách), VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu Mesta Banská Bystrica (dotácie poskytované komisiou), VZN v kompetencii 
komisie: VZN č. 13/2015 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, VZN č. 3/2017 o 
poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzí občanom mesta Banská Bystrica, VZN č. 
6/2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica,

- venovala sa problematike bezbariérovosti mesta - zapracovať do Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta,

- zaoberala sa možnosťami poskytnutia pomoci ľuďom bez domova počas zimného obdobia,
- venovala sa Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica na obdobie 

2015-2020 a Akčnými plánmi na jednotlivé roky,
- venovala sa návrhom Transformácie komunitných centier a komunitnému rozvoju v Banskej

Bystrici,
- priebežne sa zaoberala problémami obyvateľov mesta v oblasti sociálnych služieb (klienti, 

poskytovatelia. Kotva, Internátna, zaradenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby 
a pod,).

Vo funkčnom období 2015-2018 sa uskutočnilo 36 zasadnutí komisie. Činnosť komisia vykonávala 
pri kvalitnom zázemí MsÚ - vďaka sekretárke komisie Mgr. Jany Lovásovej aj sekretárovi Mgr. 
Vladimírovi Frémalovi, odbornej podpore a spolupráci s Odborom sociálnych vecí MsÚ pod 
vedením Ing. Márie Filipovej a jeho oddelení - oddelenia dlhodobej starostlivosti, pod vedením 
Mgr. Beáty Stykovej a oddelenia sociálnej a krízovej intervencie, pod vedením PhDr. Karola 
Langsteina, i s ďalšími odborníkmi z Mesta Banská Bystrica, z inštitúciami sídliacimi meste, 
M VO, s obyvateľmi mesta.

Vďaka spolupráci Členov, pomoci odborných útvarov Mesta i obyvateľov bol predmet činnosti 
Komisie pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku, počas funkčného obdobia 2015-2018 
napĺňaný. Pokračovanie v plnení týchto úloh v ďalšom období je významné a naliehavé.

Ďakujeme všetkým a prajeme veľa úspechov budúcej komisii pri činnosti v tak náročných 
oblastiach, ako je zdravie, sociálna starostlivosť a bytová politika mesta.

V Banskej Bystrici dňa 31. októbra 2018

Ing. Milan Lichý, predseda komisie

Prílohy:
- Rozvojový program pre oblasť sociálnych služieb - Seniori
- Rozvojový program v oblasti sociálnych služieb - Rodiny s deťmi a mládež
- Sociálne služby dlhodobej starostlivosti
- Sociálna a krízová intervencia



A Rozvojový program pre oblasť sociálnych služieb (seniori)

Sociálne služby v meste Banská Bystrica patria v rámci Slovenska k najrozvinutejším, čo sa týka druhu 
a foriem, ako aj zabezpečenia dostupnosti sociálnych služieb pre občanov v meste v prípade 
odkázanosti na pomoc. Miestna samospráva má definované úlohy v sociálnej oblasti v rámci zákona o 
sociálnych službách a v zákone o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Kým v zákone o sociálne 
právnej ochrane je zodpovednosť viac "zverená" štátu a úloha samospráv je podporná a kooperatívna, 
v oblasti sociálnych služieb je zodpovednosť voči občanom v krízových situáciách a u cieľovej skupiny 
seniorov prenesená na miestne samosprávy, teda obce a mestá. Je to ich originálna ( samosprávna) 
pôsobnosť, čo znamená, že sú povinné tieto služby poskytovať alebo zabezpečovať, ako aj financovať. 
V tomto smere Banská Bystrica si zákonné povinnosti plní v súlade so zákonom. Zdôrazňujeme to aj 
preto, že žiaľ napriek zákonnej povinnosti a ústavou zaručené sociálne práva nie sú v rovnakej miere 
napĺňané a dostupné pre občanov v rôznych častiach Slovenska ( menšie obce a mestá). V Banskej 
Bystrici je to výsledok dlhoročnej koncepčnej a systematickej práci na budovaní siete sociálnych 
služieb. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam je však potrebné uviesť, že nedokážeme pokryť všetky 
potreby a uspokojiť všetky požiadavky. Pýtate sa prečo ? Odpoveď na túto otázku nie je ľahká, ale z 
pohľadu miestnej samosprávy je potrebné sa na tento problém pozerať komplexne.

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré výrazne vplývajú na sociálne služby a ich rozvoj je starnutie 
populácie, čo je problém nielen miestny, ale aj regionálny, národný, európsky, ba možno povedať , že 
celosvetový. Aj v národných programoch sa uvádza, že populačné starnutie predstavuje pre Slovensko 
jednu z najväčších výziev 21. storočia, ktorá nezvratné zasiahne všetky sféry fungovania spoločnosti.

Podľa údajov matričného úradu v Banskej Bystrici k januáru 2018 počet obyvateľov vo veku 62+ je 
16 894, čo predstavuje 22,04 % z celkového počtu obyvateľov v meste ( 76 639). Aj keď od roku 2015 
zaznamenávame zníženie podielu seniorskej populácie na celkovom počte obyvateľov v meste o cca 
1,5%, napriek tomu podiel 22% je vysoký.

Ďalší faktor, ktorý má vplyv na uspokojovanie potrieb sú neustále sa zvyšujúce úlohy a povinnosti, ktoré 
sa samosprávam zákonom ukladajú, či už je to v oblasti školstva, odpadového hospodárstva, v oblasti 
digitálnych technológii a pod.

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na roky 2015 - 2020 konkretizuje a rozvíja programovú 
oblasť sociálnych služieb a je aj prostriedkom na optimalizáciu výdavkov v sociálnej oblasti, ktoré 
každoročne narastajú. Hlavné ciele v oblasti sociálnej politiky pre seniorov sú vytvoriť podmienky pre 
aktívne starnutie a zlepšiť a zefektívniť sociálne služby pre seniorov. Rozvoj a poskytovanie sociálnych 
služieb naďalej preferuje starostlivosť v domácom prostredí klientov. S ohľadom na demografické 
špecifiká je potrebné však rozvíjať a vytvárať nové sociálne služby, vrátane pobytových sociálnych 
služieb rodinného typu ( nízkokapacitné), ktoré sú zamerané na uspokojovanie potrieb obyvateľov 
jednotlivých územných lokalít - komunitné sociálne služby.

Priorita 1.1 (špecifický 
cieľ)

Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

Krátky popis cieľa Zabezpečiť poskytovanie potrebných sociálnych služieb, ktoré umožnia 

seniorom a občanom so zdravotným postihnutím zotrvať v domácom, 

prirodzenom prostredí. Terénne a ambulantné sociálne služby by mali 

v nasledujúcom období byť najrýchlejšie sa rozvíjajúcou oblasťou



sociálnych služieb. Rozvoj zdravotníckych technológií a rozvoj a zvyšujúca 

sa kvalita bývania umožňujú, aby stále väčší rozsah starostlivosti, ktorá bola 

predtým poskytovaná v rámci pobytových služieb bol zabezpečený 

v domácnostiach občanov. Rozvíjajúca sa domáca opatrovateľská 

služba , kapacity denných stacionárov a zariadení opatrovateľskej služby na 

krátkodobý pobyt by mali prispieť k nahrádzaniu kapacít pobytových 

sociálnych služieb.

Opatrenie, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa

0 1.1.1 Zriadenie denného stacionára pre osoby so ZP

0 1.1.2 Rozšírenie kapacít ( zriadenie) zariadenia opatrovateľskej služby na 

krátkodobý pobyt

Priorita 1.2 (špecifický 
cieľ)

Zabezpečenie sociálnych služieb na komunitnej báze

Krátky popis cieľa Rozvoj pobytových sociálnych služieb rodinného typu s nízkou kapacitou 

s dôrazom na komunitný charakter a dostupnosť geografickú, finančnú 

resp. sociálnu - zabezpečiť poskytovanie potrebných sociálnych služieb pre 

seniorov a občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nemôžu zotrvať 

v prirodzenom prostredí.

Opatrenie, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa

0 1.2.1 Rekonštrukcia a modernizácia DOS Krivánska 16 - 26 ( zariadenie 

pre seniorov, špecializované zariadenie, denný a týždenný stacionár)

0 1.2.2 Výstavba zariadenia pre seniorov s kapacitou do 40 miest



Rozvojový program v oblasti sociálnych služieb - 
Rodiny s deťmi a mládež.

Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na roky 2015 - 2020 konkretizuje 
a rozvíja programovú oblasť sociálnych služieb. Hlavné ciele v oblasti 
sociálnej politiky pre rodiny s deťmi a mládež je:

S Zvýšiť počet sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a mládež
^ Vytvoriť programy pre talentované deti
'S Zvýšiť ponuku adekvátnych pracovných príležitostí

Priorita 1.1 (špecifický 
cieľ)

Rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb

Krátky popis cieľa Za obdobie rokov 2010 do roku 2017 dochádza k miernemu nárastu detí vo 

i veku do 3 rokov - nárast o 0,19 %. (rok 2010 - 2,80 % z celkovej populácie, 

rok 2017-2,99%).

Súčasťou systému sociálnych služieb sú aj služby na podporu rodín s deťmi, 

ktorých hlavným poslaním je zabezpečenie starostlivosti o dieťa v období 

vykonávania pracovnej činnosti rodiča a vytváranie podmienok pre 

zosúlaďovanie rodinného a pracovného života posilnením poskytovania 

zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov dieťaťa. Podľa zisťovania EU SILC 

2012 je SR v oblasti formálnej starostlivosti o deti do 3 rokov pod 

priemerom EU28 (28%) . Na základe tohto zisťovania je formálna 

starostlivosť vykonávaná v prípade cca 10 % detí do 3 rokov na území mesta 

Banská Bystrica. Osobná starostlivosť o dieťa do 3 rokov zo strany rodičov 

má dlhoročnú tradíciu a súčasná platná legislatíva umožňuje 

rodičom zabezpečovať osobnú starostlivosť do 3 rokov veku dieťaťa alebo 

do 6 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. 

Investície do kvalitnej starostlivosti a výchovy o deti do 3 rokov umožnia 

plynulý prechod do zariadení predškolského veku. Chýbajúce kapacity 

sťažujú návrat, vstup na trh práce najmä ženám, matkám starajúcim sa o 

dieťa do 3 rokov.

Opatrenie, ktoré vedú 
k naplneniu cieľa

O 1.1.1 Rozšírenie kapacít zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku

0 1.1.2 Vytvorenie modelového programu a služieb ústretových 

k pracovnému, rodinnému a osobnému životu a zvýšenie zamestnanosti 

osôb s rodinnými povinnosťami

Opatrenie 1.1.1 Rozšírenie kapacít zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov
Krátky popis opatrenia V rámci rekonštruovaných zariadení MŠ na Lúčkach sa na základe 

predbežného prieskumu javí zriadiť 1 triedu v uvedenej lokalite

Predpokladané dopady 
opatrenia

Prínos pre občanov s rodinnými povinnosťami

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu opatrenia

100 000



Predpokladané zdroje 
krytia

Rozpočet MsÚ

Predpokladaný počet 
subjektov

1

Predpokladané obdobie 
realizácie

2019

Aktivity pre naplnenie 
opatrenia

A 1.1.1.1 Zmapovať záujem rodičov

A 1.1.1.2 Zaregistrovať SS (jasle ) na VÚC

A 1.1.1.3 Výstavba zariadenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku 

s kapacitou 25 miest.

Opatrenie 1.1.2 Vytvorenie modelového programu a služieb ústretových 
k pracovnému, rodinnému a osobnému životu a zvýšenie 
zamestnanosti osôb s rodinnými povinnosťami *

Krátky popis opatrenia Novodobá rodinná politika musí vyvinúť také nástroje, ktoré obom 

rodičom garantujú prístup k zárobkovej činnosti a úspech v ich práci. Miera 

zamestnanosti žien aspoň s jedným dieťaťom je na Slovensku jedna 

z najnižších v rámci OECD. S prítomnosťou malého dieťaťa v rodine sa 

významne znižuje miera zamestnanosti žien, ale zvyšuje sa zamestnanosť 

mužov. Ďalším faktorom sú služby. Zvyšujúca sa zamestnanosť žien vytvára 

dopyt po službách starostlivosti o deti,

Skúsenosti rôznych krajín v tejto oblasti sú bohaté a je veľa možností, ako 

sa od seba navzájom učiť. Zahraničné príklady ukazujú, že spoločnosť sa 

najzdravšie rozvíja tam, kde si ženy nemusia vyberať medzi rodinou 

a kariérou, pretože môžu mať oboje.

Predpokladané dopady 
opatrenia

Dostatok kvalitných služieb a programov starostlivosti o deti motivuje ženy 

zapojiť sa intenzívnejšie do trhu práce. Multisektorové partnerstvo a 

spolupráca

Predpokladaná výška 
finančných zdrojov na 
realizáciu opatrenia

50 000/300 000

Predpokladané zdroje 
krytia

EŠIF/ESF

Predpokladaný počet 
subjektov

30

Predpokladané obdobie 
realizácie

2018-2020.)

Aktivity pre naplnenie 
opatrenia

A 1.1.2.1 Zber a analýza dát a údajov voblasti služieb pre osoby 

s rodinnými povinnosťami

A 1.1.2.2 Zmapovanie organizácií, ktoré budú zapojené do projektu 

a nadviazanie kontaktov s jej predstaviteľmi

A 1.1.2.3 Workshop so zástupcami organizácií a zamestnávateľov- 

predstavenie programu zosúlaďovania práce a rodinného života a jeho 

významu- a prezentácia dobrých postupov z Nemecka.

A 1.1.2.4 Vytvorenie modelu partnerstva a návrh programov v oblasti 

zosúladenia práce a rodiny

*V rámci výziev EŠIF/ESF v rámci OP Efektívna verejná správa Mesto Banská 
Bystrica je partnerom Národného centra rovnosti príležitostí, ktoré bolo 
žiadateľom NFP v projekte Rodina a práca vo verejných politikách. V rámci aktivít
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projektu budú uskutočnené medzinárodné workshopy za účelom výmeny 
skúseností. Partnerom v projekte je tiež Friedrich Ebert Stiftung.
Prvé stretnutie sa uskutoční začiatkom novembra 2018 v týždni od 5. do 9. , 
ktorého sa za Nemecko zúčastní lektor pán Heinz Zohren z lokálneho združenia 
mesta Aachen. Cieľom iniciatívy je riešiť nedostatok starostlivosti o deti a posilniť 
infraštruktúru priateľskú pre rodinu na miestnej úrovni uľahčením spolupráce 
medzi spoločnosťami, sociálnymi organizáciami a obcami. Témou stretnutia bude: 
zakladanie Aliancie pre rodinu v Aachene. Mal by hovoriť o projektoch, ktoré 
robia, ich prínosoch pre rodiny - politika mesta a rozvojové programy ústretové 
rodine, tvorba programov pre rodiny, domáca starostlivosť o deti, spolupráca so 
vzdelávacími inštitúciami, školami, vysokými školami, podnikmi- ako môžu firmy 
podporovať starostlivosť o deti a rodiny s deťmi, rozvoj medzigeneračných 
projektov

3



Prehľad klientov v nocľahárni podľa miestnej príslušnosti

za roky 2015-2017

V nižšie uvedených prehľadoch odprezentujeme počty klientov v ktorým sa poskytovali 
sociálne služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Územného spolku Slovenského Červeného 
kríža v Banskej Bystrici ( ďalej len ÚzS SČK BB ) v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v znení zmien a doplnkov (ďalej len 448/2008 Z.z. ), za roky 2015 - 2017. Je potrebné brať do ohľadu 
tú skutočnosť, že sa jedná len o zariadenia, ktoré poskytujú pomoc jednotlivcom bez maloletých detí 
a to v produktívnom veku väčšinou ale aj pre postproduktívnych klientov, ktorí nespĺňajú stupeň 
odkázanosti na sociálnu službu „dlhodobej starostlivosti" z pohľadu zdravotného stavu 
a sabaobslužnosti avšak podľa veku túto podmienku spĺňajú a sú bezprístrešní...

Prvý prehľad znázorňuje sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle § 25 zákona 448/2008 
Z.z. v zariadení nocľahárne. Táto služba sa poskytuje počas celého roka na prespanie, hygienickú očistu, 
prípravu stravy.

§ 25 - Nocľaháreň „Večierka". Pod Urpínom 6, Banská Bystrica

Počet klientov 2015 2016 2017
Banskobystričania 65 72 73
VUC BBSK 35 39 59
Mimo BBSK ostatní 10 14 16
Celkom 110 125 148
Zdroj: ÚzS SČK Banská Bystrica
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Druhý prehľad znázorňuje sociálnu službu, ktorá sa poskytuje v zmysle § 26 zákona 448/2008 
Z.z. v zariadeniach - útulok. Táto služba sa poskytuje počas celého roka ako pobytová sociálna služba 
v dvoch úrovniach útulkov. Jedná sa o útulok Prístav a útulok Nádej-Šanca.



Sociálne služby dlhodobej starostlivosti

Služby dlhodobej starostlivosti sú zamerané na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom 
sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb, formou terénnych, ambulantných 
a pobytových sociálnych služieb. Sociálne služby sú poskytované osobám, ktoré dosiahli dôchodkový 
vek, osobám odkázaným na pomoc inej osoby, osobám so zdravotným postihnutím a osobám v 
nepriaznivých životných situáciách.

Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti zabezpečuje činnosť na úsekoch :
- sociálnych služieb
- posudkovej činnosti
- zariadení sociálnych služieb

Na úseku sociálnych služieb sú poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb :

Komunitné multifunkčné centrum (KOMUCE) so sídlo na Robotníckej ulici č. 12, poskytuje 
terénne sociálne služby predovšetkým v domácnosti klienta a to formou opatrovateľskej služby. Je to 
sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktoráje odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 
sebaobsluhy , starostlivosti o domácnosť, pri sociálnych aktivitách a zabezpečení dohľadu. 
Opatrovateľská služba môže byť poskytnutá prostredníctvom Mesta Banská Bystrica, v pracovných 
dňoch a v pracovnom čase od 7,30 do 15,30 hod., alebo neverejnými poskytovateľmi EBBA n.o. 
a Seniorka n.o., ktorí dokážu zabezpečiť nepretržité poskytovanie opatrovateľskej služby, počas 
víkendov, sviatkov a v nočných hodinách. Poskytovaniu opatrovateľskej služby musí predchádzať 
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
KOMUCE ďalej poskytuje sociálnu službu SOS senior - monitorovanie a signalizácia potreby 
pomoci, ktoráje určená pre seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením žijúcich osamelo, 
s trvalým pobytom v Meste Banská Bystrica. Občan, ktorý je poberateľom tejto sociálnej služby je 
nepretržite monitorovaný stálym dispečingom tiesňového volania, ktorý mu v prípade potreby vyberie 
najvhodnejší spôsob riešenia pomoci (privolá zdravotnú pomoc, skontaktuje príbuzných, privolá pomoc 
hasičov, a pod).
Prepravná služba (preprava sociálnymi taxíkmi), je poskytovaná občanom s trvalým pobytom 
v meste, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, invalidného dôchodku, občanom ktorí sú odkázaní 
na individuálnu prepravu. Preprava sociálnymi taxíkmi umožňuje občanom priamo prevoz na 
invalidnom vozíku. Preprava sociálnymi taxíkmi sa poskytuje osobám s nepriaznivým zdravotným 
stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Odkázanosť na prepravnú službu preukazuje žiadateľ 
posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, nepriaznivý zdravotný stav 
potvrdením lekára.
Požičiavanie kompenzačných pomôcok pomôže zmierniť dôsledky zdravotného postihnutia 
a starostlivosti o príbuzného , na zmluvne dohodnutý čas, do doby vybavenia pomôcky cez zdravotnú 
poisťovňu žiadateľa. Nepriaznivý zdravotný stav dokladá žiadateľ o pomôcku potvrdením lekára. 
Stravovanie a rozvoz obedov do domácností sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste, 
ktorá sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii, má podľa vyjadrenia lekára nepriaznivý zdravotný stav, 
je poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku. Stravovanie môže byť zabezpečované z jedální 
na území mesta alebo priamo rozvozom obedov do domácností.
Regeneračno - rekondičné služby (masáže, individuálne cvičenie, parafín, ultrazvuk) sú poskytované 
v zariadeniach sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov, ul. Internátna 10, Zariadenie pre seniorov 
KOMUCE, ul. Krivánska 20, KOMUCE ul. Robotnícka 12. Zároveň sú poskytované regeneračno- 
rekondičné služby v domácnosti žiadateľa, za pomoci rehabilitačného pracovníka mesta, na odporúčanie 
odborného lekára.

Mesto Banská Bystrica, okrem terénnych a ambulantných sociálnych služieb poskytuje pobytové 
sociálne služby :
Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálnu službu klientovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek aje 
odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba sa poskytuje celoročne, na dobu neurčitú. 
Klient býva v jednolôžkových obytných jednotkách sám, resp. s jeho súhlasom sú v obytnej jednotke



umiestnené maximálne dve osoby.
V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti, stravovanie, bývanie, upratovanie pranie,
žehlenie, údržba bielizne a šatstva, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Na požiadanie klienta sa môžu 
poskytovať resp. sprostredkovať doplnkové služby (kaderníctvo, pedikúra..... ).
Zariadenia pre seniorov v pôsobnosti mesta majú sídlo :
Zariadenie pre seniorov Jeseň ul. Internátna 10 Banská Bystrica,
Zariadenie pre seniorov KOMUCE, ul. Krivánska 16-26.
Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas, spravidla tri mesiace, 
alebo sociálnu službu s týždennou formou pobytu, plnoletej fyzickej osobe, ktoráje odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytovať opatrovateľskú službu v domácnosti.
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti, stravovanie, bývanie, 
upratovanie pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, zabezpečuje sa záujmová Činnosť. Na 
požiadanie klienta sa môžu poskytovať resp. sprostredkovať doplnkové služby (kaderníctvo,
pedikúra..... ). Služba sa poskytuje v jedno, dvoj a troj- lôžkových obytných jednotkách
Zariadenia opatrovateľskej služby v pôsobnosti mesta majú sídlo :
Zariadenie opatrovateľskej služby ul. Družby 25, Banská Bystrica,
Zariadenie opatrovateľskej služby KOMUCE, ul. Krivánska 16, 26.
Zariadenie opatrovateľskej služby s týždennou formou pobytu (pondelok - piatok) je so sídlom 
v objekte Stredisko sociálnych služieb, ul. Na Uhtisku 1, SSS ul. 9. mája 74, SSS ul. Robotnícka 12. 
Zariadenie podporovaného bývania poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe od 16. roku veku, do 
dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na 
dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Dohľadom je usmerňovanie a monitorovanie 
klienta pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, starostlivosti o domácnosť a sociálnych aktivít. 
Bývanie je poskytované v jednoizbových bytoch s príslušenstvom (kuchyňa, WC, kúpeľňa).
Zariadenia podporovaného bývania v pôsobnosti mesta majú sídlo :
Zariadenie podporovaného bývania, ul. Internátna 10 Banská Bystrica,
Zariadenie podporovaného bývania, ul. Krivánska 16-26,
Denný stacionár poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe , ktorá je odkázaná na pomoc pri 
odkázanosti inej fyzickej osoby aje odkázaná na sociálnu službu v zariadení na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje služba pondelok - piatok v čase od 7,00 do 17,00 hod. Počas 
uvedeného času sa poskytuje pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, stravovanie, záujmová 
činnosť.
Denný stacionár v pôsobnosti mesta má sídlo :
Denný stacionár v Stredisku sociálnych služieb, ul. Na Uhlisku 1 
Denný stacionár v Stredisku sociálnych služieb, ul. 9. mája 74

Bližšie informácie o poskytovaní všetkých sociálnych služieb a o výške ich úhrad, budú občanom 
poskytnuté na Mestskom úrade, na klientskom centre, denne v čas pondelok, streda od 7,30 do 17,00 
hod., utorok, štvrtok od 7,30 do 16,00 hod., piatok od 7,30 do 15,00 hod., alebo na telefónnom čísle 
048/4330 777, e-mail: lucia.ianakova@banskabvstrica.sk , www.banskabvstrica.sk

Banská Bystrica 9.10 2018 
Spracovala : Mgr. Beata Styková 
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