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VYMEDZENIE PROBLEMATIKY 

 

1.1 Koncepcia a jej ciele 

      Koncepcia samosprávneho kraja je súčasťou viacúrovňového plánovania upravuje ju zákon č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V súlade s jeho § 81 písm. a) a § 83 ods. Banskobystrický 

samosprávny kraj vypracováva a schvaľuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe 

Národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom 

územnom celku. Jej obsah je definovaný v § 83 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

      Na úrovni kraja je cieľom koncepcie kvalitný, efektívny, dostupný a transparentný nástroj na 

riadenie a poskytovanie sociálnych služieb, zohľadňujúci potreby obyvateľov a možnosti kraja.   

      Predkladaná Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji na roky 2019 - 2025 

je základný programový dokument Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý vytyčuje ciele a 

smerovanie regionálnej politiky v oblasti sociálnych služieb. Je výsledkom dostupných analýz a 

smerovania miestnych samospráv a zároveň ukazovateľom ich ďalšieho napredovania. 

Predkladaná koncepcia je v poradí treťou. Nadväzuje na Koncepciu rozvoja sociálnych služieb  

v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2011-2017, v znení jej aktualizácie v roku 2018. 

 

1.2 Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji na roky 2011-2018 

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji bola schválená 

zastupiteľstvom BBSK 2. februára 2011 na roky 2011 – 2017. Ku koncu roka 2017 zastupiteľstvo 

predĺžilo platnosť koncepcie aj na rok 2018. 

Víziou BBSK podľa Koncepcie na roky 2011- 2018 bolo zvýšenie kvality života všetkých 

cieľových skupín občanov Banskobystrického kraja, a teda dosiahnutie toho, aby sociálne služby boli, 

aby súčasťou funkčnej sociálnej siete v rámci komplexného systému verejných služieb, ktorá 

poskytuje služby dostupné, adresné a schopné reagovať na potreby občanov kraja. Koncepcia si 

stanovila jeden hlavný cieľ, z neho vyplývajúce dva strategické ciele, štyri priority, dve horizontálne 

priority a trinásť opatrení. 

 Hlavný cieľ: Zvyšovať kvalitu, dostupnosť a efektívnosť sociálnych služieb, sociálneho 

poradenstva, prevencie a výkonu opatrení SPODaSK v BBSK 

 Strategický cieľ 1: Zefektívňovať postupy koordinácie a riadenia sociálnych služieb 

 Priorita 1: Financovanie sociálnych služieb 

 Priorita 2: Kvalita sociálnych služieb  

 Strategický cieľ 2: Podporovať rozvoj sociálnych služieb podľa potrieb cieľových skupín 

občanov 

 Priorita 3: Rozvoj nepobytových sociálnych služieb 

 Priorita 4: Sociálna prevencia a poradenstvo a výkon opatrení SPODaSK 

 

 Horizontálna priorita 1: Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín 

 Horizontálna priorita 2: Rovnosť príležitostí - rodová rovnosť 
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Koncepcia bola každoročne vyhodnocovaná pracovníkmi ÚBBSK opierajúca o stanovené 

ukazovatele a termíny a predkladaná zastupiteľstvu. Vzhľadom na časové súvislosti záverečné 

hodnotenie koncepcie na roky 2011 - 2018 pripraví ÚBBSK ku koncu roka 2019. 

 

1.3 Koncepcia a strategické dokumenty na národnej a medzinárodnej úrovni 

      Určujúcim dokumentom na národnej úrovni v oblasti štátnej politiky sú Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2015 – 20201, ktoré vypracovalo  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR. Predstavujú základné smerovanie a prezentujú východiskové systémové záujmy, úlohy a 

podporné opatrenia Vlády Slovenskej republiky v oblasti sociálnych služieb. Tento dokument 

predpokladá, že regionálna a miestna samospráva po analýze potrieb rozpracuje stanovené základné 

priority a špecifické ciele vo svojich koncepčných materiáloch. 

      Špecifické ciele Národných priorít sú určujúcimi aj pre prípravu tejto Koncepcie a preto ich všetky 

uvádzame: 

 zabezpečiť realizáciu práv občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudsko-

právneho a nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,  

 zabezpečiť  dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity, 

 zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 

 zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre 

rodinu, ktorá sa stará o svojho člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe, 

 deinštitucionalizovať sociálne služby,  

 presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, 

 zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych 

služieb. 

     Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020 sú: 

• zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, 

• podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú 

starostlivosť, 

• podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo 

segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, 

• zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. 

      

 

 

Medzi ďalšie významné dokumenty, na ktoré je potrebné v Koncepcii reflektovať, patrí Stratégia 

deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej 

                                                 
1 https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-2015-2020.pdf  

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/nprss-2015-2020.pdf
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republike (2011)2 a na ňu nadväzujúce Akčné plány. Pre oblasť sociálnych služieb prinášajú ciele 

a úlohy aj ďalšie národné strategické dokumenty: 

 Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 -2020,   

 Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 

2014-2020,  

 Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky  2013 – 2030, 

 Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019, 

 Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, 

 Akčné plány k Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. 

      Národné dokumenty sa opierajú o základné ľudsko-právne koncepty zakotvené 

v medzinárodných a európskych dohovoroch a zmluvách, ktoré sú záväzné aj pre Slovenskú 

republiku. Jedná sa najmä o: 

 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 

 Dohovor OSN o právach dieťaťa, 

 Dohovor o odstránení diskriminácie žien, 

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, 

 Všeobecná deklarácia ľudských práv, 

 Európska sociálna charta, 

 Charta základných práv a základných slobôd EÚ, 

 Európska stratégia pre oblasť zdravotného postihnutia pre roky 2010 – 2020 s podtitulom 

Obnovený záväzok vybudovať Európu bez bariér, 

 Európska charta rodinne opatrujúcich osôb, Európska charta práv a zodpovednosti starších ľudí 

odkázaných na dlhodobú starostlivosť. 

 

1.4 Koncepcia a komunitné plány miest a obcí 

      Práce na príprave Koncepcie boli úzko previazané a súviseli so zákonnou povinnosťou miestnych 

samospráv aktualizovať svoje Komunitné plány sociálnych služieb do 30. júna 2018. Keďže 

komunitné plány sociálnych služieb obcí a miest sú jedným z východísk Koncepcie, boli obce a mestá 

povinné zaslať svoje plány do 15. júla 2018 na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Túto 

svoju povinnosť si ku koncu roka 2018 splnilo 22 miest z 24 (okrem Novej Bane a Poltára) a 315 obcí 

z celkového počtu 492, teda 177 si ju ešte neplnilo. Celkovo si tak viac ako 65 % miestnych samospráv 

splnilo svoju zákonnú povinnosť. Zoznam obcí, ktoré zaslali komunitný plán do 31.12.2018 je vPrílohe 

č. 1. 

Sme toho názoru, že vypracovanie skutočne kvalitného a zmysluplného komunitného plánu je pre 

menšie obce, ktoré nemajú dostatočný personál náročné. Niektoré malé obce spracovali spoločný 

komunitný plán v rámci územia (mikroregión). Ten bol následne schválený obecným zastupiteľstvom 

každej zapojenej obce. Príkladom sú komunitné plány mikroregiónov Valická Dolina a Teplý Vrch. 

 

                                                 
2 https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-

socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf  

https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
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Graf 1 Počet obcí, ktoré majú Komunitný plán sociálnych služieb a zaslali ho na ÚBBSK, podiel takýchto obcí v okresoch, 

k 31.12.2018. Zdroj: BBSK 

 

1.5 Koncepcia a jej miesto v politike kraja 

      Kompetencie Banskobystrického samosprávneho kraja vo vzťahu k poskytovaniu sociálnych 

služieb vyplývajú zo zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  

      Zákon o sociálnych službách definuje kompetencie vyššieho územného celku v oblasti: 

a) tvorby koncepcie rozvoja služieb vo svojom územnom obvode, 

b) správneho konania pri rozhodovaní o odkázanosti občana na vybrané druhy sociálnych  služieb, 

o povinnosti zákonom ustanovených osôb platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, 

o nezapísaní do registra poskytovateľov sociálnych služieb, o zákaze poskytovať sociálnu službu 

a o výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra, 

c) zriaďovania, zabezpečenia a kontroly poskytovania sociálnej služby v útulku, v domove na pol 

ceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení 

podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, 

v špecializovanom zariadení a v integračnom centre, 

d) zabezpečenia poskytovania tlmočníckej služby, 

e) zabezpečenia poskytovania služby podpory samostatného bývania, 

f) poskytovania sociálneho poradenstva, 

g) zabezpečenia služby včasnej intervencie, 

h) zriaďovania, zakladania a kontroly aj iných zariadení sociálnych služieb a iných druhov 

sociálnych služieb,  

i) zápisu a výmazu z registra a činností a povinností s tým spojených, 

j) vedenia Registra a povinností s tým spojených, 
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k) financovania a kontroly hospodárenia s poskytnutými verejnými zdrojmi z BBSK vo vzťahu k 

zariadeniam sociálnych služieb zriadených BBSK, ale aj financovania EON u poskytovateľa 

zriadeného alebo založeného iným vyšším územným celkom pre prijímateľa, ktorý je občanom 

BBSK, 

l) financovania a kontroly hospodárenia s poskytnutými verejnými zdrojmi z BBSK vo vzťahu k 

neverejným poskytovateľom sociálnych služieb,  

m) financovania zdravotných výkonov na účely posúdenia odkázanosti, 

n) kontroly plnenia podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby, plnenie 

povinností poskytovateľa sociálnej služby vrátane prešetrovania sťažností a podnetov občanov vo 

vzťahu k zariadeniam BBSK, 

o) vedenia rôznych druhov evidencií a štatistík. 

 

Zákon o sociálnych službách umožňuje, aby si samosprávny kraj upravil niektoré podrobnosti 

týkajúce sa poskytovania sociálnych služieb. Za týmto účelom bolo zastupiteľstvom BBSK schválené 

nasledovné všeobecne záväzné nariadenie:  

 VZN č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.  
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_podpornych%20sluzieb/VZN%20BBSK/Dodatok%20

%C4%8D.%203%20VZN%20%C4%8D.%2020-2012.pdf 

V roku 2018 nadobudla platnosť nová povinnosť vyššieho územného celku, podľa ktorej je BBSK 

povinný vydávať písomné vyjadrenie o súlade žiadosti poskytovateľa o finančný príspevok na 

poskytovanie sociálne služby vo vybraných  zariadeniach podmienených odkázanosťou a v 

zariadeniach krízovej intervencie s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb. Preto jedno z prvých 

opatrení predkladanej koncepcie bude určiť podmienky určovania súladu s koncepciou.  

 

1.6 Príprava Koncepcie a proces plánovania sociálnych služieb 

Na príprave Koncepcie pracoval tím odborných pracovníkov z odboru sociálnych služieb 

a zdravotníctva ÚBBSK v spolupráci s odborníkmi z Nezávislej platformy SocioFórum. Toto 

občianske združenie bolo k spolupráci v oblasti poradenstva a analýz prizvané na základe výsledkov 

verejného obstarávania. Občianske združenie Nezávislá Platforma SocioFórum združuje najmä 

mimovládne neziskové organizácie a expertov, ktorí pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej 

oblasti.  

Tím odborníkov pri príprave návrhu Koncepcie vychádzal najmä z nasledovných národných 

a medzinárodných dokumentov a údajov: 

 strategických dokumentov Európskej únie, 

 platnej legislatívy Slovenskej republiky a jej strategických dokumentov 

 komunitných plánov sociálnych služieb obcí a miest v Banskobystrickom kraji, 

 údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

 údajov Ústredia Sociálnej poisťovne, 

 údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 údajov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskobystrickom kraji, 

 výsledkov konzultácií s poskytovateľmi sociálnych služieb v kraji a s odborníkmi, 

https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_podpornych%20sluzieb/VZN%20BBSK/Dodatok%20%C4%8D.%203%20VZN%20%C4%8D.%2020-2012.pdf
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_podpornych%20sluzieb/VZN%20BBSK/Dodatok%20%C4%8D.%203%20VZN%20%C4%8D.%2020-2012.pdf
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 vlastných štatistických a dotazníkových zistení, 

 údajov z Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja, 

 údajov samosprávnych krajov. 

Vzhľadom na to, že ako podklad pre spracovanie Koncepcie bolo BBSK zaslaných len 65% 

komunitných plánov miest a obcí, ale aj s ohľadom na rôznorodú štruktúru a kvalitu zaslaných 

komunitných plánov sa pracovný tím rozhodol získať ďalšie informácie a údaje od obcí a miest  aj 

formou  dotazníkov. V prípade obcí išlo o veľmi zjednodušený formulár, ktorý sa orientoval najmä na 

zisťovanie informácií o poskytovaní služieb pre seniorov a participácie obce na rôznych národných 

projektoch na podporu sociálnych služieb zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Výsledky 

vyhodnotenia dotazníkového prieskumu sú uvedené v Prílohe 2. 

Dôležitým vstupom pri tvorbe Koncepcie boli fokusové stretnutia. Ich cieľom bolo zhromaždiť 

poznatky, skúsenosti a uskutočniť monitoring potrieb občanov kraja a poskytovateľov sociálnych 

služieb v kraji a identifikovať problémové okruhy v oblasti sociálnych služieb v Banskobystrickom 

kraji. V októbri 2018 sa uskutočnilo 22 fokusových stretnutí, ktoré sa zamerali na seniorov, ľudí so 

zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii. Na 

stretnutia boli pozvaní: 

• zástupcovia všetkých 516 miestnych samospráv, 

• zástupcovia všetkých 224 poskytovateľov sociálnych služieb (verejní aj neverejní), 

• zástupcovia organizácií, ktoré zastupujú prijímateľov sociálnych služieb resp. cieľové skupiny 

(napr. Jednota dôchodcov Slovenska, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Zväz telesne 

postihnutých a pod.) 

Celkovo bolo z Úradu BBSK odoslaných viac ako 800 pozvánok. Fokusových skupín sa 

zúčastnilo celkovo 171 ľudí z toho: 

• 60 zástupcov miest, obcí a nimi zriadených poskytovateľov, z toho 25 obcí a ich zariadení, 

• 35 zástupcov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického kraja, 

• 40 zástupcov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, 

• 32 prijímateľov sociálnych služieb, rodičov, resp. občanov zaujímajúcich sa o problematiku 

sociálnych služieb, 

• 4 zástupcovia organizácii verejnej správy. 

 Z diskusie na stretnutiach fokusových skupín vyplynula potreba osobitne a zároveň 

komplexnejšie sa zaoberať cieľovou skupinou, ktorá žije v marginalizovanom prostredí, najmä 

marginalizované rómske komunity a to aj nad rámec riešení aké ponúkajú sociálne služby. Aj preto sa 

začiatkom januára 2019 stretol pracovný tím so skupinou expertov pracujúcich s touto cieľovou 

skupinou. Zhodli sa, že prvým krokom bude vytvorenie platformy podporujúcej komunikáciu medzi 

všetkými relevantnými entitami, ktorá by mohla slúžiť nielen na výmenu informácií a synergiu 

v aktivitách, ale aj na vypracovanie Stratégie integrácie marginalizovaných rómskych komunít.  

Návrh Koncepcie bol pred začatím pripomienkového konania posúdený a pripomienkovaný dvomi 

nezávislými expertkami pre oblasť sociálnych služieb.  

 

1.7 Základná terminológia 

Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje sociálna služba. 
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Poskytovateľ sociálnych služieb je subjekt, ktorý poskytuje sociálne služby v zmysle zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, a to ako: 

a) verejný poskytovateľ (obec, právnická osoba zriadená alebo založená obcou, právnická osoba 

zriadená alebo založená vyšším územným celkom),  

b) neverejný poskytovateľ (právnická alebo fyzická osoba, napr.  nezisková organizácia, 

občianske združenie, cirkevná organizácia, Slovenský Červený kríž, akciová spoločnosť). 

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané 

na: 

• prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 

zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

• zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na 

podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

• zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb 

fyzickej osoby, 

• riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 

• prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 

Forma sociálnej služby - sociálne služby sa poskytujú ako: 

a) pobytové (celoročné alebo týždenné), 

b) ambulantné, 

c) terénne, 

d) inou formou (napr. telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií) 

Sociálne poradenstvo (ďalej „SP“) je odborná činnosť, ktorej cieľom je odborná pomoc fyzickej 

osobe, rodine alebo komunite v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá sa vykonáva na 2 úrovniach: 

1. základné sociálne poradenstvo, t.j.: 

• posúdenie povahy problému, 

• poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému, 

• odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 

2. špecializované sociálne poradenstvo, t.j.:  

• zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov, 

• poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. 

Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie 

jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy z dôvodov taxatívne 

uvedených v zákone o sociálnych službách. 

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti 

fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním 

návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych 

aktivitách. 

Deinštitucionalizácia je súčasť procesu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, ktorá 

predstavuje zmenu formy a spôsobu poskytovania služieb v inštitucionálnych zariadeniach, 

s predpokladom ukončenia prevádzky v pôvodných objektoch. Je to proces riadenia, ktorý 

je zameraný na plánované a postupné znižovanie miest v inštitucionálnych  pobytových zariadeniach 
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sociálnych služieb. Súčasťou deinštitucionalizácie je príprava prijímateľov sociálnych služieb na 

kvalitatívne nové možnosti riešenia ich sociálnej situácie v prirodzenom prostredí miestnej komunity, 

ktorá plne rešpektuje ich ľudské práva3. V tomto je základný rozdiel medzi humanizáciou 

a deinštitucionalizáciou v kontexte sociálnych služieb. Tá sa zameriava na znižovanie negatívnych 

vplyvov inštitucionalizácie napr. znížením počtu obyvateľov na izbách či estetizáciou prostredia, ale 

jej výsledkom nie je poskytovanie služieb v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím.  

Inštitúcia je akékoľvek prostredie, kde osoby so zdravotným postihnutím, seniori alebo deti, žijú spolu 

mimo svojej rodiny. Prostredie, kde nemajú ľudia plnú kontrolu nad svojím životom a dennými 

aktivitami. Inštitúcia nie je definovaná svojou veľkosťou/kapacitou, ale je definovaná inštitucionálnou 

kultúrou.4   

Inštitucionálna kultúra je spôsob prevádzkovania služieb, kde sa objavujú nasledovné znaky 

starostlivosti: 

 Depersonalizácia – odňatie osobného vlastníctva, znakov a symbolov vlastnej jedinečnosti 

a ľudskosti, 

 Rigidné a stereotypné a rutinné aktivity – pevne stanovený čas a štruktúra  aktivít, 

nerešpektovanie osobných potrieb a preferencií, 

 Paušalizované liečebné a odborné postupy – s ľuďmi sa pracuje skupinovo, bez rešpektovania 

súkromia a individuality, 

 Sociálny odstup a paternalizmus – ten predstavuje odlišné postavenie personálu a klientov, 

nevyvážený vzťah moci,  

 Segregovanosť od lokálnej komunity – excentrická poloha zariadení sociálnych služieb, odstup 

od lokálnej komunity a koncentrácia služieb na jednom mieste, 

 Naučená pasivita a bezmocnosť – získané pasívne správanie ľudí a ich bezmocnosť, 

 Nedostatočne rozvinuté sociálne vzťahy. 

Komunitné sociálne služby predstavujú súbor vzájomne prepojených a koordinovaných služieb 

poskytovaných v územne ohraničenej komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia 

znaky inštitucionálnej starostlivosti5. 

Transformácia v uvedených súvislostiach znamená zmenu, reštrukturalizáciu pôvodnej formy 

tradičných, uzavretých pobytových sociálnych služieb poskytovaných v inštitúciách (tiež tradičného 

systému poskytovania sociálnych služieb) ich postupnou deinštitucionalizáciou a premenou na nové, 

dostupné, terénne, podporné a kvalitné sociálne služby v prirodzenom prostredí v mieste bydliska 

občana. Deinštitucionalizácia bez transformácie vedie síce k vzniku nových služieb, ktoré sú mimo 

                                                 
3 S. Krupa (2011). Náčrt programu deinštitucionalizácie na Slovensku. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. 

Bratislava. Podľa M.Cangár (2018). Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť na Slovensku. Bratislava. 
4 Svetová správa o zdravotnom postihnutí. (2011). Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová Banka. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/  Podľa M.Cangár (2018). Prechod z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť na Slovensku. Bratislava. 
5 Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike. 2011. 

MPSVR SR. Bratislava. https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-

deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf  

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumenty-zoznamy-pod/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-nahradnej-starostlivosti-1.pdf
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pôvodného inštitučného prostredia, ale naďalej sa v nich uplatňujú spôsoby inštitučného poskytovania 

sociálnych služieb, i keď v menších atomizovaných inštitucionalizovaných zariadeniach6. 

  

                                                 
6 S. Krupa (2011). Náčrt programu deinštitucionalizácie na Slovensku. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci. 

Bratislava. Podľa M.Cangár (2018). Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť na Slovensku. Bratislava 
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2 SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJA  

 

Pri plánovaní poskytovania  a zabezpečovania sociálnych služieb je potrebné brať do úvahy 

základné geografické, ekonomické a socio-demografické charakteristiky kraja. Táto časť je venovaná 

tým charakteristikám, ktoré majú zásadný vplyv na oblasť sociálnych služieb. Ide o geografické 

charakteristiky, ktoré majú vplyv na sídelnú štruktúru a hustotu osídlenia, na demografickú štruktúru 

obyvateľstva kraja z hľadiska zloženia podľa pohlavia, veku, národnosti a iných relevantných kritérií. 

Z pohľadu dostupnosti a dopytu po sociálnych službách bolo dôležité analyzovať aj  mieru 

nezamestnanosti a príjmy domácností v územnom celku. Hlavným zdrojom informácií a dát boli 

zverejňované dáta Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

 

2.1 Základné charakteristiky kraja 

Banskobystrický samosprávny kraj má rozlohu 9 455 km2, hraničí s Nitrianskym, Trenčianskym, 

Žilinským, Prešovským a Košickým samosprávnym krajom a na juhu s Maďarskou republikou. Z 

hľadiska geomorfológie je tento región mnohotvárny – od vysokohorských polôh hrebeňov Nízkych 

Tatier (Ďumbier, 2043 m n. m.) na severe, cez členitú strednú časť so striedaním horských masívov a 

údolí, po mierne zvlnené až rovinné nížinné polohy na južnom okraji územia (Ipeľská kotlina 130 m 

n. m.). Patrí medzi najlesnatejšie oblasti Slovenska a viac ako tretina celkovej rozlohy kraja tvoria 

prírodné chránené územia.  

 

Obrázok 1 Mapa územnosprávneho členenia Banskobystrického samosprávneho kraja 

Administratívne sa člení na 13 okresov, v rámci ktorých evidujeme 516 obcí, z toho je 24 

miest. Z celkového počtu 516 obcí až 406 obcí má menej ako 1000 obyvateľov. Takmer osemdesiat 

percent všetkých obcí má menej ako 1000 obyvateľov a viac ako polovica všetkých obcí kraja má 
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menej ako 500 obyvateľov. Najvýraznejšie sa to týka okresov Krupina (69  % obcí) a Banská Štiavnica 

(68 % obcí), tesne ich nasledujú okresy Veľký Krtíš (66 % obcí), Rimavská Sobota (66 % obcí) 

a Revúca (64 % obcí). Zároveň  je potrebné uviesť, že 53 % obyvateľov kraja žije v mestách. 

 

 

Graf 2 Veľkostné skupiny obcí podľa okresov, 2017 Zdroj: Statdat, Štatistický úrad SR 

 

Ďalším z významných faktorov podmienených geografickou charakteristikou kraja je hustota 

obyvateľstva. Banskobystrický samosprávny kraj je najlesnatejší zo všetkých slovenských krajov, 

s množstvom chránených prírodných území. Zároveň má aj najnižšiu hustotu obyvateľstva, na  

1 km2 pripadá necelých 70 obyvateľov.  
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Graf 3 Hustota osídlenia, 2017. Zdroj: Štatistický úrad 

Prevládajúce obce s malým počtom obyvateľov a laznícky typ sídel sú pre poskytovanie 

sociálnych služieb významným faktorom a je potrebné to brať do úvahy pri plánovaní nových služieb. 

 

2.2 Prehľad o počte, pohybe a skladbe obyvateľov kraja 

V  Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo ku koncu roka 2017 evidovaných 649 788 

obyvateľov, z toho 315 340 mužov a 334 448 žien. Od roku 2011 sa postupne znižuje počet 

obyvateľov s trvalým pobytom (úbytok 10 340 obyvateľov t.j. 1,57 %). Najviac je tento úbytok 

zreteľný v okrese Poltár (takmer 4 % obyvateľstva), ale zasiahol aj okresy Brezno a Veľký Krtíš (viac 

ako 3 %). 
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Graf 4 Počet obyvateľov podľa okresov a pohlavia, 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR. 

Tento úbytok obyvateľstva je daný nielen negatívnym prirodzeným prírastkom, ale prevyšujúcim 

počtom ľudí, ktorí sa z kraja vysťahovali ako nasťahovali. Počet vysťahovaných obyvateľov a jeho 

zvyšovanie indikuje zhoršovanie ekonomickej situácie v kraji resp. zlepšovanie v iných krajoch. 

Nedostatok pracovných príležitostí a nízke mzdy v jednotlivých okresoch kraja spôsobuje migráciu v 

rámci Slovenska, zväčša do hlavného mesta alebo do zahraničia.  

Pre rozvoj kraja, a teda aj služieb, je dôležitá informácia, že od roku 2011 narastá index 

ekonomického zaťaženia – t.j. počet osôb v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) a poproduktívnom 

veku (65+ rokov) pripadajúci na 100 osôb v produktívnom veku (15 – 64 rokov) sa zvyšuje. Kým 

v roku 2011 to bolo 39 osôb na 100, na konci roka 2017 už ide o takmer 45 osôb. Tento trend zrejme 

bude pokračovať aj v ďalších rokoch. 

Geografická poloha kraja, hranica s Maďarskom, ovplyvňuje aj národnostné zloženie 

obyvateľstva. Oproti celoslovenskému percentuálnemu zastúpeniu slovenskej národnosti (81 %) 

a maďarskej národnosti (8 %), je v Banskobystrickom kraji tento podiel mierne  v prospech 

obyvateľov maďarskej národnosti – 77 % slovenská národnosť, 11 % maďarská. Najvýraznejšie sa na 

tom podieľa okres Rimavská Sobota (48 % slovenská, 38 % maďarská), ale aj okres Lučenec (62 % 

slovenská, 23 % maďarská), Veľký Krtíš (67 % slovenská, 24 % maďarská) a okres Revúca (68 % 

slovenská, 20 % maďarská). V zložení obyvateľov podľa národnosti nedošlo od roku 2005 k žiadnym 

významným zmenám.  
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Graf 5 Národnostné zloženie kraja, stav k 31. 12. 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR 

Veľmi výrazným vplyvom na skladbu sociálnych služieb v kraji má aj jeho veková štruktúra. 

Banskobystrický kraj sa veľmi nevymyká celoeurópskemu trendu starnutia populácie, priemerný vek 

obyvateľa kraja (41,42 rokov) je o rok vyšší ako celoslovenský (40,59 rokov).  

Priemerný vek obyvateľa 
2017 

Spolu Muži Ženy 

Slovenská republika 40,59 38,97 42,14 

Banskobystrický kraj 41,42 39,68 43,06 

Okres Banská Bystrica 42,6 40,91 44,14 

Okres Banská Štiavnica 41,66 40,01 43,23 

Okres Brezno 41,88 40,11 43,55 

Okres Detva 42,25 40,69 43,74 

Okres Krupina 40,54 38,67 42,33 

Okres Lučenec 40,84 39,01 42,55 

Okres Poltár 42,23 40,64 43,79 

Okres Revúca 39,14 37,49 40,74 

Okres Rimavská Sobota 39,14 37,4 40,78 

Okres Veľký Krtíš 41,81 39,94 43,59 

Okres Zvolen 42,23 40,47 43,86 

Okres Žarnovica 42,17 40,45 43,85 

Okres Žiar nad Hronom 42,39 40,63 44,07 

Slovenská; 503097; 77%

Maďarská; 68495; 11%

Rómska; 14741; 2%

Iná / nezistená; 63455; 

10%

Zloženie obyvateľstva podľa národnosti
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Tabuľka 1 Priemerný vek obyvateľa v BBSK, podľa okresov a pohlavia v roku 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Graf 6 Zloženie obyvateľov podľa veku, kraj, 31. 12. 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf 7 Zloženie obyvateľov podľa veku, podľa okresov, k 31. 12. 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Index starnutia vyjadruje počet osôb v poproduktívnom veku pripadajúci na 100 osôb 

v predproduktívnom veku. V Slovenskej republike mal v roku 2017 hodnotu 99,43, 

v Banskobystrickom kraji vysoko prekročil hranicu 100 – 110,89. To znamená, že na 100 obyvateľov 

vo vekovej skupine 0 až 14 ročných pripadlo v roku 2017 takmer 111 osôb v poproduktívnom veku (t. 

j. nad 65 rokov). Situácia v niektorých okresoch kraja bola ešte nepriaznivejšia. Pod celoslovenským 

priemerom sú len okresy Rimavská Sobota a Revúca. Pri pohľade na index starnutia z pohľadu 

pohlavia, je zreteľné, že ženy sa dožívajú vyššieho veku a výrazne prevyšujú dievčatá 

v predproduktívnom veku. 

 

Index starnutia (Percento) 
2017 

Spolu Muži Ženy 

Banskobystrický kraj 110,89 83,87 138,96 

Slovenská republika 99,43 76,15 123,94 

Okres Banská Bystrica 126,55 99,11 155,18 

Okres Banská Štiavnica 116,39 90,01 142,91 

Okres Brezno 119,53 90,34 149,28 

Okres Detva 129,8 101,85 157,67 

Okres Krupina 104,19 74,96 134,1 

Okres Lučenec 100,6 73,53 129 

Okres Poltár 126,82 99,73 154,24 

Okres Revúca 81,19 61,39 102,1 

Okres Rimavská Sobota 79,77 58,6 101,76 

Okres Veľký Krtíš 120,44 86,44 156,08 

Okres Zvolen 123,7 94,12 154,17 

Okres Žarnovica 131,13 101,17 163,12 

Okres Žiar nad Hronom 129,06 98,18 162,11 

Tabuľka 2 Index starnutia v BBSK, podľa okresov a pohlavia v roku 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Prognóza demografického vývoja v okresoch Slovenska na roky 2012-2035, predpokladá, že vo 

všetkých okresoch Banskobystrického kraja bude ubúdať obyvateľstvo. V prvej desiatke okresov 

Slovenska, ktoré budú najviac negatívne zasiahnuté zmenami počtu obyvateľov, sa nachádza 5 okresov 

BBSK – Poltár (- 9,54 %), Detva (- 9,42 %), Veľký Krtíš (- 9,34 %), Žarnovica (- 8,64 %) a Brezno (- 

8,10 %). 
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Okres 2015 2020 2025 2030 2035 
zmena 2012-2035 

abs. % 

Banská Bystrica 111 591 111 785 110 829 109 414 107 568 -3 580 -3,71 

Banská 

Štiavnica 
16 442 16 274 16 019 15 697 15 321 -1 188 -6,67 

Brezno 63 187 62 145 60 785 59 377 57 898 -5 798 -8,10 

Detva 32 577 31 965 31 187 30 326 29 404 -3 467 -9,42 

Krupina 22 665 22 465 22 200 21 878 21 475 -1 304 -5,11 

Lučenec 74 355 73 617 72 486 71 397 70 440 -4 241 -5,13 

Poltár 22 175 21 720 21 180 20 612 19 985 -2 415 -9,54 

Revúca 40 339 40 197 39 891 39 578 39 213 -1 113 -2,76 

Rimavská 

Sobota 
84 854 84 567 83 922 83 140 82 183 -2 654 -3,12 

Veľký Krtíš 44 901 44 073 43 005 41 850 40 572 -4 708 -9,34 

Zvolen 69 060 68 913 68 232 67 316 66 260 -2 734 -4,08 

Žarnovica 26 697 26 282 25 730 25 092 24 318 -2 597 -8,64 

Žiar nad 

Hronom 
47 950 47 667 47 104 46 373 45 457 -2 597 -5,13 

SPOLU     620 094   

Tabuľka 3 Prognózovaný počet obyvateľov do roku 2035. Zdroj: Šprocha - Vaňo - Bleha: Prognóza vývoja obyvateľstva 

v okresoch SR do roku 2035. 

V roku 2035 sa predpokladá, že menšie okresy budú ešte menšie. To sa dotkne aj 5 okresov BBSK, 

ktoré budú zároveň v prvej desiatke okresov s najnižším počtom obyvateľov na Slovensku. Ide o okres 

Detva (29 404), Žarnovica (24 318), Krupina (21 475), Poltár (19 985) a Banská Štiavnica (15 321). 

Najvyšší populačný potenciál si zachovajú okresy Rimavská Sobota a Revúca, nasledovaná 

Lučencom. Na opačnom spektre bude okres Banská Bystrica a Zvolen. Prognostici predpokladajú do 

roku 2035 znižovanie rozdielov v reprodukčnom správaní na celom Slovensku. Aj keď sa očakáva isté 

zvýšenie prirodzeného prírastku, alebo prírastku migráciou, tento vplyv nebude na celkové starnutie 

až taký výrazný a to najmä z dôvodu silných populačných ročníkov 70. a 80. rokov, ktoré začnú 

dovršovať seniorský vek. 

Výška priemerného veku bude neustále narastať. Z dnešných približne 41 rokov sa bude 

v najrýchlejšie starnúcich okresoch Slovenska priemerný vek obyvateľstva približovať k 50 rokom. V 

prvej desiatke sa ocitne aj okres Zvolen (48,5 rokov). 

Úbytok a starnutie obyvateľstva bude mať dopady na spôsob života aj životnú úroveň týchto 

regiónov. Podľa predpokladov sa strata dynamiky a stagnácia prejaví predovšetkým na trhu práce, a to 

na strane ponuky aj dopytu. V týchto okresoch je možné predpokladať vysoké nároky na zdravotnú aj 

sociálnu starostlivosť a služby pre seniorov. 
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2.3 Prehľad o nezamestnanosti a príjmoch v kraji 

Dôležitým ukazovateľom pre získanie  obrazu o veľkosti skupiny ľudí, ktorí sú ohrození chudobou 

alebo sociálnym vylúčením, sú príjmy obyvateľov (finančná chudoba), materiálna deprivácia 

a vylúčenie z trhu práce. Miera nezamestnanosti v kraji postupne klesá a sleduje tak celoslovenský 

pozitívny trend, dlhodobo je však vyššia ako slovenský priemer. V októbri 2018 dosiahla 7,32 % a teda 

bola vyššia ako slovenský priemer, ktorý klesol na 5,32 %. Okresy Banská Bystrica, Zvolen, Brezno 

a Žiar nad Hronom pritom boli pod celoslovenským priemerom. Naopak okres Rimavská Sobota, 

Revúca a Poltár prekročili hranicu 10 %.  

 

 

Graf 8 Miera nezamestnanosti v okresoch Banskobystrického kraja za rok 2017. Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

Počas celého roka 2018 bolo možné sledovať klesajúci trend miery nezamestnanosti v kraji, 

rozloženie po okresoch ostávalo tiež približne totožné. Z údajov za november 2018 je vidieť, že šesť 

okresov sa pohybuje okolo alebo pod slovenským priemerom. Okres Rimavská Sobota si stále 

zachováva najvyššiu mieru – viac ako 16 %.  

Okres

Banská

Bystric

a

Okres

Banská

Štiavni

ca

Okres

Brezno

Okres

Detva

Okres

Krupin

a

Okres

Lučene

c

Okres

Poltár

Okres

Revúca

Okres

Rimavs

ká

Sobota

Okres

Veľký

Krtíš

Okres

Zvolen

Okres

Žarnovi

ca

Okres

Žiar

nad

Hrono

m

Ženy 13,50% 11,83% 7,63% 8,69% 8,31% 9,18% 4,62% 17,81% 21,82% 11,28% 5,40% 9,81% 7,33%

Muži 3,96% 7,06% 3,98% 5,91% 6,30% 8,80% 12,28% 12,21% 15,47% 7,48% 4,13% 6,54% 4,21%

Spolu 4,28% 8,05% 5,96% 7,16% 6,91% 10,24% 12,84% 14,88% 18,48% 9,18% 4,73% 7,98% 5,63%
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Graf 9 Miera evidovanej nezamestnanosti v novembri 2018, podľa okresov. Zdroj: UPSVAR 

Z celkového počtu obyvateľov tvorí podľa veku 51,42 % ekonomicky aktívne obyvateľstvo. Zo  

41 000 evidovaných nezamestnaných na konci roku 2017, bola polovica z nich znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie – absolventi, ľudia so zdravotným postihnutím, mladiství, ľudia starší ako 

50 rokov a najväčšiu skupinu tvoria dlhodobo nezamestnaní. Považujeme za dôležité poukázať na fakt, 

že početná skupina občanov so zdravotným postihnutím nie je v evidencii na ÚPSVaR a tiež niekde v 

šedej zóne máme aj skupinu “dobrovoľne-nedobrovoľne” nezamestnaných, z dôvodu vyradenia z 

evidencie nezamestnaných, v dôsledku čoho tieto čísla nie sú celkom objektívne.  

Pre tieto cieľové skupiny je potrebné využívať nielen všetky dostupné aktívne opatrenia trhu 

práce, ale hľadať aj nové riešenie a individualizované služby. Veľkou výzvou je preto pre kraj podpora 

sociálnej ekonomiky, ktorá má potenciál vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov 

o zamestnanie.  

Na tomto mieste je ešte potrebné zmieniť fakt, že v BBSK je najvyššia miera nízkej pracovnej 

intenzity na Slovensku. Miera nízkej pracovnej intenzity vyjadruje podiel osôb, ktoré žijú v 

domácnostiach s veľmi nízkou pracovnou intenzitou (menej  než  20%), k populácii vo veku 0-59 

rokov. Pracovná intenzita domácnosti predstavuje pomer medzi počtom mesiacov, ktoré všetci 

členovia domácnosti v pracovnom veku (18-59 okrem študentov) odpracovali počas daného obdobia 

na strane jednej a celkovým počtom mesiacov, ktoré teoreticky mohli títo členovia domácnosti 

odpracovať na strane druhej. V BBSK podiel osôb, ktoré boli ohrozené nízkou pracovnou intenzitou, 

bol 12 %, čo predstavuje  takmer dvojnásobok slovenského priemeru. 
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Graf 10 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa pohlavia, 3Q 2018, BBSK. Zdroj: Štatistický úrad SR 

Napriek tomu, že mesačná nominálna mzda zamestnanca posledné roky neustále rastie, jej výška  

nedosahuje slovenský priemer. Rovnako treba konštatovať, že jej nárast je za posledné roky pomalší 

ako slovenský priemer. Mzda v  okrese Banská Bystrica sa približuje celoslovenskému priemeru. 

Najnižšia nominálna mzda bola v okrese Banská Štiavnica, kde v roku 2017 nedosiahla ani 700 eur, 

63 % celoslovenského priemeru. 

Priemerná nominálna mesačná 

mzda zamestnanca (Eur) * 
2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenská republika 891 957 993 1 034 1 095 

Banskobystrický kraj 779 837 861 897 940 

Okres Banská Bystrica 867 941 957 999 1 075 

Okres Banská Štiavnica 678 714 732 725 690 

Okres Brezno 746 800 820 865 927 

Okres Detva 785 839 875 901 970 

Okres Krupina 651 694 695 727 798 

Okres Lučenec 699 733 770 808 839 

Okres Poltár 653 679 713 695 725 

Okres Revúca 720 764 770 788 789 

Okres Rimavská Sobota 631 673 684 717 778 

Okres Veľký Krtíš 640 697 707 735 783 

Okres Zvolen 853 921 963 993 988 

Okres Žarnovica 823 873 880 870 967 

Okres Žiar nad Hronom 798 830 876 909 986 

Tabuľka 4 Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v eurách, za roky 2013-2017. Zdroj: Štatistický úrad SR. 
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* Mzdy podľa ekonomickej činnosti zistené pracoviskovou metódou , t.j. zamestnanci sú zaradení do toho okresu, kde 

majú svoje skutočné pracovisko. V údajoch nie sú zahrnutí zamestnanci u živnostníkov. Údaje sú spracované zo 

štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 ((kumulované dáta za celý rok 2017)  

Priemerná nominálna mzda v hospodárstve za kraje a SR za rok 2017 je o niečo nižšia a táto mzda 

je oficiálnym potvrdením priemernej mzdy v Slovenskej republike resp. v BBSK. Na rozdiel od 

predchádzajúcej nominálnej mzdy zamestnanca je tento údaj podľa štvrťročného štatistického 

výkazníctva; bez podnikateľských príjmov, vrátane platov ozbrojených zložiek; vrátane 

profesionálnych vojakov, údaje sú upravené o štatistický odhad neevidovanej mzdy. 

 

Priemerná nominálna mesačná 

mzda (Eur) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenská republika 824 858 883 912 954 

Bratislavský kraj 1 049 1 107 1 122 1 161 1 200 

Trnavský kraj 745 772 799 837 890 

Trenčiansky kraj 750 779 812 827 895 

Nitriansky kraj 680 705 736 755 789 

Žilinský kraj 732 750 786 815 855 

Banskobystrický kraj 706 730 751 776 807 

Prešovský kraj 636 657 683 708 734 

Košický kraj 758 775 803 825 869 

Tabuľka 5 Porovnanie priemernej nominálnej mesačnej mzdy v krajoch, 2013 - 2017, Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 

 

  2013 2014 2015 2016 

Slovenská republika 

Čisté peňažné príjmy  v 

eurách 

369,92 390,13 422,83 440,91 

Bratislavský kraj 486,75 509,32 554,09 576,47 

Trnavský kraj 387,67 419,90 440,17 458,62 

Trenčiansky kraj 375,67 403,21 440,72 460,27 

Nitriansky kraj 353,67 384,80 412,30 436,35 

Žilinský kraj 362,08 372,15 395,15 410,52 

Banskobystrický kraj 355,83 368,72 420,93 435,52 

Prešovský kraj 328,33 344,31 359,36 375,80 

Košický kraj 337,33 350,93 393,01 406,85 

Tabuľka 6 Prehľad príjmov domácností za roky 2013 – 2016. Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Čisté peňažné príjmy sú hrubé peňažné príjmy (suma všetkých peňažných príjmov každého člena 

domácnosti, napr. mzdy, príjmy od družstiev, sociálne príjmy, prijaté peňažné dary, náhrady od 

poisťovní, vrátane vybraných pôžičiek) po odpočítaní daní z príjmov a povinných príspevkov do 

Sociálnej poisťovne a zdravotným poisťovniam. 

 

Graf 11 Príjmy, výdavky súkromných domácností SR za rok 2017 (simulované údaje),.Zdroj: Štatistický úrad SR 

Z grafu je zrejmé, že najvyššie výdavky domácností tvoria výdavky na potraviny a nealkoholické 

nápoje a približne rovnaký podiel tvoria náklady a bývanie, vodu, elektrinu, plyn či iné palivá. Spolu 

s platbami zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni tvoria polovicu výdavkov. Najnižšie príjmy 

mali viacdetné domácnosti (3+), len polovicu príjmu domácnosti bez detí.  

Uvedené údaje o príjmoch domácností a ich členov prezentujú životnú úroveň občanov v kraji 

a premietajú sa do možnosti participácie občanov na úhrade nákladov za poskytované sociálne služby. 

Majú tiež dopad na stabilitu rodiny a nárast sociálno-patologických javov v kraji.  

Hranicou chudoby je minimálna úroveň príjmov, ktoré je potrebná na dosiahnutie adekvátnej 

úrovne v danej krajine. Na Slovensku sa za ňu považuje 60 % medián národného ekvivalentného 

disponibilného príjmu, ktorý bol v roku 2016 približne 348 eur mesačne. 
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Miera rizika chudoby - 60% mediánu (%) 2013 2014 2015 2016 

Bratislavský kraj 8 7,8 7,3 5,4 

Trnavský kraj 9,2 8,5 7,9 9 

Trenčiansky kraj 8,2 8,9 8,7 7,8 

Nitriansky kraj 16,3 13,2 13,2 14,6 

Žilinský kraj 11,1 13,5 13,4 14,1 

Banskobystrický kraj 15,6 17,1 16,4 15,3 

Prešovský kraj 19,2 16 16,4 18,6 

Košický kraj 12,3 13,7 12,5 13 

Tabuľka 7 Miera rizika chudoby podľa krajov, 2013 – 2016. Zdroj: Štatistický úrad SR, Statdat 

Miera rizika chudoby predstavuje podľa metodiky EU SILC podiel osôb (v percentách) v celkovej 

populácii, ktorých ekvivalentný disponibilný príjem sa nachádza pod hranicou rizika chudoby (60 % 

mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu), ktorý bol v roku 2016 na Slovensku 348 

eur mesačne. Z tabuľky vyššie je zrejmé, že 15,3 % obyvateľov kraja žije pod hranicou chudoby. 

Najvyššie ohrozenie podľa veku je v skupine detí 0-17 ročných bez ohľadu na pohlavie (až 20,8 %) a 

mladých žien vo veku 18 – 24 rokov (18,5 %)7. Riziko je veľmi vysoké (48%) v domácnostiach 

nezamestnaných a vo viacdetných rodinách (3 a viac detí). 

Na Slovensku bola miera závažnej materiálnej deprivácie 8,2 %, najohrozenejšie boli deti (9,7%). 

Závažná materiálna deprivácia súvisí s nedostatkom vecí, alebo činností, ktoré si ľudia nemôžu 

dovoliť. Skúma sa 9 položiek (nedoplatky spojené s bývaním, pôžičkami, nákupmi na splátky, 

neschopnosť dovoliť si raz ročne dovolenku, telefón, práčku, televízor, automobil, pravidelne mäso, 

udržiavať si primerané teplo či schopnosť čeliť neočakávaným výdavkom vo výške mesačnej národnej 

hranice chudoby). Na Slovensku má 8,2 % ľudí problém v štyroch z nich a sú teda ohrození 

materiálnou depriváciou. 

Celková situácia okolo chudoby sa premieta aj do počtu osôb evidovaných v systéme hmotnej 

núdze. Podľa správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2017 v okresoch Rimavská Sobota a 

Revúca je evidovaných viac ako 12 % obyvateľstva v systéme hmotnej núdze, z celkového počtu 

obyvateľstva ku koncu roka 2017. V máji 2017 klesol celoslovensky počet poberateľov dávky v 

hmotnej núdzi. Na začiatku roku 2017 v týchto dvoch okresov prekračoval podiel 16 % obyvateľstva. 

Bohužiaľ prvenstvo v tejto tabuľke Revúca a Rimavská Sobota majú aj počas roka 2018. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://zbw.eu/econis-

archiv/bitstream/handle/11159/826/EU_SILC_2016_Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y  

http://zbw.eu/econis-archiv/bitstream/handle/11159/826/EU_SILC_2016_Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://zbw.eu/econis-archiv/bitstream/handle/11159/826/EU_SILC_2016_Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://zbw.eu/econis-archiv/bitstream/handle/11159/826/EU_SILC_2016_Indikatory_chudoby_a_socialneho_vylucenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

38 

 

Por.č. okres 

Počet pob. PHN so 

spoločne posudz. 

osobami 

Počet 

obyvateľov k 

31.12.2017 

Podiel osôb v HN 

z počtu 

obyvateľov  v % 

  Slovenská republika 147 956 5 443 120 2,72 

1       Revúca 4 963 39 971 12,42 

2       Rimavská Sobota 10 388 84 331 12,32 

13       Lučenec 4 769 73 849 6,46 

14       Poltár 1 330 21 644 6,14 

19       Veľký Krtíš 2 111 43 992 4,80 

21       Brezno 2 737 61 959 4,42 

23       Krupina 947 22 299 4,25 

25       Banská Štiavnica 566 16 165 3,50 

31       Detva 735 32 270 2,28 

32       Žarnovica 571 26 292 2,17 

36       Zvolen 1 206 68 925 1,75 

37       Žiar nad Hronom 753 47 160 1,60 

58       Banská Bystrica 866 110 931 0,78 

Tabuľka 8 Poradie okresov BBSK podľa počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spoločne 

posudzovanými osobami z počtu obyvateľov, november 2018. Zdroj: ÚPSVAR 

 

Hmotná núdza je podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima 

ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom 

vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť 

príjem. Ak je domácnosť v hmotnej núdzi, neznamená to, že má vždy nárok na poskytnutie pomoci v 

hmotnej núdzi, pretože pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje iba do sumy nárokov stanovenej v zákone 

o pomoci v hmotnej núdzi, nie do sumy životného minima. Pomoc v hmotnej núdzi sa realizuje týmito 

príspevkami: 

a) dávka v hmotnej núdzi - pohybuje sa v rozmedzí 61,60 eur, ak ide o jednotlivca a 216,10 eur, 

ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi, 

b) ochranný príspevok – maximálne do výšky 63,07 eur na člena domácnosti, 

c) aktivačný príspevok vo výške 63,07 eur mesačne, 

d) príspevok na nezaopatrené dieťa vo výške 17,20 eur a  

e) príspevok na bývanie vo výške 55,80 eur resp. 89,20 eur ak ide o viacčlennú domácnosť. 

 

V tejto súvislosti považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že ohrození chudobou sú aj 

poberatelia dôchodku ako jediného príjmu, teda seniori a osoby so zdravotným postihnutím. 
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Spolu starobný invalidný vdovský vdovecký sirotský 

starobný 

predčasný 

Počet dôchodcov, 

ktorým sa vyplácal 

dôchodok 

169 948 130 661 28 927 4 199 689 2 745 2 400 

Počet vyplácaných 

dôchodkov 
209 752 130 661 28 927 38 925 5 767 2 745 2 400 

Priemerná mesačná 

výška vyplácaných 

sólo dôchodkov (Eur) 

395,43 418,59 269,26 248,51 194,05 127,91 390,14 

Tabuľka 9 Priemerná mesačná výška vyplácaných dôchodkov (sólo), 2017. Zdroj: STATdat, Štatistický úrad SR 

Z celkového počtu 649 788 obyvateľov kraja na konci roku 2017 bolo 130 661 poberateľov 

starobného dôchodku (20 % obyvateľov) a 28 927 poberateľov invalidných dôchodkov (4,45 % 

obyvateľov). Priemerná výška starobného dôchodku v BBSK  v roku2017 bola 418,59 € a invalidného 

dôchodku 269,26 €. 

Pre sociálne služby je dôležité poznať zastúpenie ľudí so zdravotným postihnutím. Na Slovensku 

nemáme jednotnú metodiku ako určiť tento počet. Poslúžia údaje Sociálnej poisťovne o poberateľoch 

invalidných dôchodkov a rôzne údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (peňažné príspevky 

na kompenzácie, preukazy ŤZP a rodičovský príspevok). V roku 2017 bolo v BBSK 28 927 osôb, 

ktorým sa vyplácal invalidný dôchodok. 

Jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v kraji evidujú občanov, ktorí boli posúdení ako 

oprávnení k tomu, aby boli poberateľmi dávok na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia, jednorazových alebo opakovaných. V prípade, že takúto dávku poberajú, vo väčšine 

prípadov nemôžu kumulovať dávku s poberaním sociálnych služieb (napríklad príspevok na osobné 

motorové vozidlo a prepravnú službu, osobnú asistenciu a tlmočnícku službu a pod.). Sú však 

potenciálnymi poberateľmi domácej opatrovateľskej služby aj ambulantných služieb. Pre túto skupinu 

je veľmi dôležité sociálne poradenstvo a sociálna prevencia.  

 

PP na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov - diéta 

PP na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov - hygiena alebo 

opotrebovanie 

PP na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov - prevádzka OMV 

0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 

447 2 435 3 416 594 2 948 6 322 464 2 570 4 587 

 

PP na kúpu pomôcky 
PP na výcvik používania 

pomôcky 
PP na úpravu pomôcky 

PP na kúpu zdvíhacieho 

zariadenia 

0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. a viac 18 - 61 r. 18 - 61 r. 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. a viac 

7 6 3 0 0 0 3 9 
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PP na úpravu osobného motorového 

vozidla 
PP na úpravu bytu PP na úpravu rodinného domu 

0  -17 r. 18 - 61 r. 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. a viac 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. a viac 

0 2 0 2 0 1 2 5 

 

PP na opravu pomôcky 
PP na kúpu osobného motorového 

vozidla 
PP na prepravu 

0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r + 

0 1 3 5 5 0 1 38 103 

 

PP na kompenzáciu 

zvýšených výdavkov - pes 
PP na úpravu garáže PP na osobnú asistenciu PP na opatrovanie 

18 - 61 r. 62 r. + 18 - 61 r. 62 r. + 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 0  -17 r. 18 - 61 r. 62 r. + 

7 2 0 0 12 670 194 594 1 930 3 324 

Tabuľka 10 Prehľad poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v BBSK, 

september 2018. Zdroj: ÚPSVAR. 

 

V kraji je 8 úradov práce sociálnych vecí a rodiny, niektoré zahrňujú viac okresov. Spolu evidujú 

42 218 občanov držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ŤZP) 

a preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (preukaz ŤZP/S), 

čo predstavuje 6,5 % z celkového počtu obyvateľov kraja. Najvyšší podiel dosahuje okres Lučenec 

(9,58 %) a okres Žarnovica (9,20 %). Naopak najnižší podiel obyvateľov s preukazom ŤZP a ŤZP/S 

je okres Detva (3,94 %). 

 

Banskobystrický kraj 0 r. - 17 r. 18 r. - 61 r. 62 r. a viac SPOLU 

Počet držiteľov preukazu FO s ŤZP 386 10564 10727 21677 

Počet držiteľov preukazu FO s ŤZP-S 1232 7917 11392 20541 

SPOLU 1618 18481 22119 42218 

Tabuľka 11 Počet držiteľov preukazov FO s ŤZP/ FO s ŤZP-S, september 2018. Zdroj: ÚPSVAR. 

Z hľadiska vekového zloženia držiteľov oboch typov preukazov prevažujú osoby v seniorskom 

veku, 22 119 osôb a približne polovica z nich je odkázaná na podporu sprievodcu. Vo vekovej 

kategórie detí, z celkového počtu 1 618 detí so zdravotný postihnutím, až 1 232 je odkázaných na 

pomoc sprievodcu.   
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Graf 12 Počet držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP/S, september 2018, podľa okresov. Zdroj: ÚPSVaR 

Pri odhade počtu detí so zdravotným postihnutím nám poslúži údaj o počte poberateľov 

rodičovského príspevku pre dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V BBSK v decembri 

2018 bolo 882 osôb, ktoré tento príspevok poberali vzhľadom na zdravotný stav svojho dieťaťa až do 

veku 6 rokov. Ide o 5,8% všetkých poberateľov rodičovského príspevku pre deti do 3 rokov. 

 

Rodičovský 

príspevok 

z toho  

ženy 

Rodičovský 

prísp. - dieťa s 

DNZS 

z toho  

ženy 

Banskobystrický kraj 15 160 14 737 882 847 

Banská Bystrica 2 274 2 237 59 57 

Banská Štiavnica 367 354 23 22 

Brezno 1 398 1 343 35 35 

Detva 677 669 23 23 

Krupina 574 556 16 16 

Lučenec 1 723 1 678 90 86 

Poltár 477 460 26 24 

Revúca 1 079 1 027 27 26 
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Rimavská Sobota 2 317 2 227 187 175 

Veľký Krtíš 1 115 1 085 214 206 

Zvolen 1 473 1 452 47 47 

Žarnovica 655 642 93 89 

Žiar nad Hronom 1 031 1 007 42 41 

Tabuľka 12 Prehľad poberateľov rodičovského príspevku, december 2018, BBSK. Zdroj: ÚPSVAR 

 

Na dokreslenie celkového obrazu je potrebné ešte uviesť prítomnosť marginalizovaných 

rómskych komunít. Na území BBSK sa nachádza podľa Atlasu rómskych komunít 266 obcí s 

rómskymi komunitami, čo predstavuje najvyšší podiel, až 24,9% na celkovom počte obcí v Slovenskej 

republike. V polovici týchto obcí tvorí rómska komunita menej ako jednu štvrtinu obyvateľstva 

a v päťdesiatich obciach tvorí nadpolovičnú väčšinu.  

 

Kraj 
Celkový počet 

obcí 
Počet obcí s RK 

podiel na 

celkovom počte 

obcí v kraji 

podiel na 

celkovom počte 

obcí s RK v SR 

Banskobystrický  516 266 51,6 % 24,9 % 

Bratislavský  73 27 37,0 % 2,5 % 

Košický  440 256 58,2 % 23,9 % 

Nitriansky  354 134 37,9 % 12,5 % 

Prešovský  665 243 36,5 % 22,7 % 

Trenčiansky  276 41 14,9 % 3,8 % 

Trnavský  251 76 30,3 % 7,1 % 

Žilinský  315 27 8,6 % 2,5 % 

SPOLU 2890 1070  100 % 

Tabuľka 13 Počet obcí s prítomnosťou MRK. Zdroj: Atlas rómskych komunít, 2013 

Okresy s vysokým zastúpením rómskeho obyvateľstva podľa štruktúry uchádzačov o zamestnanie, 

ako ich evidujú úrady práce sociálnych vecí a rodiny, majú problémy so vzdelanostnou a profesijnou 

štruktúrou obyvateľstva a to prináša problémy na trhu práce. 
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3 Základná analýza sociálnych služieb 

 

BBSK vedie Register poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja, v ktorom  sú 

zapísaní všetci poskytovatelia sociálnych služieb a sociálneho poradenstva v kraji a tiež evidenciu 

poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v registroch iných krajov a poskytujúcich sociálne 

služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Detailné zoznamy sú v prílohe 3 a 4. 

 

Druh zariadenia 

Kompeten

cia 

v zmysle 

platnej 

legislatívy 

Počet miest / zariadení v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb 

k 31.12.2018 

Spolu 

počet 

miest 

z toho 

BBSK 
Obce 

a mestá 

Neverejní 

pos. 

Akreditovan

é subjekty 
ÚPSVaR 

Zariadenie pre 

seniorov 
Obec 2 160 806 523 831 0 0 

Domov sociálnych 

služieb 
BBSK 2 301 1 954 23 324 0 0 

z toho: CP   1 978 1 725 20 233 0 0 

            TP   76 74 0 2 0 0 

            AF   247 155 3 89 0 0 

Špecializované 

zariadenie  
BBSK 330 213 43 74 0 0 

z toho: CP   312 195 43 74 0 0 

            TP   7 7 0 0 0 0 

            AF   11 11 0 0 0 0 

Zariadenie 

podporovaného 

bývania 

BBSK 166 66 58 42 0 0 

Zariadenie 

opatrovateľskej 

služby 

Obec 238 0 183 55 0 0 

z toho: CP   214 0 159 55 0 0 

            TP   24 0 24 0 0 0 

            AF   0 0 0 0 0 0 

Rehabilitačné stredisko BBSK 27 7 0 20 0 0 

z toho: CP   0 0 0 0 0 0 

            TP   0 0 0 0 0 0 

            AF   27 7 0 20 0 0 

Denný stacionár  Obec 429 0 195 234 0 0 
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Druh zariadenia 

Kompetenc

ia v zmysle 

platnej 

legislatívy 

Počet miest / zariadení v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb 

k 31.12.2018 

Spolu 

počet 

miest 

z toho 

BBSK 
Obce 

a mestá 

Neverejní 

pos. 

Akreditovan

é subjekty 
ÚPSVaR 

Zariadenie núdzového 

bývania 
BBSK 72 13 0 59 0 0 

Integračné centrum BBSK 0 0 0 0 0 0 

Domov na polceste BBSK  18 0 0 18 0 0 

Útulok  BBSK 412 37 50 325 0 0 

Nocľaháreň Obec 100 0 80 20 0 0 

Nízkoprahové denné 

centrum – AF 
Obec 

1 ZSS 

s  12 miest 

a  3 ZSS 

bez 

určenia 

kapacity 

0 
12  (1 

zariadenie) 

3 zariadenia 

bez 

určenia  kap

acity  

0 0 

Nízkoprahová 

sociálna služba pre 

deti a rodinu  - AF 

Obec 

4 ZSS bez 

určenia 

kapacity 

0 

2 

zariadenia 

bez 

určenia  ka

pacity  

2 zariadenie 

bez 

určenia  kap

acity 

0 0 

Komunitné centrum Obec 

39 ZSS bez 

určenia 

kapacity  

0 

24 

zariadení 

bez 

určenia  ka

pacity  

15 zariadení 

bez 

určenia  kap

acity  

0 0 

        

Druh zariadenia 

Kompetenc

ia v zmysle 

platnej 

legislatívy 

Počet miest / zariadení v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb 

k 31.12.2018 

Spolu 

počet 

miest 

z toho 

BBSK 
Obce 

a mestá 

Neverejní 

pos. 

Akreditovan

é subjekty 
ÚPSVaR 

Zariadenie dočasnej 

starostlivosti o deti 
BBSK 0 0 0 0 0 0 

Zariadenie starostlivosti 

o deti do 3r. dieťaťa 
  386 0 160 226 0 0 
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Druh zariadenia 

Kompetenc

ia v zmysle 

platnej 

legislatívy 

Počet miest / zariadení v jednotlivých druhoch zariadení sociálnych služieb 

k 31.12.2018 

Spolu 

počet 

miest 

z toho 

BBSK 
Obce 

a mestá 

Neverejní 

pos. 

Akreditovan

é subjekty 
ÚPSVaR 

SPOLU:    6 651 3 096 1 327 2 228 0 0 

Počet zariadení v BB 

kraji:  
  204 29 66 109 0 0 

Tabuľka 14 Prehľad o celkovom počte zariadení a o počte miest v zariadeniach podľa druhov sociálnych služieb v 

zariadeniach sociálnych služieb podľa zriaďovateľov v kraji k 31.12.2018 

 

Prehľad o počte poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou k 31.12.2018  

Druh sociálnej služby 

Počet poskytovateľov k 31.12.2018 

Spolu 

z toho: 

Neverejní 

poskytovatelia 

Verejní 

poskytovatelia      

Opatrovateľská služba 201 68*** 133 

Prepravná služba 19 4 15 

Sprievodcovská služba a predčitateľská služba 1 1 0 

Sprostredkovanie osobnej asistencie 1 1 0 

Požičiavanie pomôcok 8 2 6 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 3 0 3 

Sociálna rehabilitácia 1 1 0 

Podpora samostatného bývania 1 0 1 (BBSK)* 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie 3 2 1 

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu  3 2 1 

Služba včasnej intervencie 2 2 0 

Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom 

telekomunikačných technológii 
1 1** 0 

Služba na podporu zosúľaďovania rodinného 

života a pracovného života 
1 1 0 

Tlmočnícka služba  1 1 0 

Sociálne poradenstvo 16 16 0 
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Druh sociálnej služby 

Počet poskytovateľov k 31.12.2018 

Spolu 

z toho: 

Neverejní 

poskytovatelia 

Verejní 

poskytovatelia      

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 1 0 1 

CELKOM 263 102 161 

Tabuľka 15 Prehľad o počte poskytovateľov sociálnych služieb poskytovaných v teréne k 31.12.2018 

* zriaďovateľ BBSK  

** poskytovateľ pre územie SR registrovaný v inom samosprávnom kraji 

*** z toho je 45 poskytovateľov registrovaných inými samosprávnymi krajmi pre územie SR, resp. viacerých krajov 

 

3.1 Posudzovanie odkázanosti občanov na sociálne služby 

Banskobystrický samosprávny kraj od 1.1.2009 rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby 

v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania 

a rehabilitačnom stredisku. V roku 2018  bolo podaných 642 žiadostí o posúdenie. 

 

2018 DSS ŠZ ZPB RS 

počet žiadostí 642 283 314 30 15 

Tabuľka 16 Prehľad počtu prijatých žiadostí o posúdenie odkázanosti, 2018, BBSK. Zdroj: Evidencia BBSK 

 

V tom istom roku bolo vydaných 496 posudkov. Rozdiel medzi podanými žiadosťami a vydanými 

posudkami tvoria žiadosti, ktoré žiadatelia vzali späť alebo BBSK nebol vecne príslušný o nich 

rozhodovať (napr. žiadosť o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov bola doručená BBSK, 

aj keď pre túto službu vykonáva posudkovú činnosť miestna samospráva) a taktiež úmrtie žiadateľov 

pred vydaním posudku. Až 87 % žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bolo 

posúdených s najvyššou mierou odkázanosti, t.j. boli posúdení na VI. stupeň odkázanosti.  

 

2018       

stupeň odkázanosti I. II. III. IV. V. VI. 

počet posudkov 496 3 32 4 0 26 431 

Tabuľka 17 Prehľad vydaných posudkov BBSK podľa priznaného stupňa odkázanosti. Zdroj: Evidencia BBSK 

 

3.2 Žiadatelia o zabezpečenie sociálnej služby 
Väčšina občanov, ktorí boli v roku 2018 posúdení ako odkázaní na daný druh sociálnej služby, 

zároveň požiadali o zabezpečenie  tejto sociálnej služby. Presné informácie o počte a štruktúre 

žiadateľov nie je možné jednoznačne vyhodnotiť. BBSK disponuje informáciami len o žiadateľoch, 
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ktorí požiadali o poskytnutie služby v zariadeniach zriadených krajom, nakoľko nie všetci 

poskytovatelia si plnia zákonom stanovené povinnosti, ktoré im vyplývajú z ustanovenia § 95 odsek 7 

zákona o sociálnych službách o vedení evidencie prijímateľov sociálnych služieb a o predkladaní 

evidencie týchto prijímateľov, ktorí majú trvalý pobyt v BBSK .  

Štyridsať percent občanov, ktorí sú žiadateľmi o zabezpečenie poskytovania sociálnej  služby, 

bolo ku koncu roka 2018 vo veku 30 – 62 rokov. Teda osoby v produktívnom veku. Veľká väčšina 

z nich (85 %) mala záujem o celoročnú pobytovú sociálnu službu – DSS a ZPB. Aj keď mladí dospelí 

vo veku 19-29 rokov majú záujem o celoročnú pobytovú sociálnu službu, je dosť záujemcov 

o týždennú aj ambulantnú formu DSS. Zo štatistík BBSK, vyplýva, že špeciálnu skupinu medzi 

žiadateľmi vo veku do 30 rokov, ktorí žiadajú o celoročný pobyt, tvoria mladí dospelí po odchode 

z detských domovov. Mladí ľudia s rodinným zázemím uprednostňujú ambulantnú a týždennú formu. 

Pre celoročný pobyt sa rozhodujú rodiny, najmä v prípade psychiatrických problémov či 

komplikovaných porúch správania svojich blízkych. Vo vekovej skupine 30 – 45 rokov prevažujú 

medzi žiadateľmi osamelí ľudia s mentálnym postihnutím, keď ich blízki príbuzní zomrú, alebo 

zoslabnú tak, že sami potrebujú pomoc. Zo skúseností BBSK vyplýva, že pre celoročný pobyt sa 

rozhodujú aj žiadatelia vo vekovej skupine nad 45 rokov, ktorí si chcú riešiť stratu bývania, t.j. ľudia 

bez domova. Títo občania súčasne majú problémy s alkoholizmom, či inými návykovými látkami 

alebo majú rozvinuté psychózy a organické psychosyndrómy.  

 

Graf 13 Prehľad žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej kompetencii BBSK za rok 

2018 podľa druhov a foriem služieb a veku posudzovaného (okrem ZPS). Zdroj: Evidencia BBSK. 
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Graf 14 Prehľad žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov podľa veku čakateľa, ZSS v ZK BBSK, 

2018. Zdroj: Evidencia BBSK 

Celkovo ku koncu roka 2018 BBSK evidoval 2059 žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby 

v zariadeniach vo vlastnej zriaďovateľskej kompetencii. Jednoznačne najviac je čakateľov na 

umiestnenie v zariadení pre seniorov – 1724 osôb. V počte čakateľov nasledujú žiadatelia o sociálnu 

službu  domov sociálnych služieb a jeho rôzne formy – 170 osôb. Vzhľadom na to, že podmienkou 

poskytnutia tejto sociálnej služby je aj vek od 18 rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, mierne 

prevažuje skupina občanov do 45 rokov. Na miesto v špecializovanom zariadení čaká 133 ľudí. Táto 

sociálna služba nie je vekovo limitovaná, určujúca je zdravotná diagnóza. O sociálnu službu 

poskytovanú v rehabilitačnom stredisku nepožiadal ku koncu roka 2018 žiadny občan. 

Ako sa uvádza vyššie, najväčší záujem je o službu v zariadení pre seniorov – 1 724 osôb. Tento 

počet čakateľov dvojnásobne prevyšuje kapacitu zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej kompetencii 

BBSK, ktoré ju poskytuje nad rámec kompetencií určených zákonom o sociálnych službách. Zákon 

určuje primárnu zodpovednosť za poskytnutie tejto služby miestnej samospráve. Počet čakateľov 

neznamená presný počet ľudí, ktorí potrebujú a chcú zabezpečiť službu ihneď. Časť žiadateľov má 

žiadosť podanú aj u iných poskytovateľov, obecných a neverejných, prípadne sa nechali posúdiť, 

v prípade diagnózy zodpovedajúcej zameraniu špecializovaného zariadenia,  aj na sociálnu službu 

v špecializovanom zariadení. BBSK disponuje údajmi len za zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 

kompetencii. Rovnako sa podľa skúseností ÚBBSK stáva, že po umiestnení do zariadenia iného 

poskytovateľa, žiadateľ už neinformuje ÚBBSK a nie je vyradený z poradovníka. Podobne je to 

v prípade úmrtia čakateľa, keď rodina túto správu nepodá ÚBBSK.  
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Graf 15 Percentuálny prehľad žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby podľa druhov služieb, december 2018. Zdroj: 

BBSK 

Vekové zloženie žiadateľov o službu v ZPS naznačuje, že väčšina občanov žiadala o zabezpečenie 

služby vo veku nad 80 rokov. V týchto vekových kategóriách je veľmi vysoký predpoklad náhleho 

zhoršenia zdravotného stavu, vzniku krízovej situácie a potreby akútne zabezpečiť zdravotno-sociálnu 

starostlivosť, resp. paliatívnu starostlivosť. 

 

3.3 Kvalita v sociálnych službách  

Dobrovoľný Európsky rámec pre kvalitu v sociálnych službách definoval v roku 2010 Všeobecné 

princípy kvality v poskytovaní sociálnych služieb - dostupnosť, prístupnosť, možnosť dovoliť si SS, 

zameranie na človeka, komprehenzívnosť, kontinuálnosť, zameranie na výsledky.  

V Slovenskom kontexte zákon o sociálnych službách zaviedol povinnosť poskytovateľa sociálnej 

služby plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby. Príloha č.2 písm. A podrobne určuje 

kritériá, štandardy a indikátory kvality poskytovanej sociálnej služby členené do štyroch oblastí 

s viacerými kritériami: 

 dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd (3 kritériá),  

 procedurálne podmienky (10 kritérií),  

 personálne podmienky (4 kritériá) a  

 prevádzkové podmienky (4 kritériá). 

Zavedenie, plnenie a hodnotenie podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby je jedným zo 

základných nástrojov zvyšovania kvality života prijímateľov sociálnych služieb, ich sociálneho 

začlenenia a odborného poskytovania sociálnych služieb s posilnením ľudsko-právneho prístupu a na 

človeka orientovaných služieb. V súčasnosti MPSVR SR pripravuje personálne a materiálno-

technické zabezpečenie pre hodnotenie kvality sociálnych služieb a od 1. septembra 2019  bude 

hodnotiť podmienky kvality u poskytovateľov sociálnych služieb. Zatiaľ tieto štandardy neboli 

vyhodnocované, a ako vyplýva zo skúseností BBSK kvalita sa vnímala najmä cez prizmu materiálno-

technického vybavenia zariadení  alebo personálnych štandardov.     

10,66

7,15

1,46

80,73

Podiel čakateľov podľa druhov sociálnych služieb v percentách, 2018

domov sociálnych služieb

špecializované zariadenie

zariadenie podporovaného bývania

zariadenie pre seniorov
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4 Špecifická analýza podľa cieľových skupín pre jednotlivé okresy 

Nasledujúca analýza približuje súčasný stav poskytovania služieb v Banskobystrickom kraji (k 31. 

decembru 2018) v kontexte reálnych potrieb obyvateľstva. Aktuálnu situáciu v jednotlivých okresoch 

posudzujeme zvlášť, aby sme lepšie ukázali potreby v menších celkoch a tak v súlade s národnými 

strategickými plánmi aj predchádzajúcou koncepciou rozvoja sociálnych služieb v BBSK, podporili 

plánovanie v oblasti sociálnych služieb na lokálnej, resp. komunitnej úrovni. 

V  rámci špecifickej analýzy sa osobitne  zameriame na 3 hlavné cieľové skupiny: 

 ľudí so zdravotným postihnutím,  

 seniorov  

 a ľudí v nepriaznivej a krízovej sociálnej situácii. 

Pri každej cieľovej skupine prichádza do úvahy celá paleta druhov sociálnych služieb, ktoré 

upravuje zákon o sociálnych službách. Uvádzame ich všetky, bez ohľadu na zákonom dané 

kompetencie vyšších územných celkov či obcí.   

Pri odhadoch potrebných kapacít služieb krízovej intervencie a odhade prevalencie osôb, ktoré sú 

odkázané na pomoc inej osoby (seniori a ľudia so zdravotným postihnutím) sa analýza opiera o údaje 

z prác českých sociológov8 a výstupy z výskumu K. Repkovej z IVPR MPSVR SR o prevalencii osôb 

odkázaných na pomoc inej osoby9.  

V Banskobystrickom samosprávnom kraji, rovnako ako na celom Slovensku, prevláda stále 

poskytovanie „tradičných“ celoročných pobytových služieb a veľmi pomaly sa presadzujú novšie 

formy komunitných služieb. Dôvodov je viacero. Na jednej strane pretrváva dopyt o celoročný pobyt  

zo strany obyvateľov, ten je však často motivovaný tým, že žiadatelia/záujemcovia nemajú dostatok 

informácií  o iných druhoch služieb. Na strane druhej je tu zotrvačnosť a tradícia zo strany 

poskytovateľov, ktorí sa obávajú transformácie zariadení z dôvodov personálnych aj finančných. 

K zmene trendov neprispieva ani súčasný systém financovania sociálnych služieb, ktorý prináša väčšiu 

finančnú stabilitu pre pobytové zariadenia oproti ambulantným, či terénnym formám sociálnych 

služieb a zároveň dlhodobo sa podceňuje financovanie služieb krízovej intervencie. Rovnako 

absentuje aj systémové financovanie prevenčných aktivít na národnej úrovni ako aj na regionálnej. 

Ako významný spoločný aspekt pre všetky cieľové skupiny sa ukázala otázka bývania, a to z hľadiska 

reálnej finančnej a fyzickej  dostupnosti.. Potreba mať bezpečný priestor, ktorý sa stáva domovom, nie 

je len podmienkou na vyriešenie mnohých sociálnych problémov, ale aj otázkou základných ľudských 

práv. Podľa údajov štatistického úradu sa v roku 2017 dokončili v BBSK 858 bytov, z toho 238 

v okrese Banská Bystrica. Ide o najnižší počet dokončených bytov spomedzi všetkých krajov. Z toho 

celoslovenský priemer obecných bytov je 1,33%. Dôležitým ukazovateľom je aj počet nájomných 

bytov určených na sociálne bývanie podporené v roku 2017 dotáciou Ministerstva dopravy a výstavby 

SR. Takúto dotáciu získalo v BBSK 201 bytov.  

                                                 
8 Obce, města, regiony a sociální služby. Socioklub, Praha 1997. a novšie Víšek-Průša: Optimalizace sociálnych služeb. 

2012 http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf  
9 https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2014/Repkova/2286_ciastkova_web.pdf 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf
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4.1 Spoločné charakteristiky pre cieľovú skupinu ĽUDIA SO 

ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Skupina ľudí so zdravotným postihnutím je veľmi rôznorodá a v priebehu života prechádza 

rôznymi etapami a má rôzne potreby. Preto aj paleta služieb, ktorú zákon o sociálnych službách pre 

túto cieľovú skupinu ponúka, je veľmi široká. Pri mnohých sociálnych službách nie je možné rozlíšiť, 

či sú určené výlučne pre túto cieľovú skupinu, nakoľko sa rovnako poskytujú aj seniorom. V prípade 

prípravy systémových zmien preto bude potrebné  zaoberať sa aj otázkou potreby profilácie 

a špecializácia zariadení sociálnych služieb. Najrozšírenejšou sociálnou službou pre túto cieľovú 

skupinu je sociálna služba poskytovaná v domove sociálnych služieb. Zákon  o sociálnych službách 

umožňuje prijať do tohto zariadenia ľudí s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, aj keď v praxi sa 

stretávame s istým zameraním  na vybrané druhy zdravotných postihnutí, najčastejšie na mentálne 

postihnutie.–. V BBSK je práve táto služba najčastejšie kombinovaná so službou zariadenie pre 

seniorov a to vplýva na charakter poskytovanej služby. 

Zabezpečovanie a poskytovanie služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím je primárne 

v kompetencii samosprávneho kraja, preto by na nich malo BBSK mať sústredenú pozornosť. Ide 

o tieto druhy služieb: 

 Služba včasnej intervencie 

 Zariadenie podporovaného  bývania 

 Rehabilitačné stredisko 

 Domov sociálnych služieb  

 Špecializované zariadenie 

 Tlmočnícka služba 

 Podpora samostatného bývania 

 Sociálna rehabilitácia  

 Špecializované sociálne poradenstvo 

Z hľadiska potrieb ľudí so zdravotným postihnutím za dôležité považujeme aj iné druhy sociálnych 

služieb, ktoré síce samosprávny kraj nie je povinný financovať, ale môže ich podporovať vzhľadom 

na ich špecifický charakter a potrebu poskytovať ich v širšom území ako je obec, mesto. Ide 

o nasledovné sociálne služby:. 

 Sprievodcovská služba a predčitateľská služba 

 Sprostredkovanie tlmočníckej služby 

 Sprostredkovanie osobnej asistencie 

Na úrovni miestnej samosprávy môže byť vhodnou službou aj denný stacionár, opatrovateľská 

služba, prepravná služba. Pri starostlivosti o občanov odkázaných na opatrovanie, ktorí sú 

opatrovaní v domácom prostredí  neformálnymi opatrovateľmi, je jednou z možností podpory aj 

peňažný príspevok na opatrovanie a títo opatrovatelia môžu využiť odľahčovaciu službu. Osobitne 

rodičia detí so zdravotným postihnutím sa dožadujú tejto podpory, ktorá však na celom území 

Slovenskej republiky výrazne absentuje. 

Na rozdiel od iných cieľových skupín, veľká časť osôb so zdravotným postihnutím je odkázaná na 

určitý druh podpornej služby alebo kompenzácie po celý život (ak nejde o poúrazový stav alebo 

postihnutie rozvinuté v neskoršom veku). Preto by podpora sociálneho začleňovania osôb so 

zdravotným postihnutím mala mať komplexný charakter a mala by zohľadňovať ich potreby v 
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jednotlivých etapách životného cyklu. K tomu je nevyhnutné, aby všetky zainteresované subjekty  na 

národnej, regionálnej ako aj lokálnej úrovni efektívne kooperovali. Len komplexný a individuálny 

prístup k potrebám osôb so zdravotným postihnutím  je zárukou napĺňania záväzkov vyplývajúcich z 

Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V oblasti sociálnych služieb je jasným 

záväzkom pokračovanie v procese deinštitucionalizácie, prechodu z inštitucionálnej na komunitnú 

starostlivosť, ako jedným z významných procesov vytvárania nového systému služieb pre osoby so 

zdravotným postihnutím. 

Pre komplexnosť informácií k tejto časti Koncepcie bližšie uvádzame aj jednotlivé etapy životného 

cyklu ľudí so zdravotným postihnutím, zodpovedajúce prioritné služby, ktoré potrebujú, kto by mal 

byť za ich poskytnutie zodpovedný a čo je cieľom služieb a opatrení.  

 

Etapy životného cyklu 

 

Priorita služieb Zodpovednosť Cieľ 

Ranný vek, detstvo  

0 - 7 rokov 

 Intenzívna zdravotná 

starostlivosť 

 Včasná intervencia 

 Špeciálnopedagogické 

poradenstvo 

 Zdravotnícke služby 

 Sociálne služby 

samosprávnych krajov 

 Predškolské zariadenia 

 Špeciálne pedagogické 

poradne 

 Stimulácia komplexného 

rozvoja dieťaťa 

a príprava na jeho 

prechod z domácnosti do 

vzdelávacieho systému 

Adolescencia  

7 – 15/18 rokov 

 Inkluzívne vzdelávanie 

 Podporné sociálne 

služby 

 Kompenzačné pomôcky 

 Monitoring zdravotného 

stavu 

 Školy a špeciálne 

pedagogické poradne 

 Samosprávne kraje 

 ÚPSVAR – príspevky 

na pomôcky 

 Pediatri 

 Zvládnuté zaradenie do 

školy 

 Rozvoj sociálnych 

zručností 

 Príprava na prácu 

Dospelosť  

19 -  30 rokov 

 Podporované 

zamestnávanie 

 Podporné sociálne 

služby 

 Ďalšie vzdelávanie 

 ÚPSVAR – služby 

zamestnanosti, 

rekvalifikácie 

a kompenzačné  

príspevky 

 Sociálne služby VUC 

 Zvládnuté zaradenie na 

trh práce, resp. 

podporované zamestnanie 

Stredný vek  

30 – 60 rokov 

 Budovanie nezávislého 

života (bývanie, práca, 

partnerské vzťahy) 

 Podporné sociálne 

služby 

 Osoba so zdravotným 

postihnutím 

 Miestna samospráva 

 Úrady práce 

 Sociálne služby VUC 

 Dosiahnutie maximálnej 

miery začlenenia  do 

miestnej komunity a  

schopnosť orientovať sa 

v cudzom prostredí 

Starší vek  

60 + 

 Sociálne služby pre 

seniorov 

 Zdravotná starostlivosť  

 Osoba so zdravotným 

postihnutím 

 Rodina 

 Miestna samospráva  

 Dôstojné a kvalitné 

prežitie seniorského veku 

Tabuľka 18 Potreba služieb podľa etáp životného cyklu, Zdroj: Nezávislá platforma SocioFórum 

 

Ak posudzujeme obdobie ranného veku, tak pre zvyšovanie využitia čo najväčšieho potenciálu 

dieťaťa s rizikovým vývinom, je dôležité zabezpečiť dostatočnú sieť pomerne novej sociálnej služby 

– služby včasnej intervencie. Legislatívnymi zmenami od 1. 1. 2018 sa jej financovanie stalo priamou 
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kompetenciou krajov. V Banskobystrickom samosprávnom kraji ju poskytujú dvaja neverejní 

poskytovatelia – v Banskej Bystrici a Hnúšti. Aj keď obidvaja môžu poskytovať podľa registrácie 

službu terénnou formou aj v okolitých okresoch,, z kapacitných a logistických dôvodov to nie je úplne 

reálne, resp. môže byť poskytované len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Rozšírenie tejto služby, ktorá 

má dôležitú prevenčnú funkciu, je dôležitým krokom aj pri predchádzaní inštitucionalizácie detí 

a mladých ľudí so zdravotným postihnutím.   

Programy včasnej intervencie prinášajú aj  finančné benefity. Rozsiahly výskum v USA hodnotil 

20 programov včasnej intervencie a preukázal, že z každého dolára investovaného do služieb včasnej 

intervencie sa vráti spoločnosti späť čistá hodnota v rozsahu 1,8 – 17,07 USD. Pričom platí priama 

úmera, čím viac je vynaložených prostriedkov do včasnej intervencie, tým vyššia hodnota sa 

spoločnosti vráti. Dnes už máme prvé analýzy v slovenských reáliách – včasná intervencia pre deti s 

autizmom10 a deti so sluchovým postihnutím11. Obidve tieto analýzy potvrdili z dlhodobého hľadiska 

finančnú návratnosť intenzívnej včasnej starostlivosti. 

Na základe analýz Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie určila podiel 

detí, ktoré majú zdravotného postihnutie alebo rizikový vývin na 3,5% detí vo veku 0-7 rokov.12  

V období školského života dieťaťa so zdravotným postihnutím sú pre rodinu najviac potrebné 

služby ambulantnej formy (DSS, DS, RS), odľahčovacia služba (najmä flexibilnou formou napr. 

opatrovateľskou službou) prípadne sociálna rehabilitácia. V niektorých prípadoch môže byť vhodná 

aj týždenná forma pobytovej služby. Tendenciu využívať iné ako celoročné služby pre deti do 18 rokov 

podporili aj legislatívne zmeny, ktoré neumožňujú prijať dieťa do 18 rokov do zariadenia sociálnych 

služieb na celoročný pobyt. Viac ako polovica z celkového počtu 200 miest v zariadeniach sociálnych 

služieb určených najmä pre deti (DSS pre deti) sú poskytované ambulantnou formou. Tento trend 

potvrdzuje aj počet umiestnených prijímateľov v ZSS v zriaďovateľskej kompetencii BBSK – 60 detí 

do 18 rokov je prijímateľom ambulantnej formy služby oproti 25 deťom v celoročnej pobytovej forme. 

Vzhľadom na veľmi nízky záujem o umiestnenie osôb v poslednom roku (2 deti vo veku do 18 rokov) 

predpokladáme, že táto tendencia bude pokračovať. Potreba celoročných pobytových služieb sa môže 

zvyšovať len pri niektorých skupinách ľudí so špecifickými potrebami. 

                                                 
10 http://effeta.sk/svk/projekty/projekt-evs/SALOMONSOVA_Analyza_nakladov_prinosov_SVI_PAS.pdf 
11 https://www.nadacnyfondtelekom.sk/wp-

content/uploads/2018/10/Analyza_nakladov_a_prinosov_terennej_vcasnej_intervencie.pdf 
12 https://asociaciavi.sk/wp-content/uploads/2018/10/Spr%c3%a1va-o-stave-v%c4%8dasnej-intervencie-na-Slovensku-
2018.pdf 

https://asociaciavi.sk/wp-content/uploads/2018/10/Spr%c3%a1va-o-stave-v%c4%8dasnej-intervencie-na-Slovensku-2018.pdf
https://asociaciavi.sk/wp-content/uploads/2018/10/Spr%c3%a1va-o-stave-v%c4%8dasnej-intervencie-na-Slovensku-2018.pdf
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Graf 16 Veková štruktúra prijímateľov sociálnych služieb v ZSS podmienených odkázanosťou v zriaďovateľskej 

kompetencii BBSK, 2018. Zdroj: BBSK 

V období školského veku dieťaťa či mladého človeka so zdravotným znevýhodnením, je dôležitá 

spolupráca so zariadeniami zdravotnej starostlivosti (pediatri, rehabilitační lekári, fyzioterapeuti, 

neurológovia, pedopsychiatri, klinickí psychológovia, klinickí logopédi a iní špecialisti) a školskými 

zariadeniami (materské školy, základné školy, stredné školy, centrá špeciálnopedagogického 

poradenstva). V tejto oblasti môže kraj využiť svoje kompetencie v týchto oblastiach a spoluprácu 

s relevantnými inštitúciami aktívne formovať. 

Následne po ukončení školskej dochádzky je potrebné podporiť ľudí so zdravotným postihnutím 

pri hľadaní si práce. Je to veľmi dôležité obdobie v živote človeka a preto je potrebné hľadať celé 

spektrum podporných služieb a programov, a to nielen v rámci sociálnych služieb, ale rovnako bude 

kľúčové hľadať spoločné programy so školami, špeciálnymi školami, centrami pre rodiny, ÚPSVaR 

a zamestnávateľmi. Na území BBSK  sa začal realizovať pilotný projekt tranzitného programu pre 

mladých ľudí so znevýhodnením, ktorý môže priniesť v najbližšom období cenné výsledky. Jeho 

cieľom je  podporovať mladých ľudí s viacnásobným znevýhodnením pri prechode zo školy do života, 

najmä v oblasti zamestnávania,  ale aj samostatného bývania. Rovnako bude potrebné od začiatku 

aktívne hľadať prepojenia s aktivitami na podporu sociálnej ekonomiky v kraji. 

Pomocou pri osamostatňovaní sa a získavaní pracovných zručností by mohli byť aj rehabilitačné 

strediská. Dnes sú v BBSK traja poskytovatelia s kapacitou 27 miest. Nízky záujem o túto službu 

bohužiaľ spôsobil pokles tejto služby v kraji v posledných rokoch. Predpokladáme, že je to dané 

viacerými faktormi. Pre túto službu zákon určuje oproti iným podobným službám prísnejšie personálne 

požiadavky (maximálny počet klientov na zamestnanca aj minimálny podiel odborných 

zamestnancov) a to sa stáva pri súčasnom financovaní sociálnych služieb neudržateľné. Okrem toho 

cieľom tejto služby by malo byť vytvárať priestor na sociálnu rehabilitáciu a pripravovať klienta na 

samostatný život. Kvalita tejto služby by sa mala posudzovať podľa toho, koľko klientov opustí jej 
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služby a posunie sa ďalej k samostatnému životu. Bohužiaľ v kraji nie sú dostatočné kapacity služieb, 

či už sociálnych alebo verejných, kam by mohli títo klienti odísť. Na fokusových skupinách vyslovili 

obavy starnúci príbuzní ľudí so zdravotným postihnutím o možnosti vhodnej starostlivosti o ich 

príbuzného. Preferovali by zotrvanie v domácom prostredí, alebo sociálne služby rodinného 

charakteru. Takto formulované potreby sú potvrdením toho, že smerovanie podpory do adresnejších 

a flexibilných služieb v komunite je nielen celosvetový trend, ale reálna potreba ľudí a ich blízkych. 

Aj preto by sa kraj mal zamerať na podporu služieb ako sú zariadenia podporovaného bývania 

a podpora samostatného bývania spolu s transformáciou inštitucionálnej starostlivosti  na komunitnú 

starostlivosť.  

Banskobystrický samosprávny kraj je prvým krajom, ktorý začal poskytovať službu podpora 

samostatného bývania pre ľudí so zdravotným postihnutím. V rámci procesu deinštitucionalizácie 

bola prirodzeným vyústením postupného posilňovania a začleňovania ľudí so zdravotným postihnutím 

z inštitúcie do bežnej komunity. V súčasnosti poskytuje službu len DSS Slatinka v Lučenci 12 

prijímateľom. Skúsenosti z poskytovania tejto služby chce kraj využiť nielen pri transformácii iných 

zariadení v kraji, ale spoločne s ďalšími poskytovateľmi tejto služby na Slovensku, chce participovať 

aj na jej rozširovaní na Slovensku. V zmysle zákona ide o podpornú sociálnu službu, ktorú od  1. 

januára 2018  je kraj  povinný aj  financovať. Cieľom tejto služby je podporiť schopnosť žiť samostatne 

bežný život a umožniť človeku nezávislý spôsob bývania (ukončiť vzdelanie, nájsť si prácu, vylepšiť 

sociálne kontakty, podpora vzťahov s rodinou, sebareflexia, naučiť sa rozhodovať v každodenných 

situáciách, atď.).  Pri tejto sociálnej službe nie je špecificky definovaná cieľová skupina a nie je ani 

potrebné občanov posudzovať z hľadiska  odkázanosti. O túto službu môže požiadať fyzická osoba v 

nepriaznivej sociálnej situácii, tak ako ich definuje zákon. Táto služba je určená pre viaceré cieľové 

skupiny, najmä pre ľudí so zdravotným postihnutím (žijúci sami alebo v rodine), ľudí odchádzajúcich 

z rôznych inštitúcií: zariadení sociálnych služieb, detských domovov, resocializačných zariadení, ale 

aj  z rodiny v kríze, príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity či seniorov. Poskytovateľ si 

cieľovú skupinu špecifikuje pri registrácii služby a je povinný predstaviť projekt práce s cieľovou 

skupinou. Vzhľadom na široké možnosti tohto druhu sociálnej služby, s ktorým má  BBSK vlastné  

skúsenosti,  je možné ju využiť pre rôzne cieľové skupiny v kraji. 

V súlade s Národnými prioritami aj svojimi vlastnými doterajšími plánmi chce kraj naďalej 

pokračovať v prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, teda 

v deinštitucionalizácii. Kraj je zriaďovateľom 28 zariadení, ktoré majú kapacitu vyššiu ako 40 miest 

v jednom objekte.  Okrem toho v roku 2011 došlo v BBSK k centralizácii - spájaniu rôznych druhov 

ZSS do väčších celkov, čím sa vo viacerých zariadeniach zmiešali rôzne cieľové skupiny prijímateľov. 

Objekty, v ktorých sa pred rokom 2011 poskytovali sociálne služby seniorom sú väčšinou lokalizované 

v miestach s dobrou občianskou vybavenosťou, a existovala tu prirodzená sociálna kontrola zo strany 

seniorov a ich príbuzných. Horšie sú na tom po materiálno-technickej vybavenosti domovy sociálnych 

služieb, v ktorých sa poskytujú sociálne služby občanom so zdravotným postihnutím. Tieto zariadenia 

boli zámerne umiestnené na izolovaných miestach, kde bolo možné klientov oddeliť od bežnej 

spoločnosti (mreže, vysoké ploty, ...).  Aj z týchto dôvodov sa BBSK v procese transformácie prioritne 

zameriava na domovy sociálnych služieb, kde prevažujú dospelí ľudia so zdravotným postihnutím. 

Klientmi týchto zariadení sú prevažne ľudia s mentálnym postihnutím a psychiatrickými diagnózami. 
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Por. 

číslo 

 NÁZOV 

ORGANIZÁCIE 

Kapacita 

zariadenia 

Druhy služieb v objekte 

 DSS ZPB ŠZ RS PSB 

1  DSS Slatinka, Lučenec 78 50 17 0 0 11 

2  DSS HRABINY, Nová 

Baňa 

128 91 0 30 7 0 

3  DSS, Pohorelská Maša 115 115 0 0 0 0 

4  DSS Čeláre - Kirť 106 46 0 60 0 0 

5  DSS FEMINA, Veľký 

Blh 

100 100 0 0 0 0 

6  DSS Libertas, Tuhárske 

námestie 11, Lučenec 

97 97 0 0 0 0 

7  DSS Detva - Piešť II 56 56 0 0 0 0 

8  DSS, Ladomerská Vieska 50 50 0 0 0 0 

Tabuľka 19 Vybrané ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, ktoré sú vhodné na transformáciu. Zdroj: BBSK 

Špecifickou skupinou sú ľudia s poruchami autistického spektra, ktorí potrebujú 

špecializované služby. Takéto služby sú v súčasnosti v kraji veľmi slabo zastúpené. Hlavne rodinní 

príslušníci ľudí s týmto druhom zdravotného postihnutia žiadajú o ich zabezpečenie. Všeobecne 

možno konštatovať, že v kraji chýbajú všetky formy služieb pre ľudí s poruchami autistického spektra. 

V priebehu prípravy koncepcie bola viackrát zdôrazňovaná potreba aktívne sa zamerať aj   na 

cieľovú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím s  psychiatrickými diagnózami. Dôvodom je  

narastajúci počet týchto ľudí v populácii, ako aj  medzi prijímateľmi služieb. V kraji pôsobia 2 

neverejní poskytovatelia, ktorí sa zameriavajú na prácu s ľuďmi s duševným ochorením. Samotný kraj 

má v súčasnosti len 3 ZSS, v ktorých ešte stále prevažujú ľudia s mentálnym resp. kombinovaným 

postihnutím (bývalé DSS pre deti). V ostatných zariadeniach začína prevažovať počet ľudí 

s psychiatrickými problémami a niektoré zariadenia sa plánujú v tomto smere špecializovať.  

V BBSK je dlhodobo nedostatkovou sociálnou službou špecializované sociálne poradenstvo pre 

ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodiny. Rovnako v kraji je registrovaný len jeden 

sprostredkovateľ osobnej asistencie (terénnou aj ambulantnou formou) a jeden poskytovateľ 

sprievodcovskej a predčitateľskej služby.  

Komplexne sú zabezpečené sociálne služby pre ľudí so zrakovým postihnutím vďaka Únii 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V každom okrese poskytujú špecializované poradenské služby, 

sociálnu rehabilitáciu, sprievodcovskú a predčitateľskú službu a  požičovňu pomôcok. Rovnako sú 

v kraji etablované aj ďalšie sieťované organizácie ľudí so zdravotným postihnutím – Slovenský zväz 

telesne postihnutých, Organizácia muskulárnych dystrofikov, SPOSA, ZPMP a podobne. Práve 

v takejto spolupráci, s organizáciami zastupujúcich záujmy ľudí so zdravotným postihnutím, môže kraj 

získavať vhodnú spätnú väzbu a zvyšovať kvalitu a dostupnosť služieb, ktoré obyvatelia skutočne 

potrebujú. 
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Graf 17 Počet vybraných registrovaných sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím, BBSK, december 2018. 

Zdroj: RSPP 

V nasledujúcich podkapitolách bližšie rozoberieme situáciu v poskytovaní služieb pre ľudí 

so zdravotným postihnutím v jednotlivých okresoch. Nebudeme sa zaoberať opatrovateľskou 

službou a službou zariadenia opatrovateľskej služby, pretože v súčasnosti sú poskytované prevažne 

seniorom. V analýzach sa sústredíme na vybrané sociálne služby a upozorníme sociálne služby a ich 

formy, ktoré v daných okresoch absentujú.  

Okrem sociálnych služieb v slovenskej legislatíve, je významnou podpory ľudí so zdravotným 

postihnutím aj systém peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia a systém dôchodkového poistenia, ktorý zahŕňa aj invalidný dôchodok. 

Zameriame sa najmä na počet poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pretože ide 

o veľmi dôležitý progresívny nástroj, ktorý umožňuje aktivizáciu, podporu sociálneho začlenenia a 

nezávislosti človeka so zdravotným postihnutím, podporuje ho v možnosti rozhodovať sa a 

ovplyvňovať plnenie všetkých životných rolí. Osobná asistencia vykonávaná osobným asistentom 

umožňuje občanom so zdravotným postihnutím vzdelávať sa, pracovať a zúčastňovať sa na 

voľnočasových aktivitách.  

Ďalším peňažným príspevkom, ktorý môže byť poskytovaný pri podpore ľudí so zdravotným 

postihnutím je príspevok na opatrovanie. Pri určovaní veľkosti skupiny ľudí so zdravotným 

postihnutím nemáme na Slovensku jednotnú metodiku. Podľa Eurostatu má na Slovensku približne 

14,3 % obyvateľstva medzi 16-64  rokom života nejakú formu zdravotného znevýhodnenia, čo je 

približne 93 tisíc obyvateľov BBSK. Vzhľadom na to, že služby pre seniorov sme analyzovali v 

kapitole vyššie, sústredíme sa najmä sa vekové skupiny detí a dospelých do dovŕšenia dôchodkového 

veku. Odhadované čísla vychádzajú z odborných odhadov v rámci výskumu IVPR a zahŕňajú celé 

spektrum ľudí odkázaných na pomoc inej osoby resp. nejakú formu podpory či kompenzácie. Preto 

nie je nevyhnutné tieto odhady vnímať zároveň ako počet potrebných kapacít zariadení sociálnych 

služieb. Pobytové formy sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím by podľa českých 

sociológov mali byť približne na úrovni 11 miest pre dospelé osoby a 13 miest pre deti a mládež na 10 

000 obyvateľov. 
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Okres Banská Bystrica – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

V okrese Banská Bystrica sídli jeden poskytovateľ služby včasnej intervencie, ktorý ju poskytuje 

ambulantnou aj terénnou formou. Väčšina prijímateľov tejto služby ju má poskytovanú terénnou 

formou, teda v prirodzenom prostredí dieťaťa, v súlade s cieľom a obsahom tejto služby. 

V okrese Banská Bystrica pôsobia 3 zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii BBSK s ich 

strediskami, ktoré poskytujú primárne službu domov sociálnych služieb v celoročnej forme. Každé 

z nich poskytuje aj malý počet miest v ZPS. Dve zariadenia poskytujú ambulantné služby s kapacitou 

53 miest a 17 miest  je v týždennej forme pobytu. Službu domov sociálnych služieb poskytujú aj 4 

neverejní poskytovatelia s celkovou kapacitou 88 miest (z toho 38 miest je s ambulantnou formou) a 1 

obecné zariadenie s kapacitou 9 miest. 

Ambulantné služby, ktoré môžu byť využívané nielen seniormi – denné stacionáre – nie sú veľmi 

v okrese rozšírené. Mesto Banská Bystrica poskytuje túto službu  v dvoch zariadeniach a jeden 

neverejný poskytovateľ  v jednom zariadení, spolu je ich kapacita len 10 miest. 

Zariadenie podporovaného bývania v okrese Banská Bystrica poskytuje mesto Banská 

Bystrica, a to nad rámec svojich zákonných povinností, v kapacite 58 miest v siedmych zariadeniach. 

Okrem toho 4 miesta poskytuje neverejný poskytovateľ. 

Špecializované zariadenie v okrese poskytuje len jeden neverejný poskytovateľ s kapacitou 28 

miest. Toto zariadenie sa špecializuje na starostlivosť o ľudí s Alzheimerovou chorobou.  

 

 

Graf 18 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Banská Bystrica, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

 

 

V okrese Banská Bystrica bolo v roku 2018 135 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu,  z toho 104 bolo vo veku 18-62 rokov, mladšie boli len 4 osoby. Príspevok na opatrovanie 
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poberalo 385 osôb, z toho 134 sa starali o dospelých a 47 o deti. V okrese Banská Bystrica je 

evidovaných 222 neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 2695 dospelých do veku 62 rokov. 

 

Okres 

BANSKÁ 

BYSTRICA 

0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 
18 - 45 

rokov 

46 - 64 

rokov 
SPOLU 

kapacita 

miest  

v DSS, ZPB 

a DS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

234 194 573 1 064 2 065 457 

Tabuľka 20 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Banská Bystrica, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 234 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb v DSS je dokonca mierne nad odhadované potreby. 

Posilniť by bolo potrebné služby podporujúce samostatné bývanie, ako alternatívu k zariadeniam 

podporovaného bývania. Službu ZPB zriaďuje mesto Banská Bystrica a preto by BBSK malo rozvíjať 

tie služby, ktoré sú v kraji nedostatkové – terénne služby, ambulantné služby, službu včasnej 

intervencie a flexibilné formy odľahčovacej služby(uviesť ktoré najmä), ktoré by pomohli rodinám, 

ktoré opatrujú svojho blízkeho. 

 

Okres Banská Štiavnica – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Banskej Bystrice. 

Avšak vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 

V okrese Banská Štiavnica je jedno zariadenie v zriaďovateľskej kompetencii BBSK, ktoré 

poskytuje služby domova sociálnych služieb, ktoré dopĺňajú ZPS, špecializované zariadenie a 

zariadenie podporovaného bývania.  

Ambulantné služby ponúka najmä denný stacionár obecného zriaďovateľa s kapacitou 20, je 

určený najmä pre seniorov. Druhý neverejný poskytovateľ tejto služby sa orientuje na deti a dospelých 

so zdravotným postihnutím. Okrem toho je tu neverejný poskytovateľ domova sociálnych služieb 

s ambulantnou formou s kapacitou 15 miest so zameraním na deti a dospelých so zdravotným 

postihnutím.  
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Graf 19 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Banská Štiavnica, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

 

V okrese Banská Štiavnica v roku 2018 bolo okolo 21 poberateľov peňažného príspevku na 

osobnú asistenciu z toho 17 bolo vo veku 18-62 rokov a žiadne dieťa. Príspevok na opatrovanie 

blízkej osoby poberalo 115 osôb, z toho 47 sa starali o dospelých a 13 o deti. V okrese Banská 

Štiavnica je evidovaných 37 neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 631 dospelých do veku 

62 rokov. 

 

okres 

BANSKÁ 

ŠTIAVNICA 

0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS, DS, 

ŠZ a ZPB 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

31 33 22 60 146 165 

Tabuľka 21 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Banská Štiavnica, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 31 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb je mierne nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú 

miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. V súčasnosti vekové zloženie týchto 

služieb však je v prospech ľudí vo veku nad 62 rokov. Posilniť by bolo potrebné službu, ktorá  

podporuje samostatné bývanie. Kraj by mal rozvíjať služby terénne služby a ambulantné pre vekovú 

skupinu detí a mladých dospelých.  
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Okres Brezno – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Banskej Bystrice. 

Avšak vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. Prihliadajúc 

na veľkosť a tvar okresu, najmä  jeho východná časť by potrebovala posilniť dostupnosť tejto služby. 

V okrese Brezno je kraj zriaďovateľom 4 zariadení poskytujúcich služby domova sociálnych 

služieb. Z toho dve sú kombinované so ZPS. V tomto území je len jedno zariadenie podporovaného 

bývania a má kapacitu 7 miest. 

BBSK je jediným zriaďovateľom špecializovaných zariadení s kapacitou 76 miest (z toho 2 

ambulantnou formou) v okrese.  

Ambulantné služby poskytujú sociálnu službu prevažne pre seniorov. V dvoch obciach sú denné 

stacionáre neverejného poskytovateľa. Vzhľadom na zmeny vo financovaní týchto služieb zo strany 

MPSVR SR a po vzájomnej dohode neverejných poskytovateľov a obcí preberú tieto kapacity obce. 

Preto predpokladáme, že v roku 2019 dôjde v registri k výmazu neverejného poskytovateľa a 

registrované kapacity klesnú na 36 miest.  

 

 

Graf 20 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Brezno, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Brezno v roku 2018 bolo okolo 52 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu z toho 45 bolo vo veku 18-62 rokov a žiadne dieťa. Príspevok na opatrovanie  poberalo 

337 osôb, z toho 126 sa starali o dospelých a 51 o deti. V okrese Brezno je evidovaných 122 

neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 1423 dospelých do veku 62 rokov. 
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Okres 

BREZNO 
0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS, ZPB a 

DS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

130 124 317 579 1 020 335 

Tabuľka 22 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Brezno, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 130 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb je nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú miesta 

naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím v neseniorskom veku. V súčasnosti dve zariadenia 

poskytujú služby primárne pre deti a mladých ľudí. V okrese chýbajú služby, ktoré by posilnili 

samostatné bývanie prípadne zariadenie podporovaného bývania. Kraj by mal rozvíjať služby terénne 

služby a špecializované ambulantné pre vekovú skupinu detí a mladých dospelých, službu včasnej 

intervencie a flexibilné formy odľahčovacej služby(aké sú to) , ktoré by pomohli rodinám, ktoré 

opatrujú svojho blízkeho. 

 

Okres Detva – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Banskej Bystrice. 

Avšak vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 

V okrese Detva sú dve zariadenia poskytujúce službu v domove sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej kompetencii BBSK. Jedno zariadenie je kombinované so ZPS. Druhé poskytuje aj 

týždenný a ambulantný pobyt pre deti a mládež so zdravotným postihnutím. 

Zriaďovateľom špecializovaného zariadenia s kapacitou 22 miest v pobytovej forme je len jeden 

neverejný poskytovateľ. Domov sociálnych služieb s kapacitou 5 miest je doplnkovo poskytovaný aj 

jedným neverejným poskytovateľom. 

V okrese Detva nie je žiadne zariadenie podporovaného bývania a denné stacionáre. 
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Graf 21 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Detva, k 

31.12.2018.Zdroj: RPSS 

V okrese Detva v roku 2018 bolo okolo 23 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu, z toho 20 bolo vo veku 18-62 rokov a žiadne dieťa. Príspevok na opatrovanie poberalo 

259 osôb, z toho 74 sa starali o dospelých a 30 o deti. V okrese BR je evidovaných 76 neplnoletých 

držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 602 dospelých do veku 62 rokov. 

 

Okres 

DETVA 
0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS a ŠZ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

65 60 168 298 591 163 

Tabuľka 23 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Detva, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 65 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb je málo nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú 

miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím v neseniorskom veku. Zariadenie, ktoré 

poskytuje služby primárne pre deti a mladých ľudí, poskytuje dennú a týždennú formu. V okrese 

chýbajú služby, ktoré by posilnili samostatné bývanie, prípadne zariadenie podporovaného bývania. 

Kraj by mal rozvíjať služby terénne služby a služby, ktoré umožnia mladým ľuďom žiť samostatný 

život s primeranou podporou. 

 

Okres Krupina – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Banskej Bystrice. 

Avšak vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 
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V okrese Krupina je BBSK zriaďovateľom dvoch kapacitne menších zariadení, ktoré kombinujú 

službu domov sociálnych služieb so ZPS. Domov sociálnych služieb s kapacitou 4 je doplnkovo 

poskytovaný aj jedným neverejným poskytovateľom. 

Ambulantné služby poskytuje len jeden neverejný poskytovateľ v dennom stacionári s kapacitou 

10 miest, orientuje sa najmä na seniorov.  

V okrese Krupina nie je žiadne zariadenie podporovaného bývania ani špecializované 

zariadenie. 

 

 

Graf 22 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Krupina, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Krupina v roku 2018 bolo okolo 24 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu z toho 19 bolo vo veku 18-62 rokov a jedno dieťa. Príspevok na opatrovanie poberalo 

190 osôb, z toho 68 sa starali o dospelých a 27 o deti. V okrese Krupina je evidovaných 47 

neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 510 dospelých do veku 62 rokov. 

 

Okres 

KRUPINA 
0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

48 49 118 196 411 64 

Tabuľka 24 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Krupina, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 48 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   
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Počet pobytových celoročných služieb približne zodpovedá odhadovaným potrebám, pri 

predpoklade, že sú miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí ešte nedovŕšili 

dôchodkový vek. V okrese chýbajú služby, ktoré by posilnili podporu samostatného bývania prípadne 

zariadenie podporovaného bývania. Rovnako sú nedostatočné aj kapacity ambulantných služieb 

a odľahčovacia služba, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho blízkeho. 

 

Okres Lučenec – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Hnúšte. Avšak 

vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 

V meste Lučenec sú dve veľké zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii BBSK – DSS 

LIBERTAS a DSS Slatinka a ich strediská. DSS LIBERTAS poskytuje najmä službu v domove 

sociálnych služieb (celoročný pobyt DSS s kapacitou 236 na piatich adresách) aj služby ZPS 

(celoročný pobyt 171 miest). Zariadenie DSS Slatinka poskytuje širšie spektrum služieb pre ľudí so 

zdravotným postihnutím. Vzhľadom na prebiehajúcu transformáciu zariadenia, aktuálne poskytujú 

okrem domova sociálnych služieb (39 miest celoročný pobyt, 10 miest týždenný pobyt a  4 miesta 

ambulantná forma), 4 zariadenia podporovaného bývania (s celkovou kapacitou 29 miest) a terénnu 

službu podpora samostatného bývania. 

Ambulantné služby sú poskytované v dvoch obciach, ide o denné stacionáre neverejných 

poskytovateľov. 

Okrese Lučenec nie je žiadne špecializované zariadenie.  

 

Graf 23 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Lučenec, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Lučenec v roku 2018 bolo okolo 143 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu z toho 102 bolo vo veku 18-62 rokov a 3 deti. Príspevok na opatrovanie poberalo 1341 

osôb, z toho 372 sa starali o dospelých a 77 o deti. V okrese Lučenec je evidovaných 205 neplnoletých 

držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 2724 dospelých do veku 62 rokov. Toto je v porovnaní inými 
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okresmi dosť vysoké percento, predpokladáme, že je to dané veľkým počtom klientov ZSS, ktorí majú 

trvalý, prípadne prechodný pobyt v ZSS. 

 

okres LUČENEC 0 – 6 rokov 
7 - 17 

rokov 

18 - 45 

rokov 

46 - 64 

rokov 
SPOLU 

kapacita miest  

v DSS, ZPB a 

DS 

odhadovaný počet 

odkázaných 
164 163 384 668 1 349 361 

Tabuľka 25 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Lučenec, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 164 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa, najmä 

vzhľadom na geografickú polohu, resp. vzdialenosť od jeho sídla.   

Počet pobytových celoročných služieb je vysoko nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú 

miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. Tento stav je  zdedený z minulosti, keď  

sa v jednom meste skoncentrovali dve veľké zariadenia. V okrese by sa mohli posilniť služby podpora 

samostatného bývania, prípadne zariadenie podporovaného bývania. Kraj by mal rozvíjať služby 

špecializované  ambulantné aj pobytové pre vekovú skupinu detí a mladých dospelých, službu včasnej 

intervencie a flexibilné formy odľahčovacej služby, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho 

blízkeho. 

 

Okres Poltár – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Hnúšte. Avšak 

vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 

Sociálnu službu v zariadení domov sociálnych služieb poskytujú v okrese Poltár traja 

zriaďovatelia – neverejný poskytovateľ (kapacita 10, celoročný pobyt), poskytovateľ zriadený BBSK 

(kapacita 20, celoročný pobyt a kombinovaný so ZPS) a poskytovateľ zriadený obcou (kapacita 9 

v celoročnej forme a 3 ambulantnej). 

V okrese nie je žiadne zariadenie podporovaného bývania, špecializované zariadenie ani 

denný stacionár. 
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Graf 24 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Poltár, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Poltár v roku 2018 bolo 36 poberateľov peňažného príspevku na osobnú asistenciu 

z toho 30 bolo vo veku 18-62 rokov a žiadne dieťa. Príspevok na opatrovanie poberalo 340 osôb, 

z toho 86 sa starali o dospelých a 25 o deti. V okrese PT je evidovaných 48 neplnoletých držiteľov 

preukazu ŤZP/ŤZP S a 672 dospelých do veku 62 rokov. 

 

okres POLTÁR 
0 – 6 

rokov 

7 - 17 

rokov 

18 - 45 

rokov 

46 - 64 

rokov 
SPOLU 

kapacita miest  

v DSS 

odhadovaný počet 

odkázaných 
42 43 111 202 398 42 

Tabuľka 26 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Poltár, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 42 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb je mierne pod odhadované potreby. V okrese chýbajú 

služby, ktoré by posilnili samostatné bývanie,  prípadne zariadenie podporovaného bývania, ale 

rovnako aj služby ambulantného a terénneho charakteru. Je pravdepodobné, že dopyt po pobytových 

službách dokážu uspokojiť veľké zariadenia v neďalekom meste Lučenec. Práve preto by mal byť 

dôraz na služby poskytované ambulantnou a terénnou formou. Rovnako by boli pomocou flexibilné 

formy odľahčovacej služby, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho blízkeho. 

 

Okres Revúca – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Hnúšte. Avšak 

vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa nie je tento rozsah dostatočný. 

V okrese Revúca je BBSK zriaďovateľom jedného zariadenia v Tornali. V jednom 

veľkokapacitnom zariadení sa poskytujú služby v domove sociálnych služieb, kapacita 80 miest, v 
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zariadení podporovaného bývania, kapacita 16 miest a v zariadení pre seniorov, kapacita 79 miest. 

V súčasnosti by už nebolo možné v jednej budove poskytovať rôzne druhy sociálnych služieb v takej 

kapacite, t.j. presahujúcej 40 miest. 

Ambulantné služby ponúkajú v dvoch obciach denné stacionáre, ide o  obecných poskytovateľov 

s kapacitou 55 miest.  

V okrese Revúca sú registrované ešte piati poskytovatelia sociálnej služby v domove sociálnych 

služieb. Tri  majú  ambulantnú formu o  kapacite 36 miest a dve  sú poskytované  celoročnou 

pobytovou formou s kapacitou 70 miest. V okrese nie je žiadne špecializované zariadenie. 

 

Graf 25 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Revúca, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Revúca v roku 2018 bolo okolo 40 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu z toho 29 bolo vo veku 18-62 rokov a dve deti. Príspevok na opatrovanie poberalo 311 

osôb, z toho 124 sa starali o dospelých a 50 o deti. V okrese Revúca je evidovaných 97 neplnoletých 

držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 1120 dospelých do veku 62 rokov. 

 

Okres 

REVÚCA 
0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS, ZPB a 

DS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

102 99 209 341 751 151 

Tabuľka 27 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Revúca, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 102 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb približne spĺňajú odhadované potreby, pri predpoklade, že 

sú miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. Problémom však je, že všetky pobytové 
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služby sú koncentrované v jednom meste. Preto by bolo potrebné posilniť podporu samostatného 

bývania a  zariadenie podporovaného bývania. Kraj by mal rozvíjať terénne služby a ambulantné pre 

vekovú skupinu detí a mladých dospelých. Rovnako by boli pomocou flexibilné formy odľahčovacej 

služby, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho blízkeho. 

 

Okres Rimavská Sobota – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Hnúšte. Avšak 

vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný.  

V okrese Rimavská Sobota je 5 zariadení v zriaďovateľskej kompetencii BBSK. Len zariadenie 

vo Veľkom Blhu poskytuje sociálnu službu v domove sociálnych služieb, v celoročnej forme pobytu, 

s  kapacitou 100 miest. Všetky ostatné sú kombinované so ZPS. 

Ambulantné služby ponúkajú v okrese dvaja neverejní poskytovatelia formou denného 

stacionára s kapacitou 32 miest. Jeden z nich sa zameriava na ľudí s duševnými ochoreniami, druhý 

na ľudí so zdravotným postihnutím. 

Jediné zariadenie podporovaného bývania poskytuje neverejný poskytovateľ, ktorý sa 

zameriava na podporu ľudí s duševnými ochoreniami. Kapacita zariadenia je 14 miest. Tento 

neverejný poskytovateľ, poskytuje aj služby v rehabilitačnom stredisku, s kapacitou 5 klientov, 

ambulantnou formou.  

 

Graf 26 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Rimavská Sobota, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

V okrese Rimavská Sobota  v roku 2018 bolo okolo 153 poberateľov peňažného príspevku na 

osobnú asistenciu,  z toho 101 bolo vo veku 18-62 rokov a 2 deti. Príspevok na opatrovanie poberalo 

478 osôb, z toho 368 sa starali o dospelých a 110 o deti. V okrese Rimavská Sobota je evidovaných 

257 neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 2174 dospelých do veku 62 rokov. 
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Okres  

RIMAVSKÁ SOBOTA 

0 – 6 

rokov 

7 - 17 

rokov 

18 - 45 

rokov 

46 - 64 

rokov 
SPOLU 

kapacita miest 

v DSS, ZPB, RS 

a DS 

odhadovaný počet 

odkázaných 
213 212 442 721 1 588 367 

Tabuľka 28 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Rimavská Sobota, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 213 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa, najmä 

na rozlohu okresu a vzdelanosti, ako aj veľkosť potencionálnej skupiny prijímateľov.   

Počet pobytových celoročných služieb je nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú miesta 

naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. V okrese veľmi chýbajú služby, ktoré by posilnili 

samostatné bývanie prípadne zariadenie podporovaného bývania. Kraj by mal rozvíjať terénne služby 

a ambulantné pre vekovú skupinu detí a mladých dospelých. Veľmi by pomohli flexibilné formy 

odľahčovacej služby, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho blízkeho. 

 

Okres Veľký Krtíš – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Hnúšte. Avšak 

vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 

Sociálne služby pre ľudí so zdravotným postihnutím v okrese Veľký Krtíš sa opierajú najmä o dve 

zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii BBSK – v meste Veľký Krtíš a v obci Čeláre – Kirť. Obe 

zariadenia poskytujú sociálne služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. 

Jedno zariadenie je kombinované so ZPS (52 miest) a druhé s jediným špecializovaným zariadením 

s kapacitou 60 miest v okrese. Služba je určená pre ľudí s duševnými poruchami, s poruchami 

správania a pre občanov s Huntingtonovou chorobou a schizofréniou. 

Ambulantné služby ponúkali v jedenástich obciach denné stacionáre – 8 obecní a 3 neverejní 

poskytovatelia v celkovej kapacite 178 miest. Najmä u verejných poskytovateľov sú stacionáre 

orientované najmä na starostlivosť o seniorov. 

V okrese nie je žiadne zariadenie podporovaného bývania. 
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Graf 27 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Veľký Krtíš, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

V okrese Veľký Krtíš v roku 2018 bolo okolo 55 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu z toho 43 bolo vo veku 18-62 rokov a žiadne dieťa. Príspevok na opatrovanie poberalo 

217 osôb, z toho 175 sa starali o dospelých a 42 o deti. V okrese Veľký Krtíš je evidovaných 104 

neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 1871 dospelých do veku 62 rokov.  

 

okres 

VEĽKÝ 

KRTÍŠ 

0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS, ŠZ a 

DS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

85 85 231 419 820 374 

Tabuľka 29 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Veľký Krtíš, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 85 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa 

a najmä na vzdialenosť na dochádzanie.  

Počet pobytových celoročných služieb je mierne nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú 

miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. Jedno zariadenie sa plánuje špecializovať 

na služby pre ľudí s psychiatrickými ochoreniami. Ambulantné služby, zriadené prevažne miestnymi 

samosprávami, sú skôr zamerané na seniorov alebo dospelých. Preto bude potrebné podporiť 

ambulantné služby pre deti a mladých ľudí. V okrese chýbajú služby, ktoré by posilnili samostatné 

bývanie a zariadenie podporovaného bývania. Prínosnými by boli flexibilné formy odľahčovacej 

služby, ktoré by pomohli rodinám opatrujúcim svojho blízkeho. 
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Okres Zvolen – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Banskej Bystrice. 

Vzhľadom na prijateľnú vzdialenosť je táto sociálna služba  dostupná aj pre  rodiny z okresu Zvolen, 

ktoré tvoria  druhú najpočetnejšiu skupinu  tohto poskytovateľa.  

Priamo vo Zvolene a blízkej Zvolenskej Slatine poskytujú služby 4 zariadenia v zriaďovateľskej 

kompetencii BBSK. Tri z nich poskytujú služby  v domove sociálnych služieb s kapacitou 125 miest, 

celoročnou pobytovou formou. Dve zariadenia sú kombinované so službou ZPS. Jedno zariadenie je 

kombinované so špecializovaným zariadením, avšak s minimálnou kapacitou 6 miest. Ide o služby 

určené pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím, poskytované ambulantnou formou. Rovnako 

nízky počet je poskytovaný aj v DSS,   týždennou formou.  

V okrese nie je žiadne zariadenie podporovaného bývania. 

Ambulantné služby v denných stacionároch prakticky neexistujú – len jedno miesto na celý 

okres.  

Neverejný poskytovateľ, ktorý podporuje ľudí s psychiatrickými ochoreniami prevádzkuje 

rehabilitačné stredisko s kapacitou 15 miest,  ambulantnou formou. 

 

Graf 28 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Zvolen, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Zvolen v roku 2018 bolo okolo 121 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu z toho 94 bolo vo veku 18-62 rokov a jedno dieťa. Príspevok na opatrovanie poberalo 

354 osôb, z toho 109 sa starali o dospelých a 52 o deti. V okrese Zvolen je evidovaných 181 

neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 1622 dospelých do veku 62 rokov. 
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Okres 

ZVOLEN 
0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita miest 

v DSS, DS a 

ŠZ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

140 131 360 642 1 273 182 

Tabuľka 30 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Zvolen, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 140 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa. 

Napriek geografickej blízkosti mesta Banská Bystrica, kde sídli jeden poskytovateľ, by bolo vhodné 

uvažovať vytvorení služby aj v tomto okrese.  

Počet pobytových celoročných služieb totožných s odhadovanou potrebou, pri predpoklade, že sú 

miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. V okrese však chýbajú služby, ktoré by 

posilnili samostatné bývanie, prípadne zariadenie podporovaného bývania. Kraj by mal rozvíjať 

terénne a ambulantné služby a  pre vekovú skupinu detí a mladých dospelých. Veľmi by pomohli 

flexibilné formy odľahčovacej služby, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho blízkeho.  

 

Okres Žarnovica – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie v tomto okrese nie sú zabezpečované žiadnym poskytovateľom. Ide 

o jediný okres v BBSK, v ktorom táto služba úplne absentuje. 

V okrese Žarnovica je najvýraznejším poskytovateľom rôznych služieb pre deti aj dospelých so 

zdravotným postihnutím veľkokapacitné zariadenie DSS Hrabiny, v zriaďovateľskej kompetencii 

BBSK.  V rámci sociálnej služby v zariadení domov sociálnych služieb poskytuje 91 miest (z toho: 

38 miest celoročný pobyt, 36 miest týždenný pobyt a 17 miest ambulantná forma). Pre deti a mládež s 

pervazívnou vývinovou poruchou (autizmus) poskytujú služby v  špecializovanom zariadení – 26 

miest (z toho kapacita 16 miest-celoročný pobyt, 7-týždňový pobyt a 3-ambulantná forma). DSS 

Hrabiny poskytujú aj 7 miest v rehabilitačnom stredisku,  ambulantnou formou. Tieto služby ešte 

dopĺňajú 4 miesta v rámci zariadenia podporovaného bývania.  

Okrem DSS Hrabiny službu zariadenie podporovaného bývania poskytuje v kraji len  jeden 

neverejný poskytovateľ, v kapacitou 24 miest.  

Dvaja registrovaní poskytovatelia služieb v špecializovanom zariadení sa špecializujú na služby 

pre seniorov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia, spolu prevádzkujú 24 miest.  

Iné druhy ambulantných služieb sú ponúkané v kapacite 5 miest v dennom stacionári jedným 

neverejným poskytovateľom, ktorý sa  viac orientuje na starostlivosť o seniorov. 
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Graf 29 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Žarnovica, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Žarnovica v roku 2018 bolo okolo 27 poberateľov peňažného príspevku na osobnú 

asistenciu vo veku 18-62 rokov. Príspevok na opatrovanie poberalo 294 osôb, z toho 79 sa starali 

o dospelých a 24 o deti. V okrese Žarnovica je evidovaných 86 neplnoletých držiteľov preukazu 

ŤZP/ŤZP S a 1028 dospelých do veku 62 rokov. 

 

okres 

ŽARNOVICA 
0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 

kapacita 

miest v DSS, 

ZPB, ŠZ a DS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

51 51 35 93 230 257 

Tabuľka 31 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Žarnovica, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 51 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb je vysoko nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú 

miesta naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. Je to dané najmä prítomnosťou jedného 

veľkokapacitného zariadenia pre deti a mladých ľudí v malom okrese. Nevýhodou je tiež, že služby sú 

koncentrované na jednom mieste. Kraj by mal rozvíjať terénne služby a špecializované ambulantné  

služby pre vekovú skupinu detí a mladých dospelých. Bolo by žiadúce, aby kraj podporil aj flexibilné 

formy odľahčovacej služby, ktoré by pomohli rodinám, ktoré opatrujú svojho blízkeho. 
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Okres Žiar nad Hronom – ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

Služby včasnej intervencie terénnou formou zabezpečuje poskytovateľ z Banskej Bystrice. 

Avšak vzhľadom na vzdialenosť a kapacity poskytovateľa tento rozsah nie je dostatočný. 

Ambulantné služby ponúka v kapacite 12 miest len jeden denný stacionár neverejného 

poskytovateľa, ktorý sa profiluje pre ľudí so zdravotným postihnutím. 

V okrese Žiar nad Hronom nie je žiadne zariadenie podporovaného bývania. 

Sociálne služby v domove sociálnych služieb poskytujú 3 zariadenia v zriaďovateľskej 

kompetencii BBSK – v Žiari nad Hronom, Kremnici a Ladomerskej Vieske. V pobytovej forme ide 

o 166 miest a 16 miest v ambulantnej forme pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Zariadenia 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej kompetencii BBSK, v Žiari a Kremnici poskytujú aj služby ZPS 

v jednom objekte. 

V okrese Žiar nad Hronom je registrované špecializované zariadenie obecným zriaďovateľom 

v kapacite 43 miest. Toto zariadenie poskytuje služby ľuďom s Alzheimerovou chorobou. 

 

 

Graf 30 Počet vybraných registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou, okres Žiar nad Hronom, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

V okrese Žiar nad Hronom v roku 2018 bolo okolo 54 poberateľov peňažného príspevku na 

osobnú asistenciu z toho 39 bolo vo veku 18-62 rokov a žiadne dieťa. Príspevok na opatrovanie 

poberalo 371 osôb, z toho 170 sa starali o dospelých a 46 o deti. V okrese BR je evidovaných 136 

neplnoletých držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP S a 1477 dospelých do veku 62 rokov. 
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okres  

ŽIAR NAD 

HRONOM 

0 – 6 rokov 7 - 17 rokov 18 - 45 rokov 46 - 64 rokov SPOLU 
kapacita miest 

v DSS 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

96 91 62 167 416 237 

Tabuľka 32 Predpokladaný počet detí a dospelých so zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, 

okres Žiar nad Hronom, 2018. Zdroj: vlastné výpočty 

Podľa odhadov APPVI je 96 detí, ktoré majú rizikový vývin alebo zdravotné postihnutie a služba 

včasnej intervencie, ktorá by bola pre nich potrebná, prevyšuje súčasné kapacity poskytovateľa.   

Počet pobytových celoročných služieb je nad odhadované potreby, pri predpoklade, že sú miesta 

naozaj obsadené ľuďmi so zdravotným postihnutím. V okrese chýbajú služby ako je podpora 

samostatného bývania a zariadenie podporovaného bývania. Kraj by mal rozvíjať terénne 

a ambulantné služby pre vekovú skupinu detí a mladých dospelých so zdravotným postihnutím.  
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4.2 Spoločné charakteristiky pre cieľovú skupinu ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ 

A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

V nepriaznivej a krízovej sociálnej situácii sa môže počas života ocitnúť ktokoľvek z obyvateľov, 

pričom dôvody môžu byť veľmi rôznorodé, od  straty zamestnania a následne aj bývania, neriešenia 

svojich problémov, zadĺženia, závislosti od návykových látok, úmrtia najbližších osôb, ochorenia, až 

po narodenie sa v osade alebo inom segregovanom prostredí. –z dôvodu nejakej tragédie, zlých 

rozhodnutí, ochorenia, či narodením sa do prostredia generačnej chudoby. Ide o jednotlivcov, rodiny 

alebo komunity v kríze, deti v systéme náhradnej starostlivosti, deti opúšťajúce detské domovy, 

ľudí bez domova alebo ohrozených stratou bývania, týrané osoby, ľudí so závislosťami, ľudí po 

návrate z výkonu trestu, osoby ohrozené chudobou resp. žijúce pod hranicou chudoby, ľudí 

žijúcich v segregovanom prostredí, ľudí  pracujúcich v sex biznise, ľudí s rôznymi 

psychiatrickými diagnózami. Kombinácií faktorov socio-ekonomických a osobných je nekonečné 

množstvo. Napriek zložitosti a rôznorodosti  problémov tejto cieľovej skupiny sú služby sociálnej 

prevencie a krízovej intervencie najmenej rozvinutým podsystémom sociálnych služieb, a zároveň 

finančne najmenej stabilným. 

Vzhľadom na komplexnosť problémov ľudí v krízovej situácii, je poskytnutie sociálnej služby len 

jedným z podporných opatrení. V tejto oblasti vstupujú do podpory aj opatrenia SPOD a SK, či práca 

a aktivity inštitúcii z iných rezortov, napr. vnútra, školstva, zdravotníctva alebo spravodlivosti. 

V snahe eliminovať v spoločnosti negatívne javy a situácie, ktoré sme vyššie opísali, prioritou by mala 

byť prevencia. Sociálnou prevenciou sú všetky aktivity, ktorými sa posilňuje komunita, aby zvládla 

zmeny vonkajšieho prostredia, predovšetkým dopady týchto zmien na ohrozené skupiny obyvateľstva. 

Špecifikum služieb krízovej intervencie je aj skutočnosť, že prijímatelia týchto služieb sú 

kvantitatívne oveľa menšou skupinou oproti prijímateľom služieb starostlivosti, či prevenčných 

aktivít. Potrebujú však osobitné programy a špecialistov, ktorí dokážu ľudí v kríze mobilizovať a 

aktivizovať v prospech riešenia ich krízovej situácie. Špecifikom služieb krízovej intervencie je, že 

pre jednotlivé rizikové skupiny je potrebné vypracovať, resp. revidovať existujúce národné programy 

a k nim odpovedajúce „balíčky služieb“, aby sa dosiahol očakávaný účel.  

Zákon o sociálnych službách definuje nasledovné sociálne služby krízovej intervencie, ktoré sa 

poskytujú pre fyzické osoby na riešenie rôznych nepriaznivých situácií: 

 terénna sociálna služba krízovej intervencie 

 nízkoprahové denné centrum  

 integračné centrum 

 komunitné centrum 

 nocľaháreň 

 útulok 

 domova na polceste  

 nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 

 zariadenia núdzového bývania 

 

Na riešení niektorých nepriaznivých situácii sa môžu podieľať aj podporné sociálne služby a to 

najmä stredisko osobnej hygieny, práčovňa či jedáleň. Medzi podpornými službami je aj podpora 
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samostatného bývania, ktorú BBSK zatiaľ poskytuje len cez jedného poskytovateľa ľuďom so 

zdravotným postihnutím, ale má potenciál podporiť rôzne skupiny ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri 

hospodárení s peniazmi, podporu pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, či pri 

predchádzaní a riešení krízových situácií. 

Vyššie územné celky majú zodpovednosť za zabezpečenie sociálnej služby v útulku, v domove 

na polceste, v zariadení núdzového bývania a podpory samostatného bývania. Miestne 

samosprávy majú poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom 

dennom centre, nocľahárni, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a terénnej sociálnej služby 

krízovej intervencie.  

Od roku 2012 začalo MPSVR SR participovať na financovaní vybraných zariadení služieb krízovej 

intervencie, ktoré zriadila obec. Ide o nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového 

bývania. Neverejným poskytovateľom je poskytovaný finančný príspevok z MPSVR výlučne na 

nocľaháreň. Výška finančného príspevku (120 eur) sa však roky nemenila a v súčasnosti dostatočne 

nepokrýva bežné náklady poskytovateľov.  

Pokiaľ ide terénnu sociálnu prácu a službu komunitných centier, tie sú posledných 5 rokov 

financované prevažne zo zdrojov Európskej únie a štát ani samospráva výrazne neparticipuje na ich 

financovaní. Pre udržateľnosť týchto služieb bude nevyhnutné nastaviť spôsob financovania do 

budúcich rokov. 

V tejto časti sa venujeme  vybavenosti služieb krízovej intervencie v území BBSK.  

 

 

Graf 31 Kapacita zariadení služieb krízovej Intervencie a rozdelenie podľa zriaďovateľa, k 31.12.2018, BBSK. Zdroj: 

BBSK 

  

Z prieskumu, ktorý realizovala Nezávislá platforma SocioFórum v roku 2017 vyplýva, že porovnaní  

s inými krajmi má BBSK najvyššiu kapacitu miest v útulkoch a nedostatočnú kapacitu v domove na 

polceste. Pri prepočte na 10 000 obyvateľov možno BBSK vo vybavenosti týmito tromi druhmi služieb 

(útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania) považovať za najlepšie vybavený kraj na 

Slovensku. 
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Graf 32 Porovnanie kapacity vybraných druhov zariadení služieb krízovej intervencie v jednotlivých krajoch, k 31. 12. 

2017 Zdroj: Nezávislá platforma SocioFórum 

V ďalšom grafe predstavujeme počet registrovaných druhov služieb krízovej intervencie 

v jednotlivých okresoch. Vychádzali sme z registra, ktorý vedie BBSK. V registri sú služby 

v komunitnom centre niektorých poskytovateľov registrované duplicitne, nakoľko osobitne si 

registrujú ambulantnú aj terénnu formu tejto služby.   

402

186

343

221

351

244

140
194

18

24

35

7

122

26

4

28

84

63

144

23

103

140

125

81

0

100

200

300

400

500

600

BBSK BSK KSK NSK PSK TSK TTSK ZSK

Kapacita vybraných druhov zariadení krízovej intervencie

ÚTULOK DOMOV NA POLCESTE ZARIADENIE NÚDZOV0HO BÝVANIA



 

80 

 

 

Graf 33 Počet registrovaných poskytovateľov služieb krízovej intervencie, podľa okresov, k 31. 12. 2018. Zdroj: Register 

BBSK 

 

Z grafu vyplýva, že v okrese Detva nie sú poskytované žiadne služby krízovej intervencie. 

Vybavenosť týmito službami je veľmi nízka aj v okrese Žarnovica a prekvapivo aj v okrese Zvolen, 

keďže vo väčších mestách sa očakáva vyššia potreba po týchto druhoch služieb. 

Pri  potrebe vybavenosti kraja resp. okresov jednotlivými službami krízovej intervencie sme 

vychádzali z  návrhu orientačného štandardu vybavenosti obcí, miest a regiónov, ako ho definovali 

českí sociológovia. V prípade podpory žien, ktoré zažívajú násilie sme sa opierali o minimálny 

štandard definovaný Radou Európy. Tieto čísla jednoznačne ukazujú, že aj keď dostupnosť týchto 

služieb je v celoslovenskom merítku primeraná, v praxi nie je stále dostatočná.   

V ďalšej časti budeme analyzovať vybavenosť týchto sociálnych služieb v okresoch kraja a to 

z hľadiska jednotlivých cieľových skupín. 

Postupne sa pristavíme pri viacerých cieľových skupinách a službách pre nich v kraji. 

 

Ľudia bez domova 

Posledné sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 sa po prvýkrát zameralo aj na 

zisťovanie počtu ľudí bez domova. Podľa výsledkov bolo v BBSK 1072 ľudí (621 mužov a 451 žien) 
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rozpoznaných bez domova na základe konceptu sekundárneho bezdomovectva. Išlo o osoby sčítané v 

obydlí mimo bytového fondu, v hromadnom ubytovacom zariadení dočasného ubytovania 

(nocľaháreň, domov na polceste, útulok, ubytovňa pre ľudí bez domova, zariadenia pre ľudí bez 

domova), bez prístrešia a vo fiktívnom dome. Výraz fiktívny dom sa používal vtedy, ak osoba  

nebývala v byte alebo dome. Dôvodom bola skutočnosť, že formálne musí byť každý obyvateľ sčítaný 

v byte a byt v dome13. 

 

Graf 34 Počet ľudí bez domova v okresoch BBSK, Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov 2011 Zdroj: Štatistický úrad SR, 

Datacube 

Verejnosť najčastejšie spája s touto cieľovou skupinou sociálnu službu nocľaháreň. V kraji 

s trinástimi okresmi je táto služba dostupná len v 5 mestách, ale niektorých mestách sa táto služba 

poskytuje len v zimných mesiacoch. Podľa orientačného štandardu by vybavenosť sociálnou službou 

v nocľahárni mala byť 7 miest na 10 000 obyvateľov, resp. v meste, ktoré má 20 000 obyvateľov by 

bola vhodná kapacita približne 20 miest. V súčasnosti je kapacita 80 miest v nocľahárňach v BBSK 

pri prepočte na 10 000 obyvateľov 1,53 miest. Z miest, ktoré majú nad 20 000 obyvateľov nocľaháreň 

nemá Zvolen a Žiar nad Hronom, ktorý má tesne pod 20 000 obyvateľov.  

Nedostatok tejto služby by bolo možné akceptovať, ak by samosprávy mali rozvinutú sieť služieb 

umožňujúcich celoročný a 24-hodinový prístup k bývaniu. Základným druhom služby, ktorý 

zabezpečuje tieto požiadavky, je sociálna služba poskytovaná v útulku. Vybavenosť touto službou je 

v BBSK najlepšia na Slovensku a je takmer na úrovni odporúčaných štandardov – 6,13 miest na 10 

000 obyvateľov, odporúčaných je 7 miest. Viac ako tretina všetkých kapacít je na území mesta Banská 

Bystrica. Na druhej strane v okresoch Brezno, Detva, Poltár, Revúca a Veľký Krtíš táto služba  úplne 

absentuje.  

Odborníci sa zhodujú na tom, že problém bezdomovectva je potrebné riešiť komplexne a bez 

vyriešenia najdôležitejšieho faktora, ktorým je bývanie nie je predpoklad, že človek bez domova 

posunie ďalej. V tejto súvislosti majú sociálne služby len obmedzené možnosti a je potrebné sa 

                                                 
13 Ivančíková, Ľ.– Škápik, P. (2015): „Sčítanie   bezdomovcov ako účasť posledného cenzu“. In: Transformácia 

slovenskej spoločnosti vo svetle výsledkov posledných troch populačných cenzov. Slovenská demografická a  

štatistická spoločnosť, 
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zaoberať možnosťami sociálneho nájomného bývania a jeho dostupnosti aj pre nízkopríjmové 

skupiny.  

Sociálne služby, ktorými je možné pomáhať tejto cieľovej skupine sú podporné sociálne služby 

ako napr. strediská osobnej hygieny, práčovne, jedálne, denné centrá a podporu samostatného 

bývania. Významnou pomocou môže byť aj špecializované sociálne poradenstvo, ktoré v súčasnosti 

pre túto cieľovú skupinu neposkytuje žiadny poskytovateľ v BBSK. Základné sociálne poradenstvo 

by im malo byť poskytnuté na obecných úradoch a u poskytovateľov sociálnych služieb krízovej 

intervencie. 

 

Ženy zažívajúce násilie a ich deti 

Pri určovaní potreby služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sme sa opierali o  návrhy 

štandardov komplexnej podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie14, ktoré vychádzajú jednak z 

minimálnych štandardov Rady Európy, medzinárodných dohovorov a praktických skúseností a potrieb 

v slovenskom prostredí. Typ zariadenia  nazývaný „Bezpečný ženský dom“ by mal mať kapacitu 

primeranú vzhľadom na svoje špecifické ciele a charakteristiky najviac 10 rodinných miest (1 rodinné 

miesto = 1 žena + priemerný počet detí na 1 ženu, teda úhrnná plodnosť, teda približne 1,5), resp. s nie 

viac ako 25 - 35 ženami a ich deťmi. Takáto kapacita bezpečného ženského domu je optimálna. Vyšší 

počet žien a ich detí v jednom bezpečnom  ženskom dome sa neodporúča aj z hľadiska kvality 

komunitného života v dome a zaistenia  bezpečia.  

Z hľadiska cieľovej skupiny sa bezpečným ženským domov najviac približuje sociálna služba 

zariadenie núdzového bývania. V BBSK je v súčasnosti táto služba poskytovaná v piatich okresoch 

v celkovej kapacite 84 miest. Podľa odporúčaní by sa táto kapacita mala pohybovať na úrovni 66 

rodinných miest resp. 150 miest (matiek a detí vrátane). Je zrejmé, že táto služba by potrebovala 

posilniť a to nielen kapacitne, ale aj z hľadiska minimálnych štandardov.  

Spektrum služieb podporujúcich túto cieľovú skupinu by mal zahŕňať tiesňovú linku (na národnej 

úrovni) s 24-hodinovou dostupnosťou, 1 poradenské centrum pre ženy na 50 000 obyvateľov, čiže 

v BBSK 7 poradní a minimálne 1 centrum pre ženy so skúsenosťou so znásilnením.  Dnes je jediným 

poskytovateľom špecializovaného sociálneho poradenstva pre túto cieľovú skupinu len jeden 

subjekt – Centrum sociálnych služieb KA v Krupine a to len pre okresy Krupina a Zvolen. Tento 

poskytovateľ sa nachádza aj v zozname akreditovaných subjektov poskytujúcich pomoc obetiam 

trestných činov podľa zákona č. 274/2017 Zz o obetiach trestných činov (tiež len pre okresy KA a 

ZV). V Banskej Bystrici pôsobí aj pobočka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia, ktorá 

poskytuje najmä poradenstvo a aj krízovú pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných 

technológii. Od konca roka 2018 zriadilo MV v rámci Národného projektu Zlepšenie prístupu obetí 

trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete kontaktný bod v krajskom meste, 

ktoré bude poskytovať svoje služby obetiam trestných činov. 

 

                                                 
14 

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_prevencie/dokument_standardy_komplexnej_podpory_a_ochrany_

zien_zazivajucich_nasilie.pdf  

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_prevencie/dokument_standardy_komplexnej_podpory_a_ochrany_zien_zazivajucich_nasilie.pdf
https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_prevencie/dokument_standardy_komplexnej_podpory_a_ochrany_zien_zazivajucich_nasilie.pdf
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Mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti  

Ústavná starostlivosť v detskom domove sa pre dieťa končí dosiahnutím plnoletosti alebo 

predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku. Detský domov môže utvoriť podmienky na 

predĺženie jeho pobytu v prípade, že študuje najviac o 24 mesiacov, resp. do veku 25 rokov. Pri 

odchode z detského domova je poskytovaný mladému dospelému občanovi jednorazový finančný 

príspevok (v sume desaťnásobku životného minima pre nezaopatrené dieťa, toho času v sume 904,20 

Eur) s cieľom uľahčiť jeho osamostatňovanie.  

Aj deti v náhradnej starostlivosti sú pri dosiahnutí dospelosti pripravované na osamostatnenie. 

Tento proces je aj oficiálne zakotvený v Pláne prípravy na osamostatnenie. Obsahuje popis 

predpokladaného spôsobu zabezpečenia si bývania, zamestnania, stanovisko rodiny k osamostatneniu 

a návrh foriem vyplatenia príspevkov, ktoré sa dieťaťu poskytujú pri odchode. Mladí ľudia, u ktorých 

sú odkázaní na pomoc iných osôb, sú najčastejšie umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb (DSS 

a ZPB). Ide najmä o mladých ľudí s rôznym zdravotným postihnutím, vrátane psychiatrických diagnóz 

alebo s poruchami správania.  

V roku 2017 publikoval IVPR výsledky výskumu, ktorý sa zaoberal okrem iného aj formami 

bývania mladých odchovancov. Výskumná vzorka zahŕňala 390 mladých ľudí, ktorí odišli v priebehu 

rokov 2015-201615. Podľa tohto výskumu takmer polovica všetkých mladých mala ako prvé bývanie 

po odchode z detského domova podnájom, väčšinou s inou osobou (kamarát/ka, partner/ka). 

Dvadsaťdva percent rieši svoje bývanie s rodinou (starí rodičia, súrodenci, príbuzní rodičov). Približne 

9 % mladých využilo služby domova na polceste. Iné formy zariadení sociálnych služieb boli využité 

len v 1,8% (DSS) a 1,6% (ZPB, ZNB, útulok) prípadoch. Výskumom sa zistilo, že viac ako polovica 

z nich zmenila formu bývania v prvých mesiacoch po odchode a len necelé percento skončilo do dvoch 

rokov bez strechy nad hlavou. Miesto bývania menili najmä tí, ktorí bývali v útulkoch, podnájmoch 

s kamarátmi, domovoch na polceste a ubytovniach. V rámci plánu prípravy na osamostatnenie sa 

v BBSK len 30% mladým ľuďom podarilo pri odchode z detského domova  zabezpečiť zamestnanie.  

Nízky počet mladých, ktorí skončili bez strechy nad hlavou vo výskume IVPR môže byť daný 

tým, že sa jedná len  o výskumnú vzorku, ktorá aspoň rok po opustení detského domova udržiavala 

s jeho zamestnancami nejaký kontakt. Tento predpoklad podporuje aj fakt, že pri sčítaní ľudí bez 

domova bývajúcich v rôznych zariadeniach (ubytovne, útulky, nemocnice, domovy na polceste, 

krízové strediska a iné) sa ukázalo, že 9% z nich tvorili ľudia s predchádzajúcim pobytom v detskom 

domove. Jednalo sa najmä o mladšie vekové ročníky. Z ľudí, sčítaných na ulici, tvorila táto podskupina 

7% osôb16.  

Z BBSK boli ku koncu roka 2018 registrovaní len dvaja neverejní poskytovatelia domova na 

polceste, s kapacitou 8 a 10 miest a jeden neverejní poskytovateľ špecializovaného sociálneho 

poradenstva pre cieľovú skupinu mladých žien z dysfunkčných rodín a po ukončení pobytu 

v detskom domove. Kapacita 18 miest približne zodpovedá 9 % mladých, ktorí podľa výskumu využijú 

služby domovov na polceste. Táto služba je využívaná aj vo vyššej miere mladými, ktorí opúšťajú 

resocializačné zariadenie, či iné obdobné zariadenia SPOD. V prípade BBSK to je zároveň aj 

maximálna hranica, keďže viac miest nie je. Narastá potom záujem o na iné zariadenia sociálnych 

služieb, najmä ZPB, a teda aj potrebu rozhodovať v správnom konaní o odkázanosti mladého človeka, 

ktorý musí dosiahnuť aspoň druhý stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Útulok nie je z hľadiska 

                                                 
15 https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2017/Fico/dd_iprod_zamestnanost.pdf 
16 https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Ondrusova/vu_ludia_bez_domova.pdf  

https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2015/Ondrusova/vu_ludia_bez_domova.pdf
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cieľovej skupiny nevhodná služba. Problémom je aj geografické rozloženie služby domova na 

polceste. Obidve zariadenia sa nachádzajú v malých obciach, od seba vzdialených 70 km v okresoch 

Žarnovica a Zvolen. Aj tejto cieľovej skupine by sme mohli adekvátne pomôcť, ak by boli k dispozícii  

nájomné  sociálne byty a služby podporovaného zamestnávania.  

 

Marginalizované rómske komunity 

Sociálne služby, ktoré majú podporiť ľudí dlhodobo žijúcich v priestorovo segregovanom 

prostredí generačnej chudoby, sú na Slovensku dlhodobo financované z národnej úrovne cez národné 

projekty z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Ide najmä o komunitné centrá a terénnu 

sociálnu prácu obcí. 

Problémy ľudí žijúcich v tomto prostredí presahujú možnosti VÚC na komplexné riešenie. Za 

najdôležitejšie považujeme aktívny prístup BBSK vo vytvorení platformy na pravidelnú komunikáciu 

všetkých zapojených inštitúcii a stakeholderov vrátane organizácii zastupujúcich Rómov. Takáto 

platforma by pomohla nielen vzájomnej informovanosti odborníkov, ale aj podpore miestnej 

samosprávy (najmä preto, že vo viac ako polovici obcí je prítomná rómska komunita, zároveň viac ako 

80 % obcí sú malé obce, pod 1000 obyvateľov). BBSK môže zároveň efektívnejšie prenášať skúsenosti 

a potreby z terénu a praxe do diskusií na národnej úrovni pri nastavovaní legislatívy či  pri ďalšom 

čerpaní štrukturálnych fondov. 

 

Ostatné skupiny v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii 

V úvode tejto kapitoly sme menovali viacero skupín, ktoré by mali byť v centre záujmu služieb 

krízovej intervencie. Špecializovaná podpora poskytovaná sociálnymi službami pre ľudí závislých na 

návykových látkach, alebo pracujúcich v sex biznise, či po výkone trestu v BBSK neexistuje. 

V Banskej Bystrici ale poskytuje svoje služby centrum pre liečbu drogových závislostí a následnú 

resocializáciu odporúčajú klientom absolvovať mimo svojho prirodzeného prostredia. Je častým 

javom, že títo ľudia sa v život ohrozujúcich situáciách dostávajú do kontaktu s ÚBBSK ako žiadatelia 

o pobytové služby, či už v zariadení útulku alebo do domova sociálnych služieb. Tieto zariadenia však 

nie sú pripravené poskytnúť týmto klientom vysoko špecializovanú podporu a v mnohých prípadoch 

je aj nevhodné kombinovať ľudí s rôznymi problémami v jednom zariadení.  

Krízová situácia, do ktorej sa dostávajú ľudia a je potrebné im urýchlene poskytnúť sociálnu 

službu, je najčastejšie spôsobená s ich psychiatrickou diagnózou. Ide až o 78 % umiestnených klientov 

v zariadeniach v zriaďovateľskej kompetencii BBSK. V desiatich percentách prípadov je situácia 

spôsobená alkoholizmom, iné závislosti sú dôvodom len v necelom percente prípadov. Takmer 9% 

umiestnení je riešením problému bezdomovectva.   

 

Okrem subjektov pôsobiacich v sociálnych služieb považujeme za dôležité pôsobenie iných 

subjektov, ktoré môžu spolupracovať na riešení nepriaznivých a krízových sociálnych situáciií tejto 

cieľovej skupiny. Ide najmä o rôzne úrovne útvarov UPSVAR (8 úradov sociálnych vecí a rodiny a ich 

pracoviská a detašované pracoviská), dve regionálne pracoviská Úradu splnomocnenca vlády pre 

rómske komunity či Centrá právnej pomoci. V BBSK pôsobia tri kancelárie Centra právnej pomoci 

- Banská Bystrica, Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota a sedem konzultačných pracovísk - Brezno, 

Detva, Jelšava, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Fiľakovo a Jelšava.   
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Podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v BBSK  s a za také považuje 5 okresov – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská 

Sobota a Veľký Krtíš. Základným kritériom je miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z 

disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorá bola dlhšie obdobie vyššia ako 1,5-násobok 

priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zoznam najmenej rozvinutých 

okresov vedie ÚPSVAR. 

Akčné plány rozvoja najmenej rozvinutých okresov v sebe zahŕňajú opatrenia na podporu 

sociálnej ekonomiky, využívanie všetkých dostupných nástrojov a opatrení trhu práce. Rovnako si 

dávajú za cieľ budovanie regionálnych vzdelávacích centier a tréningových centier na zabezpečenie 

ďalšieho vzdelávania dospelých, ktoré bude orientované na jednoduché praktické zručnosti, ktoré budú 

môcť uchádzači o zamestnanie využiť napríklad v sociálnych podnikoch. Väčšina sa dotkla aj otázky 

bývania a vo svojich akčných plánoch by chceli podporiť výstavbu sociálnych nájomných bytov, či 

podporiť sociálne znevýhodnené obyvateľstvo pri svojpomocnom budovaní, či rekonštrukcii svojho 

bývania, prípadne poskytovať právne poradenstvo pri riešení bytovej otázky občanom.  

Vo vzťahu k udržateľnému vývoju zamestnanosti väčšie okresy (LC, RS) chcú v spolupráci 

s BBSK prehodnotiť nastavenie stredného školstva. Chcú podporovať technické vzdelávanie už na 

základných školách. Ďalšie okresy vidia potrebu zvýšiť kapacity materských a základných škôl 

a zlepšiť prechod detí z predprimárneho na primárne vzdelávanie. Okresy sa chcú v zapojiť do 

overovania pilotného modelu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so ŠVVP, ktorého cieľom má 

byť zníženie zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl. Gesciu nad týmto opatrením má ÚSVRK 

a MŠVVŠ SR.  

Z tejto oblasti je aj opatrenie okresu Rimavská Sobota - Podpora budovania integrovaných  centier  

inkluzívnej  výchovy s dôrazom na vzdelávanie a základné zručnosti a návyky detí a mladých v 

mestách a obciach okresu pre rozvoj technických a manuálnych zručností – min. 4 ZŠ alebo MŠ v 

okrese. Cieľom je zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vzdelaniu a výchove detí zo znevýhodnených 

sociálnych skupín prostredníctvom celodenných aktivít s dôrazom na získanie základných zručností a 

návykov, ako aj manuálnych a technických  zručností  (dielne,  športoviská, zdravotná prevencia a i.). 

Poskytujú zázemie na realizáciu neformálnych kurzov „praktického života“ pre starších. Tento model 

by v spolupráci s terénnou sociálnou prácou alebo komunitným centrom mohol byť inšpiratívnym aj 

pre iných. 

Akčné plány najmenej rozvinutých okresov sa dotkli priamo aj rozvoja sociálnych služieb pre ľudí 

v krízovej situácii. V okrese Poltár by chceli podporiť vybudovanie krízového centra v reakcii na 

zvyšujúci sa počet ľudí v ohrození straty bývania. V okrese Revúca si dali za cieľ podporiť vznik 6 

komunitných centier. Okres Veľký Krtíš plánuje podporiť existujúce komunitné centrá a podporiť 

rozvoj terénnej sociálnej práce v prostredí MRK. A napokon v okrese Lučenec by chceli využiť 

podporu na rekonštrukciu strediska sociálnych služieb, kde sa poskytujú aj služby strediska osobnej 

hygieny a práčovňa. 
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Okres Banská Bystrica – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 35 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Banská Bystrica, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

Z podporných služieb v okrese Banská Bystrica sú  zaregistrované služby stredisko osobnej 

hygieny, práčovňa a dve jedálne. 

Podporu v rámci národných projektov podporených zo štrukturálnych fondov cez MV čerpá 

jeden poskytovateľ komunitného centra - Krajská asociácia rómskych iniciatív – KARI. 

 

Okres Banská Štiavnica  - ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 36 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Banská Štiavnica, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

Z podporných služieb v okrese Banská Štiavnica nie je zaregistrovaná žiadna relevantná služba.  

V Atlase rómskych komunít je uvedených 5 obcí s prítomnosťou rómskej komunity. Základnú 

službu zameranú na podporu tejto skupiny – komunitné centrum, však poskytujú len dve – mesto 
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Banská Štiavnica a obec Prenčov. Do národných projektov určených na podporu terénnej sociálnej 

práce sa zapojila len obec Prenčov. 

 

Okres Brezno - ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 37 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Brezno, k 31.12.2018. Zdroj: 

RPSS 

 

Z podporných služieb v okrese Brezno nie je zaregistrovaná žiadna relevantná služba.  

Službu komunitné centrum poskytuje obec Pohorelá a 2 neverejní poskytovatelia v iných obciach. 

Pohorelá a jeden z poskytovateľ sú podporení cez IA MPSVR SR. Do národného projektu podpora 

TSP v obciach sa zapojili 3 obce – Čierny Balog, Valaská a Šumiac a jeden neverejný poskytovateľ 

Združenie mladých Rómov z Valaskej. Okrem nich TSP cez projekt MV realizujú ešte 4 ďalšie obce. 

V Atlase rómskych komunít je uvedených až 17 obcí. 

 

Okres Detva – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII  

V okrese Detva nie je zaregistrovaná žiadna služby krízovej intervencie ani žiadna podporná 

služba. V Atlase rómskych komunít sa nachádzajú 4 obce. Do dvoch národných projektov IA MPSVR 

SR sú zapojené len tri. 
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Okres Krupina - ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 38 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Krupina, k 31.12.2018. Zdroj: 

RPSS 

Z podporných služieb v okrese Krupina nie je zaregistrovaná žiadna služba.  

V okrese Krupina nie sú poskytované žiadne podporné služby nemajú ani žiadne komunitné 

centrum, napriek tomu, že 18 obcí je uvedených v Atlase rómskych komunít. Šesť z nich využilo 

podporu z  NP TSP cez IA MPSVR.  

 

Okres Lučenec – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 39 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Lučenec, k 31.12.2018. Zdroj: 

RPSS 

Z podporných služieb v okrese Lučenec sú zaregistrované služby stredisko osobnej hygieny, 

práčovňa a dve jedálne V okrese je zaregistrovaná aj služba podpora samostatného bývania, ktorú 

využívajú najmä ľudia so zdravotným postihnutím, ale táto služba má potenciál byť podporou aj pre 

iné cieľové skupiny. 
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Cez národné projekty je zapojených viacero obcí a dvaja neverejní poskytovatelia. Terénnu 

sociálnu prácu poskytuje 15 samospráv (13 cez IA a 2 cez MV). Okrem toho 6 poskytovateľov vďaka 

podpore cez IA MPSVR prevádzkuje komunitné centrá resp. v jednom prípade nízkoprahové denné 

centrum. 

 

Okres Poltár – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

V okrese Poltár zo spektra sociálnych služieb krízovej intervencie je registrované len komunitné 

centrum v štyroch lokalitách a z toho 4 poskytovateľmi, terénnou a ambulantnou formou, v 4 obciach. 

Všetky sú financované cez IA MPSVR SR. 

Z podporných sociálnych služieb, ktoré môžu pomôcť aj tejto cieľovej skupine, v okrese Poltár je 

registrovaná len 1 služba – práčovňa.  

Podľa atlasu rómskych komunít je však v tomto okrese ešte ďalších 5 obcí s prítomnosťou 

marginalizovanej rómskej komunity a sú bez akejkoľvek sociálnej služby. Niektoré z nich využívajú 

podporu na poskytovanie terénnej sociálnej práce – 9 obcí cez IA MPSVR a 1 obec cez MV. 

 

Okres Revúca – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

V okrese Revúca je registrované len komunitné centrum v troch lokalitách je zaregistrované 3 

poskytovateľmi terénnou a ambulantnou formou. Pracujú vďaka podpore zo štrukturálnych fondov. 

Z podporných služieb v okrese RA nie je zaregistrovaná žiadna relevantná služba.  

Podľa atlasu rómskych komunít je však v tomto okrese ešte ďalších 27 obcí s prítomnosťou 

marginalizovanej rómskej komunity. Niekde sa obce zapojili do národných projektov na podporu 

terénnej sociálnej práce (10+2). 

 

Okres Rimavská Sobota – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 40 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Rimavská Sobota, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

Z podporných služieb v okrese Rimavská Sobota sú zaregistrované služby stredisko osobnej 

hygieny a práčovňa. V okrese je zaregistrovaná aj služba podpora samostatného bývania, ktorú 
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využívajú najmä ľudia so zdravotným postihnutím, ale táto služba má potenciál byť podporou aj pre 

iné cieľové skupiny. 

Službu komunitné centrum poskytujú - 2 neverejní poskytovatelia v 3 obciach vďaka zapojeniu 

sa do NP cez IA MPSVR. Napriek tomu, že v Atlase RK je uvedených až 72 obcí okresu sa do podpory 

TSP zapojilo  len 21 obcí cez IA MPSVR a 1 obec cez MV. 

 

Okres Veľký Krtíš - ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 41 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Veľký Krtíš, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

Z podporných služieb v okrese Veľký Krtíš nie sú zaregistrované žiadne služby.  

V Atlase rómskych komunít je uvedených 35 obcí. Službu komunitné centrum poskytujú 2 

verejní a 2 neverejní poskytovatelia v troch mestách - Veľký Krtíš – 2x, Hrušov, Veľké Zlievce. Dvaja 

z nich získali podporu cez IA MPSVR SR. Šesť obcí je zapojených do TSP cez IA MSPVR. 
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Okres Zvolen – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 42 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Zvolen, k 31.12.2018. Zdroj: 

RPSS 

Z podporných služieb v okrese Zvolen sú zaregistrované služby strediska osobnej hygieny (2 

poskytovatelia), práčovňa a jedáleň. V rámci TSP cez IA MPSVR SR je zapojené mesto Zvolen a 

Zvolenská Slatina. Službu komunitného centra poskytuje mesto Zvolen a robí tak vďaka podpore cez 

IA MPSVR SR. 

 

Okres Žarnovica – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Graf 43 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Žarnovica, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

Z podporných služieb v okrese Žarnovica sú zaregistrované služby stredisko osobnej hygieny 

a práčovňa. V okrese je zaregistrovaná aj služba podpora samostatného bývania, ktorú využívajú 

najmä ľudia so zdravotným postihnutím, ale táto služba má potenciál byť podporou aj pre iné cieľové 

skupiny. 

Sedem obci sa nachádza v Atlase rómskych komunít, ale napriek tomu v okrese nikto neposkytuje 

službu komunitného centra a nikto ani nie je zapojený do žiadneho projektu na podporu TSP. 
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Okres Žiar nad Hronom – ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ 

SITUÁCII 

 

Graf 44 Počet vybraných registrovaných služieb krízovej intervencie a ich kapacita, okres Žiar nad Hronom, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

V okrese Žiar na Hronom  je zaregistrovaná sociálna služba v útulku v piatich zariadeniach 

s kapacitou 72 a sedem nízkoprahových denných centier. 

Z podporných služieb sa v okrese prevádzkuje len stredisko osobnej hygieny. 

Službu komunitné centrum poskytujú v okrese Žiar nad Hronom - 3 verejní poskytovatelia v 3 

lokalitách a 1 neverejní v 7 lokalitách. Dvaja z nich získali podporu cez IA MPSVR SR. Do NP TSP 

cez IA MPSVR SR sa zapojili tri samosprávy - Žiar nad Hronom, Jánova Lehota, Stará Kremnička. V 

Atlase rómskych komunít sa nachádza 12 obcí okresu. 
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Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

Zákon o sociálnych službách pozná niekoľko druhov sociálnych služieb, ktoré majú pomáhať 

rodinám s deťmi: 

 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa – je v kompetencii miestnej samosprávy 

zabezpečovať túto službu. Ide o dočasnú podporu rodine pri starostlivosti o dieťa 

v mimoriadnych situáciách (choroba, úraz, pôrod, narodenie troch detí súčasne,...). 

Zaregistrovanú ju má len mesto Brezno. 

 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti – v celej Slovenskej republike sa už prakticky 

neposkytuje. V BBSK bolo posledné takéto zariadenie zrušené v roku 2012. 

 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - podpora pri 

starostlivosti o dieťa, ak sa rodič pripravuje na zamestnanie. Túto službu má zaregistrovanú len 

mesto Brezno a jeden neverejný poskytovateľ z Banskej Bystrice, ktorý ju poskytuje 

ambulantnou aj terénnou formou. 

 Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov (jasle) 

 Služba včasnej intervencie – venovali sme sa jej pri službách pre osoby so zdravotným 

postihnutím. 

Od roku 2017 sa z týchto služieb najviac rozvíjali zariadenia starostlivosti o dieťa do 3 rokov, 

vo verejnosti známe ako „jasle“ Slovenská republika sa rozhodla zaradiť túto službu do systému 

sociálnych služieb a nie do školských resp. zdravotníckych zariadení, čím nasmerovala aj finančnú 

podporu zo štrukturálnych fondov na ich podporu resp. na podporu rodín do rezortu MPSVR SR, aby 

si  rodičia detí mohli dovoliť platiť služby v tomto zariadení. Tieto kroky súvisia so snahou zvýšiť 

zamestnanosť žien a zaškolenosť detí v nižšom veku, aby sme sa priblížili priemeru EÚ.  

Prvé kapacity v jasliach v BBSK vznikli v roku 2017 (60 miest). Ku koncu roka   2018 bolo 

celkom zaregistrovaných 22 poskytovateľov a 386 miest. Najväčší počet, podľa očakávaní, je v okrese 

Banská Bystrica. Ďalší záujem je aj v menších mestách. Záujem  o túto službu bude závisieť od 

možnosti matiek sa zamestnať a výšky finančného príjmu domácností. 

 

Graf 45 Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov – počet registrovaných poskytovateľov a kapacita miest  k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS  
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4.3 Spoločné charakteristiky pre cieľovú skupinu SENIORI 

Výraznou skupinou obyvateľov, ktorí sú prijímateľmi alebo potencionálnymi prijímateľmi 

sociálnych služieb, sú ľudia v seniorskom veku. V zmysle zákona o sociálnych službách sú služby pre 

seniorov primárne v kompetencii miestnej samosprávy. Najčastejšie hovoríme o službách domácej 

opatrovateľskej služby (terénna forma), denný stacionár (ambulantná forma), zariadenia pre 

seniorov, prípadne zariadenie opatrovateľskej služby (prevažne celoročná pobytová forma). Tieto 

služby vhodne dopĺňajú aj sociálne služby v jedálni, dennom centre, práčovni a prepravná služba, 

ktorej význam sa zvyšuje najmä v regiónoch, kde je horšie dopravné spojenie. Práve tieto služby by 

mali byť základom pre pokrytie potrieb seniorov, ktorí už sú odkázaní na pomoc inej osoby, v ich 

lokálnom prostredí. Pri potrebe špecializovanej starostlivosti nastupuje zodpovednosť vyššieho 

územného celku, ktorý má podľa zákona v kompetencii sociálnu službu v špecializovanom zariadení. 

Okrem sociálnych služieb je alternatívou pre zotrvanie seniora odkázaného na pomoc inej osoby 

vo svojom prirodzenom prostredí aj poberanie peňažného príspevku na opatrovanie. Tento 

príspevok poskytuje fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará o človeka odkázaného na opatrovanie, 

príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Novela zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia z roku 2018 určila maximálnu výšku 

tohto príspevku na 369,36 eur pri opatrovaní jednej osoby a 492,34 eur pri opatrovaní dvoch osôb. 

Výška príspevku sa určuje individuálne a to v závislosti od viacerých kritérií, napr. kto opatruje 

odkázanú fyzickú osobu, či je opatrovateľ v produktívnom veku alebo poberateľ dôchodkovej dávky, 

od výšky príjmu opatrovanej osoby a opatrovateľa, prípadne, či opatrovaná osoba je prijímateľom 

sociálnych služieb. V septembri 2018 bol počet poberateľov, ktorí opatrujú osoby v seniorskom veku, 

3324. Tento počet sa v posledných dvoch rokoch výrazne nemenil. V súvislosti so sociálnymi 

službami je dôležité sledovať aj túto cieľovú skupinu, pretože poberatelia príspevku na opatrovanie sú 

potencionálnymi žiadateľmi sociálnych služieb, hlavne v tých prípadoch, ak dôjde k výraznému 

zhoršeniu zdravotného stavu opatrovanej osoby alebo opatrovateľ nie je schopný sa postarať o 

opatrovanú osobu z rôznych iných dôvodov. 

 

 

Graf 46 Vývoj počtu poberateľov príspevku na opatrovanie osôb vo veku nad 62 rokov, 2016 – 2018, BBSK. Zdroj: 

ÚPSVR SR 

Tento príspevok sa môže vzhľadom na jeho výšku stať  v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou 

resp. nízkymi mzdami stáva ďalším možným zdrojom príjmu v domácnostiach.  
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Poberatelia tohto peňažného príspevku majú nárok na odľahčovaciu službu podľa druhu 

a formy, ktorú si opatrovaná osoba vybrala (napr. pobytová forma v zariadení  opatrovateľskej 

služby). Ide o akúsi „dovolenku“ či alternatívu pre opatrovateľa v prípade, že on sám potrebuje nielen 

oddych, ale častokrát aj riešiť vlastný zdravotný stav. Pre nedostatok voľných miest v zariadeniach pre 

seniorov je takmer nemožné pre opatrovateľov odľahčovaciu službu získať v čase, keď ju potrebujú. 

Na druhej strane sú o tejto možnosti tak opatrovaná osoba ako aj  „rodinní opatrovatelia“, málo 

informovaní. Preto mnohí z nich o odľahčovaciu službu nežiadajú a mnohokrát sú prekvapení, že za 

sociálnu službu, ktorá je im v rámci odľahčovania poskytovaná, sú povinní platiť úhradu. Nízky 

záujem potvrdzujú aj štatistické údaje, posledné z  roku 2013, podľa ktorých len 117 prijímateľom sa 

poskytovala odľahčovacia služba. Pri počte takmer 55 000 opatrovaných v rámci peňažného príspevku 

na opatrovanie je to veľmi nízky počet. 

V podpore cieľovej skupiny seniorov je veľmi dôležitá prevencia inštitucionalizácie seniorov 

a podpora aktívneho starnutia. Toto však nie je systematicky riešené a jednotliví aktéri v regióne 

nie sú dostatočne koordinovaní. V menších sídlach fungujú prirodzené vzťahy a sociálna kontrola, ale 

stále viac sa ukazuje potreba podpory prevencie a najmä cielené vyhľadávanie osamelých seniorov. 

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2011 v siedmych okresoch BBSK tvorili jednočlenné domácnosti 

až tretinu všetkých domácností a intenzita vytvárania takýchto domácností rastie vekom17. Osamelo 

žijúci seniori  môžu byť pri zhoršení zdravotného stavu odkázaní len na starostlivosť sociálnych 

služieb, a to aj v prípadoch, keď sa zhoršeniu situácie dalo predísť. Preto je potrebné podporiť 

prevenciu a depistáž medzi osamelo žijúcimi seniormi. 

Jedným z riešení pre osamelých a odkázaných seniorov je aj poskytovanie sociálnej služby s 

použitím telekomunikačných technológií, konkrétne monitorovanie a signalizácia potreby. Táto 

sociálna služba však nie je dostupná v celom území BBSK, nakoľko ju majú zaregistrovanú len tri 

mestá (Banská Bystrica, Brezno a Lučenec) a poskytujú ju Banská Bystrica a Lučenec. 

Zákon o sociálnych službách upravuje aj tzv. podporné služby a viaceré z nich môžu byť užitočné 

aj pre seniorov ako napr. denné centrum, či sociálna služba jedálne.  

Napriek tomu, že primárne patria sociálne služby pre seniorov do pôsobnosti miestnej 

samosprávy, situáciu v BBSK možno z tohto hľadiska považovať za špecifickú. Až 40,21 % kapacít 

zariadení pre seniorov je v zriaďovateľskej kompetencii BBSK, a teda ich nefinancujú miestne 

samosprávy, ale samosprávny kraj. Kapacita zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej kompetencii 

obcí tvorí len necelú štvrtinu všetkých miest v kraji. Najväčším zriaďovateľom medzi obcami/mestami 

je mesto Banská Bystrica (majú až 117 miest). Za ním však nenasleduje druhé najväčšie mesto, ale 

mesto Detva a Fiľakovo a obce ako Očová, Hajnáčka, Prenčov či Jánova Lehota. Z celkového počtu 

516 obcí a miest poskytuje tento druh služby len 6 miest (z toho 4 okresné mestá) a 7 obcí. Toto 

rozloženie je v porovnaní s inými krajmi na Slovensku netradičné a je výzvou pre kraj a miestne 

samosprávy. 

 

 

 

 

                                                 
17 http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_rodin.pdf  

http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_rodin.pdf
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Verejní (kraj) 

Verejní 

(obec/mesto) Neverejní 
Celková 

kapacita Kapacita v % Kapacita v % Kapacita v % 

Banskobystrický 

kraj 840 40,21% 517 24,75% 732 35,04% 2089 

Bratislavsky kraj 158 7,02% 1552 68,98% 540 24,00% 2250 

Košický kraj 340 14,74% 808 35,04% 1158 50,22% 2306 

Nitriansky kraj 348 12,88% 893 33,05% 1461 54,07% 2702 

Prešovský kraj 81 3,19% 987 38,89% 1470 57,92% 2538 

Trenčiansky kraj 0 0,00% 1100 44,64% 1364 55,36% 2464 

Trnavský kraj 157 5,29% 1699 57,24% 1112 37,47% 2968 

Žilinský kraj 447 22,70% 602 30,57% 920 46,72% 1969 

Tabuľka 33 Porovnanie kapacity zariadení pre seniorov podľa zriaďovateľa v jednotlivých krajoch, jún 2018 Zdroj: 

Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb 

Nedostatok kapacít v zariadeniach pre seniorov je dlhodobý a uvedomujú si to všetky samosprávy. 

Zatiaľ však zodpovednosť miestnej samosprávy za poskytovanie služieb v zariadeniach pre seniorov 

do značnej miery preberá BBSK. Z celkového počtu umiestnených občanov v ZSS BBSK až 50,8 % 

tvoria osoby v zariadeniach pre seniorov (1134 osôb). Napriek tomu, že táto oblasť patrí do 

kompetencie miest a obcí, BBSK má záujem aktívne podporovať subjekty, ktoré sa rozhodnú 

poskytovať tieto služby. 

V analýze sme sa venovali aj poskytovaniu domácej opatrovateľskej služby, ktorá rovnako patrí 

do výlučnej pôsobnosti obcí a miest. Z celkového počtu obcí a miest, ktorých je  516 v kraji, má túto 

sociálnu službu registrovanú len 133 obcí a miest. K objektivizácii počtu poskytovateľov domácej 

opatrovateľskej služby je však potrebné uviesť, že pre väčšinu samospráv, najmä obcí, je poskytovanie 

tejto služby naviazané na možnosť čerpania podpory zo štrukturálnych fondov, ktoré zachraňujú 

kritickú situáciu v poskytovaní a financovaní domácej opatrovateľskej služby zo strany lokálnej 

samosprávy. Aj v rokoch 2015 až 2018 bola táto sociálna služba podporená v rámci Národného 

projektu podpora opatrovateľskej služby a v lete 2018 bola vyhlásená dopytová výzva s rovnakým 

cieľom. Ak nedôjde v tejto oblasti k zásadnej systémovej zmene aj na národnej úrovni, vrátane 

financovania, počet opatrovaných odkázaných ľudí bude neustále klesať.  
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Graf 47 Počet poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby, k 31.12.2018. Zdroj: BBSK 

Ak by sme vychádzali z registra poskytovateľov sociálnych služieb, obecní poskytovatelia 

domácej opatrovateľskej služby majú jasnú prevahu vzhľadom na ich celkový počet 133. Pri overovaní 

skutkového stavu sa ukázalo, že len 71 obecných samospráv aj v súčasnosti poskytuje  domácu 

opatrovateľskú službu, pričom malé obce ju poskytujú s jednou opatrovateľkou a s jedným 

opatrovaným občanom, pokiaľ krajské mesto  má (k 6.12.2018) až 72 opatrovateľov a 135 

opatrovaných občanov. Ďalších 16 obcí potvrdilo záujem začať službu znovu poskytovať v krátkom 

čase (do 3 mesiacov), 46 obcí, ktoré službu majú registrovanú a v decembri ju neposkytovali, nevedeli 

svoje plány konkretizovať alebo čakajú na možnosti pokračujúcej podpory zo štrukturálnych fondov. 

Predpokladáme, že ak obce nebudú mať podporené projekty v dopytových výzvach alebo v národnom 

projekte, v roku 2019 sa zníži počet obcí, ktoré budú registrované ako poskytovatelia domácej 

opatrovateľskej služby. V kraji pôsobí 79 neverejných poskytovateľov domácej opatrovateľskej 

služby, z toho 32 je registrovaných v BBSK a 46 poskytovateľov má registráciu v inom kraji, ale svoje 

služby poskytuje aj na území BBSK. 

V kraji je veľmi nerovnomerne zastúpená aj sociálna služba v zariadeniach opatrovateľskej 

služby. Práve táto sociálna služba by mala pomôcť tým  obyvateľom, ktorí potrebujú dočasne a akútne 

riešiť situáciu starostlivosti o seniora, a to aj v prípadoch absencie poskytnutia zdravotnej starostlivosti 

na oddeleniach dlhodobo chorých v zdravotníckych zariadeniach. Niektorí seniori sa po pobyte v ZOS 

vracajú do svojho domáceho prostredia, ale veľká skupina z nich odchádza do iných celoročných 

pobytových  služieb. 

Ako vyplýva z  Akčných plánov  najmenej rozvinutých okresov a z komunitných plánov 

niektorých samospráv, obce a mestá sú si vedomé svojich povinností a plánujú rozvíjať pobytové 

služby pre seniorov. Úlohu kraja vidíme v aktívnej spolupráci a v podpore  obcí pri príprave 

projektových zámerov, či už po odbornej stránke alebo zdieľaním vlastných skúseností so 

štrukturálnymi fondami. Táto vzájomná spolupráca podporí rozvoj siete verejných služieb pre 

seniorov. Regionálna a miestna samospráva môže svoje skúsenosti (či už pozitívne alebo negatívne) z 

poskytovania sociálnych služieb pre seniorov a súčasného rozdelenia zákonných kompetencií uplatniť 

aj pri tvorbe novej legislatívy, osobitne pri koncipovaní dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.  
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V nasledujúcich podkapitolách sme analyzovali jednotlivé okresy z hľadiska  

zaregistrovaných sociálnych služieb a ich kapacít ako aj z hľadiska prevalencie počtu seniorov 

odkázaných na pomoc inej osoby.  

Pri odhadoch potrieb sociálnych služieb v závislosti od miery odkázanosti seniora na pomoc pri 

sebaobsluhe sa budeme opierať o odhady sociológov Víška a Průšu. Vzhľadom na to, že ide 

o prieskumy z Čiech, ktoré sa opierajú o ich systém odkázanosti a určujú štyri skupiny seniorov, ktorí 

budú potrebovať nejakú formu podpory. Tieto stupne môžeme aplikovať na slovenskú šesťstupňovú 

posudkovú škálu nasledovne:  

 minimálna miera podpory / 1. stupeň 

 ľahká miera podpory / 2. stupeň 

 stredná miera podpory / 3.- 4. stupeň 

 ťažká miera podpory / 5. – 6. stupeň 

V nasledujúcej tabuľke sú odhady podielu obyvateľstva vo veku nad 65 rokov, ktorý sú odkázaní 

na pomoc inej osoby. 

 

 65 - 69 70-74 75 - 79 80-84 85-89 90+ 

spolu 3,00 % 7,00 % 10,50 % 15,50 % 27,00 % 80,00 % 

minimálna 1,50 % 3,00 % 4,00 % 6,50 % 9,00 % 20,00 % 

ľahká 1,50 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % 8,00 % 20,00 % 

stredná   2,00 % 3,00 % 4,00 % 8,00 % 20,00 % 

ťažká     0,50 % 1,00 % 2,00 % 20,00 % 

Tabuľka 34 Údaje vymedzujúce potrebu sociálnych služieb vo väzbe na mieru odkázanosti a veku osôb vyššieho veku 

Zdroj: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf  

Predpokladá sa, že seniorom, ktorí potrebujú  nižší rozsah podpory, by mohla byť poskytovaná 

pomoc priamo v domácnosti prostredníctvom neformálnej podpory rodiny alebo blízkeho okolia, a to 

aj s využitím rôznych podporných služieb a iných bežných verejných služieb dostupných pre všetkých 

obyvateľov. Práve tejto skupine seniorov by sa mala venovať pozornosť a je potrebné realizovať 

dostupné prevenčné aktivity, vrátane ich vyhľadávania, aby sa včas zachytil ich zhoršujúci sa stav a 

nezvýšilo sa riziko, ktorý súvisí so samotou. 

Odhadovaný počet seniorov s ľahkou odkázanosťou  ukazuje na potencionálnu potrebu, ktorú 

môže naplniť profesionálna domáca opatrovateľská služba prípadne starostlivosť silného rodinného 

zázemie s podporou odborných služieb – zdravotníckych a sociálnych. Pri poskytovaní 

opatrovateľskej služby nemusí senior mať zazmluvnený taký počet hodín, aký mu podľa posúdenia 

prináleží. Nemusí to byť dané len kapacitami poskytovateľa, ale aj finančnými možnosťami seniora 

túto službu financovať, ako upozorňovali na fokusových stretnutiach zástupcovia samospráv aj 

neverejných poskytovateľov. 

Pobytové služby poskytujú starostlivosť seniorom so strednou a s ťažkou mierou podpory (ZPS a 

ŠZ). Z praktických skúseností však vieme, že poskytovanie opatrovateľskej služby, ale najmä 

neformálni opatrovatelia (príspevok na opatrovanie) podporujú seniorov s najvyššími stupňami 

odkázanosti. Je to dané či už slobodným výberom seniora a jeho rodiny, alebo podmienené 

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf


 

99 

 

nedostatkom miesta v zariadení, ktoré si vybrali a v niektorých regiónoch je poberanie (príspevok na 

opatrovanie) spolu s dôchodkom seniora významným príjmom domácnosti. Vzhľadom na vekovú 

štruktúru prijímateľov aj žiadateľov o službu v ZPS je zrejmé, že aj tu narastá počet seniorov, ktorí 

potrebujú najvyššiu mieru podpory zdravotno-sociálnej starostlivosti. 
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Okres Banská Bystrica – SENIORI 

Okres Banská Bystrica sa nachádza na severozápade kraja, má rozlohu 809,43 km². Ku koncu roka 

2017 tu žilo 110 931 obyvateľov a priemerná hustota zaľudnenia bola 137 obyvateľov na km². 

Nachádza sa tu krajské mesto Banská Bystrica a 41 obcí, z nich 30 s počtom obyvateľov pod 1000 

a 11 s počtom obyvateľov v rozmedzí od 1000 – 4999.  

Mesto Banská Bystrica je známe svojou rozvinutou politikou a angažovanosťou v oblasti sociálnych 

služieb, a to nielen tých, ktoré obciam zákon ukladá za povinnosť. Pre cieľovú skupinu seniorov 

realizujú aj rôzne preventívne a vzdelávacie programy. Vzhľadom na ich dominantné postavenie 

v kraji a vytvorené zázemie na mestskom úrade, ponúkajú okolitým menším samosprávam aj odbornú 

podporu pri výkone ich povinností (napr. v posudkovej oblasti).  

 

 

Graf 48 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Banská Bystrica, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

Z celkovej kapacity zariadení pre seniorov v okrese Banská Bystrica 213 miest poskytujú 

neverejní poskytovatelia, 177 mesto Banská Bystrica a 12 obec Strelníky. BBSK v meste Banská 

Bystrica ponúka 37 miest.  

Zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré je poskytované na dobu určitú má v okrese kapacitu 

91 miest.  

V okrese BB je len jeden poskytovateľ špecializovaného zariadenia s kapacitou 28 miest.  

Ambulantné služby, ktoré môžu byť využívané  aj seniormi – denné stacionáre – nie sú veľmi 

v okrese rozšírené. Mesto BB  poskytuje túto službu v dvoch zariadeniach a jedno zariadenie 

prevádzkuje  neverejný poskytovateľ, spolu ide o 10 miest. 

V okrese Banská Bystrica má 11 obcí zaregistrovanú opatrovateľskú službu, v decembri 2018 

však ju však vykonávalo len 6 z nich (spolu službu poskytovali 169 občanom) a 3 neverejní 

poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby.  
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Podporné služby má v okrese Banská Bystrica registrované len mesto Banská Bystrica. Ide 

konkrétne o 11 denných centier a 2 jedálne. Pre niektorých seniorov je pomocou aj sociálna služba 

poskytovaná v stredisku osobnej hygieny a práčovni. 

V roku 2018 sa 202  fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  

 

okres 

BANSKÁ 

BYSTRICA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v ZpS, 

ZOS, ŠZ a 

DS 

počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

216 328 344 309 333 415 1946 568 202 

minimálna 108 141 131 130 111 104 724   

ľahká 108 94 98 80 99 104 583   

stredná 0 94 98 80 99 104 474   

ťažká 0 0 16 20 25 104 165   

Tabuľka 35 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Banská Bystrica. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  930 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„ domáci opatrovateľ“ (poberateľ opatrovateľského príspevku), môžu  zároveň navštevovať 

ambulantné služby a to v rozsahu menej ako 8 hodín denne.  

V okrese Banská Bystrica v súčasnosti najviac chýbajú špecializované zariadenia pre seniorov, 

ktoré by im ponúkli a poskytovali služby dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a služby 

zodpovedajúce zvyšujúcemu sa počtu ľudí so zdravotnými postihnutiami typu degeneratívne 

ochorenia mozgu a psychiatrické diagnózy. 

 

Okres Banská Štiavnica – SENIORI 

Okres Banská Štiavnica je najmenším v BBSK čo sa týka rozlohy aj počtu obyvateľov. Má 

rozlohu 292,3 km² a na konci roku 2017 tu žilo 16 165 obyvateľov. Nachádza sa tu  mesto – Banská 

Štiavnica a 14 obcí. Väčšina obyvateľstva je koncentrovaná v Banskej Štiavnici, 7 obcí má menej ako 

200 obyvateľov, ostatné nepresahujú počet 2000 trvale žijúcich osôb. Sociálne služby v okrese sa 

koncentrujú tiež v meste Banská Štiavnica a v blízkej obci Prenčov. 
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Graf 49 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Banská Štiavnica k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

V okrese Banská Štiavnica sú zaregistrovaní 3 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov – 

obecné s kapacitou 25 miest, ZpS v zriaďovateľskej kompetencii BBSK s kapacitou 20 miest a 

neverejný poskytovateľ s kapacitou 28 miest.   

Zariadenie opatrovateľskej služby dopĺňa spektrum služieb obecného poskytovateľa s 

kapacitou 10 miest.  

BBSK je zriaďovateľom aj jediného špecializovaného zariadenia s kapacitou 45 miest v okrese.  

Ambulantné služby pre seniorov ponúka najmä denný stacionár obecného zriaďovateľa 

s kapacitou 20 klientov,  druhý poskytovateľ tejto služby sa orientuje na deti a dospelých so 

zdravotným postihnutím. 

V okrese Banská Štiavnica má 6 obcí zaregistrovanú opatrovateľskú službu, v decembri 2018 ju 

však vykonávalo 5 z nich (spolu 34 opatrovateliek poskytovalo službu 52 občanom) a 2 neverejní 

poskytovatelia domácej opatrovateľskej služby.  

Podpornými službami v okrese Banská Štiavnica sú len tri denné centrá – dve v meste Banská 

Štiavnica a jeden vo Svätom Antone.  

V roku 2018 sa 53 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres 

BANSKÁ 

ŠTIAV 

NICA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ZOS, 

ŠZ a DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

30 45 49 41 47 76 288 148 53 

minimálna 15 19 19 17 16 19 105   

ľahká 15 13 14 11 14 19 85   

stredná 0 13 14 11 14 19 70   

ťažká 0 0 2 3 3 19 27   

Tabuľka 36 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby,  okres Banská Štiavnica. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak u forma podpory sa poskytuje  250 fyzickým osobám. 

V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ (poberateľ opatrovateľského príspevku) môžu  zároveň navštevovať 

ambulantné služby a to v rozsahu menej ako 8 hodín denne 

Podľa odporúčaného normatívu vybavenosti súčasné kapacity približne pokrývajú počet seniorov, 

ktorí sú odkázaní na nejakú formu pomoci inou fyzickou osobou. Pre okres Banská Štiavnica, ako 

vyplýva zo štatistických údajov, však bude veľkou výzvou znižovanie počtu jeho obyvateľov, a to 

najmä už aj tak malých obcí, ktoré budú mať stále viac rekreačný charakter. Pri takomto sídelnom 

charaktere obce absentujú služby ako je prepravná služba a jedáleň, prípadne prepravná služba 

v kombinácii s denným stacionárom. 

 

Okres Brezno – SENIORI 

Okres Brezno patrí k najväčším v Banskobystrickom samosprávnom kraji, čo sa týka rozlohy. 

Má rozlohu 1 265,21 km² a na konci roku 2017 tu žilo 61 959 obyvateľov. Má veľmi nízku priemernú 

hustotu zaľudnenia (49 obyvateľov na km²), lebo veľkú časť jeho rozlohy pokrývajú lesy a národné 

parky, či chránené územia. V okrese sa nachádza jedno mesto – Brezno, kde žije viac ako tretina 

všetkých obyvateľov okresu a 29 obcí. Trinásť obcí má menej ako 1000 obyvateľov, väčšina obcí má 

od 1000 – 4999. Okres je charakteristický tým, že sa osídlenie aj doprava tiahne pozdĺž rieky Hron. 

Pre niektoré obce v západnej časti okresu je určujúca aj blízkosť krajského mesta Banská Bystrica. 
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Graf 50 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Brezno, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Brezno sú zaregistrovaní 5 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. Ani jedným 

zriaďovateľom nie je obec/mesto. Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje služby ZPS 

s kapacitou 68 v Brezne a 3 neverejní poskytovatelia prevádzkujú menšie zariadenia s celkovou 

kapacitou 47 miest.  

V okrese Brezno neposkytuje  sociálnu službu zariadenie opatrovateľskej služby. 

BBSK je jediným zriaďovateľom špecializovaných zariadení s kapacitou 76 miest (z toho 2 

ambulantnou formou) v okrese.  

Ambulantné služby pre seniorov ponúkali v dvoch obciach denné stacionáre neverejného 

poskytovateľa. Vzhľadom na zmeny vo financovaní týchto služieb zo strany MPSVR SR a po 

vzájomnej dohode preberajú tieto kapacity obce od 1.1.2019. 

V okrese Brezno je zaregistrovaných 20 obecných a 1 neverejný poskytovateľ opatrovateľskej 

služby.  V decembri 2018 zamestnávalo 18 obcí 242 opatrovateliek a poskytovalo ju 352 občanom. 

Tieto obce boli zapojené do NP POS a viaceré požiadali o podporu aj v nadväzujúcich výzvach. 

Podpornými službami v okrese Brezno  je len jedno denné centrum v meste Brezno.  

V roku 2018 sa 162 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres 

BREZNO 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ŠZ a 

DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovan

ý počet 

odkázanýc

h seniorov 

109 174 216 199 200 272 1170 270 162 

minimálna 55 74 82 83 67 68 429   

ľahká 55 50 62 51 59 68 345   

stredná 0 50 62 51 59 68 290   

ťažká 0 0 10 13 15 68 106   

Tabuľka 37 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby , okres Brezno. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  780 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ (poberateľ opatrovateľského príspevku), môžu  zároveň navštevovať 

ambulantné služby a to v rozsahu menej ako 8 hodín denne 

V okrese Brezno je pomerne dobre  rozvinutá opatrovateľská služba. Ak menšie samosprávy 

nebudú mať podporu zo zdrojov európskych fondov, na fokusových stretnutiach avizovali problémy 

so zabezpečením služby. V tom prípade očakávame, že vzrastie dopyt po pobytových službách. 

V okrese Brezno sú poddimenzované služby ZPS aj ŠZ resp. podľa skúsenosti poskytovateľov 

absentujú  služby paliatívnej starostlivosti. Tento tlak by mohli zmierniť aj ambulantné služby, ktoré 

nie sú v okrese tiež veľmi rozšírené. V niektorých lokalitách by určite bola podporou aj prepravná 

služba, vzhľadom na komplikovanú osobnú prepravu v tomto regióne, ako aj zdravotný stav seniorov. 

Pre  514 opatrovaných seniorov v domácom prostredí by pomocou bola aj požičovňa pomôcok. 

 

Okres Detva – SENIORI 

Okres Detva  sa nachádza v strede BBSK a má rozlohu 449,19 km². koncom roka 2017 tu žilo 

32 270 obyvateľov. Okrem mesta Detva sa tu nachádza ešte mesto Hriňová a 13 obcí z nich má 10 

menej ako 1000 obyvateľov. V oboch týchto mestách žije takmer 70 % obyvateľov celého okresu.   
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Graf 51 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Detva k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Detva sú zaregistrovaní 3 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov – obecný 

s kapacitou 48 miest, v zriaďovateľskej kompetencii BBSK s kapacitou 55 a neverejný poskytovateľ 

ponúkajúci kapacitu 80 miest.   

V okrese Detva sa  neposkytuje  sociálna služba zariadenie opatrovateľskej služby. 

Zriaďovateľom špecializovaného zariadenia s kapacitou 22 miest je jeden neverejný poskytovateľ.  

V okrese nie sú poskytované žiadne ambulantné služby pre seniorov – denné stacionáre ani 

denné centrá. Nie sú tu registrované ani žiadne iné podporné služby. 

V okrese Detva je zaregistrovaných 9 obecných a 1 neverejný poskytovateľ opatrovateľskej 

služby. V decembri 2018 však túto službu reálne poskytovali len dve mestá a dve obce. Spolu 

zamestnávali 46 opatrovateliek a poskytovali ju 84 občanom. Viaceré obce podmienili poskytovanie 

služby podporou zo štrukturálnych fondov. 

V roku 2018 sa 150 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres 

DETVA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS a ŠZ 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

60 96 112 105 105 101 579 205 150 

minimálna 30 41 43 44 35 25 218   

ľahká 30 27 32 27 31 25 173   

stredná 0 27 32 27 31 25 143   

ťažká 0 0 5 7 8 25 45   

Tabuľka 38 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Detva. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  440 fyzickým 

osobám.  

V okrese Detva je pomerne vysoký počet ľudí, ktorí opatrujú svojho blízkeho seniora doma – 

dvojnásobne väčší okres Brezno eviduje približne rovnaký počet opatrovateľov. V okrese úplne 

absentujú služby ambulantného charakteru a služba zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré môže 

pomôcť riešiť obyvateľom dočasné komplikované situácie. Poddimenzované sú aj služby 

špecializovaného zariadenia. V type lazníckeho osídlenia, aký je charakteristický pre okres Detva, by 

bola pomocou prepravná služba či podporná služba jedálne. 

 

Okres Krupina – SENIORI 

Okres Krupina má rozlohu 584,9 km² a na konci roku 2017 tu žilo 22 299 obyvateľov. Je to 

okres s najnižšou priemernou hustotou zaľudnenia - 38 obyvateľov na km². Okres tvoria dve mestá – 

Krupina a Dudince a 34 obcí. Väčšina z nich nemá ani 500 obyvateľov. Okresné mesto Krupina má 

necelých 8000 obyvateľov. 

 

Graf 52 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Krupina k 31.12.2018 
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V okrese Krupina je zaregistrovaná šesťkrát služba zariadenie pre seniorov – BBSK poskytuje 47 

miest v dvoch zariadeniach, 3 neverejní poskytovatelia majú celkovú kapacitu 100 miest a nezisková 

organizácia zriadená mestom Krupina 32 miest.  

V okrese Krupina nikto neposkytuje služby  v zariadenie opatrovateľskej služby 

a špecializované zariadenie.   

Ambulantné služby pre seniorov poskytuje len jeden neverejný poskytovateľ v dennom stacionári 

s kapacitou 10 miest.  

V okrese nie je registrovaná žiadna z podporných služieb.  

V okrese Krupina sú zaregistrovaní 3 obecní a 3 neverejní poskytovatelia opatrovateľskej služby. 

Z verejných poskytovateľov ju v decembri 2018 poskytovalo len mesto Krupina, keď zamestnávali 4 

opatrovateľky a poskytovali ju 18 občanom.  

V roku 2018 sa 98 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  

okres 

KRUPINA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS a DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na osobu 

62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

37 59 73 62 63 82 376 189 98 

minimálna 18 25 28 26 21 20 139   

ľahká 18 17 21 16 19 20 111   

stredná 0 17 21 16 19 20 93   

ťažká 0 0 3 4 5 20 33   

Tabuľka 39 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Krupina. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  305 fyzickým 

osobám.  

V okrese Krupina sú pomerne dobre zastúpené služby zariadenia pre seniorov. Takmer úplne však 

absentujú služby ambulantného charakteru a služba zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré môže 

pomôcť riešiť obyvateľom dočasné komplikované situácie. V okrese je potrebné podporiť rozvoj 

opatrovateľskej služby a podporné služby ako je prepravná služba a služba jedálne. 

 

Okres Lučenec – SENIORI 

Okres Lučenec má rozlohu 825,59 km² s počtom obyvateľov 73 849 a je tretím najväčším 

v BBSK. Nachádzajú sa tu dve mestá – Lučenec a Fiľakovo a 55 obcí (45 z nich má menej ako 1000 

obyvateľov). 
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Obidve mestá koncentrujú rôzne druhy sociálnych služieb. V meste Lučenec sa nachádzajú dve 

veľké zariadenia v zriaďovateľskej kompetencii BBSK. Mesto Fiľakovo má založenú neziskovú 

organizáciu, ktorá zastrešuje poskytovanie širokej palety služieb pre seniorov v meste a blízkom okolí. 

 

 

Graf 53 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Lučenec k 31.12.2018., 

Zdroj: RPSS 

 

V okrese Lučenec je registrovaných 6 poskytovateľov sociálnej služby zariadenie pre seniorov. 

BBSK poskytuje služby ZPS s kapacitou 171 v piatich zariadeniach a nezisková organizácia mesta 

Fiľakovo má  45 miest. Ten istý obecný poskytovateľ prevádzkuje aj 8 miest v zariadení 

opatrovateľskej služby. 

V okrese Lučenec nikto neposkytuje druh služby špecializované zariadenie.   

Ambulantné služby pre seniorov (denný stacionár) poskytujú v dvoch obciach neverejní 

poskytovatelia. 

V okrese Lučenec je zaregistrovaných 9 obecných a 4 neverejní poskytovatelia opatrovateľskej 

služby. V decembri 2018  zamestnávalo 6 obcí 72 opatrovateliek a poskytovalo službu 111 občanom.  

V okrese je aj jeden obecný prevádzkovateľ požičovne pomôcok a prepravnej služby. Z 

podporných služieb sú v okrese Lučenec poskytované 4 denné centrá a služby jedáleň, práčovňa 

a stredisko osobnej hygieny.  

V roku 2018 sa 883 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres 

LUČENEC 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ZOS 

a DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na osobu 

62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

123 198 221 209 214 264 1230 267 883 

minimálna 62 85 84 88 71 66 456   

ľahká 62 57 63 54 64 66 365   

stredná 0 57 63 54 64 66 303   

ťažká 0 0 11 14 16 66 106   

Tabuľka 40 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Lučenec. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  1260 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ môžu  zároveň navštevovať ambulantné služby, a to v rozsahu menej ako 8 

hodín denne. 

V okrese Lučenec sú poddimenzované služby ZPS, najmä tie v zriaďovateľskej kompetencii 

miestnej samosprávy. BBSK tu vo veľkej miere supluje ich kompetencie. Rovnako je to aj so službou 

zariadenie opatrovateľskej služby. Absentujú tu služby špecializovaného zariadenia. Vzhľadom na 

početnosť obyvateľstva okresu, sú tu málo zastúpené aj ambulantné služby a opatrovateľská služba. 

Vzhľadom na veľkosť a rozlohu okresu by bola vhodné, aby sa rozšírila  prepravná služba a  začali  ju 

poskytovať aj iní poskytovatelia. 

 

Okres Poltár – SENIORI 

Okres Poltár patrí k menším v BBSK, má rozlohu 476,22 km² a žije tu 21 644 obyvateľov. 

Nachádza sa tu jedno mesto a 21 obcí, z nich 17 má menej ako 1000 obyvateľov. Mesto Poltár nemá 

schválený komunitný plán sociálnych služieb, ale prevádzkuje vlastné zariadenie pre seniorov, ZOS 

aj opatrovateľskú službu. 
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Graf 54 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Poltár k 31.12.2018. Zdroj: 

RPSS 

V okrese Poltár sú zaregistrovaní 5 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. Mesto Poltár 

poskytuje služby ZPS s kapacitou 32 miest, BBSK má v dvoch zariadeniach spolu 35 miest a dvaja 

neverejní poskytovatelia majú celkovú kapacitu 45 miest. Mesto Poltár poskytuje aj 12 miest v 

zariadení opatrovateľskej služby. 

V okrese Poltár nie sú poskytované služby špecializovaného zariadenia a ani žiadne ambulantné 

služby pre seniorov –  denné stacionáre a denné centrá. Z podporných služieb je registrovaná len 

práčovňa. 

V okrese Poltár je zaregistrovaných 7 obecných a 2 neverejní poskytovatelia opatrovateľskej 

služby. V decembri 2018 tri obce zamestnávali 22 opatrovateliek (z toho 20 v meste Poltár) a 

poskytovali ju 26 občanom. Niektoré obce uviedli, že službu neprevádzkujú, lebo im nebola schválená 

podpora v rámci štrukturálnych fondov. V roku 2018 sa 226 fyzickým osobám poskytoval peňažný 

príspevok na opatrovanie občanov vo veku nad 62 rokov.  

 

okres 

POLTÁR 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v ZpS a 

ZOS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

40 62 73 69 67 104 414 124 226 

minimálna 20 27 28 29 22 26 151   

ľahká 20 18 21 18 20 26 122   

stredná 0 18 21 18 20 26 102   

ťažká 0 0 3 4 5 26 39   

Tabuľka 41 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Poltár. Zdroj: vlastné výpočty 
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Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  376 fyzickým 

osobám.  

V okrese Poltár podľa odporúčaných kapacít je registrovaný dostatočný počet pobytových služieb. 

Vyšší dopyt na tieto služby však spôsobuje absencia ambulantných služieb a veľmi málo rozšírená 

opatrovateľská služba. Veľká skupina domácností zabezpečuje starostlivosť o seniorov v rámci  

príspevku na opatrovanie. Títo neformálni opatrovatelia však nemajú adekvátnu podporu 

a poradenstvo. Na zníženie záťaže opatrovateľov by bolo vhodné rozšíriť  sieť ambulantných služieb 

a podporných služieb, napr. jedáleň, prepravná služba, požičovňa pomôcok a denné centrá.  

 

Okres Revúca – SENIORI 

Okres Revúca sa nachádza vo východnej časti BBSK, od hraníc s Maďarskom po Muránsku 

Planinu. Má rozlohu 730,26 km² a žije tu 39 971 obyvateľov. Tvoria ju tri mestá – Revúca, Jelšava 

a Tornaľa a 39 obcí, z nich 35 má menej ako 1000 obyvateľov. 

 

 

Graf 55 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Revúca  k 31.12.2018. Zdroj: 

RPSS 

V okrese Revúca má službu zariadenie pre seniorov zaregistrovaný len poskytovateľ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v Tornali s kapacitou 79 miest. Mestá Revúca a Jelšava poskytujú 

služby zariadenia opatrovateľskej služby s celkovou kapacitou 92 miest. 

V okrese nie je poskytovaná služba v špecializovanom zariadení.  

Ambulantné služby pre seniorov (denné stacionáre) poskytujú v dvoch obciach obecní 

poskytovatelia s kapacitou 55 miest.  

V okrese Revúca je registrovaných 6 verejných a 3 neverejní poskytovatelia opatrovateľskej 

služby. V decembri 2018 službu reálne poskytovali len 3 samosprávy – zamestnávali spolu 44 

opatrovateliek a podporovali 76 občanov. Tri samosprávy sa zapojili do NP Podpora opatrovateľskej 
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podpory a z nich mestá Revúca a Jelšava plánujú podporu zo štrukturálnych fondov využívať na 

financovanie tejto služby aj naďalej.  

Z podporných služieb nie je v okrese žiadna registrovaná. 

V roku 2018 sa 130 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  

 

okres 

REVÚCA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, 

ZOS a 

DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

67 99 104 93 89 120 572 226 130 

minimálna 33 43 40 39 30 30 214   

ľahká 33 28 30 24 26 30 172   

stredná 0 28 30 24 26 30 138   

ťažká 0 0 5 6 7 30 48   

Tabuľka 42 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Revúca. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak nejaká forma podpory sa poskytuje  430 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ môžu  zároveň navštevovať ambulantné služby, a to v rozsahu menej ako 8 

hodín denne 

V okrese Revúca väčšinu pobytových služieb pre seniorov tvoria miesta v ZOS, v ktorých sa 

služba poskytuje na dobu určitú. Rovnako v okrese absentujú špecializované služby pre seniorov. 

Opatrovateľská služba je koncentrovaná na severe okresu v meste Revúca a Jelšava, podobne aj 

ambulantné služby denných stacionárov. V južnej časti takáto ponuka nie je a ponuka služieb pre 

seniorov je zúžená na možnosti ZPS zriadeného BBSK. 

 

Okres Rimavská Sobota – SENIORI 

Okres Rimavská Sobota je rozlohou najväčším okresom Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Má rozlohu 1 471,08 km² a koncom roku 2017 tu žilo 84 331 obyvateľov. Okres tvoria 3 mestá – 

Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a zároveň  101 obcí, z nich 70 má menej ako 500 obyvateľov. 

V okresnom meste Rimavská Sobota žije viac ako štvrtina obyvateľov celého okresu.    
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Graf 56 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Rimavská Sobota k 

31.12.2018. Zdroj RPSS 

V okrese Rimavská Sobota sú zaregistrovaní 9 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. 

BBSK poskytuje služby ZPS v štyroch zariadeniach s kapacitou 73 miest. Štyria neverejní 

poskytovatelia prevádzkujú zariadenia s celkovou kapacitou 110 miest. Službu ZPS poskytuje len 

jedna obec – Hajnáčka, s kapacitou 30 miest. 

V okrese Rimavská Sobota  nikto neposkytuje  služby zariadenie opatrovateľskej služby 

a špecializované zariadenie. 

Ambulantné služby ponúkajú v okrese dvaja neverejní poskytovatelia formou denného 

stacionára s kapacitou 32 miest. Jeden z nich sa zameriava na ľudí s duševnými ochoreniami, druhý 

na ľudí so zdravotným postihnutím. 

V okrese Rimavská Sobota je zaregistrovaných 7 obecných a 4 neverejní poskytovatelia 

opatrovateľskej služby. V decembri 2018 zamestnávalo 5 obcí  59 opatrovateliek a poskytovalo ju 

134 občanom. Tieto obce boli zapojené do NP POS a viaceré požiadali o podporu aj v nadväzujúcich 

výzvach. 

Podpornými službami v okrese Rimavská Sobota sú tri denné centrá a stredisko osobnej 

hygieny a práčovňa.  

V roku 2018 sa 553 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres 

RIMAVSKÁ 

SOBOTA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS a 

DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

131 197 229 211 227 290 1285 245 553 

minimálna 66 85 87 89 76 73 474   

ľahká 66 56 65 54 67 73 382   

stredná 0 56 65 54 67 73 316   

ťažká 0 0 11 14 17 73 114   

Tabuľka 43 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Rimavská Sobota. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  932 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ môžu  zároveň navštevovať ambulantné služby, a to v rozsahu menej ako 8 

hodín denne 

Vzhľadom na veľkosť okresu Rimavská Sobota absentujú služby špecializovaného zariadenia a 

poddimenzované sú aj služby zariadenia pre seniorov. V okrese Rimavská Sobota je málo rozvinutá 

opatrovateľská služba. Sústreďuje sa najmä v mestách. Tlak na pobytové služby by mohli zmierniť aj 

ambulantné služby, ktoré v okrese pre seniorov prakticky poskytuje len jeden poskytovateľ. 

V niektorých lokalitách by určite bola podporou aj prepravná služba, vzhľadom na komplikovanú 

osobnú prepravu či zdravotný stav seniorov. Pri tak vysokom počte opatrovaných seniorov v domácom 

prostredí, by bolo vhodné zriadenie podpornej služby-požičovňa pomôcok. 

 

Okres Veľký Krtíš – SENIORI 

Okres Veľký Krtíš je najjužnejším okresom BBSK. Má rozlohu 848,22 km² a koncom roka 2017 

tu žilo 43 992 obyvateľov. Nachádzajú sa tu 2 mestá – Veľký Krtíš a Modrý Kameň a 69 obcí, z nich 

63 s menej ako 1000 obyvateľmi. 
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Graf 57 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Veľký Krtíš, k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Veľký Krtíš sú zaregistrovaní 4 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. Ani 

jedným zriaďovateľom nie je obec, resp. mesto. BBSK poskytuje služby zariadenia pre seniorov 

s kapacitou 52 vo Veľkom Krtíši a 3 neverejní poskytovatelia menšie zariadenia s celkovou kapacitou 

65 miest.  

V okrese Veľký Krtíš nikto neposkytuje službu zariadenie opatrovateľskej služby. 

BBSK je jediným zriaďovateľom špecializovaného zariadenia s kapacitou 60 miest v okrese.  

Ambulantné služby pre seniorov (denné stacionáre) poskytovali v jedenástich obciach, z toho 8 

obecní poskytovatelia a 3 neverejní poskytovatelia s celkovou kapacitou 178 miest. 

V okrese Veľký Krtíš je registrovaných 22 verejných a 3 neverejných poskytovateľov domácej 

opatrovateľskej služby. Väčšina obcí bola zapojená na NP Podpora opatrovateľskej podpory, ktorý 

skončil na jar roku 2018 a nie je jasné, či sa zapoja do dopytových výziev resp. ako budú úspešné. 

Podmienenosť finančnými zdrojmi sa ukazuje aj v tom, že v decembri 2018 túto službu reálne 

poskytovalo len  päť obcí, ktoré  zamestnávali spolu 15 opatrovateliek a opatrovateľskú službu 

poskytovali 43 občanom.  

V okrese má až 7 obcí registrovanú prepravnú službu. 

V okrese Veľký Krtíš nie sú registrované žiadne podporné služby. 

V roku 2018 sa 286 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres 

VEĽKÝ 

KRTÍŠ 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ŠZ 

a DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

74 122 145 135 124 142 743 355 282 

minimálna 37 52 55 57 41 36 278   

ľahká 37 35 41 35 37 36 221   

stredná 0 35 41 35 37 36 184   

ťažká 0 0 7 9 9 36 60   

Tabuľka 44 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Veľký Krtíš. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  680 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ (poberateľ opatrovateľského príspevku) môžu  zároveň navštevovať 

ambulantné služby a to v rozsahu menej ako 8 hodín denne 

Pre okres Veľký Krtíš je charakteristické, že na poskytovaní služieb pre seniorov (DS, PS a OS) 

sa významne podieľajú obce, nie mestá. Otázkou ostáva ako sa malé samosprávy vysporiadajú so 

zmenami vo financovaní ambulantných služieb a s podmienkami doterajšej podpory opatrovateľskej 

služby zo štrukturálnych fondov. Ak menšie samosprávy nebudú mať podporu zo zdrojov európskych 

fondov, na fokusových stretnutiach avizovali problémy so zabezpečením služby. V tom prípade 

očakávame, že vzrastie dopyt po pobytových službách. Špecializované zariadenie v okrese sa plánuje 

profilovať na ľudí s psychiatrickými diagnózami, a tak zostáva doriešiť absenciu pobytových služieb, 

ktoré budú schopné dočasne riešiť situáciu odkázaného seniora (ZOS) a tiež celoročných pobytových 

služieb ZPS. Pre seniorov opatrovaných v domácom prostredí by pomocou bola aj požičovňa 

pomôcok. 

 

Okres Zvolen – SENIORI 

Okres Zvolen má rozlohu 759,04 km² a žije tu 68 925 obyvateľov. Nachádzajú sa tu dve mestá – 

Zvolen, kde žije viac ako 60% obyvateľov okresu a kúpeľné mesto Sliač. V okrese je 24 obcí, z nich 

16 má menej ako 1000 obyvateľov.  
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Graf 58 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Zvolen k 31.12.2018. 

Zdroj: RPSS 

V okrese Zvolen sú zaregistrovaní 5 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. Obce sú 

zriaďovateľom dvoch, konkrétne Očová a Sliač. BBSK poskytuje služby ZPS s kapacitou 120 miest 

a 1 neverejný poskytovateľ ponúka kapacitu 17 miest.  

Mesto Sliač má vytvorenú nízku  kapacitu dočasných pobytových služieb v zariadení 

opatrovateľskej služby v počte 3 miesta. 

BBSK je jediným zriaďovateľom špecializovaného zariadenia, avšak s minimálnou kapacitou 6 

miest. Navyše ide o služby určené pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím ambulantnou 

formou. 

Ambulantné služby pre seniorov v denných stacionároch prakticky neexistujú s výnimkou 

jedného miesta.   

V okrese Zvolen pôsobí 11 verejných a 1 neverejný poskytovateľ domácej opatrovateľskej 

služby. Do NP Podpora opatrovateľskej podpory sa zapojili len mestá. V decembri 2018 službu 

poskytovali len mestá a zamestnávali spolu  43 opatrovateliek a poskytovalo ju 150 občanom. 

Podpornými službami v okrese Zvolen zameraných na seniorov je najmä 9 denných centier 

v meste Zvolen. Okrem toho v okrese sú ešte registrované služby jedálne, práčovne a dve strediská 

osobnej hygieny. 

V roku 2018 sa 200 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  
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okres ZVOLEN 
65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ZOS, 

ŠZ a DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na osobu 

62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

126 204 219 202 209 291 1251 202 200 

minimálna 63 88 83 85 70 73 461   

ľahká 63 58 63 52 62 73 371   

stredná 0 58 63 52 62 73 308   

ťažká 0 0 10 13 16 73 112   

Tabuľka 45 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Zvolen. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  552 fyzickým 

osobám.  

V okrese Zvolen sú výrazne poddimenzované služby pre seniorov. Pri súčasnom trende starnutia 

obyvateľstva bude v najbližších rokoch vzrastať dopyt po pobytových službách, a to najmä preto, že 

terénne a ambulantné služby nie sú v okrese veľmi rozvinuté, resp. absentujú. V okrese Zvolen sú 

poddimenzované  aj služby špecializovaného zariadenia. V niektorých lokalitách by určite bola 

podporou aj prepravná služba. Vzhľadom na počet obyvateľov mesta Zvolen a počet obyvateľov 

v seniorskom veku absentuje požičovňa pomôcok. 

 

Okres Žarnovica – SENIORI 

Okres Žarnovica patrí k najmenším v BBSK. Má rozlohu 425,34 km² a koncom roka 2017 tu žilo 

26 292 obyvateľov. V okrese sú dve mestá – Žarnovica a Nová Baňa, v ktorých žije polovica 

obyvateľov okresu a 16 obcí, z nich 11 má menej ako 1000 obyvateľov.  

 

Graf 59 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Žarnovica, k 31.12.2018. 

Zdroj. RPSS 
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V okrese Žarnovica sú zaregistrovaní 7 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. Najväčšiu 

kapacitu poskytujú 5 neverejní poskytovatelia v zariadeniach s celkovou kapacitou 126 miest. BBSK 

poskytuje služby ZPS s kapacitou 15 a obec Hodruša-Hámre 20 miest. 

V okrese Žarnovica zabezpečujú služby zariadenia opatrovateľskej služby dvaja neverejní 

poskytovatelia v celkovej kapacite 15 miest. 

V okrese je registrovaných 5 poskytovateľov služby špecializované zariadenia. Tri 

špecializované zariadenia, ktorých zriaďovateľom je BBSK sa špecializujú na ľudí so zdravotným 

postihnutím a nie na  seniorov. Reálne je teda k dispozícii kapacita dvoch neverejných poskytovateľov, 

t. j. 24 miest.  

Ambulantné služby pre seniorov ponúka v kapacite 5 miest len jeden denný stacionár 

neverejného poskytovateľa.  

V okrese Žarnovica je registrovaných 11 verejných a 2 neverejní poskytovatelia domácej 

opatrovateľskej služby. V decembri 2018 zamestnávalo 7 obcí  35 opatrovateliek a poskytovalo ju 

56 občanom. Najvýraznejšie sa na tomto podieľa mesto Nová Baňa. 

Z podporných služieb v okrese Žarnovica je registrované len jedno denné centrum. Rovnako 

seniorom poslúžia aj tri požičovne pomôcok a prepravná služba. 

V roku 2018 sa 187  fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie občanov vo 

veku nad 62 rokov.  

 

okres 

ŽARNOVICA 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ZOS 

a DS 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

50 75 86 83 83 134 511 205 187 

minimálna 25 32 33 35 28 33 186   

ľahká 25 21 25 21 25 33 150   

stredná 0 21 25 21 25 33 125   

ťažká 0 0 4 5 6 33 49   

Tabuľka 46 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Žarnovica. Zdroj: vlastné výpočty 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak nejaká forma podpory sa poskytuje  448 fyzickým 

osobám. V uvedenom počte môže dochádzať k istému prekrývaniu, nakoľko občania, ktorých opatruje 

„rodinný opatrovateľ“ môžu  zároveň navštevovať ambulantné služby a to v rozsahu menej ako 8 

hodín denne. 

V okrese Žarnovica je pomerne dostatočne zastúpená pobytová služba, avšak tlak na ňu sa bude 

zvyšovať vzhľadom na menej rozšírenú opatrovateľskú službu (okrem mesta Nová Baňa), a takmer 

absentujúce ambulantné služby. Podporné služby, ako prepravná služba, či požičovňa pomôcok sú 

v okrese zastúpené.  
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Okres Žiar nad Hronom – SENIORI 

Okres Žiar nad Hronom má rozlohu 517,67 km² a koncom roku 2017 tu žilo 47 160 obyvateľov. 

Nachádzajú sa tu dve mestá – Žiar nad Hronom a Kremnica a 33 obcí, z nich 27 má menej ako 1000 

obyvateľov. 

 

 

Graf 60 Počet registrovaných služieb a ich kapacita pre ľudí s odkázanosťou a seniorov, okres Žiar nad Hronom, k 

31.12.2018. Zdroj: RPSS 

V okrese Žiar nad Hronom sú zaregistrovaní 4 poskytovatelia služby zariadenie pre seniorov. 

BBSK poskytuje služby ZPS s kapacitou 68 v dvoch zariadeniach a dvaja obecní poskytovatelia 

s kapacitou 47 miest. 

V okrese Žiar nad Hronom zabezpečuje služby zariadenia opatrovateľskej služby jeden verejný 

poskytovateľ s kapacitou 7 miest. V okrese sú  registrované 2 špecializované zariadenia  zriadené 

obecným zriaďovateľom v kapacite 43 miest. 

Ambulantné služby pre seniorov ponúka v kapacite 12 miest len jeden denný stacionár 

neverejného poskytovateľa, kde väčšiu časť klientov tvoria ľudí so zdravotným postihnutím. 

V okrese Žiar nad Hronom je registrovaných 11 verejných a 1 neverejný poskytovateľ domácej 

opatrovateľskej služby. V decembri 2018  službu neposkytovali všetky obce. Šesť obcí zamestnávalo 

36 opatrovateliek a poskytovalo ju 81 občanom.  

V okrese Žiar nad Hronom sú registrované dve požičovne pomôcok a prepravná služba a tiež 

stredisko osobnej hygieny. V roku 2018 sa 150 fyzickým osobám poskytoval peňažný príspevok na 

opatrovanie občanov vo veku nad 62 rokov.  
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okres ŽIAR 

NAD 

HRONOM 

65 - 69 

rokov 

70 - 74 

rokov 

75 - 79 

rokov 

80 - 84 

rokov 

85 - 89 

rokov 

90+ 

rokov 
SPOLU  

kapacita 

miest v 

ZpS, ZOS a 

ŠZ 

 počet 

poberateľov 

PnO na 

osobu 62+ 

odhadovaný 

počet 

odkázaných 

seniorov 

88 141 162 149 153 183 876 165 150 

minimálna 44 60 62 63 51 46 325   

ľahká 44 40 46 38 45 46 260   

stredná 0 40 46 38 45 46 216   

ťažká 0 0 1 12 5 177 196   

Tabuľka 47 Odhad počtu seniorov odkázaných na pomoc inej osoby, okres Žiar nad Hronom. Zdroj: vlastné výpočty 

 

Ak spočítame kapacity ZSS pre seniorov a počet seniorov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská 

služba a peňažný príspevok na opatrovanie, tak určitá forma podpory sa poskytuje  396 fyzickým 

osobám.  

V okrese Žiar nad Hronom sú poddimenzované služby pre seniorov, a to vo všetkých formách. 

Menšie zariadenia obcí alebo neverejných poskytovateľov nedokážu suplovať absenciu služieb pre 

seniorov v mestách. Sociálne služby v kompetencii BBSK by mali predovšetkým pomáhať 

v krízových situáciách a špecializovať sa na komplikované stavy vyžadujúce zdravotno-sociálnu 

starostlivosť. 
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5 SWOT analýza 

Cieľová skupina: OBČANIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Záujem niektorých samospráv miest 

o skvalitňovanie sociálnych služieb 

- Podpora zo strany miest pri riešení sociálnych 

problémov a problémov cieľových skupín 

ohrozených sociálnym vylúčením 

- Vlastná legislatíva krajov umožňujúca úpravu 

niektorých aspektov sociálnych služieb podľa 

podmienok a potrieb jednotlivých krajov  

- Existencia ambulantných služieb v niektorých 

mestách 

- Aktívni rodičia detí so zdravotným postihnutím-

snaha riešiť situáciu 

- Niektoré kvalitne fungujúce organizácie 

zastupujúce záujmy ľudí so zdravotným 

postihnutím,  

- Rozvoj  dobrovoľníctva v sociálnej oblasti, resp. 

v sociálnych službách 

- Rozvíjajúce sa nové služby pre deti do 7 rokov 

- Podpora deinštitucionalizácie 

- Vlastné skúsenosti s transformáciou zariadení 

sociálnych služieb – deinštitucionalizáciou 

 

- Nevyhovujúci technický stav objektov 

zariadení sociálnych služieb so 

zanedbanou údržbou a opravami  

- Veľká prevaha pobytových služieb, najmä 

služby veľkokapacitného charakteru 

v bariérových budovách 

- Nemožnosť využiť existujúce veľké 

objekty zariadení sociálnych služieb na 

nové druhy služieb kvôli vysokej kapacite 

- Absencia širšie profilovaných služieb pre 

osoby so zdravotným postihnutím -

zariadenia podporovaného bývania, 

rehabilitačné stredisko, podpora 

samostatného bývania 

- Bariérovosť vo verejných budovách, 

v mestách či obciach a doprave 

- Absencia programov a podporných služieb 

pre rodiny s členom so zdravotným 

postihnutím 

- Absencia poskytovateľov včasnej 

intervencie vo väčšine regiónov 

- Kapacitne nedostatočná pedopsychiatrická 

starostlivosť 

- Neriešená situácia zdravotným 

postihnutím po skončení školy - izolovaní 

mladí ľudia 

- Nedostatočná sieť a kapacita zariadení pre 

dlhodobý pobyt ľudí s psychiatrickými 

diagnózami a  absencia služieb pre ľudí 

s autizmom  

- Nedostupnosť flexibilnej odpory  pre 

rodičov detí so zdravotným postihnutím 

- Nedostupnosť riešenia bytovej situácie 

osôb so zdravotným postihnutím – 

z dôvodu finančnej nedostupnosti 

a bariérovosti bytov 

- Chýbajúce pracovné príležitosti pre osoby 

so zdravotným postihnutím 

- Nedostatok chránených dielní a pracovísk, 

sociálnych podnikov 

- Nedostatok asistentov v školách, osobných 

asistentov a ich ohodnotenie  
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Príležitosti Ohrozenia 

- Možnosť viaczdrojového financovania 

sociálnych služieb 

- Možnosť čerpania finančných prostriedkov EŠIF 

- podpora deinštitucionalizácie a komunitných 

služieb 

- Podpora služieb včasnej intervencie 

- Zmena postojov intaktnej populácie v smere 

odstránenia predsudkov a podpory inkluzívneho 

prostredia  

- Predstaviť širokej verejnosti príklady dobrej 

praxe a osobnosti so ZP 

- Podpora sebaobhajcov 

- Podpora a rozvoj nových komunitných služieb 

- Podpora ambulantných a terénnych služieb pre 

osoby so zdravotným postihnutím 

- Podpora opatrovania rodinným príslušníkom 

- Prepojenie viacerých subjektov v oblasti 

podpory inkluzívneho prostredia (školstvo, 

zdravotnícke zariadenia, školské zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, zariadení 

SS - ambulantná forma a pod.) 

- Podpora a rozvoj dobrovoľníctva 

- Podpora aktívnych rodičov detí so zdravotným 

postihnutím v riešení situácie 

- Zvýšenie kvality a spolupráce  regionálnej 

a miestnej samosprávy 

- Rozvoj sociálnych podnikov v kraji 

- Potreba monitoringu potrieb cieľovej skupiny 

- Vzájomná súčinnosť a možnosť elektronickej 

komunikácie inštitúcií 

(transparentnosť, rýchlejšia komunikácia 

a pomoc) 

- Debarierizácia objektov VÚC, inštitúcií 

- Budovanie bezbariérových nájomných 

sociálnych bytov 

- Zvyšovanie informovanosti o sociálnych služieb 

a iných formách podpory 

 

- Vysoký počet ľudí odkázaných na systém 

sociálnej pomoci 

- Sociálno-ekonomická situácia rodiny bráni 

využívaniu ambulantných služieb 

- Často sa meniaca legislatíva a nastavenie 

financovania SS 

- Nárast počtu občanov so zdravotným 

postihnutím, najmä s  psychiatrickými 

diagnózami  

- Nedostatok zdravotníckych služieb pre 

občanov s psychiatrickými diagnózami, 

nižšia dostupnosť pre ľudí so ZP 

- Zdĺhavý proces a finančná náročnosť 

procesu deinštitucionalizácie 

- Nefunkčné inkluzívne vzdelávanie 

- Nedostatočné služby rehabilitácie 

a dostupnosti terapií, neadekvátna 

finančná náročnosť  

- Neprepojenosť systémov podpory pre 

občana so zdravotným postihnutím - 

kompenzácie a služby  

- Tvorba dlhu zo strany prijímateľa 

sociálnych služieb u poskytovateľa 

- Riziko nárastu investičných nákladov do 

bariérových veľkokapacitných budov 

a nevyhnutnosti obnovy technológií 

v pobytových zariadeniach 

- Nízke mzdy v sociálnych službách – 

nedostatok kvalifikovaného personálu 

- Pretrvávajúca byrokratizácia v službách na 

úkor dôrazu na kvalitu 

- Komplikovaná administrácia pri získavaní 

a implementovaní projektov EŠIF 
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Cieľová skupina: ĽUDIA V NEPRIAZNIVEJ A KRÍZOVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCII 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Záujem samosprávy o skvalitnenie sociálnych 

služieb 

- široká ponuka voľnočasových aktivít pre deti 

z inak podnetného prostredia  

- pokles nezamestnanosti v poslednom období 

- Snaha o cielené opatrenia podľa miestnych 

potrieb a rozvoj svojpomocného riešenia 

miestnych problémov 

- fungujúce komunitné centrá a nízkoprahové 

sociálne služby pre deti a rodinu v niektorých 

lokalitách  

- vznik a činnosť nových subjektov zameraných 

na rodinu a deti  

- realizácia projektov TSP a aplikácia do praxe 

TSS KI 

- Existencia zariadení SPODaSK  a legislatívne 

možnosti zriaďovania zariadení podľa 

305/2005 Z.z.  

- Existencia Centier právnej pomoci 

- Rozvoj dobrovoľníctva v sociálnej oblasti, 

resp. v sociálnych službách 

- Možnosti čerpania EŠIF na riešení problémov 

marginalizovaných rómskych komunít 

 

- Nedostatočná spolupráca inštitúcií 

pracujúcich s rodinou resp. jednotlivcom 

v krízovej situácii 

- Výskyt kriminality, nárast počtu rodín 

s patologickými javmi (drogové závislosti, 

kriminalita a pod..) 

- Slabá informovanosť verejnosti 

o možnostiach pomoci 

- Existencia obyvateľov so sociálnymi 

problémami, o ktorých samospráva nemá 

vedomosť – slabá preventívna činnosť a 

depistáž 

- Vysoký podiel sociálne odkázaných ľudí 

s apatickým prístupom, bez osobnej 

zodpovednosti za vlastný život 

- Nezáujem marginalizovaných rómskych 

komunít o predškolské zariadenia 

- Nedostatok zariadení krízovej intervencie 

poskytujúcich služby nepretržite 

- V niektorých oblastiach úplne absentujú 

služby krízovej intervencie 

- Nedostatočná poradenská podpora pre ľudí 

z marginalizovaných rómskych komunít, pri 

rozhodovaní sa v životných a krízových  

situáciách 

- Problémy s ďalším zaradením sa do bežného 

života  mladých dospelých po skončení 

ústavnej starostlivosti 

- Nedostatočná 

kapacita  pedopsychiatrickej starostlivosti 

- Absencia organizácií na pomoc ženám 

ohrozených násilím 

- Absencia adekvátnej siete poradenstva pre 

drogovo a inak závislých 

- Nedostatok verejných nájomných bytov, 

špeciálne pre nízkopríjmové skupiny 

obyvateľstva 

- Nedostatok odborných zamestnancov najmä 

sociálnych pedagógov v školách-prevencia 

soc.-patol. javov 

- Nedostatok pracovných príležitostí 

v niektorých regiónoch, špeciálne pre nízko 

kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie 

- Finančná nedostupnosť voľnočasových a 

aktivít pre nízkopríjmové skupiny 

obyvateľstva 
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- Nedostatok kultúrno-spoločenských aktivít 

a podujatí pre rodiny s deťmi a nedostatočná 

finančná podpora týchto aktivít 

- Nedostupnosť  sociálnych služieb na podporu 

rodiny s deťmi v niektorých regiónoch 

- Zvyšovanie finančných nákladov na sociálne 

služby, zle nastavené financovanie sociálnych 

služieb krízovej intervencie – nedostatočné 

a demotivujúce 

- Financovanie  TSP a KC cez časovo 

obmedzené projekty 

- Nedostatok finančných zdrojov miestnej 

samosprávy na riešenie komplexných 

sociálnych problémov 

- Často sa meniaca legislatíva a nastavenie 

financovania sociálnych služieb 

- Nízke mzdy v sociálnych službách – 

nedostatok kvalifikovaného personálu 

- Chýbajúci nástroj pomoci závislým osobám, 

ktoré v drvivej väčšine nie sú evidovaní na 

ÚPSVaR a štát za nich nehradí zdravotné 

poistenie  

 

Príležitosti Ohrozenia 

- Možnosť viaczdrojového financovania 

sociálnych služieb 

- Záujem miest rozširovať ponuku sociálnych 

služieb 

- Potreba monitoringu potrieb cieľovej skupiny 

- Podpora zamestnanosti a sociálneho 

podnikania 

- Rozvoj dobrovoľníctva 

- Podpora preventívnych aktivít 

- Trend komunitného rozvoja v SR 

- Využitie lídrov pri integrácii 

marginalizovaných rómskych komunít 

k majorite 

- Zvyšovanie informovanosti o sociálnych 

služieb a iných formách podpory 

- Podpora spolupráce, nadrezortná spolupráca  

- Sieťovanie zainteresovaných subjektov  

pri riešení problémov 

- Odstraňovanie predsudkov a následnej 

diskriminácie klientov služieb KI a SPODaSK 

- Reintegrácia klientov resocializačného procesu 

- Podpora potravinovej pomoci  

- Prestupné bývanie  

- Podpora budovania nájomného bývania pre 

zraniteľné a nízkopríjmové skupiny, efektívne 

- Nárast počtu sociálne ohrozeného 

obyvateľstva 

- Negatívne alebo indiferentné vnímanie 

sociálne slabších skupín obyvateľstva 

majoritnou spoločnosťou 

- Migrácia ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

za prácou  

- Pretrvávajúca zvýšená miera nezamestnanosti 

ľudí bez vzdelania 

- Prehlbovanie chudoby a jej generačný 

transfer 

- Mladí ľudia bez vzdelania a pracovných 

návykov 

- Negatívny demografický a migračný trend 

- Možný nárast kriminality, nárast počtu rodín 

s patologickými javmi (drogové závislosti, 

kriminalita a pod..) 

- Zvyšujúci sa počet ľudí so závislosťami 

a vznik nových druhov závislostí 

- Absencia systémového riešenia financovania 

služieb krízovej intervencie 

- Znížená citlivosť spoločnosti k patologickým 

javom ako násilie, alkohol a iné 

- Absencia legislatívy, ktorá rieši širšie 

problematiku ľudí, ktorí sú v ohrození 
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využívanie  potenciálu Fondu na rozvoj 

bývania 

- Zvýšenie kvality a spolupráce regionálnej 

a miestnej samosprávy 

- Veda a výskum, získavanie poznatkov 

o dôvodoch, príčinách neschopnosti posunu 

k pozitívnemu zo strany cieľových skupín 

a nastavovanie nástrojov pomoci, 

legislatívnych návrhov a podpora projektov 

takto orientovaných. 

- Vzájomná súčinnosť a možnosť elektronickej 

komunikácie inštitúcií (transparentnosť, 

rýchlejšia komunikácia a pomoc) 

 

- Ľudia bez domova sa koncentrujú vo 

väčších mestách 

- Zvyšovanie koncentrácie príbuzenstva 

v obydliach, najmä MRK a s tým súvisiaci 

nárast problémov 

- Rastúca chudoba, hlavne generačne 

reprodukovaná chudoba 

- Predčasné ukončovanie školskej dochádzky 

- Nárast počtu ľudí s psychiatrickými 

ochoreniami, najmä u dospievajúcich 

- Nedostatok organizácií, ktoré majú záujem 

pomôcť tejto cieľovej skupine 

a nerovnomerné zastúpenie v jednotlivých 

častiach regiónu 

- Finančná negramotnosť obyvateľstva a jej 

dôsledky 

- Sporné diagnostikovanie detí z MRK, ich 

následné vzdelávanie v špeciálnych školách 

a tým znevýhodnenie  uplatnenia v živote 

- Niektorí jednotlivci a komunity sú odmietaví 

voči pomoci 

- Vysoká pracovná a časová vyťaženosť 

rodičov detí a mladých ľudí a ťažkosti 

zosúlaďovania rodinného a pracovného 

života 

- Problém s udržateľnosťou projektov po 

skončení-najmä financovanie zavedených 

služieb 

- Riziko nárastu investičných nákladov 

a nevyhnutnosti obnovy technológií 

v pobytových zariadeniach 

- Pretrvávajúca byrokratizácia v sociálnych 

službách na úkor dôrazu na kvalitu 

- Nárast agendy opatrovníctva obcí pre osoby 

pozbavené spôsobilosti na niektoré právne 

úkony alebo úplne 

- Komplikovaná administrácia pri získavaní 

a implementovaní projektov EŠIF 
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Cieľová skupina: SENIORI 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Záujem niektorých samospráv o skvalitňovanie 

sociálnych služieb 

- Záujem miest rozširovať ponuku sociálnych 

služieb 

- Podpora zo strany miest pri riešení sociálnych 

problémov a problémov cieľových skupín 

ohrozených sociálnym vylúčením 

- Voľné objekty v regiónoch, v správe 

regionálnej a miestnej samosprávy, vhodné po 

úpravách na poskytovanie nových foriem 

sociálnych služieb 

- Vlastná legislatíva krajov umožňujúca úpravu 

niektorých aspektov sociálnych služieb podľa 

podmienok a potrieb jednotlivých krajov 

- Aktivita záujmových skupín a aktivistov medzi 

seniormi (napr. JDS)  

- Existencia denných stacionárov, 

opatrovateľskej služby, zariadení pre seniorov 

a ďalších, v meste prípadne obci,  je jeho 

silnou stránkou 

- Existencia a pôsobenie sociálnych sestier 

v nemocniciach 

- Rozvoj  dobrovoľníctva v sociálnej oblasti, 

resp. v sociálnych službách 

 

- Neidentifikované potreby seniorov -absencia 

monitoringu v regiónoch 

- Nerovnomerne rozložená sieť sociálnych služieb 

v kraji 

- Chýbajúce niektoré druhy  a formy SS na 

zabezpečenie podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb 

- Nedostatok špecializovaných zariadení pre ľudí 

s Alzheimerovou chorobou, prípadne inými 

formami demencií  

- Absentujú krátkodobé pobytové služby 

- Absentuje efektívne prepojenie sociálnych  

a zdravotníckych služieb 

- Nedostatok zdravotníckych služieb pre seniorov – 

paliatívna starostlivosť 

- Nevyhovujúci technický stav objektov ZSS so 

zanedbanou údržbou a opravami 

- Nemožnosť využiť existujúce veľké objekty 

zariadení sociálnych služieb na nové druhy 

služieb kvôli vysokej kapacite 

- Predsudky a obavy seniorov z terénnych 

a ambulantných sociálnych služieb 

- Nízke povedomie niektorých zástupcov 

miestnych samospráv o  zodpovednosti za 

hľadanie riešenia pre seniorov - nefunguje 

opatrovateľská služba v niektorých obciach,  

absencia  zariadení pre seniorov, zodpovednosť 

prenášaná na príbuzných a pobytové služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov 

- Nedostatok vlastných finančných zdrojov 

miestnej samosprávy na rozvoj a financovanie SS, 

najmä v malých obciach 

- Nedostatočná ochrana seniorov pred 

zneužívaním, týraním, prepadmi a pod. 

- Cenovo a kapacitne nedostupné bývanie pre 

seniorov 

- Existujúce bývanie pre seniorov nie je 

prispôsobené ich špecifickým potrebám 

- Absencia prevencie inštitucionalizácie seniorov   

- Dopravná nedostupnosť ambulantných služieb 

- Nedostatočná informovanosť verejnosti 

o možnostiach podporných služieb 

- Neexistujúca neformálna podpora a poradenstvo 

pre neformálnych opatrovateľov 
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- Odľahčovacia služba – nedostatok miest, zle 

nastavené podmienky, nedostatočná 

informovanosť o službe 

- Nízke mzdy v sociálnych službách – nedostatok 

kvalifikovaného personálu 

- Nízka podpora a frekvencia viacgeneračných 

aktivít 

Príležitosti Ohrozenia 

- Spolupráca miestnej a regionálnej samosprávy 

s verejnými a neverejnými poskytovateľmi 

sociálnych služieb ako aj s inými subjektami 

pôsobiacimi v sociálnej oblasti 

- Možnosť viaczdrojového financovania 

sociálnych služieb 

- Podpora sociálnych služieb zo štrukturálnych 

fondov EÚ 

- Rozvoj nových foriem sociálnych služieb na 

komunitnej úrovni 

- Rozvoj terénnych a ambulantných služieb,  

- Prepojenie ambulantných sociálnych služieb 

s prepravnou službou 

- Prepojenie sociálnych služieb s ADOS – 

zvyšovanie kvality služieb 

- Sieťovanie poskytovateľov sociálnych služieb 

- Podpora a rozvoj dobrovoľníctva 

- Podpora záujmových združení, ktoré aktivizujú 

občanov 

- Možnosť realizácie monitoringu potrieb 

cieľovej skupiny v súčinnosti 

s dobrovoľníckym sektorom - podpora 

svojpomocných skupín seniorov pri 

monitorovaní osamelých seniorov  

- Zvýšenie kvality a spolupráce regionálnej 

a miestnej samosprávy 

- Vzájomná súčinnosť a možnosť elektronickej 

komunikácie inštitúcií (transparentnosť, 

rýchlejšia komunikácia a pomoc) 

- Zvyšovanie informovanosti starostov 

a poslancov, ako aj poskytovateľov sociálnych 

služieb v oblasti sociálnych služieb, najmä 

v oblasti legislatívnych zmien, projektových 

výziev a pod. 

- Vytvorenie spoločných úradovní a hľadanie 

riešení v rámci funkčných mikroregiónov 

- Podpora obcí pri analýze potrieb obyvateľov 

a hľadaní riešení - projektová podpora BBSK 

- Riešenie dlhodobej zdravotno-sociálnej 

starostlivosti na národnej úrovni - zákon 

o dlhodobej starostlivosti ako pripravovaný 

nástroj na vytvorenie integrovaného 

- Nepriaznivá demografická situácia, starnutie 

obyvateľstva 

- Migrácia mladšej generácie - rozdeľovanie rodín - 

ochladzovanie vzťahov 

- Ekonomicky produktívna populácia sa zmenšuje 

- Často sa meniaca legislatíva a nedostatočné 

nastavenie financovania sociálnych služieb, nízke 

dôchodky 

- Nedostatočné povedomie  o ochrane seniorov 

a negatívny mediálny obraz staroby 

- Nárast počtu osamelých seniorov 

- Psychické problémy seniorov spojené s obdobím 

staroby (strata partnera, osamelosť, zmena 

prostredia) 

- Izolácia starších na základe nedostatočnej 

informovanosti a finančných obmedzení 

- Cenovo neprístupné služby pre nízkopríjmových 

seniorov 

- Rapídne zvýšenie počtu seniorov a následná 

nedostatočná kapacita poskytovaných služieb, 

špeciálne  pre seniorov so schizofréniou  

- Nízka dôvera seniorov k novým technológiám 

- Problém s udržateľnosťou projektov po skončení - 

najmä financovanie takto podporených sociálnych 

služieb 

- Nesystémové financovanie opatrovateľskej služby 

cez národné projekty,  

- Príliš široké kompetencie obcí a problémy s ich 

napĺňaním v oblasti sociálnych služieb 

- Riziko nárastu investičných nákladov do 

bariérových veľkokapacitných budov 

a nevyhnutnosti obnovy technológií v pobytových 

zariadeniach 

- Pretrvávajúca byrokratizácia v službách na úkor 

dôrazu na kvalitu 

- Komplikovaná administrácia pri získavaní 

a implementovaní projektov EŠIF 
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a funkčného systému sociálno-zdravotnej 

komplexnej dlhodobej starostlivosti  

- Objektivizácia posudkovej činnosti ex offo, 

potreba jednotného posudkového orgánu 

- Rozvoj sociálnych podnikov v kraji ako jedna 

z možností rozvoja sociálnych služieb 

- Zvyšovanie informovanosti o sociálnych 

služieb a iných formách podpory 
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6 Strategický plán rozvoja sociálnych služieb 

Predkladaná Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji na roky 2019 - 2025 

je základný programový dokument Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý vytyčuje ciele a 

smerovanie regionálnej politiky v oblasti sociálnych služieb. Koncepcia je nástrojom na riadenie 

v oblasti sociálnych služieb, ktorý, zohľadňuje potreby obyvateľov a možnosti kraja.  

Predchádzajúce kapitoly sa venujú analýze strategických a legislatívnych dokumentov na národnej 

a medzinárodnej úrovni, analyzujú komunitné plány miest a obcí, popisujú sociálno-demografické 

charakteristiky kraja, venujú sa aj analýze existujúceho systému sociálnych služieb.  Na úrovni 

cieľových skupín a okresov okrem analýzy sociálnych služieb sú uvedené aj výstupy z fokusových 

skupín, teda podnety a potreby vyslovené priamo obyvateľmi kraja.  

Na tieto zistenia nadväzuje SWOT analýza, pomocou ktorej sa identifikovali tieto najväčšie problémy  

v oblasti sociálnych služieb na úrovni samosprávneho kraja: 

 Nedostatočné a nerovnomerné pokrytie kraja ambulantnými a terénnymi sociálnymi službami 

pre občanov so zdravotným postihnutím 

 Nedostatok pobytových sociálnych služieb, a to najmä v zariadení pre seniorov, ktoré sú 

v kompetencii miestnej samosprávy a špecializovaných zariadení, ktoré sú v kompetencii 

samosprávneho kraja 

 Absencia služieb  dlhodobej zdravotno-sociálnej resp. paliatívnej starostlivosti 

 Nedostatočné a nerovnomerné pokrytie kraja vybranými druhmi sociálnych služieb krízovej 

intervencie 

 Nedostatočná informovanosť relevantných partnerov a obyvateľov kraja 

 Nízka kvalita  sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

BBSK a to najmä v oblasti  

 

Ambíciou Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne Banskobystrického kraja na roky 2019 

– 2025 je stať sa reálnym nástrojom komunitného plánovania, ktorý pomôže lepšie napĺňať potreby 

občanov pomocou dostupných a kvalitných foriem sociálnej pomoci, zabezpečovať zdroje na 

jednotlivé druhy sociálnych služieb a v neposlednom rade hľadať optimálne riešenia vybavenosti a 

efektívnosti sociálnych služieb, ktoré najlepšie zodpovedajú miestnym podmienkam a potrebám ľudí. 

Na naplnenie tohto hlavného cieľa Koncepcie si na roky 2019 – 2025 určuje  

 5 strategických cieľov,  

 16 špecifických cieľov, 

 28 opatrení a 

 72 aktivít. 
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•ŠC 1.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity

•ŠC 1.2 Deinštitucionalizovať sociálne služby

•ŠC 1.3 Rozšíriť  kapacitu  špecializovaných zariadení

Strategický cieľ 1

Zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím

•ŠC 2.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity

•ŠC 2.2 Podporovať multirezortnú spoluprácu pri riešení problémov občanov z MRK

•ŠC 2.3 Podporiť prevenciu sociálno-patologických javov

Strategický cieľ 2

Zabezpečiť rozvoj sociálne služby pre ľudí v nepriaznivej alebo krízovej 
situácii

•ŠC 3.1 Podporovať zvyšovanie počtu zariadení pre seniorov a ich kapacít poskytovaných miestnou    
samosprávou

•ŠC 3.2 Predchádzať inštitucionalizácii seniorov

•ŠC 3.3 Prepojiť sociálne služby a zdravotnú starostlivosť do systému dlhodobej starostlivosti o 
seniorov

Strategický cieľ 3

Podporovať miestne samosprávy v tvorbe minimálnej siete sociálnych 
služieb pre seniorov

•ŠC 4.1 Zvyšovanie povedomia verejnosti o sociálnych službách

•ŠC 4.2 Zvyšovanie informovanosti zástupcov miestnej samosprávy

•ŠC 4.3 Prenášanie skúseností a potrieb z praxe na národnú úroveň

Strategický cieľ 4
Zvyšovať povedomie verejnosti o sociálnych službách a ovplyvňovanie 
verejných politík prostredníctvom 

•ŠC 5.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v kraji nastavením kritérií pre minimálnu sieť sociálnych 
služieb

•ŠC 5.2 Podpora ľudsko-právneho prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb

•ŠC 5.3 Zvyšovanie prevádzkového štandardu zariadení sociálnych služieb s ohľadom na  špecifické 
potreby prijímateľov sociálnych služieb 

•ŠC 5.4 Zvyšovanie kvality personálnych zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb

Strategický cieľ 5 
Kontinuálne zvyšovať kvalitu siete sociálnych služieb v súlade so 
štandardami kvality definovanými v zákone o sociálnych službách
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Strategický cieľ 1 

Zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím 

 

Špecifický cieľ 1.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity 

Špecifický cieľ 1.2 Deinštitucionalizovať sociálne služby 

Špecifický cieľ 1.3 Rozšíriť  kapacitu  špecializovaných zariadení 

 

Špecifický cieľ 1.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami 

komunity 

Charakteristika cieľa Národné priority rozvoja sociálnych služieb v SR ako jeden z cieľov, na 

ktoré je potrebné sa pri koncepčnom plánovaní zamerať, definujú potrebu 

zvýšenia dostupnosti komunitných sociálnych služieb s dôrazom na 

sociálne služby pre rodinu, ktorá sa stará o svojho odkázaného člena. 

Zabezpečenie sociálnych služieb na komunitnej úrovni je v súlade 

s požiadavkami a princípmi ukotvenými v národnej legislatíve, ale aj 

v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch. Z analýzy 

dostupnosti sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji 

vyplýva, že aj na území BBSK je výrazný nedostatok komunitných 

sociálnych služieb, takmer v celom regióne (okrem okresov Banská 

Bystrica a Rimavská Sobota) nie sú zabezpečené služby pre rodiny 

s deťmi so zdravotným postihnutím. Závažným zistením je aj 

skutočnosť, že na území celého kraja nie je zabezpečená tlmočnícka 

služba pre občanov so sluchovým postihnutím. 

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

1.1.1 Podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych 

služieb v súlade s potrebami ľudí so zdravotným postihnutím. 

1.1.2 Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb včasnej intervencie na 

území celého kraja. 

1.1.3 Zabezpečiť tlmočnícku službu v BBSK. 

 

Opatrenie 1.1.1 Podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych 

služieb v súlade s potrebami ľudí so zdravotným postihnutím 

Charakteristika 

opatrenia 

Opatrenie je zamerané na podporu osôb nachádzajúcich sa v nepriaznivej 

sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia v ich 

prirodzenom prostredí a to v rozsahu a zameraní zodpovedajúcemu ich 

špecifickým potrebám vzhľadom na vek, zdravotné postihnutie  a sociálnu 

situáciu. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie počtu ambulantných a terénnych sociálnych služieb 
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Aktivity Aktivita 1: Monitorovať potreby ľudí so zdravotným postihnutím 

prostredníctvom pravidelných regionálnych stretnutí s frekvenciou 1 x 

ročne. 

Aktivita 2: Vyhľadávať partnerov – neverejných poskytovateľov 

sociálnych služieb v regiónoch, kde služby absentujú. 

Aktivita 3: Spolupracovať s rodičovskými a svojpomocnými združeniami 

pri monitorovaní potrieb ľudí so zdravotným postihnutím. 

Aktivita 4: Vytvoriť sieť podporných sociálnych služieb pre ľudí so 

zdravotným postihnutím, ktoré zabezpečia ich zotrvanie v prirodzenom 

domácom prostredí prostredníctvom rozvoja služieb podpory 

samostatného bývania, špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej 

rehabilitácie. 

Aktivita 5: Rozšíriť sieť ambulantných služieb pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2020 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Monitorovacia správa o potrebách ľudí so zdravotným postihnutím  

Zvýšenie % kapacity ambulantných SS 

Zvýšenie % počtu hodín terénnych SS 

Zvýšenie % poskytovateľov ambulantných a terénnych SS 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia 

z rozpočtu BBSK 

 

300 tis. € / 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, MPSVR 

 

Opatrenie 1.1.2 Zabezpečiť dostupnosť sociálnej služby včasnej intervencie na 

území celého kraja 

Charakteristika opatrenia Zabezpečenie dostatočnej siete sociálnej služby včasnej intervencie 

zabezpečí väčšie šance na rozvoj potenciálu detí s ohrozeným vývinom 

v období ich ranného veku.  Rozšírenie tejto služby, ktorá má dôležitú 

prevenčnú funkciu, stimuluje rozvoj dieťaťa, je dôležitým krokom pri 

predchádzaní inštitucionalizácie detí so zdravotným postihnutím 

a zároveň podporuje  fungovanie celého rodinného systému. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Služby včasnej intervencie budú dostupné v celom kraji. Každá rodina, 

v ktorej sa narodí dieťa s ohrozeným vývinom bude mať možnosť 

v mieste svojho bydliska využívať komplexné sociálno-zdravotné 

služby od narodenia do 7 rokov dieťaťa. 
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Aktivity Aktivita 1: Uzatvorenie dohody o spolupráci medzi BBSK a Asociáciou 

poskytovateľov a podporovateľov služieb včasnej intervencie 

o vzájomnej spolupráci pri rozvíjaní siete služieb včasnej intervencie 

v kraji. 

Aktivita 2: Vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu akčného plánu pre 

rozvoj služieb včasnej intervencie vrátane nastavenia štandardov kvality, 

požiadaviek na budúcich poskytovateľov a rozpočtu. 

Aktivita 3: Vyhlásenie výzvy pre mimovládne organizácie na 

vyhľadávanie nových poskytovateľov sociálnych služieb v regiónoch. 

Aktivita 4: Uzatvorenie zmlúv s novými poskytovateľmi včasnej 

intervencie. 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Zvýšenie počtu poskytovateľov služby včasnej intervencie v troch 

okresoch 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia 

z rozpočtu BBSK 

150 tis.€ / rok 2020 

225 tis. €/ roky 2021 – 2025 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK 

 

Opatrenie 1.1.3 Zabezpečiť tlmočnícku službu v BBSK 

Charakteristika opatrenia Na základe expertných odhadov sa predpokladá, že 3 až 5 % občanov 

z celkovej populácie trpí sluchovým postihnutím. Zákon o sociálnych 

službách pre týchto občanov definuje sociálnu službu tlmočenia 

v posunkovej reči, artikulačné alebo taktilné tlmočenie. V BBSK 

v súčasnosti neposkytuje služby ani jeden poskytovateľ tejto sociálnej 

služby.  Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť podporu zvyšovania 

dostupnosti, kvality a efektivity tlmočníckej služby v kraji. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zabezpečenie kvalitnej tlmočníckej služby na celom území BBSK. 

Aktivity Aktivita 1: Monitoring potreby tlmočníckej služby v kraji 

Aktivita 2: Zabezpečenie poskytovania tlmočníckej služby 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Monitoring potreby tlmočníckej služby v kraji 

Uzatvorenie zmluvy s poskytovateľom tlmočníckej služby: 1 

poskytovateľ 
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Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

12 tis. € / 1 rok  

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK 

 

Špecifický cieľ 1.2 Deinštitucionalizovať sociálne služby 

Charakteristika cieľa Jednou z národných priorít rozvoja sociálnych služieb v SR je  

deinštitucionalizácia sociálnych služieb. Táto priorita je v súlade aj s čl. 19 

Dohovoru o právach ľudí so ZP, ktorý občanom so zdravotným postihnutím 

zaručuje právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK má väčšina zariadení sociálnych 

služieb kapacitu vyššiu ako 40 miest. Spoločným cieľom národnej 

a regionálnej politiky je zabezpečiť prechod od inštitucionálnych ku 

komunitným sociálnym službám. V rámci tohto procesu sa vytvoria 

a zabezpečia podmienky pre nezávislý život  prijímateľov sociálnych služieb 

v prirodzenom sociálnom prostredí komunity prostredníctvom komplexu 

kvalitných služieb vo verejnom záujme.  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

1.2.1 Zapojenie sa do národného projektu IA MPSVaR SR 

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov“ a jeho plánovaného pokračovania? 

1.2.2 Zapojenie sa do výzvy IROP „Podpora prechodu poskytovania 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces 

deinštitucionalizácie existujúcich zariadení). 

 

Opatrenie 1.2.1 Zapojenie sa do národného projektu IA MPSVaR SR 

„Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora 

transformačných tímov“ 

Charakteristika 

opatrenia 

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb je proces zmeny postojov 

k ľuďom odkázaným na dlhodobú pomoc spoločnosti. V zariadeniach, ktoré 

dlhodobo poskytujú sociálne služby v minulosti prevládal charitatívny  

a neskôr medicínsky prístup k prijímateľom služieb. V súčasnosti je 

dôležitou súčasťou kvality služieb zabezpečenie ľudsko-právneho prístupu. 

Nemenej dôležitou súčasťou týchto zmien je príprava prijímateľov 

sociálnych služieb na kvalitatívne nové možnosti riešenia ich sociálnej 

situácie v prirodzenom prostredí miestnej komunity, ktorá plne rešpektuje ich 

ľudské práva. Príprava zamestnancov a práca s postojmi verejnosti 

k občanom so zdravotným postihnutím. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zmena postojov, vnímania a prístupu k občanom so zdravotným postihnutím 

zo strany odbornej a laickej verejnosti, zamestnancov a prijímateľov SS. 

Aktivity Aktivita 1: Vzdelávanie a supervízia pre zamestnancov zariadení sociálnych 

služieb 
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Aktivita 2: Konzultačné aktivity pre transformačné tímy v zariadeniach 

sociálnych služieb 

Aktivita 3: Príprava Transformačných plánov pre DSS inštitucionálneho typu 

Aktivita 4: Diseminačné aktivity s cieľom ovplyvniť postoje verejnosti 

v prospech začlenenia občanov so zdravotným postihnutím do spoločnosti 

Predpokladané 

obdobie realizácie 

2019 - 2023 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Vzdelávacie aktivity vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb  

Transformačný plán: 8 plánov 

Predpokladaný počet 

subjektov 

Počet DSS zapojených do národného projektu: 8 zariadení 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

0,- € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

IA MPSVaR 

 

Opatrenie 1.2.2 Zapojenie sa do výzvy IROP „Podpora prechodu poskytovania 

sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie 

existujúcich zariadení) 

Charakteristika 

opatrenia 

Prechod poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na 

komunitnú je procesom, ktorý smeruje od pasívneho modelu ochrany 

občanov so ZP v zariadeniach sociálnych služieb k aktívnemu modelu 

podpory poskytovanej v prirodzenom prostredí. Ide o zmenu formy 

a spôsobu poskytovania služieb v inštitucionálnych zariadeniach, 

s predpokladom ukončenia prevádzky v pôvodných nevyhovujúcich 

objektoch. Plánovanie postupného znižovania miest v uzatvorených 

pobytových zariadeniach sociálnych služieb postupnou transformáciou na 

nové, dostupné, terénne, podporné a kvalitné sociálne služby v 

prirodzenom prostredí v mieste bydliska občanov. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zníženie počtu miest v uzatvorených inštitucionálnych zariadeniach 

sociálnych služieb. Ukončenie poskytovania sociálnych služieb 

inštitucionalizovaného charakteru vo vybraných zariadeniach sociálnych 

služieb. 

Aktivity Aktivita 1: Realizácia investičného projektu v DSS Slatinka, Lučenec 

Aktivita 2: Príprava Žiadosti o nenávratný príspevok pre DSS Ladomerská 

Vieska 

Aktivita 3: Realizácia investičného projektu pre DSS Ladomerská Vieska 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 – 2023 
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Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Uzatvorenie veľkokapacitných DSS: 2 zariadenia 

Predpokladaný počet 

subjektov 

2 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia 

5 mil. € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

EŠIF, BBSK (kofinancovanie vo výške 5 %) 

 

Špecifický cieľ 1.3 Rozšírenie kapacít špecializovaných zriadení 

Charakteristika cieľa Poskytovanie sociálnych služieb v špecializovaných zariadeniach je 

originálnou kompetenciou samosprávneho kraja, ktorá je definovaná 

v zákone o sociálnych službách. Kvalita služieb v špecializovaných 

zariadeniach je vyššia ako v domovoch sociálnych služieb. Tieto zariadenia 

sa špecializujú na prijímateľov služieb s rovnakými potrebami 

vyplývajúcimi z určitého druhu zdravotného postihnutia. Z analýzy 

zabezpečenia služieb vyplýva, že kapacity špecializovaných zariadení pre 

občanov so schizofréniou, s pervazívnymi vývinovými poruchami 

a Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou  sú v kraji nepostačujúce, len 

v roku 2018 bolo na samosprávny kraj doručených 314 žiadostí občanov 

o poskytnutie sociálnych služieb v špecializovanom zariadení. 

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

1.3.1 Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov so 

schizofréniou 

1.3.2 Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov 

s poruchami autistického spektra 

1.3.3 Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov s 

Parkinsonovou a Alzmeimerovou chorobou 

1.3.4 Vytvoriť sociálno-zdravotnícke služby pre občanov s ťažkými 

poruchami správania v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami 

 

Opatrenie 1.3.1 Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov so 

schizoféniou 

Charakteristika opatrenia V priebehu prípravy koncepcie bola viackrát zdôrazňovaná potreba 

aktívne sa zamerať na cieľovú skupinu ľudí so zdravotným postihnutím 

s psychiatrickými diagnózami. Dôvodom je  narastajúci počet týchto 

ľudí v populácii, ako aj  medzi prijímateľmi služieb. Kapacity 

špecializovaného zariadenia pre občanov so schizofréniou sú v kraji 

nepostačujúce. BBSK zriaďuje pre túto cieľovú skupinu len jedno 

špecializované zariadenie. 

Predpokladané dopady opatrenia Zvýšenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov so 

schizofréniou 
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Aktivity Aktivita 1: Rozšírene kapacít špecializovaných zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

Aktivita 2: Uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb špecializovaného 

zariadenia s poskytovateľmi v súlade s kritériami definovanej 

minimálnej siete sociálnych služieb na území BBSK 

Predpokladané obd. 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Zvýšenie % kapacity špecializovaných zariadení pre cieľovú skupinu 

prijímateľov služieb so schizofréniou 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z BBSK 

150 tis. €/ 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, MPSVaR SR 

 

Opatrenie 1.3.2 Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov 

s pervazívnymi vývinovými poruchami 

Charakteristika opatrenia Špecifickou skupinou vyžadujúcou si špecializované služby sú aj ľudia 

s poruchami autistického spektra. Služby pre túto cieľovú skupinu sú  

v súčasnosti v kraji veľmi slabo zastúpené, nepostačujúce na 

zabezpečenie dopytu ani vo vzťahu k deťom, ani k dospelým občanom. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie kapacít špecializovaných zariadení pre ľudí s poruchami 

autistického spektra. 

Aktivity Aktivita 1: Rozšírenie ambulantných a pobytových kapacít 

špecializovaných zariadení pre deti v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK  

Aktivita 2: Rozšírenie ambulantných a pobytových kapacít 

špecializovaných zariadení pre dospelých občanov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BBSK 

Aktivita 3: Uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb špecializovaného 

zariadenia s neverejnými poskytovateľmi v súlade s kritériami 

definovanej minimálnej siete sociálnych služieb na území BBSK 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Zvýšenie % kapacity špecializovaných zariadení pre cieľovú skupinu 

prijímateľov s poruchami autistického spektra. 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

300 tis. €/ 1 rok  

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, MPSVaR SR 
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Opatrenie 1.3.3 Rozšírenie kapacít špecializovaného zariadenia pre občanov s 

Parkinsonovou a Alzmeimerovou chorobou 

Charakteristika opatrenia Takmer všetky okresy BBSK (okrem Rimavskej Soboty a Revúcej) sú 

v hodnotení indexu starnutia vysoko nad slovenským priemerom. 

Prognóza demografického vývoja ukazuje, že priemerný vek občanov sa 

bude naďalej zvyšovať. Tieto skutočnosti vytvárajú predpoklad, že 

vysoké nároky na zdravotnú a sociálnu starostlivosť a na zabezpečenie 

služieb pre seniorov budú narastať. Kapacity špecializovaného 

zariadenia pre občanov so zdravotnými postihnutiami súvisiacimi so 

starnutím, Parkinsonovou a Alzmeimerovou chorobou sú v kraji 

nepostačujúce. V poradovníku čakateľov do tohto typu 

špecializovaných zariadení eviduje Úrad BBSK 105 žiadostí 

o umiestnenie. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie kapacít špecializovaných zariadení pre občanov s 

Parkinsonovou a Alzmeimerovou chorobou. 

Aktivity Aktivita 1: Rozšírene kapacít špecializovaných zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

Aktivita 2: Výstavba nového účelového špecializovaného zariadenia 

Aktivita 3: Uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb špecializovaného 

zariadenia s neverejnými poskytovateľmi v súlade s kritériami 

definovanej minimálnej siete sociálnych služieb na území BBSK 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Výstavba nového účelového špecializovaného zariadenia: 1 zariadenie 

Zvýšenie % kapacity špecializovaných zariadení pre cieľovú skupinu 

prijímateľov s Parkinsonovou a Alzmeimerovou chorobou. 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia 

2,5 mil. € / investičný zámer na novovzniknuté zariadenie) 

300 tis. €/ 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, MPSVR 

 

Opatrenie 1.3.4 Vytvoriť sociálno-zdravotnícke služby pre občanov s ťažkými 

poruchami správania v spolupráci so zdravotníckymi 

zariadeniami 

Charakteristika opatrenia Nevyhnutnosť sociálno-zdravotných služieb vystupuje do popredia 

najmä pri zabezpečovaní starostlivosti občanom s duševnými 

poruchami a poruchami správania s psychiatrickými diagnózami. 

Veľmi vážnym problémom je poskytovanie starostlivosti občanom 

v zariadeniach sociálnych služieb vo fázach výrazných prejavov 

duševnej poruchy a poruchy správania (agresie, eretické a afektózne 

správanie), ktoré ohrozujú život a zdravie nie len týchto občanov, 

ale aj ďalších prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych 
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služieb. V psychiatrických nemocniciach v kraji nie sú vytvorené 

stále lôžka pre občanov so závažnými poruchami správania. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Vytvorenie lôžok špecializovaného zariadenia pre občanov so 

závažnými poruchami správania v súčinnosti so zdravotníckymi 

zariadeniami 

Aktivity Aktivita 1: Iniciovať stretnutia s psychiatrickými nemocnicami 

v kraji s cieľom vytvoriť kapacity zdravotno-sociálnych služieb pre 

občanov s ťažkými poruchami správania  

Aktivita 2: Uzatvorenie zmluvy so zdravotníckym zariadením 

o poskytovaní sociálno-zdravotníckych služieb pre občanov 

s ťažkými poruchami správania 

Predpokladané obd. 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Vytvorenie stálych sociálno-zdravotných lôžok v zdravotníckych 

zariadeniach pre občanov s ťažkými poruchami správania: 20 lôžok 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

75 tis. € / 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, MPSVaR SR, MZ SR 
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Strategický cieľ 2 

Zabezpečiť rozvoj sociálne služby pre ľudí v nepriaznivej alebo krízovej situácii 

 

Špecifický cieľ 2.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity 

Špecifický cieľ 2.2 Podporovať multirezortnú spoluprácu pri riešení problémov občanov z MRK 

Špecifický cieľ 2.3 Podporiť prevenciu sociálno-patologických javov 

 

Špecifický cieľ 2.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity 

Charakteristika cieľa Nepriaznivými a krízovými sociálnymi situáciami je počas života ohrozený 

každý jednotlivec. Dôvody môžu byť rôzne, od  straty zamestnania 

a následne aj bývania, neriešenia svojich problémov, zadĺženia, závislosti od 

návykových látok, úmrtia najbližších osôb, ochorenia, až po narodenie sa 

v osade alebo inom segregovanom prostredí s generačnou chudobou. 

Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 

je v súlade s požiadavkami a princípmi uplatnenými v medzinárodných 

ľudsko-právnych dokumentoch, zároveň aj v národnej legislatívne, kde 

zákon o sociálnych službách definuje, že samosprávne kraje majú originálnu 

kompetenciu poskytovať občanom sociálne služby krízovej intervencie. Na 

základe vykonanej analýzy za najviac ohrozené skupiny môžeme považovať 

ľudí bez domova, ženy zažívajúce násilie a ich deti, mladých dospelých po 

ukončení ústavnej starostlivosti a marginalizované rómske komunity,  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

2.1.1 Podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych 

služieb v súlade s potrebami ľudí v nepriaznivej alebo krízovej 

sociálnej situácii. 

 

Opatrenie 2.1.1 Podporovať vznik nových ambulantných a terénnych sociálnych služieb 

v súlade s potrebami ľudí v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii 

Charakteristika 

opatrenia 

Cieľom opatrenia je podpora osôb nachádzajúcich sa v nepriaznivej alebo 

krízovej sociálnej situácii a to v rozsahu a zameraní zodpovedajúcemu ich 

potrebám. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie kapacít ambulantných a terénnych sociálnych služieb v súlade 

s potrebami ľudí v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii. 

Aktivity Aktivita 1: Pripraviť plán rozvoja služieb krízovej intervencie na základe 

monitoringu potrieb 

Aktivita 2: Zmapovať existujúcu podporu pre mladých dospelých 

odchádzajúcich zo stému sociálnoprávnej ochrany a mladých dospelých 

z reedukačných zariadení, ktorí si vyžadujú spoluprácu inštitúcií viacerých 

rezortov 

Aktivita 3: Zriadiť 1 zariadenie krízovej intervencie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BBSK 



 

143 

 

Aktivita 4: Uzatvorenie zmlúv o poskytovaní služieb krízovej intervencie 

s  poskytovateľmi v súlade s kritériami definovanej minimálnej siete 

sociálnych služieb na území BBSK 

Predpokladané 

obdobie realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Plán rozvoja služieb krízovej intervencie 

Zvýšenie % kapacity zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

150 tis.  € / 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, MPSVaR SR 

 

Špecifický cieľ 2.2 Podporovať multirezortnú spoluprácu pri riešení problémov občanov z  

MRK 

Charakteristika cieľa Sociálne služby podporujúce ľudí dlhodobo žijúcich v priestorovo 

segregovanom prostredí generačnej chudoby, sú na Slovensku financované 

z národnej úrovne cez národné projekty z európskych fondov. Ide najmä o 

komunitné centrá a terénnu sociálnu prácu obcí. Zo strany BBSK vo vzťahu 

k tejto cieľovej skupine považujeme za dôležité vytvorenie platformy na 

pravidelnú komunikáciu všetkých zapojených partnerov vrátane organizácii 

zastupujúcich Rómov. Ľudia žijúci v prostredí generačnej chudoby  sú 

vystavení kombinácii viacerých znevýhodnení - chudobe, nezamestnanosti, 

diskriminácii, nízkej vzdelanosti atď. Problémy ľudí žijúcich v tomto 

prostredí presahujú možnosti sociálnych služieb na hľadanie komplexných 

riešení, preto je dôležitá multirezortná spolupráca so školstvom, bytovou 

politikou, sociálnou ekonomikou, UPSVR a pod.   

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

2.2.1 Iniciovať multirezortnú spoluprácu na riešení problémov osôb 

zotrvávajúcich v priestorovo segregovaných lokalitách 

s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 

chudoby 

2.2.2 Pilotne overiť nové spôsoby podpory ľudí z MRK 

 

Opatrenie 2.2.1 Iniciovať multirezortnú spoluprácu na riešení problémov osôb 

zotrvávajúcich v priestorovo segregovaných lokalitách s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby 

Charakteristika 

opatrenia 

Vytvorenie platformy podporujúcej komunikáciu medzi všetkými 

relevantnými partnermi, ktorá vytvorí priestor  na výmenu informácií 

a synergiu v aktivitách. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Vytvorenie spoločnej stratégie pre podporu občanov z MRK. 
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Aktivity Aktivita 1: iniciovať vytvorenie medzirezortnej pracovnej skupiny so 

zapojením organizácií zastupujúcich MRK na úrovni kraja s cieľom vytvoriť 

spoločnú stratégiu pre podporu občanov z MRK 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Vytvorenie medzirezortnej skupiny 

Stratégia na podporu občanov z MRK 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

0  € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 

 

Opatrenie 2.2.2 Pilotne overiť nové spôsoby podpory ľudí z MRK 

Charakteristika 

opatrenia 

Deti, ktoré sa narodia do segregovaného prostredia generačnej chudoby sú 

už od ranného detstva ohrozené nielen biologickými dispozíciami ale aj 

podmienkami prostredia, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú vývin 

dieťaťa. Odborná stimulácia vývinu dieťaťa v rannom detstve spolu s prácou 

s jeho rodinnými konšteláciami a prostredím, do ktorého sa dieťa narodí, 

môže výrazne zvýšiť šance dieťaťa na to, aby  sa v budúcnosti vymanilo zo 

začarovaného kruhu generačnej chudoby. Cieľom opatrenia je pilotné 

overenie projektu, obsahom ktorého je poskytnutie včasnej intervencie  

deťom  v ranom veku a ich rodinám  priamo v prostredí segregovaných 

marginalizovaných komunít. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie rodičovských kompetencií, zlepšenie sociálnych zručností detí 

potrebných pre inklúziu do rovesníckych skupín, zvýšenie predpokladov pre 

zapojenie sa do školského systému, zníženie počtu detí z MRK 

v špeciálnych školách 

Aktivity Aktivita 1: Realizácia pilotného projektu na overenie nových spôsobov 

podpory pre ľudí z MRK formou poskytovania sociálnej služby včasnej 

intervencie v segregovaných osadách.  

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2021 – 2025 

 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Porovnateľná školská dochádzka s rovesníkmi z majority 

Porovnateľný prospech detí z MRK s rovesníkmi z majority 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

- 



 

145 

 

Predpokladané zdroje 

krytia 

Donor/nadácia 

 

Špecifický cieľ 2.3 Podporiť prevenciu sociálno-patologických javov 

Charakteristika cieľa Nárast sociálno-patologických javov v spoločnosti vyvoláva potrebu 

venovať zvýšenú pozornosť  predchádzaniu týmto javom formou 

preventívnych aktivít.  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

2.3.1 Podpora aktivít v oblasti prevencie sociálno-patologických javov  

 

Opatrenie 2.3.1 Podpora aktivít v oblasti prevencie sociálno-patologických javov 

Charakteristika 

opatrenia 

Sociálna prevencia patrí k najmenej rozvinutým systémom  sociálnej práce. 

Vzhľadom na komplexnosť problémov ľudí, ktorí sú ohrození sociálno-

patologickými spoločenskými javmi je poskytnutie sociálnej služby len 

jedným z podporných opatrení. Vhodnými prevenčnými aktivitami sa môže 

dosiahnuť zníženie počtu občanov, ktorí sa ocitnú v náročných krízových 

situáciách vyžadujúcich si  komplexnú, finančne náročnú intervenciu.  

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie občianskej participácie na riešení sociálnych problémov 

v miestnych komunitách 

Aktivity Aktivita 1: Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov v oblasti podpory 

preventívnych aktivít na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, 

frekvencia 1 x ročne 

Aktivita 2: Podpora konkrétnych projektov zameraných na prevenciu 

sociálno-patologických javov 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Počet prijatých projektových zámerov 

Počet podporených projektov: 15 ročne 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

85 tis. €/ 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK 
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Strategický cieľ 3  

Podporovať miestne samosprávy v tvorbe minimálnej siete sociálnych služieb pre seniorov 

 

Špecifický cieľ 3.1 Podporovať zvyšovanie počtu zariadení pre seniorov a ich kapacít 

poskytovaných miestnou samosprávou 

Špecifický cieľ 3.2 Predchádzať inštitucionalizácii seniorov 

Špecifický cieľ 3.3 Prepojiť sociálne služby a zdravotnú starostlivosť do systému dlhodobej 

starostlivosti o seniorov 

 

Špecifický cieľ 3.1 Podporovať zvyšovanie počtu zariadení pre seniorov a ich kapacít 

poskytovaných miestnou samosprávou 

Charakteristika cieľa Poskytovanie sociálnych služieb seniorom patrí primárne do pôsobnosti 

miestnej samosprávy, situáciu v BBSK možno z tohto hľadiska v porovnaní 

s inými krajmi považovať za špecifickú. Až 40,21 % kapacít zariadení pre 

seniorov je v zriaďovateľskej kompetencii BBSK, a teda ich nefinancujú 

miestne samosprávy, ale samosprávny kraj (v iných krajoch sú kapacity 

zariadení pre seniorov zriadené samosprávnym krajom v rozpätí od 0 – 23 

%). Kapacita zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej kompetencii obcí 

tvorí len necelú štvrtinu všetkých miest v kraji. Medzi základné kompetencie 

obcí a miest podľa zákona o sociálnych službách patrí zriaďovanie zariadení 

pre seniorov. V Banskobystrickom kraji túto kompetenciu vo výraznej miere 

nahrádza BBSK. 

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

3.1.1 Poskytnutie podpory zo strany BBSK obciam a neverejným 

poskytovateľom pri tvorbe nových kapacít sociálnych služieb pre 

seniorov 

 

Opatrenie 3.1.1 Poskytnutie podpory zo strany BBSK obciam a neverejným 

poskytovateľom pri tvorbe nových kapacít sociálnych služieb pre 

seniorov 

Charakteristika opatrenia Cieľom opatrenia je poskytnutie podpory obciam zo strany BBSK pri  

uspokojovaní potrieb seniorov. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie počtu miest v zariadeniach pre seniorov zriadených obcami. 

Zvýšenie ponuky podporných služieb v kraji (odľahčovacia služba, 

opatrovateľská služba), zníženie počtu čakateľov o umiestnenie 

v zariadeniach pre seniorov 

Aktivity Aktivita 1: Poskytovanie poradenstva obciam a neverejným 

poskytovateľom pri príprave projektov a registrácii nových sociálnych 

služieb pre seniorov 
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Aktivita 2: Informačné semináre pre zástupcov obcí s prezentovaním 

skúseností a príkladov dobrej praxe – poskytovania sociálnych služieb 

obcami 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Počet cielených konzultácií: 10 konzultácií / 1 rok 

Počet informačných seminárov:  3 semináre / 1 rok  

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

1,5 tis. €  

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK 

 

Špecifický cieľ 3.2 Predchádzať inštitucionalizácii seniorov 

Charakteristika cieľa Pri plánovaní podpory pre seniorov je veľmi dôležitá prevencia a podpora 

aktívneho starnutia. V súčasnosti takáto forma podpory v kraji nie je 

systematicky zabezpečená a jednotliví aktéri v regióne nie sú dostatočne 

koordinovaní. V menších obciach  fungujú prirodzené vzťahy a sociálna 

kontrola, ale stále viac sa ukazuje potreba podpory prevencie a najmä cielené 

vyhľadávanie osamelých seniorov. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva 

v roku 2011 v siedmych okresoch BBSK tvorili jednočlenné domácnosti až 

tretinu všetkých domácností a intenzita vytvárania takýchto domácností 

rastie vekom. Osamelo žijúci seniori  sú pri zhoršení zdravotného stavu 

odkázaní len na starostlivosť sociálnych služieb, a to aj v prípadoch, keď sa 

zhoršeniu situácie dalo predísť. Preto je potrebné podporovať prevenciu 

a vyhľadávanie osamelo žijúcich seniorov. 

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

3.2.1 Podporiť preventívne aktivity na podporu zotrvania seniorov 

v domácom prostredí  

3.2.2 Podporiť rozvoj sociálnych služieb s použitím telekomunikačných 

technológií 

 

Opatrenie 3.2.1 Podporiť preventívne aktivity na podporu zotrvania seniorov 

v domácom prostredí  

Charakteristika opatrenia Cieľom opatrenia je aktivizácia a využívanie prirodzených sociálnych 

sietí a neformálnych skupín za účelom podpory zotrvania seniorov 

v domácom prostredí. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie povedomia seniorov, aktívna participácia neformálnych 

podporných skupín na preventívnych aktivitách, zníženie miery ohrozenia 



 

148 

 

seniorov v dôsledku neposkytnutia včasnej sociálno-zdravotnej 

intervencie 

Aktivity Aktivita 1: Zvyšovanie informovanosti, podporné a konzultačné služby 

pre  seniorské organizácie s cieľom využiť ich neformálnu podporu na 

vyhľadávanie osamelých seniorov.  

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Stretnutia so zástupcami neformálnych seniorských skupín: 3 stretnutia / 

1  rok 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

1 tis. € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK 

 

Opatrenie 3.2.2 Podporiť rozvoj sociálnych služieb s použitím telekomunikačných 

technológií   

Charakteristika opatrenia Vhodným  riešení pre osamelých a odkázaných seniorov je poskytovanie 

sociálnej služby s použitím telekomunikačných technológií, konkrétne 

monitorovanie a signalizácia potreby. Táto sociálna služba však nie je 

dostupná v celom území BBSK, nakoľko ju majú zaregistrovanú len tri 

mestá (Banská Bystrica, Brezno a Lučenec) a poskytujú ju len Banská 

Bystrica a Lučenec.  

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zotrvanie seniorov čo najdlhšie v prirodzenom prostredí, zníženie miery 

ohrozenia seniorov v dôsledku neposkytnutia včasnej sociálno-zdravotnej 

intervencie 

Aktivity Aktivita 1: Pilotný projekt na rozvoj sociálnych služieb s použitím 

telekomunikačných technológií v kraji v spolupráci s Rozvojovou 

agentúrou BBSK, Národným monitorovacím centrom a miestnymi 

samosprávami 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Projekt na rozvoj sociálnych služieb s použitím telekomunikačných 

technológií v kraji 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

5 % kofinancovanie 
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Predpokladané zdroje 

krytia 

ESF 

 

Špecifický cieľ 3.3 Prepojiť sociálne služby a zdravotnú starostlivosť do systému 

dlhodobej starostlivosti o seniorov 

Charakteristika cieľa Národné priority rozvoja sociálnych služieb predpokladajú prepojenie 

systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti do systému 

dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, tak na úrovni komunitných 

ako aj pobytových služieb regionálneho charakteru.  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

3.3.1 Vytvoriť  kapacity pre dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť 

o seniorov  

 

Opatrenie 3.3.1 Vytvoriť kapacity pre dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť o seniorov  

Charakteristika 

opatrenia 

Cieľom opatrenia  je vytvorenie (pretransformovanie) časti kapacít zariadení 

pre seniorov na zariadenia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti.  

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zabezpečenie poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti.  

Aktivity Aktivita 1: Monitoring potrieb dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti 

o seniorov a priestorovo materiálnych možností transformácie na zariadenia 

dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov  

Aktivita 2: Transformovať vybrané zariadenia pre seniorov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na zriadenia dlhodobej sociálno-

zdravotnej starostlivosti o seniorov 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 – 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Monitoring potrieb dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov 

Transformácia vybraných zariadení: 3 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia 

Bude vyčíslená po prijatí zákona o dlhodobej starostlivosti 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK a ďalšie zdroje podľa prijatej legislatívy 
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Strategický cieľ 4 

Zvyšovanie povedomia verejnosti o sociálnych službách a ovplyvňovanie verejných politík 

prostredníctvom komunikačných aktivít 

 

Špecifický cieľ 4.1 Zvyšovanie povedomia verejnosti o sociálnych službách 

Špecifický cieľ 4.2 Zvyšovanie informovanosti zástupcov miestnej samosprávy 

Špecifický cieľ 4.3 Prenášanie skúseností a potrieb z praxe na národnú úroveň 

 

Špecifický cieľ 4.1 Zvyšovanie povedomia verejnosti o sociálnych službách 

Charakteristika cieľa  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

4.1.1 Zvyšovanie informovanosti verejnosti o kompetenciách 

regionálnej a miestnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb 

a o rôznych spôsoboch riešenia nepriaznivej sociálnej situácie 

občanov 

4.1.2 Zlepšiť prístup k informáciám o činnosti Úradu BBSK pre 

občanov so špecifickými potrebami 

4.1.3 Zvyšovanie participácie občanov so špecifickými potrebami 

a ich rodinných príslušníkov na tvorbe systému sociálnych 

služieb v kraji 

 

Opatrenie 4.1.1 Zvyšovanie informovanosti verejnosti o kompetenciách 

regionálnej a miestnej samosprávy v oblasti sociálnych služieb 

a o rôznych spôsoboch riešenia nepriaznivej sociálnej situácie 

občanov 

Charakteristika opatrenia Cieľom opatrenia je zvýšiť informovanosť verejnosti 

o kompetenciách regionálnej a miestnej samosprávy v oblasti 

sociálnych služieb a o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej 

situácie. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zorientovanie sa v problematike poskytovania sociálnych služieb 

a adresné vyhľadanie možností riešenia nepriaznivej sociálnej 

situácie. 

Aktivity Aktivita 1: Informačná kampaň zameraná na zvyšovanie 

informovanosti verejnosti 

Aktivita 2: Regionálne stretnutia s občanmi 

Predpokladané obd. 

realizácie 

2019 – 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Počet mediálnych vstupov: 20  

Počet regionálnych stretnutí s verejnosťou: 2 stretnutia / 1 rok 
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Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

0 € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 

 

Opatrenie 4.1.2 Zlepšiť prístup k informáciám o činnosti Úradu BBSK pre 

občanov so špecifickými potrebami  

Charakteristika opatrenia Opatrenie je zamerané na  zlepšenie prístupu k informáciám 

o činnosti Úradu BBSK pre občanov so špecifickými potrebami. 

Určenie postupu a spôsobu spracúvania a poskytovania informácií, 

tak aby boli dostupné pre všetkých, aj pre občanov so špecifickými 

potrebami (zrakovým, sluchovým, mentálnym postihnutím) je 

dôležitým indikátorom pre zabezpečenie prístupu k informáciám a 

rovnosti príležitostí pre všetkých občanov kraja. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Rovnaký prístup k informáciám o činnosti Úradu BBSK pre občanov 

bez ohľadu na špecifické potreby 

Aktivity Aktivita 1: Monitoring foriem prístupnosti komunikácie Úradu 

BBSK so zameraním na zrozumiteľnosť a prístupnosť informácií 

občanom so špecifickými potrebami 

Aktivita 2: Spracovanie informačnej stratégie o poskytovaní 

informácií, ktoré budú dostupné verejnosti v prijateľnej 

a zrozumiteľnej forme s prihliadnutím na občanov so špecifickými 

potrebami 

Aktivita 3: Úprava komunikačných kanálov v súlade s informačnou 

stratégiou 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Monitoring foriem prístupnosti komunikácie Úradu BBSK 

Informačná stratégia o poskytovaní informácií 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

0 € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 
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Opatrenie 4.1.3 Participácia občanov so špecifickými potrebami a ich rodinných 

príslušníkov na zvyšovaní kvality života občanov so špecifickými 

potrebami a ich rodín 

Charakteristika opatrenia Cieľom opatrenia je podporiť aktivity občanov so špecifickými potrebami 

a ich rodinných príslušníkov za účelom zvyšovania kvality života 

občanov so špecifickými potrebami a ich rodín  

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie  kvality života občanov so špecifickými potrebami a ich rodín, 

zvýšenie ich kompetencií  a zručností 

Aktivity Aktivita 1: Vyhľadávanie a sieťovanie občianskych aktivistov, záujmové 

a svojpomocné organizácie združujúce občanov so špecifickými 

potrebami 

Aktivita 2: Prijatie mechanizmu na podporu zvyšovania kvality života 

občanov so špecifickými potrebami a ich rodín  

Aktivita 3: Podpora konkrétnych aktivít 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2020 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Podporené aktivity: 20 aktivít 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

4 tis. € / 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, ESF 

 

Špecifický cieľ 4.2 Zvyšovanie informovanosti zástupcov miestnej samosprávy 

Charakteristika cieľa Z komunitných plánov niektorých samospráv vyplýva, že obce a mestá sú si 

vedomé svojich povinností a plánujú rozvíjať sociálne služby. Samosprávny 

kraj je pripravený aktívne na tejto úlohe s obcami spolupracovať. Vzájomná 

spolupráca prostredníctvom výmeny informácií a praktických skúseností 

podporí rozvoj sociálnych služieb na miestnej úrovni.  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

4.2.1 Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska 

4.2.2 Prenos informácií o systéme sociálnych služieb do všetkých obcí v 

kraji 

 

Opatrenie 4.2.1 Spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska  

Charakteristika opatrenia ZMOS vo vzťahu k mestám a obciam plní koordinačnú, 

iniciatívnu, vzdelávaciu, projektovú a metodicko-informačnú funkciu. 
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V spolupráci so ZMOS-om ako strešnou organizáciou združujúcou 

zástupov miestnych samospráv môže samosprávy kraj efektívnejšie 

zvyšovať právne povedomie a znalosti zástupcov miest a obcí v oblasti 

sociálnych služieb.  

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie právneho vedomia zástupcov miestnych samospráv v oblasti 

sociálnych služieb  

Aktivity Aktivita 1: Nadviazať spoluprácu s cieľom hľadania spoločných 

postupov a riešení pri zabezpečovaní práv občanov na poskytnutie 

sociálnych služieb 

Aktivita 2: Príprava spoločných aktivít na zvyšovanie informovanosti 

zástupcov miestnych samospráv o originálnych kompetenciách miest 

a obcí v oblasti zabezpečovania  sociálnych služieb a komunitnom 

plánovaní sociálnych služieb 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Spoločné aktivity so zástupcami ZMOS (2x ročne) 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z BBSK 

 

0 € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 

 

Opatrenie 4.2.2 Prenos informácií o systéme sociálnych služieb do všetkých obcí 

v kraji  

Charakteristika opatrenia Originálne a presnené kompetencie obcí sú veľmi široké. Časté 

legislatívne, ale aj personálne zmeny na obecných a mestských úradoch 

môžu prispievať k tomu, že zástupcovia miestnych samospráv  nemusia 

mať všetky aktuálne informácie. Toto opatrenie je zamerané na 

zvyšovanie informovanosti zástupcov obcí a to najmä, ich lepšiu 

orientáciu v legislatíve o sociálnych službách, o praktických postupoch 

pri riešení náročných životných situácií občanov a možnostiach 

zabezpečenia vhodných sociálnych služieb pre občanov kraja. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Poskytovanie adresného sociálneho poradenstva v oblasti sociálnych 

služieb na miestnej úrovni. 

Aktivity Aktivita 1: Vytvorenie informačnej publikácie o originálnych 

kompetenciách miestnych samospráv, komunitnom plánovaní 

a praktických postupoch na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

občanov 
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Aktivita 2: Distribúcia informačnej publikácie do všetkých obcí v kraji 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Informačná publikácia: 600 ks  

 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z BBSK 

 

2 tis. € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK 

 

Špecifický cieľ 4.3 Prenášanie skúseností a potrieb z praxe na národnú úroveň  

Charakteristika cieľa Prenášanie skúseností a potrieb praxe z terénu na národnú úroveň a na 

akademickú pôdu je veľmi dôležité pre tvorbu vhodného legislatívneho 

prostredia, prípravu opatrení a nástrojov na zvyšovanie kvality 

sociálnych služieb  na národnej úrovni. Prepájanie teoretických 

vedomostí o sociálnej práci s praktickými skúsenosťami 

poskytovateľov sociálnych služieb môže byť prospešné pre vývoj 

sociálnej práce ako vedy, ale aj kvalitnejšiu prípravu budúcich 

zamestnancov systému sociálneho zabezpečenia.   

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

4.3.1 Aktívna participácia na tvorbe legislatívnych, strategických 

a koncepčných dokumentov na národnej úrovni 

4.3.2 Aktívna participácia na vzdelávaní a príprave budúcich 

pracovníkov sociálnych služieb 

 

Opatrenie 4.3.1 Aktívna participácia na tvorbe legislatívnych, strategických 

a koncepčných dokumentov na národnej úrovni 

 

Charakteristika opatrenia Opatrenie je zamerané na zlepšenie aktívnej participácie na tvorbe 

legislatívnych, strategických a koncepčných dokumentov na národnej 

úrovni. Prenášanie poznatkov z praxe do legislatívnych noriem, 

strategických a koncepčných dokumentov je dôležitým prvkom tvorby 

vhodného legislatívneho prostredia. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Premietnutie problémov a poznatkov z praxe do legislatívy 

strategických a koncepčných materiálov. 

Aktivity Aktivita 1: Zapájanie sa do pracovných skupín MPSVaR SR 

Aktivita 2: Zapájanie sa do pracovných skupín na programovanie EŠIF 

a nového programovacieho obdobia post 2020 
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Aktivita 3: Iniciovanie diskusií a hľadaní spoločných riešení 

problematiky sociálnych služieb v rámci SK8 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 – 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Členstvo v pracovných skupinách 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z BBSK 

 

0 € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 

 

Opatrenie 4.3.2 Aktívna participácia na vzdelávaní a príprave budúcich 

pracovníkov sociálnych služieb  

Charakteristika opatrenia Opatrenie je zameraná na prepojenie praxe so  vzdelávaním a prípravou 

na trh práce v oblasti sociálnych služieb.  Na zlepšenie toku informácií 

a efektívnejšie prenášanie potrieb z praxe do vzdelávacieho procesu. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zlepšenie pripravenosti absolventov škôl na výkon povolania 

v sociálnej oblasti. 

Aktivity Aktivita 1: Spolupráca so strednými a vysokými školami v kraji 

Aktivita 2: Spolupráca s Dobrovoľníckym centrom zriadeným pri UMB 

v Banskej Bystrici  

Aktivita 3: Aktivity na rozvoj a podporu dobrovoľníctva v zariadeniach 

sociálnych služieb 

Aktivita 4: Spolupráca pri zabezpečení praktického vyučovania 

študentov stredných a vysokých škôl na Úrade BBSK a v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 – 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Zvýšenie % hodín dobrovoľníckej činnosti v zariadeniach sociálnych 

služieb  

Zvýšenie % hodín praktického vyučovania študentov v zariadeniach 

sociálnych služieb a na Úrade BBSK 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z BBSK 

 

0  € 
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Predpokladané zdroje 

krytia 

- 
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Strategický cieľ 5 

Kontinuálne zvyšovanie kvality siete sociálnych služieb v súlade so štandardami kvality 

definovanými v zákone o sociálnych službách 

 

Špecifický cieľ 5.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v kraji nastavením kritérií pre 

minimálnu sieť sociálnych služieb 

Špecifický cieľ 5.2 Podpora ľudsko-právneho prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb 

Špecifický cieľ 5.3 Zvyšovanie prevádzkového štandardu zariadení sociálnych služieb s ohľadom 

na špecifické potreby prijímateľov sociálnych služieb  

Špecifický cieľ 5.4 Zvyšovanie kvality personálnych zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb 

 

Špecifický cieľ 5.1 Zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb v kraji nastavením kritérií pre 

minimálnu sieť sociálnych služieb 

Charakteristika cieľa Novela zákona o sociálnych službách priniesla samosprávnemu kraju 

novú povinnosť  vydávať písomné vyjadrenia poskytovateľom sociálnych 

služieb o súlade ich predloženej žiadosti o poskytnutie finančného 

príspevku s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb vyššieho územného 

celku. Pre naplnenie tohto legislatívneho opatrenia je nutné dôkladne 

nastaviť kvalitatívne a kvantitatívne kritériá minimálnej siete sociálnych 

služieb v kompetencii BBSK 

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

5.1.1 Nastavenie kritérií na kvalitu a kvantitu minimálnej siete 

sociálnych služieb 

 

Opatrenie 5.1.1 Nastavenie kritérií na kvalitu a kvantitu minimálnej siete sociálnych 

služieb  

Charakteristika opatrenia Minimálna sieť  sociálnych služieb definuje požiadavky na kvalitu 

poskytovaných sociálnych služieb a kvantifikáciu potrebnej kapacity 

jednotlivých druhov sociálnych služieb a potrebného počtu miest 

v jednotlivých druhoch zariadení v územnou obvode vyššieho územného 

celku. Rozsah potreby nie je možné určiť konštantne na celé obdobie 

platnosti koncepcie a preto bude každý rok do 31. mája na web stránke 

Úradu BBSK zverejnená aktuálna kvantifikácia potrebnej kapacity 

jednotlivých druhov sociálnych služieb a potrebný počet miest 

v jednotlivých druhoch zariadení v územnou obvode vyššieho územného 

celku. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Rozvíjanie sociálnych služieb v kraji  súlade s potrebami občanov.  
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Aktivity Aktivita 1: Stanoviť kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky pre 

poskytovateľov sociálnych služieb v rámci minimálnej siete v kraji, ktoré 

budú pravidelne 1 x ročne revidované a zverejňované 

Aktivita 2: Vypracovať postup a podmienky pre vydávanie stanoviska 

o súlade s koncepciou pre poskytovateľov sociálnych služieb 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019  

Merateľné 

ukazovatele/hodnotiace 

indikátory 

Aktuálna kvantifikácia potrebnej kapacity jednotlivých druhov 

sociálnych služieb a potrebný počet miest v jednotlivých druhoch 

zariadení v územnou obvode vyššieho územného celku: ročne do 31. mája 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia 

 

0,- € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 

 

Špecifický cieľ 5.2 Podpora ľudsko-právneho prístupu pri poskytovaní sociálnych 

služieb  

 

Charakteristika cieľa Zabezpečenie ľudsko-právneho prístupu pri poskytovaní sociálnych 

služieb znamená, že poskytovanie služieb  neoberie prijímateľa o jeho 

dôstojnosť, práva, slobody a prirodzené vzťahy, ale naopak, poskytovanie 

sociálnych služieb mu napomôže k ich reálnemu napĺňaniu. 

K prijímateľom sociálnych služieb sa pristupuje na občianskom princípe 

(nie pacientskom, ani ochranárskom). Sociálna služba sa poskytuje za 

účelom podpory sociálneho začlenenia a umožnenia žiť spôsobom, ktorý 

je v spoločnosti a v jej prirodzenom prostredí bežný.  

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

5.2.1 Príprava zariadení sociálnych služieb na opatrovnícku reformu 

 

Opatrenie 5.2.1 Príprava zariadení sociálnych služieb na opatrovnícku reformu 

Charakteristika opatrenia V roku 2016 bol v Slovenskej republike prijatý civilný mimosporový 

poriadok čím nastala zásadná legislatívna zmena, ktorá od 1.7.2016 

nepočíta s možnosťou súdu úplne pozbaviť občanov spôsobilosti na 

právne úkony. V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BBSK je vysoké percento prijímateľov sociálnych služieb 

úplne pozbavených spôsobilosti na právne úkony. Pre zabezpečenie 

ľudsko-právneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb je potrebné 

vykonať revíziu rozsudkov z minulosti a pripraviť zariadenia na 

opatrovnícku reformu, ktorú priniesla nová právna úprava.  
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Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie počtu prijímateľov sociálnych služieb, ktorým bola prinavrátená 

spôsobilosť na právne úkony. 

Aktivity Aktivita 1: Analýza počtu prijímateľov zbavených spôsobilosti na právne 

úkony v zariadeniach sociálnych služieb 

Aktivita 2: Podpora pre zariadenia sociálnych služieb v oblasti právneho 

poradenstva 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 - 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Prehľadu počtu prijímateľov sociálnych služieb zbavených spôsobilosti 

na právne úkony  

Zníženie % prijímateľov sociálnych služieb úplne pozbavených 

spôsobilosti na právne úkony 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

 

0 € 

Predpokladané zdroje 

krytia 

- 

 

Špecifický cieľ 5.3 Zvyšovanie prevádzkového štandardu zariadení sociálnych služieb 

s ohľadom na špecifické potreby prijímateľov sociálnych služieb  

Charakteristika cieľa Zákon o sociálnych službách, v prílohe č.2 definuje požiadavky na 

prevádzkové štandardy zariadení sociálnych služieb. Priestorové 

podmienky a materiálne vybavenie zariadení majú zodpovedať počtu 

prijímateľov sociálnej služby, druhu poskytovanej služby a potrebám 

prijímateľov sociálnych služieb. Miera prístupnosti prostredia, v ktorom 

sú sociálne služby poskytované, majú byť v súlade s potrebami 

prijímateľov a s platnými právnymi predpismi a majú vychádzať z 

princípov univerzálneho navrhovania. Väčšina zariadení sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti je umiestnená v neúčelových 

objektoch, ktoré vznikli pred prijatím tejto legislatívy. Obmedzenie 

investičných finančných zdrojov z európskych fondov ale aj štátnych 

dotačných systémov v predchádzajúcom období v dôsledku zaradenia 

Úradu BBSK do zoznamu fyzických a právnických osôb, ktoré porušili 

zákaz nelegálneho zamestnávania spôsobil, že zariadenia sa nedokázali 

s legislatívnymi zmenami vysporiadať 

Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

5.3.1 Debariérizácia objektov a ich materiálne vybavenie v súlade so 

špecifickými potrebami prijímateľov sociálnych služieb  

 



 

160 

 

Opatrenie 5.3.1 Debarierizácia objektov a ich materiálne vybavenie v súlade so 

špecifickými potrebami prijímateľov sociálnych služieb 

Charakteristika opatrenia Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

nespĺňajú zákonom dané prevádzkové štandardy. Najväčšie nedostatky sú 

v zabezpečení bezbariérovosti objektov, v ktorých sú zariadenia 

umiestnené. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie počtu zariadení sociálnych služieb, ktoré spĺňajú kritériá podľa 

súčasnej legislatívy. 

Aktivity Aktivita 1: Monitoring bariérovosti zariadení sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

Aktivita 2: Zabezpečenie prístupnosti budov v zmysle univerzálneho 

navrhovania (bezbariérovosť) 

Aktivita 3: Zabezpečenie materiálneho vybavenia zariadení, ktoré bude 

zodpovedať kapacite, druhu poskytovaných sociálnych služieb 

a potrebám prijímateľov sociálnych služieb 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 – 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Monitoring bariérovosti   

Zvýšenie % počtu zariadení, ktoré plnia prevádzkové štandardy 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z 

BBSK 

2 mil. € / 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, EŠIF 

 

Špecifický cieľ 5.4 Zvyšovanie kvality personálnych zdrojov v zariadeniach sociálnych 

služieb   

Charakteristika cieľa Zvyšovanie kvality sociálnych služieb nie je možné bez budovania 

primeraného ľudského kapitálu. Je dôležité požadovať, aby 

v zariadeniach boli zamestnaní kompetentní a zruční zamestnanci, ktorí 

budú mať vytvorené dôstojné a stabilné pracovné podmienky. Pri 

zabezpečení kvality personálnych zdrojov sa dôraz kladie na kvalitné 

manažovanie jednotlivých zariadení kompetentnými vedúcimi 

zamestnancami, na aktívnu spoluprácu zariadení so vzdelávacími 

inštitúciami smerom k efektívnemu prepájaniu teórie a praxe. Dôležitou 

súčasťou kvality a profesionality je aj zavedenie systému pravidelnej 

externej supervízie. 
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Opatrenia, ktoré vedú 

k naplneniu cieľa 

5.4.1 Zvyšovanie profesionality a kvality práce v zariadeniach 

sociálnych služieb  

 

Opatrenie 5.4.1 Zvyšovanie profesionality a kvality práce v zariadeniach sociálnych 

služieb   

Charakteristika opatrenia Opatrenie je zamerané na  je zabezpečenie vzdelávacích aktivít, 

supervízie a výmenu skúseností so zahraničnými partnermi. 

Predpokladané dopady 

opatrenia 

Zvýšenie právneho povedomia zamestnancov sociálnych služieb, 

zvýšenie profesionality práce, zvýšenie kvality sociálnych služieb, 

prenášanie nových trendov v poskytovaní sociálnych služieb do praxe 

Aktivity Aktivita 1: Vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb 

v oblasti ľudsko-právneho prístupu a metód práce s prijímateľmi 

sociálnych služieb 

Aktivita 2: Vzdelávanie zamestnancov Úradu BBSK a zamestnancov 

zariadení sociálnych služieb o univerzálnom navrhovaní 

Aktivita 3: Zvyšovanie kvality a profesionality práce prostredníctvom 

supervízie 

Aktivita 4: Nadviazanie spolupráce so zahraničnými partnermi s cieľom 

výmeny skúseností 

Predpokladané obdobie 

realizácie 

2019 – 2025 

Merateľné ukazovatele/ 

hodnotiace indikátory 

Počet vzdelávacích aktivít 

Počet zúčastnených zamestnancov 

Predpokladaná výška 

finančných zdrojov na 

realizáciu opatrenia z BBSK 

 

4 tis. € / 1 rok 

Predpokladané zdroje 

krytia 

BBSK, ESF, iné projektové zdroje 
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7 Hodnotenie a monitorovanie Koncepcie 

Koncepcia bude vyhodnocovaná jedenkrát ročne, kedy sa bude hodnotiť realizácia jednotlivých 

opatrení a aktivít, ktoré boli stanovené v strategickej časti dokumentu pre jednotlivé špecifické ciele  

a to s využitím merateľných ukazovateľov uvedených pri všetkých opatreniach.  

Monitorovanie sa bude uskutočňovať v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb v 

zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, neverejnými poskytovateľmi, obcami a nimi zriadenými alebo 

založenými organizáciami. 

Hodnotenie bude realizovať pracovný tím odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK. 
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8 Zoznam ľudí, ktorí sa podieľali na tvorbe Koncepcie 

Osoby, ktoré sa podieľali na tvorbe Koncepcie rozvoja sociálnych služieb BBSK na roky 2019 – 

2025 

Pracovníci Úradu BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva: 

1. Mgr. Denisa Nincová  

2. PhDr. Jana Kamenská, PhD.  

3. JUDr. Mgr. Silvia Lorencová 

a ostatné pracovníčky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva 

Extérni experti: 

1. Mgr. Mária Machajdíková  Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.  

2. Mgr. Martina Petijová   Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. 

3. Ing. Mária Filipová   Mestský úrad Banská Bystrica 

4. Mgr. Lýdia Brichtová   Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. 

5. PhDr. Elena Kopcová, PhD.  TENENET o.z. 

6. Mgr. Melitta Tóthová   TENENET o.z 

 

 

 

 

9 Zoznam príloh 

Príloha 1 Zoznam obcí, ktoré predložili schválený Komunitný plán sociálnych služieb Úradu 

BBSK do 31. 12. 2018 

Príloha 2 Výsledky vyhodnotenia dotazníkového prieskumu v mestách Banskobystrickom 

kraji 

Príloha 3  Zoznam zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji podľa okresov k 31. 

12. 2018  

Príloha 4 Zoznam poskytovateľov sociálneho poradenstva v Banskobystrickom kraji k 31. 12. 

2018   
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Príloha 1 

 

Zoznam obcí, ktoré predložili schválený 

Komunitný plán sociálnych služieb 

Úradu BBSK do 31. 12. 2018 

 

 

 

 

Okres Banská Bystrica  

(celkový počet obcí v okrese 42) 

1. Badín 

2. Baláže 

3. Banská Bystrica 

4. Brusno 

5. Dúbravica 

6. Horné Pršany 

7. Hrochoť 

8. Kordíky 

9. Králiky 

10. Lučatín 

11. Malachov 

12. Medzibrod 

13. Moštenica 

14. Nemce 

15. Oravce 

16. Poniky 

17. Povrazník 

18. Riečka 

19. Sebedín-Bečov 

20. Selce 

21. Strelníky 

22. Tajov 

23. Vlkanová 

 

Okres Banská Štiavnica  

(celkový počet obcí v okrese 15) 

1. Baďan 

2. Banská Belá 

3. Banská Štiavnica 

4. Banský Studenec 

5. Beluj 

6. Dekýš 

7. Ilija 

8. Kozelník 

9. Prenčov 

10. Svätý Anton 

 

Okres Brezno  

(celkový počet obcí v okrese 30) 

1. Braväcovo 

2. Brezno 

3. Čierny Balog 

4. Drábsko 

5. Heľpa 

6. Horná Lehota 

7. Hronec 

8. Jasenie 

9. Lom nad Rimavicou 

10. Nemecká 

11. Podbrezová 

12. Pohorelá 

13. Polomka 

14. Predajná 

15. Ráztoka 

16. Sihla 

17. Telgárt 

18. Valaská 

19. Vaľkovňa 

 

Okres Detva  

(celkový počet obcí v okrese 15) 

1. Detva 

2. Dúbravy 

3. Horný Tisovník 

4. Hriňová 

5. Klokoč 

6. Látky 

7. Slatinské Lazy 

8. Stará Huta 

9. Stožok 

10. Vígľaš 
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Okres Krupina  

(celkový počet obcí v okrese 36) 

1. Čabradský Vrbovok 

2. Čekovce 

3. Dolné Mladonice 

4. Dolný Badín 

5. Drážovce 

6. Drienovo 

7. Dudince 

8. Hontianske Moravce 

9. Hontianske Nemce 

10. Hontianske Tesáre 

11. Horné Mladonice 

12. Jalšovník 

13. Kozí Vrbovok 

14. Krupina 

15. Ladzany 

16. Lišov 

17. Litava 

18. Medovarce 

19. Rykynčice 

20. Senohrad 

21. Súdovce 

22. Terany 

23. Uňatín 

24. Zemiansky Vrbovok 

25. Žibritov 

 

Okres Lučenec  

(celkový počet obcí v okrese 57) 

1. Biskupice 

2. Boľkovce 

3. Buzitka 

4. Čamovce 

5. Divín 

6. Dobroč 

7. Fiľakovo 

8. Fiľakovské Kováče 

9. Gregorova Vieska 

10. Halič 

11. Kotmanová 

12. Lehôtka 

13. Lentvora 

14. Lipovany 

15. Lovinobaňa 

16. Ľuboreč 

17. Lučenec 

18. Lupoč 

19. Mašková 

20. Mučín 

21. Píla 

22. Pinciná 

23. Pleš 

24. Prša 

25. Ratka 

26. Stará Halič 

27. Šávoľ 

28. Šiatorská Bukovinka 

29. Točnica 

30. Tomášovce 

31. Trebeľovce 

32. Tuhár 

33. Veľké Dravce 

34. Vidiná 

 

Okres Poltár  

(celkový počet obcí v okrese 22) 

1. Cinobaňa 

2. České Brezovo 

3. Hradište 

4. Hrnčiarska Ves 

5. Hrnčiarske Zalužany 

6. Kokava nad Rimavicou 

7. Krná 

8. Málinec 

9. Rovňany 

10. Selce 

11. Sušany 

12. Utekáč 

13. Veľká Ves 

 

Okres Revúca 

(celkový počet obcí v okrese 42) 

1. Držkovce 

2. Gemer 

3. Gemerská Ves 

4. Gemerské Teplice 

5. Gemerský Sad 

6. Hrlica 

7. Chvalová 

8. Chyžné 

9. Jelšava 

10. Leváre 

11. Levkuška 

12. Licince 

13. Lubeník 

14. Magnezitovce 

15. Muráň 

16. Muránska Huta 

17. Muránska Lehota 
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18. Muránska Zdychava 

19. Nandraž 

20. Otročok 

21. Ploské 

22. Rákoš 

23. Rašice 

24. Ratkovské Bystré 

25. Revúca 

26. Revúcka Lehota 

27. Sirk 

28. Skerešovo 

29. Tornaľa 

30. Žiar 

 

Okres Rimavská Sobota 

(celkový počet obcí v okrese 107) 

1. Abovce 

2. Babinec 

3. Barca 

4. Bátka 

5. Belín 

6. Budikovany 

7. Cakov 

8. Čerenčany 

9. Čierny Potok 

10. Číž 

11. Dolné Zahorany 

12. Dražice 

13. Drienčany 

14. Dubno 

15. Figa 

16. Gemerské Michalovce 

17. Gemerský Jablonec 

18. Hajnáčka 

19. Hnúšťa 

20. Hodejov 

21. Horné Zahorany 

22. Hostišovce 

23. Hrachovo 

24. Hrušovo 

25. Hubovo 

26. Husiná 

27. Chanava 

28. Ivanice 

29. Jesenské 

30. Klenovec 

31. Kociha 

32. Kráľ 

33. Kraskovo 

34. Kružno 

35. Kyjatice 

36. Lehota nad Rimavicou 

37. Lenka 

38. Lipovec 

39. Lukovištia 

40. Martinová 

41. Neporadza 

42. Nová Bašta 

43. Orávka 

44. Ožďany 

45. Padarovce 

46. Pavlovce 

47. Petrovce 

48. Poproč 

49. Potok 

50. Radnovce 

51. Ratkovská Suchá 

52. Riečka 

53. Rimavská Baňa 

54. Rimavská Sobota 

55. Rimavské Janovce 

56. Rimavské Zalužany 

57. Rovné 

58. Slizké 

59. Stará Bašta 

60. Studená 

61. Širkovce 

62. Španie Pole 

63. Štrkovec 

64. Teplý Vrch 

65. Tisovec 

66. Valice 

67. Včelince 

68. Večelkov 

69. Veľký Blh 

70. Vlkyňa 

71. Vyšný Skálnik 

72. Zádor 

 

Okres Veľký Krtíš 

(celkový počet obcí v okrese 71) 

1. Brusník 

2. Bušince 

3. Čebovce 

4. Čeláre 

5. Čelovce 

6. Dolinka 

7. Dolné Plachtince 

8. Dolné Strháre 

9. Glabušovce 
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10. Horná Strehová 

11. Horné Plachtince 

12. Horné Strháre 

13. Hrušov 

14. Chrťany 

15. Ipeľské Predmostie 

16. Kamenné Kosihy 

17. Kiarov 

18. Kleňany 

19. Koláre 

20. Kosihovce 

21. Kováčovce 

22. Lesenice 

23. Ľuboriečka 

24. Malé Straciny 

25. Modrý kameň 

26. Nenince 

27. Nová Ves 

28. Opatovská Nová Ves 

29. Opava 

30. Pôtor 

31. Príbelce 

32. Sečianky 

33. Senné 

34. Sklabiná 

35. Slovenské Ďarmoty 

36. Stredné Plachtince 

37. Sucháň 

38. Širákov 

39. Trebušovce 

40. Veľká Čalomija 

41. Veľká Ves nad Ipľom 

42. Veľké Straciny 

43. Veľké Zlievce 

44. Veľký Krtíš 

45. Veľký Lom 

46. Vieska 

47. Vinica 

48. Vrbovka 

49. Závada 

50. Želovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres Zvolen 

(celkový počet obcí v okrese 26) 

1. Babiná 

2. Bacúrov 

3. Breziny 

4. Dobrá Niva 

5. Dubové 

6. Kováčová 

7. Očová 

8. Ostrá Lúka 

9. Pliešovce 

10. Podzámčok 

11. Sása 

12. Sliač 

13. Tŕnie 

14. Turová 

15. Zvolen 

16. Zvolenská Slatina 

17. Železná Breznica 

 

Okres Žarnovica 

(celkový počet obcí v okrese 18) 

1. Brehy 

2. Horné Hámre 

3. Hronský Beňadik 

4. Rudno nad Hronom 

5. Tekovská Breznica 

6. Veľká Lehota 

7. Veľké Pole 

8. Voznica 

9. Žarnovica 

10. Župkov 
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Okres Žiar nad Hronom 

(celkový počet obcí v okrese 35) 

1. Bzenica 

2. Dolná Trnávka 

3. Dolná Ves 

4. Dolná Ždaňa 

5. Hliník nad Hronom 

6. Horná Ves 

7. Horná Ždaňa 

8. Ihráč 

9. Janova Lehota 

10. Kopernica 

11. Kosorín 

12. Krahule 

13. Kremnica 

14. Kremnické Bane 

15. Kunešov 

16. Lehôtka pod Brehmi 

17. Lovča  

18. Lovčica-Trubín 

19. Prestavlky 

20. Prochot 

21. Sklené Teplice 

22. Stará Kremnička 

23. Trnavá Hora 

24. Vyhne 

25. Žiar nad Hronom
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Príloha 2 

 

Výsledky dotazníkového prieskumu miest v Banskobystrickom kraji 

 

Obsah 

 

CHARAKTERISTIKA MIEST ................................................................................................................................... 170 

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE ................................................................................................ 170 

SOCIÁLNE SLUŽBY PRE PODPORU RODINY S DEŤMI .................................................................................. 183 

SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE S DÔVODU ŤAŽKÉHO 

ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU 

DOVŔŠENIA DOCHODKOVÉHO VEKU ........................................................................................................... 189 

SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ .......................................... 199 

PODPORNÉ SLUŽBY ................................................................................................................................................. 200 

VÝKON OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY (SPODaSK) .. 204 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ V MESTÁCH ................................................................................................................. 205 
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CHARAKTERISTIKA MIEST 
 

Výsledky sú súhrnom s celkovo 24 miest v Banskobystrickom kraji s celkovým počtom 

obyvateľov 331859 (AM 13 274,36). Najmenej obyvateľov má mesto Dudince s počtom 1406 

a najviac Banská Bystrica s počtom obyvateľov 76 553.  

 

Graf č. 1 Počet obyvateľov 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
V nasledujúcom grafe (Graf č. 2) je znázornená percentuálna nezamestnanosť v jednotlivých 

mestách. Modrou farbou sú znázornené údaje z dotazníkov a oranžovou údaje zo štatistík ÚPSVaR 

k septembru 2018, tie sú však sledované za okresy. 

(https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-

statistiky/2018.html?page_id=771790).  
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Graf č. 2 Nezamestnanosť v % 

V tabuľke č. 1 vidíme, že z 24 miest 17 miest je zaradených do Atlasu rómskych komunít 

a celkovo 21 miest potvrdilo prítomnosť marginalizovanej komunity vo svojom meste. Atlas rómskych 

komunít vznikol v roku 2013. Výber miest, ktoré boli zaradené do atlasu prebiehal zberom informácii 
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o obciach z bývalého atlasu rómskych komunít (2004), z databázy schválených Lokálnych stratégii 

komplexného prístupu v rámci Horizontálnej priority MRK, pomocou telefonického zisťovania z roku 

2010 a zaradené boli aj obce ktoré hlásili viac ako 30 členov MRK v rámci SODB 2011 (Atlas 

rómskych komunít, 2013).  

 

 Atlas rómskych komunít Prítomnosť marg. Komunity 

(údaj od miest) 

Počet miest = áno 17/24 (70,8%) 21/24 (87,5%) 

Počet miest = nie 7/24 (29,2%) 3/24 (12,5%) 

Počet členov marg. Kom. 26 803 28 133 

% z celkového počtu obyv. 8,07% 8,47% 

Tabuľka č. 1 Prítomnosť marginalizovanej komunity a zaradenie v atlase rómskych komunít  

 

V grafe č. 3 vidíme znázornený počet členov marginalizovanej komunity (číslo uvedené 

mestom) a zároveň počet členov marginalizovanej komunity podľa atlasu rómskych komunít (podľa 

ARK).  



 

173 

 

 

Graf č. 3 Aktuálny počet členov marginalizovanej komunity (APČ MK) a počet členov podľa atlasu 

rómskych kom. (ARK) 

Mestá sa zúčastňujú na nasledovných projektoch pre riešenie problematiky marginalizovanej 

komunity: 

1. NP TSP / v O – Národný projekt terénna sociálna práca / Národný projekt terénna 

sociálna práca v obciach 

2. NP PVSS KIKÚ – Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej 

intervencie na komunitnej úrovni 

3. NP KC – Národný projekt Komunitné centrá 

4. PVP – Podpora vysporiadania pozemkov 

1550

444

1931

1150

0

3000

2000

168

1441

400

300

2300

365

117

835

2395

1166

0

400

2151

900

3000

520

1600

935

600

1838

1000

0

3443

2160

0

1252

0

802

2306

0

0

800

2335

0

0

385

2018

1697

3136

504

1592

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Banská Bystrica

Banská Štiavnice

Brezno

Detva

Dudince

Fiľakovo

Hnúšťa

Hriňová

Jelšava

Kremnica

Krupina

Lučenec

Modrý Kameň

Nová Baňa

Poltár

Revúca

Rim. Sobota

Sliač

Tisovec

Tornaľa

Veľký Krtíš

Zvolen

Žarnovica

Žiar n. Hronom

Počet členov marginalizovanej  komunity 

Počet členov marginalizovanej komunity podľa ARK Aktuálny počet členov marginalizovanej komunity



 

174 

 

5. MOPS – Miestna občianska poriadková služba 

6. PV – Predprimárne vzdelávania 

7. AČ MOS –Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec 

8. IZ – Investičný zámer 

9. DP-OZ  - Dotácia projektov občianskeho združenia 

10. NP ZK – Národný projekt zdravé komunity 

11. DS – Dobrovoľnícka služba 

12. Žiadne  (Hriňová, Dudince, Kremnica, Nová Baňa, Sliač)  

V nasledujúcom grafe je znázornené koľko miest sa angažuje v jednotlivých projektoch vyššie 

vymenovaných. Najviac je zapojených v projektoch podporujúcich terénnu sociálnu prácu. 

 

 

Graf č. 4 Účasť miest na jednotlivých projektoch   
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Graf č. 5 Počet projektov v jednotlivých mestách 

V štatistickej analýza nás zaujímal nás vzťah medzi počtom členov MRK a počtom projektov, 

ktorých sa obce zúčastňujú. Počet obcí, ktoré sme dávali do súvisu je n=24. Zistili sme, že čím viac 

zastúpená MRK je v meste, tým viac projektov dané mesto realizuje.  

Dotazník zisťoval, čo je najdôležitejšie pre riešenie problematiky marginalizovanej komunity. 

V grafe č. 6 vidíme jednotlivé možnosti a počet miest, ktoré dané možnosti označilo. 15/16 (93,75%) 

miest ktoré označili dôležité TSP hlási vo svojom meste aj prítomnosť MRK. Ako druhé najdôležitejšie 

sa prejavilo riešenie bytovej problematiky, ako tretie poskytovanie sociálnych služieb v komunitných 

centrách a 6 miest označilo možnosť iné.  

 

Graf č. 6 Dôležitosť jednotlivých faktorov na riešenie problematiky marginalizovanej komunity 
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Iné faktory pri riešení marginalizovanej problematiky označili mestá: Banská Bystrica, Brezno, 

Fiľakovo, Jelšava, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom. Ide o mestá kde sa čísla počtov členov 

marginalizovaných komunít pohybujú od 1166 po 3000 (patria do skupiny 12 miest ktorých číslo je 

nad 1000). Ako iné dôležité spomenuli: zamestnanie (aspoň jedného člena rodiny), vytvorenie 

pracovných návykov, povinnosť práce, zvýšiť pracovné príležitosti, osveta vo vzdelávaní, 

rekvalifikácie, riešiť finančnú gramotnosť, zlepšiť školskú dochádzku, osveta k hygienickým 

a pracovným návykom, riešenie exekúcii a oddlžovania. Z týchto spomenutých vieme vytvoriť tri 

oblasti kde je dôležité pôsobenie a osveta a to: 1. zamestnanosť, 2. vzdelanie, 3. praktické riešenie 

exekúcii a oddlžovania. Všetky tieto mestá okrem Banskej Bystrice sa zúčastňujú viac ako jedného 

projektu, pričom Banská Bystrica sa nezúčastňuje národných projektov ale dotuje finančne občianske 

združenia.  

Skupiny ľudí, ktorým hrozí krízová situácia, znázorňuje tabuľka č.2. Pričom na základe hlbšej 

analýzy sme zistili, že čím je väčší počet obyvateľov tým viac ohrozených skupín uviedlo mesto. 

Zároveň 4 mestá neuviedli žiadnu skupinu ohrozených obyvateľov a to: Dudince, Nová Baňa, Sliač, 

Banská Štiavnica. Vo fokusových skupinách sa zároveň ukázalo, že rámci obcí je takisto ak v mestách 

viacero skupín ohrozených obyvateľov, pričom tieto skupiny ale nie sú také početné ako v mestách. 

Veľa vecí sa rieši v obciach svojpomocne (starosta požičia svoju záhradnú chatu pre bezdomovca 

a podobne)  

 

Ohrozená skupina 
Počet miest, kt. uviedli 

skup. ako ohrozenú 
Počty uviedlo 

Počet členov 

ohrozenej skupiny 

(čísla nemusia 

zodpovedať realite)* 

Bezdomovci 18 11/18 (61,1%) 627 

ZŤP a osamotení 

seniori 
10 3/10 (30%) 2269 

Ľudia pod hranicou 

chudoby 
8 4/8 (50%) 2150 

Odchovanci 

detských domovov 
4 2/4 (50%) 13 

Absolventi a mladí 

nezamestnaní 
3 1/3 (33,3%) 60 

Poberatelia DHN 3 1/3 (33,3%) 109 

Týrané osoby 2 ½ (50%) 33 

Závislí 2 0/2 - 

Rodiny 

s nezamestnanými 

rodičmi 

1 0/1 - 
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Mnohodetné mladé 

rodiny 
1 0/1 - 

Dlhodobo 

nezamestnaní 
1 0/1 - 

Osamelé matky 1 0/1 - 

Tabuľka č. 2 Skupiny ľudí, ktorým hrozí krízová situácia 

 

V grafe č. 7 vidíme celkovo počty miest, ktoré poskytujú dané sociálne služby krízovej 

intervencie. Integračné služby nie sú poskytované ani jednou mestom radenou v prieskume. Naopak 

najviac využívanou službou je terénna sociálna práca, ktorá je poskytovaná celkovo v 18 mestách 

zaradených v prieskume. V tabuľke číslo 3 sa venujeme výskytu služby a zároveň projektu, ktorý zo 

službou súvisí v jednom meste. V tabuľke č. 4 sú znázornené okrem počtov miest ktoré služby 

poskytuje aj to ako sa vyjadrili mestá k službám, ktoré neposkytujú a dôvodu prečo ich neposkytujú. 

V tabuľke číslo 5 sú znázornené sociálne služby krízovej intervencie (SSKI) a spôsob poskytovania 

týchto služieb  a počty miest, ktoré tieto služby poskytujú ako aj počty klientov za rok alebo kapacita.  

 

 

Graf č. 7 Sociálne služby krízovej intervencie  
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Služba 

Percentuálne vyjadrenie 

výskytu Služba + projekt 

TSPvO/TSP v rámci jedného 

mesta 

Podrobná analýza 

poskytovateľov v mestách, ktoré 

nemajú projekt ale poskytujú 

služby 

Terénna sociálna 

práca 
13/18 (72%) 

3 = obec 

1 = obec, neverejný poskytovateľ 

1 = neverejný poskyt. Bez 

financovania mesta 

 

Percentuálne vyjadrenie 

výskytu Služba + projekt NP 

PVSSKIKÚ alebo projekt NP 

KC; 

 

Nízkoprahové denné 

centrum 
¾ (75%) 

1= obec 

Komunitné centrum 7/12 (58,3%) 

2= neverejný poskytovateľ bez 

financovania mesta 

1= obec 

1 = obec + neverej. Poskyt 

1= neverejný poskytovateľ 

Nízkoprahová sociálna 

služba pre rodinu s 

deťmi 

0/2 (0%) 

1 = neverejný poskytovateľ bez 

financovania mesta 

1 = obec 

Tabuľka č.3 Výskyt služieb a zároveň projektov v rámci jedného mesta 

 

SSKI 

Služba je 

poskytova

ná 

O službu 

nie je 

záujem/ 

neplánuje

me ju 

Služba 

nie je 

potrebná/

je riešená 

alternatív

ne 

Nie sú na to 

zdroje/možn

osti 

Službu 

plánuje

me 

Službu 

plánujeme 

v spolupráci zo 

sprostredkovate

ľom 

Službu 

neposkytuje

me 

a nevyjadrili 

sa prečo 

Terénna 

sociálna 

práca 

18 0 1 1 3 0 1 (4,1%) 

Nízkopra

h. denné 

centrum 

4 2 4 3 2 1 9 (37,5%) 

Noclahár

eň 
5 1 5 4 1 0 8 (33,3%) 
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Tabuľka č. 4 Poskytovanie služby krízovej intervencie + dôvody neposkytovanej služby 

 

V rámci hlbšej analýzy sme štatisticky zisťovali či má počet obyvateľov vplyv na označenie 

nie sú na to zdroje (viď v tabuľke č.4). Výsledky preukázali, že počet obyvateľov nemá nič spoločného 

z uvedením tejto možnosti. Túto možnosť opakovane vyjadrovali mestá Poltár, Žiar nad Hronom, 

Zvolen a Tornaľa. V tabuľke č. 4.1. sme sledovali koľko miest plánuje jednotlivé služby a zároveň má 

aj podaný projektový zámer, takisto koľko miest plánuje službu a má zároveň podanú žiadosť EŠIF 

a koľko miest plánuje službu a zároveň má projektový zámer,  ktorý je zaradený v RIUS.  

 

Plánovaná služba % Vyjadrenie výskytu 

plán služby + projektový 

zámer v rámci jedného 

mesta 

% Vyjadrenie 

výskytu plán 

služby + podaný 

EŠIF 

% Vyjadrenie výskytu 

plán služby + zaradené 

v RIUS 

Terénna sociálna 

práca 

3/3 (100%) 0/3 (0%) 2/3 (66,6%) 

Komunitné 

centrum 

4/7 (57,1%) 2/7 (28,6%) 3/7 (42,9%) 

Tabuľka č. 4.1 Percentuálny výskyt plánovanej služby a zároveň projektového zámeru v rámci jedného 

mesta 

 

 

Nízkopra

h. 

Sociálna 

služba 

pre deti a 

rodinu 

2 4 
 

4 

 

3 

 

1 
1 10 (41,6%) 

Komunit

né 

centrum 

12 1 1 1 7 
 

1 
2 (8,3%) 

Integrač

né 

centrum 

0 5 4 3 1 1 11 (45,8%) 

Útulok 6 2 4 1 1 1 9 (37,5%) 

Domov 

na 

polceste 

2 3 5 4 1 0 9 (37,5%) 

Zariaden

ie 

núdzovéh

o bývania 

5 2 3 3 1 2 9 (37,5%) 
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V tabuľke 4.2 je komparácia miest ktoré poskytujú jednotlivé služby a zároveň výskyt 

ohrozenej skupiny, pre ktorú sú služby primárne určené. Vidíme že z 18 miest, ktoré označili 

bezdomovcov ako ohrozenú skupinu, ktorú v meste majú poskytujú nocľaháreň len 13 miest a útulok 

len 11 miest. Čo znamená, že v ostatných mestách aj napriek tomu, že sa tam bezdomovci vyskytujú 

tak tieto služby tam pre nich vytvorené nie sú.  

 

Služba % vyjadrenie výskyt služby + 

výskytu ohrozenej skupiny 

bezdomovcov v rámci jedného 

mesta 

Počet miest 

neposkytujúce danú 

službu napriek výskytu 

ohrozenej skupiny 

bezdomovcov 

Noclaháreň 5/5 (100%) 13/18 (72,2%) 

Útulok 7/7 (100%) 11/18 (61,1%) 

Tabuľka 4.2 Analýza vybraných služieb spojená z výskytom ohrozenej skupiny v mestách 

 

SSKI 
Službu nikto 

neposkytuje 

Poskytujeme 

ju ako mesto 

Zabezpečujeme 

cez neverejného 

poskytovateľa 

Poskytuje 

VÚC 

Poskytuje 

neverejný 

poskyt. Bez 

nášho 

financovania 

Počet klientov 

ročne/kapacita 

(nemusí 

zodpovedať 

realite*) 

Terénna 

sociálna 

práca 

6 17 1 0 1 2820 

Nízkoprah. 

denné 

centrum 

20 3 0 0 2 330 + 80h? 

Noclaháreň 19 4 1 0 0 122 

Nízkoprah. 

Sociálna 

služba pre 

deti a 

rodinu 

22 1 
 

0 

 

0 

 

1 
6036 

Komunitné 

centrum 
12 8 3 0 3 1423 

Integračné 

centrum 
24 0 0 0 0 0 

Útulok 17 2 1 3 2 240 

Domov na 

polceste 
22 0 0 1 1 - 

Zariadenie 

núdzového 

bývania 

19 1 2 2 1 66 
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Tabuľka č. 5 Sociálne služby krízovej intervencie 

Služby (cieľová skupina) % vyjadrenie kapacity služieb oproti veľkosti 

cieľovej skupiny 

Noclaháreň + Útulok (bezdomovci+ ľudia pod 

hranicou chudoby 

362/2777  

13,03%  

Všetky služby pre MRK  11037 / 28 133 

39,2%  

Tabuľka č. 5.1 Kapacity služieb krízovej intervencie v porovnaní s veľkosťou cieľových skupín 

 

V tabuľke č. 5.1 vidíme, že na základe údajov ktoré mestá poskytli v dotazníkov až 87% 

bezdomovcov a ľudí pod hranicou chudoby nemajú vytvorené miesto v nocľahárni alebo v útulku a tak 

ostanú bez pomoci. Takisto z celkového počtu marginalizovanej komunity, služby vedia poskytnúť 

miesto len pre 39,2% a teda zvyšných 60,8% marginalizovanej komunity je mimo kapacít služieb.  

 

V nasledujúcich tabuľke č.6 vidíme odpovede na otázku spokojnosti miest s poskytovanými 

službami. Tieto výsledky sú ďalej graficky znázornené v grafe č. 8.  

 Spokojnosť miest 

s poskytovanými službami 

% 

Áno 7 19 

Nie 0 0 

Nevyjadrili sa 17 81 

Tabuľka č. 6 Spokojnosť miest s poskytovanými službami 

 

 

Graf č. 8 Grafické znázornenie tabuľky č. 6  

19%

0%

81%

Spokojnosť obcí so službami

áno

nie

nevyjadrili sa



 

182 

 

Čo sa týka otázky kapacity služieb 8% miest hovorí o nedostatočnej kapacite služieb pričom 

nedostatok kapacity v nasledujúcich rokoch bude podľa miest narastať (21%). K otázke aktuálnej 

kapacity sa 46% nevyjadrilo a k nasledujúcim rokom sa nevyjadrilo 67%. Graficky znázornené v grafe 

č. 9. 

 

 

 

Graf č. 9 Kapacita aktuálne  
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SOCIÁLNE SLUŽBY PRE PODPORU RODINY S DEŤMI 
 Celkový počet detí v 24 mestách Banskobystrického kraja je 41 689. Z toho je minimálne 746 

detí so zdravotným postihnutím/ ohrozeným vývinom alebo chronickou chorobou. Niektoré mestá 

neuviedli, resp. nevedeli uviesť počty detí zo zdravotným postihnutím, preto údaj 746 nezodpovedá 

realite. V tabuľke grafe č. 10 vidíme znázornené počty detí a počty detí so zdravotným postihnutím 

v jednotlivých mestách.  

 

Graf č. 10 Počet detí a počet detí so zdravotným postihnutím v jednotlivých mestách 

 

 V tabuľke č. 7 vidíme počet miest, ktoré majú zriadené materské centrum alebo klub 

a materskú škôlku. Takisto uvádzame celkovú kapacitu všetkých škôlok (údaj nemusí zodpovedať 

realite)*.  

 
Materský centrum/klub pre 

mamičky v meste 
Materská škôlka v meste 

áno 16 24 

nie 8 0 

kapacita - 10 043 

Tabuľka č. 7 Mestá poskytujúce Materské centrum a materskú škôlku 
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V hlbšej analýze sa nám nepotvrdil vzťah medzi počtom detí a výskytom materského centra 

a materskej škôlky v mestách. Tj. výskyt centra a škôlky nemá nič spoločné s počtom detí.  

 Počet v štátnych 

zariadeniach 

Počet 

v súkromných 

zariadeniach 

Počet 

v cirkvených 

zariadeniach 

Spolu 

Špeciálne školy/škôlky + 

špeciálne triedy 

v bežných školách BB 

kraj 

112 2 3 117 

Špeciálne triedy 

v bežných školách BB 

kraj 

59 - - 59 

Deti v špeciálnych 

triedach pri bežných 

školách 

1427 62 21 1510 

Deti v špeciálnych 

triedach + špeciálnych 

školách 

4581 62 21 4664 

 Počet 

integrovaných 

detí v štátnych 

zariadeniach 

Počet 

integrovaných 

detí 

v súkromných 

zariadeniach 

Počet 

integrovaných 

detí 

v cirkevných 

zariadeniach 

 

Materské škôlky 86 3 1 90 

Základné školy 3817 166 319 4302 

Gymnázia 100 39 29 168 

Konzervatória 5 9 - 14 

Stredné odborné školy 1015 147 35 1197 

Spolu 5023 364 384 5771 

Tabuľka č. 8 Štatistické údaje o špeciálnych školách, triedach a integrovaných deťoch v BB kraji 

k 15.9.2017 z portálu: http://www.cvtisr.sk 

V nasledujúcom grafe č. 11 je znázornený počet miest, ktoré poskytujú jednotlivé služby pre 

podporu rodín s deťmi. V tabuľke č. 9 sú počty miest, ktoré službu poskytujú ale znázornené dôvody 

prečo mestá neposkytujú služby. V tabuľke č. 10 je znázornené, kto danú službu poskytuje a počet 

klientov za rok/kapacita služby.  
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Graf č.11 Mestá poskytujúce služby pre podporu rodín s deťmi 

 

Tabuľka č. 9 Poskytovanie služby  + dôvod neposkytovanej služby 
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Z A R IA D E N Í  D O Č .  S T A R .
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SS pre 

popdoru. 

rodín a detí 

Služba je 

poskytovan

á 

O službu 

nie je 

záujem/ 

neplánujem

e ju 

Služba nie je 

potrebná/je 

riešená 

alternatívne

* 

Nie sú na to 

zdroje/možnos

ti 

Službu 

plánujem

e 

Službu  

plánujeme 

v spolupráci 

zo 

sprostredko

v. 

Službu 

neposkytujeme 

a nevyjadrili sa 

prečo 

Pomoc pri 

osobnej 

starostlivosti 

o dieťa 

3 6 3 0 0 0 12 (50%) 

Služba 

včasnej 

intervencie 

4 6 3 2 1 0 9 (37,5%) 

Pomoc pri os. 

Starostlivosti 

v zariadení 

dočasnej 

starost. O 

dieťa 

1 6 6 0 0 0 11 (45,8%) 

Služba na 

podporu 

zosúlaďovani

a rod. A prac. 

života 

2 6 4 0 0 1 11 (45,8%) 

Jasle  11 3 2 0 1 0 11 (45,8%) 
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(* riešená alternatívne je služba na podporu zosúlaďovania a služba včasnej intervencie v rámci TSP 

= Revúca; Služby čiastočne zabezpečujú TSP a KC = Jelšava; Jasle čiastočne supluje Materská škola 

= Tisovec; väčšinu služieb poskytuje Upsvar + detský domov Škovránok = Kremnica) 

Povinnú službu pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa neposkytuje 21 miest. Z toho 6 miest 

(Rimavská Sobota, Sliač, Tornaľa, Zvolen, Žarnovica, Veľký Krtíš) tvrdí, že o službu nie je záujem; 

3 mestá (Hnúšťa, Lučenec, Krupina) tvrdia, že služba nie je potrebná a 12 miest sa vôbec nevyjadrilo 

prečo službu neposkytuje (Hriňová, Banská Bystrica, Detva, Dudince, Fiľakovo, Jelšava, Kremnica, 

Revúca, Tisovec, Poltár, Banská Štiavnica, Modrý Kameň. Službu poskytujú len tri mestá a to Brezno, 

Nová Baňa, Žiar nad Hronom. Pričom Nová Baňa ju poskytuje cez neverejného poskytovateľa bez 

financovania zo strany mesta.  

SS pre 

popdoru. 

rodín a detí 

Službu 

nikto 

neposkytuje 

Poskytujeme 

ju ako mesto 

Zabezpečujeme 

cez 

neverejného 

poskytovateľa 

Poskytuje 

VÚC 

Poskytuje 

neverejný 

poskyt. Bez 

nášho 

financovania 

Počet klientov 

ročne/kapacita 

(nemusí 

zodpovedať 

realite)* 

Pomoc pri 

osobnej 

starostlivosti o 

dieťa 

21 (87,5%) 2 0 0 1 2 

Služba 

včasnej 

intervencie 

20 (83,3%) 2 1 0 1 15 

Pomoc pri os. 

Starostlivosti 

v zariadení 

dočasnej 

starost. O 

dieťa 

23 (95,8%) 1 0 0 0 40 

Služba na 

podporu 

zosúlaďovania 

rod. A prac. 

Života 

22 (91,6%) 2 0 0 0 - 

Jasle  13 (54,2%) 5 2 0 6 305 

Tabuľka č. 10 Poskytovatelia služieb + kapacita  

 

Službu včasnej intervencie uviedli, že poskytujú Revúca a Hriňová ako mesto. V registri BBSK 

nie je ani jedno mesto uvedené ako poskytovateľ tejto služby. Jasle poskytujú 6 neverejných 

poskytovateľov bez financovania zo strany mesta a to: Krupina, Brezno, Nová Baňa, Revúca, 

Rimavská Sobota a Zvolen (pričom Zvolen poskytuje zároveň službu aj ako obec). Na tieto údaje sme 

sa pozreli bližšie lebo ide o zriedkavý jav.  

V tabuľke č. 11 a grafe č.12 je znázornená spokojnosť miest s vyššie rozoberanými službami 

pre podporu rodín s deťmi.  

 



 

187 

 

 Spokojnosť miest 

s poskytovanými službami 

% 

Áno 4 17 

Nie 0 0 

Nevyjadrili sa 20 83 

Tabuľka č. 11 Spokojnosť miest so službami pre podporu rodín s deťmi 

 

 

Graf č. 12 Grafické znázornenie tabuľky č.7 

 

Kapacitu služieb pre podporu rodín s deťmi (viď graf č. 13), 4% obcí hodnotí aktuálne ako 

nedostačujúcu. Nedostačujúca kapacita bude v nasledujúcich rokoch podľa obcí narastať a až 13%  

miest tvrdí, že kapacita nebude dostatočná v nasledujúcich rokoch. Pričom 71% miest sa k otázky 

aktuálnej kapacity nevyjadrilo a 75% sa nevyjadrilo k otázky kapacity v nasledujúcich rokoch + 8% 

vyjadrilo odpoveď neurčito. 

 

17%

0%

83%

Spokojnosť obcí so službami

áno

nie

nevyjadrili sa

4%

25%

71%

Kapacita služieb aktuálne (podľa výpovede miest)

nedostatočná

dostatočná

bez vyjadrenia
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Graf č. 13 Kapacita služieb pre podporu rodín s deťmi aktuálne a v nasledujúcich rokoch 

 

  

13%
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75%
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SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ 
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE S DÔVODU ŤAŽKÉHO 
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO 
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU DOVŔŠENIA 
DOCHODKOVÉHO VEKU  
 

V tabuľke číslo 12 vidíme znázornené počty seniorov a ľudí so ZŤP, takisto aj počet miest 

v ktorých sa nachádzajú jednotlivé kluby. Nižšie v grafoch č. 14, 15, 16, a č. 17, vidíme rozloženie 

počtov v rámci jednotlivých miest.  

 

Počet 

dôchodcov 

% zo 

vš. 

Obyv. 

BB 

kraja 

60-80 
% zo vš. 

seniorov 

Nad 80 

r. 

% zo vš. 

seniorov 
ZŤP 

ZŤP 

seniori 

Počet 

miest 

s klubom/ 

jednotou 

dôchodcov 

80 770 24,34% 70429 87% 10341 13% 21310 3444 24 

Tabuľka č. 12 Počty seniorov, ZŤP, klubov JDS 
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Graf č. 14 Percentuálny podiel počtu obyvateľov v poproduktívnom veku z celkového počtu obyv. 

(údaje vychádzajúce z dotazníkov – modrým, údaje z http://datacube.statistics.sk – oranžovým) 

 Vyššie v grafe vidíme percentuálne zastúpenie obyvateľov v poproduktívnom veku z dvoch 

zdrojov. Rozdiely môže byť spôsobené rokom zberu údajov – dotazníky 2018 vs. Datacube 2017. 

Takisto v dotazníkoch ide o poproduktívny vek nad 60 rokov pričom v rámci datacube sa 

poproduktívny vek chápe nad 65 rokov.  
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Graf č. 15 Počet seniorov a porovnanie voči celkovému počtu obyvateľov (počet seniorov 60-80 r= 

modrá; počet seniorov nad 80 r oranžová; počet obyvateľov = šedá) 
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Graf č. 16 Počet obyvateľov so ZŤP (oranžovým) a počet seniorov so ZŤP (šedým) a celkový počet 

obyvateľov (modrým) – tabuľka neobsahuje mestá ktoré neuviedli počty 
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Graf č. 17  Percentuálne vyjadrenie počtu obyvateľov so ZŤP (oranžovým) a počet seniorov so ZŤP 

(modrým) z celkového počtu obyvateľov mesta 

 

V nasledujúcom grafe č. 18 vidíme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku a počet miest, ktoré jednotlivé služby poskytujú. V tabuľke č. 13 a č.14 

môžeme vidieť podrobné čísla miest, ktoré poskytujú službu určitým spôsobom a takisto aj vyjadrenia 

miest k službám, ktoré neposkytujú 
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Graf č. 18 Počet miest poskytujúce sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie s dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku 
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Sprievodcovská a predčítat. Služba

tlmočnícka služba

Počet miest poskytujúce dané služby

SS pre ZŤP a 

seniorov 

Služba je 

poskytovan

á 

O službu nie 

je záujem/ 

neplánujem

e ju 

Služba nie 

je 

potrebná/je 

riešená 

alternatívn

e 

Nie sú na to 

zdroje/možnost

i 

Službu 

plánujem

e 

Službu  

Plánujem

e v spolu 

zo 

sprostred-

kov.  

Službu 

neposkytujem

e a nevyjadrili 

sa prečo 

Zariadenie 

pre seniorov 
20 0 0 0 1 0 3 (12,5%) 

 Zariad. 

Opatrov. 

Služby 

7 4 3 1 3 1 5 (20,8%) 

Denný 

stacionár 
9 1 2 0 8 1 3 (12,5%) 

Domáca 

opatrov. 

Služba 

21 0 1 0 0 0 2 (8,3%) 

Prepravná 

služba 
10 2 3 1 4 0 4 (16,7%) 

Požičiav. 

pomôcok 
9 3 4 1 0 0 7 (29,2%) 

Zariadenie 

Podpor. 

bývania 

5 3 4 1 0 0 11 (45,8%) 
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Tabuľka č. 13 Poskytovanie služby + dôvod neposkytovanej služby 

(* Zariadenie opatrovateľskej služby plánujú Hriňová, Dudince, Lučenec; Denný stacionár plánujú 

Hriňová, Brezno, Dudince, Fiľakovo, Kremnica, Tisovec, Žiar nad Hronom, Poltár; Prepravnú službu 

plánujú Hriňová, Dudince, Lučenec = z týchto miest má projektové zámery zaradené v RIUS – 

Dudince, Brezno, Lučenec a požiadaný príspevok EŠIF majú mestá: Brezno, Lučenec, Fiľakovo).   

(** Domáca opatrovateľská služba je poskytovaná 21 mestami z toho 10 miest = 47,6% sú zároveň 

zapojení v NP Podpora opatrovateľskej služby). 

 

Prevládajú sociálne služby pre seniorov a občanov so ZP tie, ktoré majú svoju históriu ešte v 

socializme. Novodobé trendy podpory ambulantnej a terénnej práce založenej na komunitnom rozvoji 

bez dlhodobej inštitucionalizácie sú stále v menšine. 

SS pre ZŤP a 

seniorov 

Službu nikto 

neposkytuje 

Poskytujeme 

ju ako mesto 

Zabezpečujeme 

cez neverejného 

poskytovateľa 

Poskytuje 

VÚC 

Poskytuje 

neverejný 

poskyt. Bez 

nášho 

financovania 

Počet klientov 

ročne/kapacita 

(nemusí 

zodpovedať 

realite)* 

Zariadenie pre 

seniorov 
4 6 4 14 

4 (4/4 označili 

aj inú 

odpoveď – 3 

VÚC, 2 – cez 

neverej. 

Poskyt.) 

769 

 Zariad. 

Opatrov. 

Služby 

17 6 1 0 1 (označil aj 

odpoveď cez 
157 

Rehabilitačné 

stredisko 
2 3 5 2 0 0 12 (50%) 

Domov 

sociálnych 

služieb 

14 0 2 1 0 1 6 (25%) 

Špecializovan

é zariadenie 
2 3 4 2 0 0 13 (54,2%) 

Sprievodcov. 

A predčítateľ. 

služba 

0 4 5 2 0 0 13 (54,2%) 

Tlmočnícka 

služba 
0 5 5 2 0 0 12 (50%) 

Sprostredkov. 

Tlmočníckej 

služby 

1 4 5 2 0 0 12 (50%) 

Sprostredkov. 

osobnej 

asistencie 

2 3 6 2 0 0 11 (45,8%) 
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neverejného 

poskyt.) 

Denný 

stacionár 
15 5 4 0 

1(označil aj 

odpoveď cez 

neverejného 

poskyt.) 

117 

Domáca 

opatrov. 

Služba 

3 20 5 0 

1 (označil aj 

odpoveď cez 

neverejného 

poskyt. Aj ako 

mesto) 

820 

Prepravná 

služba 
14 8 1 0 

1 (Rimavská 

Sobota – 

neoznačil inú 

odpoveď) 

1133 

Požičiav. 

pomôcok 
15 8 0 0 

1 (Tisovec 

neoznačil inú 

odpoveď) 

54 

Zariadenie 

Podpor. 

bývania 

19 1 1 3 

1 (Rimavská 

Sobota – 

neoznačil inú 

odpoveď) 

36 

Rehabilitačné 

stredisko 
22 0 0 0 2 5 

Domov 

sociálnych 

služieb 

10 0 2 14 3 358 

Špecializované 

zariadenie 
21 0 1 1 0 6 

Sprievodcov. 

A predčítateľ. 

služba 

24 0 0 0 0 0 

Tlmočnícka 

služba 
24 0 0 0 0 0 

Sprostredkov. 

Tlmočníckej 

služby 

23 1 0 0 0 - 

Sprostredkov. 

osobnej 

asistencie 

22 0 0 1 1 - 

Tabuľka č. 14 Poskytovatelia služieb + kapacita 

 

S tabuľky vyššie nám vyplýva, že  VÚC je výlučne najväčším zriaďovateľom ZSS a DSS 

(história inštitucionálnej starostlivosti, spolu 28 inštitúcií). Ako pozitívne vidíme 3 podporované 
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bývania, 1 špecializované zariadenia a 1 sprostredkovateľské stredisko osobnej asistencie. Teda jasný 

novodobý trend musí začať VÚC-ka! Mestá najviac poskytujú vlastnými silami DOS (domácu 

opatrovateľskú službu). Neverejní poskytovatelia sú vo výraznej menšine a ak poskytujú, tak tiež 

najmä inštitucionálne ZSS a DSS. 

(*** Neposkytované povinné služby: Zariadenie pre seniorov = Jelšava, Revúca, Hnúšťa, Modrý 

Kameň; Zariadenie opatrovníckej služby = Hriňová, Krupina, Brezno, Detva, Dudince, Kremnica, 

Lučenec, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Tisovec, Tornaľa, Zvolen, Žiar n. Hronom, Hnúšťa, Veľký 

Krtíš, Banská Štiavnica, Modrý Kameň; Denný stacionár = Hriňová, Brezno, Detva, Dudince, 

Fiľakovo, Kremnica, Nová Baňa, Revúca, Tisovec, Tornaľa, Zvolen, Žiar n. Hronom, Hnúšťa, Poltár, 

Modrý Kameň; Domáca opatrovateľská služba = Dudince, Tornaľa, Modrý Kameň; Prepravná 

služba = Hriňová, Krupina, Brezno, Detva, Dudince, Kremnica, Lučenec, Nová Baňa, Sliač, Tisovec, 

Hnúšťa, Veľký Krtíš, Poltár, Modrý Kameň) 

 

Služby (cieľová skupina) % vyjadrenie kapacity služieb oproti veľkosti 

cieľovej skupiny 

Všetky služby pre ZŤP a seniorov (počet 

seniorov) 

 3455/80770 

4,28% 

Všetky služby pre ZŤP a seniorov (počet 

ZŤP) 

3455/21310 

16% 

Tabuľka č. 15  Porovnanie počtu cieľových skupín a kapacity služieb, ktoré sú pre cieľové skupiny 

 

V tabuľke vyššie vidíme, v porovnaní kapacity služieb s cieľovou skupinou, že kapacity 

služieb ani z ďaleka nepokryjú veľkosť cieľovej skupiny. Údaje berieme s rezervou, keďže nie všetky 

mestá uviedli kapacity služieb. Okrem služieb je dôležité podotknúť, že v každom meste je klub alebo 

jednota dôchodcov, ktorá môže čiastočne nahradzovať niektoré vyššie spomenuté služby.  

V tabuľke č. 16 a grafe č. 19 vidíme spokojnosť miest s poskytovanými službami. V grafe č. 

20 sú znázornené výpovede miest ohľadom kapacity služieb aktuálne a kapacity služieb 

v nasledujúcich rokoch.  Zaujímavosťou je že mesto Lučenec ako jediné vyjadrilo, že sú obyvatelia zo 

službami nespokojný kvôli dlhým čakacím dobám.  

 

 Spokojnosť miest 

s poskytovanými službami 

% 

Áno 6 25 

Nie 0 0 

Nevyjadrili sa 18 75 

Tabuľka č. 16 Spokojnosť miest so službami pre seniorov a ľudí zo zdravotným postihnutím 
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Graf č. 19 Grafické znázornenie tabuľky č. 11 

 

Nižšie v grafe č.20 vidíme znázornené vyjadrenia miest ku kapacite služieb. Aktuálne až 42% 

služieb má nedostatočnú kapacitu podľa miest. Zaujímavé je, že pri týchto službách hodnotia mestá 

kapacitu služieb v nasledujúcich rokoch ako nedostatočnú menej tj. 38% miest sa vyjadrilo, že kapacita 

nebude dostatočná. K otázke sa v prvom prípade nevyjadrilo 42% a v druhom prípade 50% miest.  

 

 

Graf č. 20 Kapacita služieb aktuálne (podľa výpovede miest) a v nasledujúcich rokoch  
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SOCIÁLNE SLUŽBY S POUŽITÍM 
TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  
 

 V tabuľkách nižšie tj. č. 17 a č. 18 sú znázornené služby s použitím telekomunikačných 

technológií a počty miest, ktoré službu poskytujú + spôsob poskytova, resp. neposkytujú + dôvod 

neposkytovania a takisto kapacity. V tejto časti práce vynecháme tabuľky a grafy ohľadom 

spokojnosti miest, vyjadrení obyvateľov a vyjadrení miest ohľadom kapacity aktuálne 

a v nasledujúcich rokoch, kvôli tomu, že k týmto otázka sa väčšina miest nemala ako vyjadriť. Jediné 

mesto, ktoré odpovedalo na otázky vyššie je Lučenec, ktorý vyjadril spokojnosť so službami, ktoré 

poskytuje. Takisto Lučenec označil, že kapacity aké sú aktuálne sú postačujúce ale v nasledujúcich 

rokoch postačujúce nebudú.  

 

Tabuľka č. 17  Poskytovanie služby + dôvod neposkytovanej služby 

 

Tabuľka č. 18 Poskytovatelia služieb + kapacita 

 

SS s použitím 

telekom. 

Technol. 

Služba je 

poskytovaná 

O službu nie 

je záujem/ 

neplánujeme 

ju 

Služba nie 

je 

potrebná/je 

riešená 

alternatívne 

Nie sú na to 

zdroje/možnosti 

Službu 

plánujeme 

Službu  

Plánujeme 

v spolu 

zo 

sprostred-

kov.  

Službu 

neposkytujeme 

a nevyjadrili 

sa prečo 

Monitorov. 

A signaliz. 

pomoci 

3 (Banská 

Bystrica, 

Lučenec, 

Brezno) 

7 5 1 1 (Hnúšťa) 1 6 

Krízová 

pomoc cez 

telek. Tech. 

1 (Lučenec) 7 6 1 0 1 8 

SS 

s použitím 

telekom. 

Technol. 

Službu nikto 

neposkytuje 

Poskytujeme 

ju ako mesto 

Zabezpečujeme 

cez neverejného 

poskytovateľa 

Poskytuje 

VÚC 

Poskytuje 

neverejný 

poskyt. Bez 

nášho 

financovania 

Počet klientov 

ročne/kapacita 

(nemusí 

zodpovedať 

realite)* 

Monitorov. 

A signaliz. 

pomoci 

21 

3 (Banská 

Bystrica, 

Lučenec, 

Brezno) 

0 0 0 44 

Krízová 

pomoc cez 

telek. Tech. 

23 1 (Lučenec) 0 0 0 10 



 

200 

 

 

PODPORNÉ SLUŽBY 
 

 V grafe č. 21 je znázornený počet miest poskytujúce podporné služby. V tabuľke č. 19 

a č. 20 je podrobný rozbor služieb, poskytovateľov služieb, dôvodov neposkytovanej služby a kapacity 

služieb.  

 

Graf č. 21 Počet miest poskytujúce jednotlivé podporné služby 

 

11

9

8

6

4

3

1

0 2 4 6 8 10 12

Odľahčovacia služba

SS v jedálni

SS v dennom centre

pomoc pri zab. Opatrov. Práv a pov.

SS v práčovni

SS v stred. Osob. Hyg.

podpora samost.  Býv.

mestá poskyt. podporné služby

Podporné 

služby 

Služba je 

poskytovaná 

O službu nie 

je záujem/ 

neplánujeme 

ju 

Služba nie 

je 

potrebná/je 

riešená 

alternatívne 

Nie sú na to 

zdroje/možnosti 

Službu 

plánujeme 

Službu  

Plánujeme 

v spolu 

zo 

sprostred-

kov.  

Službu 

neposkytujeme 

a nevyjadrili 

sa prečo 

Odľahčovacia 

služba 
11 (*) 2 4 1 1 0 5 (20,8%) 

SS v dennom 

centr 
8 3 4 2 0 0 7 (29,2%) 

Podpora 

samostat. 

bývania 

1 5 4 2 1 (Revúca) 0 10 (41,7%) 

Pomoc pri 

zabezp. 

Opatrov. Práv 

a pov. 

5 4 4 2 0 0 9 (37,5%) 



 

201 

 

Tabuľka č. 19 Poskytovanie služby + dôvod neposkytovanej služby 

(* Odľahčovacia služba je poskytovaná mestami: Krupina, Banská Bystrica, Hriňová, Brezno, 

Fiľakovo, Kremnica, Revúca, Zvolen, Hnúšťa,  Žiar n. Hronom, Banská Štiavnica)  

 

 Poskytované služby sociálna služba v práčovni (Banská Bystrica, Lučenec, Rimavská Sobota, 

Zvolen) a v stredisku osobnej hygieny (Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen) dokopy označilo 4 miest. 

4/4 (100%) týchto miest označilo prítomnosť bezdomovcov. Celkovo z 18 miest, ktoré označili ako 

ohrozenú skupinu obyvateľov poskytuje tieto služby 4 miest (22,2%).  

Podporné 

služby 

Službu nikto 

neposkytuje 

Poskytujeme 

ju ako mesto 

Zabezpečujeme 

cez neverejného 

poskytovateľa 

Poskytuje 

VÚC 

Poskytuje 

neverejný 

poskyt. Bez 

nášho 

financovania 

Počet klientov 

ročne/kapacita 

(nemusí 

zodpovedať 

realite)* 

Odľahčovacia 

služba 
13 11 1 0 0 

27  

(6/11 =54,5% 

neuviedlo kap.) 

SS v dennom 

centre 

16 (Kluby 

dôchodcov 

poskytujú vš. 

Mestá) 

8 0 0 0 1520 

Podpora 

samostat. 

bývania 

23 0 0 1  0 - 

Pomoc pri 

zabezp. 

Opatrov. Práv 

a pov. 

18 6 0 0 0 6 

SS v jedálni 15 7 2 0 1 448 

SS v práčovni 20 3 0 0 1 69 

SS v stredisku 

Osobnej 

hygieny 

20 3 0 0 1 102 

Tabuľka č. 20 Poskytovatelia služieb + kapacita 

SS v jedálni 9 1 3 2 0 0 9 (37,5%) 

SS v práčovni 4 4 4 2 3 0 7 (29,2%) 

SS v stredisku 

Osobnej 

hygieny 

3 4 4 2 3 0 8 (33,3%) 
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Služby (cieľová skupina) % vyjadrenie kapacity služieb oproti veľkosti 

cieľovej skupiny (bezdomovci) 

 

SS v práčovni 

69/627 

11% 

 

SS v stredisku 

Osobnej hygieny 

102/ 627 

16,3% 

Tabuľka č. 21 Vyjadrenie kapacity služieb v percentách voči veľkosti cieľovej skupiny  

 

 V tabuľke č. 22 a grafe č. 22 je znázornená spokojnosť miest s podpornými službami, ktoré 

poskytujú. V grafe č. 23  je znázornené vyjadrenie miest ku kapacite služieb aktuálne a v nasledujúcich 

rokoch.  

 Spokojnosť miest 

s poskytovanými službami 

% 

Áno 3 12,5 

Nie 0 0 

Nevyjadrili sa 21 87,5 

Tabuľka č. 22 Spokojnosť miest s podpornými službami  

 

 

Graf č. 22 Grafické znázornenie tabuľky č. 15 
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0%

88%

Spokojnosť obcí so službami

áno

nie

nevyjadrili sa
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 Kapacitu služieb aktuálne hodnotí 8% miest ako nedostatočnú. V nasledujúcich rokoch 

o nedostatočnej kapacite hovorí len 4% miest. Väčšina miest sa k otázkam nevyjadrila (viď graf č. 23) 

 

Graf č. 23 Kapacita služieb aktuálne a v nasledujúcich rokoch 
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VÝKON OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ 
A SOCIÁLNEJ KURATELY (SPODaSK) 
 

 V tabuľke č. 23 vidíme koľko miest určilo výskyt krízovej skupiny v meste aj to koľko miest 

má organizáciu, ktorá je akreditovaným subjektom SPODaSK, počet občanov/rodín potrebujúcich 

výkon opatrení SPODaSK a koľko miest plánuje zaviesť službu prostredníctvom akreditovaných 

subjektov SPODaSK. 

 

Cieľová skupina Výskyt v meste Organizácia 

v meste –akred. 

Subjekt 

SPODaSK 

Počet  Plán zaviesť 

službu prost. 

Akredit. Subj. 

Deti v kríz. 

situácii 

19/24 5 1142 1 

Rodiny s deťmi 

v kríz. situácii 

17/24 4 523 rodín 1 

Občania závislí 

na drogách 

a látkach 

rôzneho druhu 

9/24 3 94 1 

Tabuľka č. 23 Výkon SPODaSK v rámci miest 

Plán zaviesť službu prostredníctvom akreditovaného subjektu SPODaSK vo všetkých 3 oblastiach má 

mesto Revúca. 
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PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ V MESTÁCH 
 V grafe č. 24 vidíme počet miest, ktoré sú zapojené v jednotlivých národných 

projektoch: NP Podpora opatrovateľskej služby (NP POS); NP Terénna sociálna práca v mestách (NP 

TSPvO); NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP 

PVSSKInKÚ); NP Terénna sociálna práca (NP TSP); NP Komunitné centrá (NP KC); NP Podpora 

vysporiadania pozemkov (NP PVP); NP Zdravé komunity (NP ZK).  

 

 

Graf č. 24 Počet miest zapojených do národných projektov  

 

V tabuľke č. 24 je znázornený počet miest, ktorý majú vypracovaný projektový zámer, počet miest, 

ktorý majú projektový zámer zaradený v Reg. Integrovanej územnej stratégii a počet miest, ktorý 

požiadali o nenávratný finančný príspevok cez EŠIF.  

 Počet miest 

Projektový zámer 11/24 

Zaradenie zámeru v Regionálnej 

integrovanej územnej stratégii 
8 

Podaná žiadosť o nenávratný finančný 

prípevok EŠIF 
5 (Krupina, Brezno, Fiľakovo, Jelšava, Lučenec) 

Tabuľka č. 24 Projektové zámery v mestách 

 

1
3

1
0

7

6

2
2

1

NP  T SP VO

NP  P OS

NP  ZK

NP  P VSSKINKÚ

NP  T SP

NP  KC

NP  P VP

POČET MIEST  V NÁRODNÝCH PROJKETOCH
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 V rámci projektových zámerov mesto Krupina chce podporiť opatrovateľské služby. Mesto 

Brezno má v pláne vybudovať služby: zariadenie pre seniorov, denný stacionár a komunitné centrum. 

Dudince majú projektový zámer v rámci komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2018 -2022. 

Mesto Lučenec má za cieľ vytvoriť nové služby: denné centrum, odľahčovacia služba, denný stacionár, 

opatrovateľská služba. Žarnovica má zámer vytvorený na výstavbu bytov nižšieho štandardu a na 

zriadenie terénnych sociálnej služieb. Hnúšťa má vytvorený komunitný plán, ktorý ale nie je zaradený 

v regionálnej integrovanej územnej stratégii. Fiľakovo má za cieľ podporiť dostupnosť a rozvoj 

sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity, tiež nezaradené v rámci RIUS ale mesto má podanú 

žiadosť o nenávratný finančný príspevok.  
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Okres Banská Bystrica 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Banská Bystrica  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb Senium 

Jilemnického 48 

974 04  Banská Bystrica 

domov sociálnych služieb - 145 

miest 

zariadenie pre seniorov - 20 miest 

 

 

seniori a dospelí  

s duševnými poruchami 

a poruchami správania, 

s telesným a zmyslovým 

postihnutím 

Stredisko Domov sociálnych 

služieb PRAMEŇ 

Dolná Strieborná 5 

974 01  Banská Bystrica 

domov sociálnych služieb –  45 

miest 

(z toho 17 miest týždenný pobyt a    

33 miest ambulantná forma) 

 

deti a dospelí do 40 rokov            

s mentálnym postihnutím                  

a s duševnými poruchami  

 

Stredisko Domov sociálnych 

služieb KOMPA 

29. augusta 13 

974 01  Banská Bystrica 

domov sociálnych služieb 

s ambulantnou formou - 20 miest 

  

 

deti a mládež s mentálnym 

postihnutím, pridruženým 

telesným postihnutím a 

kombináciou postihnutí vo 

veku do 26 rokov  

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Czambelova 23 

976 13  Slovenská Ľupča 

 

domov sociálnych služieb - 24 

miest 

zariadenie pre seniorov – 2 miesta 

 

seniori a zdravotne postihnutí 

občania s duševnými 

poruchami  (poruchami 

psychiky a správania 

zapríčinené užívaním  

psychoaktívnych látok)  

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb BUKOVEC 

Sebedín  37 

Sebedín Bečov 

974 01 Banská Bystrica 

pobočka: 

DSS Hrochoť 

Nám. Andreja Sládkoviča 339 

Hrochoť 

domov sociálnych služieb - 49 

miest 

zariadenie pre seniorov - 15 miest 

 

 

seniori a občania vo veku od 50 

rokov  

s demenciou rôzneho typu 

etiológie a s telesným 

postihnutím 

 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Banská Bystrica 

 Názov zriaďovateľa 

a adresa 

 Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Diecézna charita Banská 

Bystrica  

Tibora Andrašovana 44     

974 01 Banská Bystrica  

Dom pre núdznych 

Tajovského 1 

974 01 Banská Bystrica 

útulok - 10 miest 

 

občania bez prístrešia 

 

Slovenské misijné hnutie                            

Skuteckého 117/4  

974 01 Banská Bystrica   

Dom sv. Vincenta 

Kollárova 1043/14 

974 01 Banská Bystrica 

útulok - 30 miest 

 

občania bez prístrešia 

(ženy) 

 

Slovenské misijné hnutie                            

Skuteckého 117/4  

974 01 Banská Bystrica   

KOMUNTNÉ CENTRUM 

eMko 

Skuteckého 4 

komunitné centrum  občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie v priestorovo 
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 Názov zriaďovateľa 

a adresa 

 Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

 974 01 Banská Bystrica segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej chudoby 

(deti, mládež, rodiny, 

seniori) 

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Banská 

Bystrica                              

Pod Urpínom 552/6  

974 01 Banská Bystrica 

Nocľaháreň Večierka 

Pod Urpínom  552/6 

974 01 Banská Bystrica 

nocľaháreň - 20 

miest 

 

občania bez prístrešia 

 

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Banská 

Bystrica                              

Pod Urpínom 552/6 

974 01 Banská Bystrica 

Sociálno charitatívne 

centrum SČK Ivana Šedibu 

– „Nádej-Šanca“ 

Tulská 5986/38 

974 04 Banská Bystrica 

útulok - 20 miest 

 

občania bez prístrešia 

 

 

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Banská 

Bystrica                              

Pod Urpínom 552/6 

974 01 Banská Bystrica  

Sociálno-charitatívne 

centrum SČK Ivana Šedibu 

– „Prístav“ 

Tulská 5986/38 

974 04 Banská Bystrica 

útulok - 44 miest 

 

občania bez prístrešia 

 

OZ Chránené bývanie 

a chránené dielne  

(CHRABYD)                     

Hviezdoslavova 1008/11 

974 01 Banská Bystrica 

Betonika Priechod 

Priechod  283 

976 11 Selce 

 

domov sociálnych 

služieb - 13 miest  

zariadenie pre 

seniorov - 7 miest 

denný stacionár - 1 

miesto  

občania so zdravotným 

postihnutím 

 

DOM, n.o.                               

Lazovná  252/21  

974 01 Banská Bystrica         

Dom 

Kuzmányho 1219/11  

974 01 Banská Bystrica  

zariadenie 

podporovaného 

bývania  - 4 miesta 

občania so zdravotným 

postihnutím 

 

Dom matky Terezy, n.o. 

Družby 747/7 

974 04 Banská Bystrica 

 

Dom matky Terezy 

Družby 747/7 

974 04 Banská Bystrica 

 

domov sociálnych 

služieb - 43 miest 

(z toho 35 miest 

celoročný pobyt,      

2 miesta týždenný 

pobyt a 6 miest 

ambulantná forma)  

občania so zdravotným 

postihnutím 

 

 

Dom sv. Alžbety, krízové 

stredisko pre deti 

a osamelých rodičov, n.o.  

9. mája 74 

974 01 Banská Bystrica            

  

Dom sv. Alžbety 

9. mája  74 

974 01 Banská Bystrica 

 

zariadenie 

núdzového bývania        

– 23 miest 

 

 

 

 

fyzické osoby, na 

ktorých je páchané 

násilie, fyzické osoby, 

ktoré sú obeťou 

obchodovania s ľuďmi, 

osamelé tehotné ženy 

a rodičia alebo rodičia 

s deťmi, ktorí nemajú 

zabezpečené ubytovanie, 

alebo nemôžu z vážnych 

dôvodov užívať bývanie  

Dom Božieho milosrdenstva, 

n.o.                  

Tibora Andrašovana 44 

DOM  Božieho 

milosrdenstva 

Tibora Andrašovana 44 

zariadenie                 

pre seniorov -  53 

miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 
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 Názov zriaďovateľa 

a adresa 

 Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

974 04 Banská Bystrica 

 

974 01 Banská Bystrica  

STADETORE, n.o.  

Slnečná  3813/34 

974 04 Banská Bystrica 

 

Slniečko 

Slnečná  34 

974 04 Banská Bystrica 

domov sociálnych 

služieb 

s ambulantnou 

formou - 17 miest 

deti so zdravotným 

postihnutím 

Centrum zborovej diakonie 

Kanaán 

Lazovná 254/23 

974 01 Banská Bystrica 

Kanaán 

Lazovná 254/23 

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie                 

pre seniorov - 21 

miest 

 

seniori  

 

Denné centrum Divadla 

z Pasáže n.o.  

Lazovná 252/21 

974 01 Banská Bystrica 

Denné centrum Divadla       

z Pasáže  

Lazovná 252/21 

974 00 Banská Bystrica 

domov sociálnych 

služieb  

s ambulantnou 

formou - 15 miest 

občania so zdravotným 

postihnutím 

 

PRO VITAE n.o.  

Nemocničná 33 

056 01 Gelnica 

 

Zariadenie pre seniorov 

a zariadenie opatrovateľskej 

služby     976 39 Donovaly 

777 

zariadenie                    

pre seniorov – 40 

miest 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby – 40 miest 

seniori a občania              

so zdravotným 

postihnutím  

SENIOR DOBRÁ NIVA n.o.          

ul. Slobody 364/122 

962 61 Dobrá Niva 

HOSPIC Ľubietová  

Ľubietová 448 

zariadenie                   

pre seniorov – 40 

miest 

seniori 

KRAJSKÁ ASOCIÁCIA 

RÓMSKYCH INICIATÍV 

(KARI) 

Internátna 59 

974 04 Banská Bystrica 

 

Komunitné centrum KARI 

Nový svet 19 

974 01 Banská Bystrica 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej chudoby 

Nádej deťom 

Horná Strieborná 3 

974 01 Banská Bystrica 

 

Komunitné centrum Nádej 

deťom 

Tatranská 10 

974 11 Banská Bystrica 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej chudoby 

SENIORDOM Betonika, n.o.      

Hviezdoslavova 1008/11                

974 01 Banská Bystrica  

SENIORDOM Betonika 

Senická cesta  15064/35                          

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie               

pre seniorov – 40 

miest 

seniori 

Stredisko evanjelickej 

DIAKONIE 974 01 Horná 

Mičiná 46 

 

DEBORA útulok pre matky 

s deťmi                              

Topoľová 4924/8 

974 01 Banská Bystrica 

útulok – 17 miest matky s deťmi 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii 

Mgr. Mariana Mitterová 

Bernolákova 5995/20 

974 05 Banská Bystrica 

 

PARÁDA                                             

Bernolákova 6032/9 

974 05 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 10 miest 

rodičia s deťmi do 3 

rokov 

Detské centrum U Macka 

Macíka 

Súkromné detské jasle 

U Macka Macíka 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

rodičia s deťmi do 3 

rokov 
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 Názov zriaďovateľa 

a adresa 

 Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Tajovského 411/5 

974 01 Banská Bystrica 

Tajovského 411/5 

974 01 Banská Bystrica 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 16 miest 

Lucia Valachová 

Sásovská cesta 2953/38 

974 11 Banská Bystrica 

 

Súkromné detské 

opatrovateľské centrum 

GIOIA 

Sásovská cesta 2953/38 

974 11 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 5 miest 

rodičia s deťmi od 1 do 3 

rokov 

Yoki, s.r.o.                                         

Na Karlove 3718/23                        

974 01 Banská Bystrica                             

Detské opatrovateľské 

centrum BABYHAPPY 

Na Karlove 3718/23 

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 6 miest 

rodičia s deťmi od 1 do 3 

rokov 

Svet HARMÓNIE, s.r.o.                  

Slnečná 3813/34                            

974 04 Banská Bystrica 

 

Opatrovateľské centrum 

Harmónia Slnečná 3813/34 

974 04 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 18 miest 

rodičia s deťmi od 6 

mesiacov do 3 rokov 

PaedDr. Renáta Kráčiková                   

Železničiarska 1114/6                            

974 01 Banská Bystrica 

 

 

Súkromné detské centrum 

HUGO              

Československej armády 

380/4 

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 15 miest 

rodičia s deťmi od  1 do 

3 rokov 

Jaja Baby Care s r.o. 

Nad Plážou 4489/20A                              

974 01 Banská Bystrica 

 

Jaja Baby Care 

Nad Plážou 4489/20 

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 15 miest 

rodičia s deťmi od  18 

mesiacov do 3 rokov 

Martina Silberová – 

LIENKA - OC                                        

Pod stráňou 6724/8                            

974 09 Banská Bystrica 

LIENKA - OC 

Javorová 808/10 

974 09 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 15 miest 

rodičia s deťmi od  1 do 

3 rokov 

Hronov, n.o.       

Na Troskách 1635/3                 

974 01 Banská Bystrica  

 

HRONOV domov seniorov             

Záhumnie 551/35 

976 62 Brusno 

zariadenie pre 

seniorov – 12 miest    

 

špecializované 

zariadenie – 28 miest 

(poskytovanie 

od 1.1.2019) 

seniori a občania so 

zdravotným postihnutím 

Alzheimerova choroba 

a demencie rôzneho typu 

etiológie 

FILI s.r.o.                                          

Tajovského 742/36                         

976 32 Badín     

 

Detské centrum Bublinka             

Tajovského 741/35 

976 32 Badín 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 15 miest 

rodičia s deťmi od  1 do 

3 rokov 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Banská Bystrica   

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Obec Strelníky 

976 55 Strelníky 63 

 

Zariadenie sociálnych 

služieb STROM 

976 55 Strelníky 42 

domov sociálnych 

služieb - 9 miest 

 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby  - 3 miesta 

občania  

so zdravotným 

postihnutím 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

 

zariadenie 

pre seniorov – 12 

miest 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Komunitné multifunkčné 

centrum - 

KOMUCE, Banská 

Bystrica 

Krivánska 6613/16-20 

Krivánska 6614/22-26 

974 01  Banská Bystrica 

zariadenie pre 

seniorov - 96 miest 

 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby  - 13 miest 

 

zariadenie 

podporovaného 

bývania - 48 miest 

seniori a občania                            

so zdravotným 

postihnutím, občania 

odkázaní na dohľad, 

pod ktorým sú schopní 

viesť samostatný život 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Zariadenie pre seniorov 

Jeseň a zariadenie 

podporovaného bývania 

Internátna 1869/10 

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie pre 

seniorov - 81 miest 

 

zariadenie 

podporovaného 

bývania - 10 miest 

 

seniori a občania                         

so zdravotným 

postihnutím, občania 

odkázaní na dohľad, 

pod ktorým sú schopní 

viesť samostatný život 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 

Družby 1870/25 

974 01  Banská Bystrica 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby - 11 miest 

 

občania 

so zdravotným 

postihnutím 

 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 

Na Uhlisku 216/1 

9.mája 5965/74 

Robotnícka 1714/12 

974 01  Banská Bystrica 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby 

Na Uhlisku 216/1, 

B. Bystrica - 6 miest 

(týždenný pobyt) 

9.mája 5965/74, 

B. Bystrica - 14 

miest (týždenný 

pobyt)  

Robotnícka 1714/12, 

B. Bystrica – 4 

miesta (týždenný 

pobyt) 

občania 

so zdravotným 

postihnutím 

 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

  

Denný stacionár 

Na Uhlisku 216/1 

9.mája 5965/74,                           

974 01 Banská Bystrica 

denný stacionár 

Na Uhlisku 216/ 1, 

B. Bystrica - 4 

miesta 

9.mája 5965/74, 

B. Bystrica - 5 miest 

občania  

so zdravotným 

postihnutím 

 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Zariadenie núdzového 

bývania pre rodiny s deťmi 

KOTVA 

Mičinská cesta 4347/19A 

974 01 Banská Bystrica 

útulok - 28 miest 

 

rodiny s dieťaťom, 

jednotlivci    s 

dieťaťom, ktorí nemajú 

zabezpečené 

ubytovanie, alebo 

nemôžu z vážnych 

dôvodov užívať bývanie  
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Nízkoprahové komunitné 

centrum KOM PaS  

Internátna 3513/12 

974 04 Banská Bystrica 

nízkoprahová 

sociálna služba 

pre deti a rodinu 

 

deti, plnoletí občania 

a rodiny, ktoré sú 

ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo majú 

obmedzenú schopnosť 

sa spoločensky začleniť 

a samostatne riešiť 

svoje problémy pre 

svoje životné návyky 

a spôsob života  

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Nízkoprahové komunitné 

centrum Kotvička  

Mičinská cesta 4347/19A 

 974 01 Banská Bystrica 

nízkoprahová 

sociálna služba      

pre deti a rodinu 

 

 

deti, plnoletí občania 

a rodiny, ktoré sú 

ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo majú 

obmedzenú schopnosť 

sa spoločensky začleniť                     

a samostatne riešiť 

svoje problémy 

pre svoje životné 

návyky a spôsob života 

Obec Hrochoť 

Námestie Andreja 

Sládkoviča 343/1 

976 37 Hrochoť 

 

Komunitné centrum 

Hrochoť                        

Námestie Andreja 

Sládkoviča 343/1  976 37 

Hrochoť 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby 

Mesto Banská Bystrica 

Československej armády 

1141/ 26 

975 39 Banská Bystrica 

 

Rozprávkové jasličky                         

Trieda SNP 1763/15                          

974 01 Banská Bystrica 

zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 73 miest 

rodičia s deťmi od 1 

do 3 rokov  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Banská Bystrica  

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Diecézna charita Banská 

Bystrica 

Stredisko osobnej hygieny, 

Tajovského 1, Banská Bystrica 

občania bez prístrešia 

EBBA, n.o. - vzdelávanie, 

poradenstvo, sociálny servis 

Nám. Štefana Moyzesa 17A 

974 01 Banská Bystrica  

Opatrovateľská služba                 

(územie Banskobystrického kraja) 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, 

Krajské stredisko Banská 

Bystrica 

Požičiavanie pomôcok                    

(územie Banskobystrického kraja) 

 

 

občania so zrakovým postihnutím 
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Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, 

Krajské stredisko Banská 

Bystrica 

Sociálna rehabilitácia                      

(územie Banskobystrického kraja) 

 

 

občania so zrakovým postihnutím 

Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, 

Krajské stredisko Banská 

Bystrica 

Sprievodcovská a predčitateľská 

služba                                              

(územie Banskobystrického kraja) 

 

občania so zrakovým postihnutím 

Centrum včasnej intervencie  

Banská Bystrica, n.o.(CVI 

Banská Bystrica, n.o.) 

služba včasnej intervencie                                              

(okresy Banská Bystrica, Brezno, 

Zvolen, Krupina, Žiar nad 

Hronom, Detva, Banská 

Štiavnica) 

deti do 7 rokov veku a ich rodiny 

 

 

Šafrán, n.o.                       

Dolná 134/1                               

974 01 Banská Bystrica 

Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Detské centrum Svetluška, 

s.r.o.                                        

Lichardova 197/21                     

976 13 Slovenská Ľupča 

Elena Kekeláková 

 

Služba na podporu zosúlaďovania 

rodinného života a pracovného 

života 

Rodinné prostredie Eleny 

Kekelákovej, Lichardova 197/21, 

976 13 Slovenská Ľupča 

a terénna forma na území okresu 

Banská Bystrica 

rodičia s deťmi alebo fyzické osoby, 

ktoré majú deti zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32a 

zákona č. 448/2008 Z.z.)  

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Banská Bystrica 

 Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Banská Bystrica Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Banská Bystrica Monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci 

občania so zdravotným postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Práčovňa                   

Internátna 1869/10                               

974 04 Banská Bystrica 

seniori, občania so zdravotným 

postihnutím, občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

Mesto Banská Bystrica Požičiavanie pomôcok,           

ul.  Robotnícka 1714/12,                   

974 01 Banská Bystrica  

občania so zdravotným postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Jedáleň seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Nízkoprahové komunitné 

centrum KOM PaS  

Internátna 3513/12 

974 04 Banská Bystrica 

občania ohrození sociálnym vylúčením 

Mesto Banská Bystrica Nízkoprahové komunitné 

centrum Kotvička  

Mičinská cesta 4347/19A 

                         4345/19B 

975 39 Banská Bystrica 

občania ohrození sociálnym vylúčením 

Obec Nemce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Malachov Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Selce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 
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 Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Obec Vlkanová Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Hiadeľ Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Čerín Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Slovenská Ľupča Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Brusno Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Hrochoť Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Medzibrod Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Rozmarín          

Robotnícka 1714/12                  

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Marína          

Robotnícka 1714/12                  

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Nádej          

Robotnícka 1714/12                  

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Pohoda          

Internátna 1869/10                  

974 04 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Senior          

Kremnička 5016/18                  

974 05 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Quo Vadis          

Kapitulská 318/21                  

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Dúbrava          

Gaštanová 6463/12                  

974 09 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Na Uhlisku          

Na Uhlisku 216/1                  

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Harmónia          

Lazovná 255/24                   

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Lipa          

Dolná 185/52                            

974 01 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Denné centrum Púpava          

Tatranská 6557/10                  

974 11 Banská Bystrica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Banská Bystrica Terénna sociálna služba 

krízovej intervencie 

fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej 

situácii  
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Okres Banská Štiavnica 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Banská Štiavnica  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh  a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov Márie 

Špitálska 3 

969 01  Banská Štiavnica 

pobočky: 

Domov Márie, Strieborná 15 

Banská Štiavnica 

Domov Márie, L. Svobodu 37-39 

Banská Štiavnica 

špecializované zariadenie - 45 

miest 

zariadenie pre seniorov - 20 miest 

 

domov sociálnych služieb - 75 

miest 

zariadenie podporovaného bývania  

- 10 miest 

 

 

seniori a občania                     

so zdravotným postihnutím, 

s duševnými poruchami 

a s telesným a zmyslovým 

postihnutím, s demenciami 

rôzneho typu etiológie, 

Alzheimerovou chorobou 

a schizofréniou 

a občania odkázaní na dohľad, 

pod ktorým sú schopní viesť 

samostatný život 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Banská Štiavnica 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Územný spolok               

Slovenského Červeného 

kríža  

Bratská 1482/9 

969 01 Banská Štiavnica 

Sociálne stredisko SČK 

Bratská 1482/9 

969 01 Banská Štiavnica 

domov sociálnych 

služieb 

s ambulantnou 

formou - 15 miest 

deti a mládež  

so zdravotným 

postihnutím 

MARGARÉTKA             

Bratská 1482/9 

969 01 Banská Štiavnica 

  

Denný stacionár 

Margarétka DS 

Bratská 1482/9 

969 01 Banská Štiavnica 

denný stacionár 

s ambulantnou 

formou - 20 miest 

deti a mládež 

so zdravotným 

postihnutím 

DOM SENIOROV 

VITALITA   

969 01 Banský Studenec 116 

 

DOM SENIOROV 

VITALITA 

Banský Studenec 116 

969 01 Banský Studenec  

 

zariadenie pre 

seniorov – 28 miest 

seniori 

Martinus 

Štefana Moyzesa 248/2 

969 01 Banská Štiavnica 

 

Útulok sv. Martina 

Banský Studenec 70 

969 01 Banský Studenec 

útulok – 8 miest muži v nepriaznivej 

situácii, ktorí nemajú 

zabezpečené ubytovanie 

alebo nemôžu doterajšie 

bývanie užívať 

GULIVER, n.o.                    

Dolná 842/5                            

969 01 Banská Štiavnica 

 

Súkromné jasle Guliver             

Poľovnícka 1914/3B 

969 01 Banská Štiavnica 

zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 7 miest 

rodičia s deťmi od  1 

do 3 rokov 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Banská Štiavnica 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 
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Obec Prenčov 

969 73 Prenčov 300 

 

SENIOR PARK 

PRENČOV  

Prenčov 242 

969 73 Prenčov 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby - 10 miest  

       

zariadenie 

pre seniorov – 25 

miest      

seniori a občania                            

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Prenčov 

969 73 Prenčov 300 

 

Komunitné centrum 

Prenčov 

969 73 Prenčov 186 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby 

Obec Prenčov 

969 73 Prenčov 300 

 

Denný stacionár 

969 73 Prenčov 262 

denný stacionár – 20 

miest  

občania so zdravotným 

postihnutím  

Mesto Banská Štiavnica                     

Radničné námestie 1/1 

969 01 Banská Štiavnica 

                           

Komunitné centrum Šobov                  

Šobov 1407/7                                    

969 01 Banská Štiavnica 

komunitné centrum marginalizované 

skupiny obyvateľstva, 

najmä marginalizovaná 

rómska komunita: deti 

predškolského veku, 

deti školského veku, 

deti a mladiství, 

plnoleté fyzické osoby, 

rodiny 

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi v okrese Banská Štiavnica 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Územný spolok Slovenského 

Červeného kríža 

Bratská 1482/9 

969 01 Banská Štiavnica 

Opatrovateľská služba 

(územie okresu Banská 

Štiavnica) 

občania so zdravotným postihnutím 

MARGARÉTKA 

Bratská 1482/9 

969 01 Banská Štiavnica 

Opatrovateľská služba             

územie okresu Banská 

Štiavnica) 

občania so zdravotným postihnutím 

S.O.V.I. n.o.  

Spojná 1131/4,  

969 01 Banská Štiavnica 

Prepravná služba                   

(územie Banskobystrického 

kraja) 

občania so zdravotným postihnutím 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE  

NA OCHRANU MATKY 

A DIEŤAŤA                        

Tabaková č. 1125/7                     

969 01 Banská Štiavnica  

Opatrovateľská služba 

(okres Banská Štiavnica) 

občania so zdravotným postihnutím 
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5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Banská Štiavnica 

 Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Banská Štiavnica Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Banská Štiavnica Denné centrum,                

Obrancov mieru 40/40, 

969 01 Banská Štiavnica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Mesto Banská Štiavnica Denné centrum,                      

Nám. Sv. Trojice 9/5,            

969 01 Banská Štiavnica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Prenčov Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Obec Prenčov Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

 

Obec Svätý Anton Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Obec Svätý Anton Denné centrum 

969 72 Svätý Anton 34 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Banská Belá Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Obec Podhorie Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Obec Močiar Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Brezno  

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Brezno  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb HRON 

Dubová ŠKN 19/III 

976 97 Nemecká 

domov sociálnych služieb - 42 

miest 

zariadenie pre seniorov - 8 miest 

 

 

seniori a občania s telesným         

a zmyslovým postihnutím  

 

Špecializované zariadenie Tereza  

Švermova 35 

976 45 Hronec 

 

špecializované zariadenie - 54 

miest 

 

 

občania s demenciou rôzneho 

typu etiológie, Alzheimerovou 

chorobou, Parkinsonovou 

chorobou   

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych  

služieb LUNA 

Fraňa Kráľa 23 

977 01 Brezno 

domov sociálnych služieb - 60 

miest 

zariadenie pre seniorov - 60 miest 

 

 

seniori a občania s duševnými 

poruchami  

 

Stredisko Špecializované 

zariadenie KOTVA 

Hálny 39 

977 01 Brezno 

špecializované zariadenie - 22 

miest 

(z toho 20 miest celoročný pobyt a   

2 miesta ambulantná forma) 

muži so schizofréniou  

Domov sociálnych služieb 

Drábsko 24 

976 53 Lom nad Rimavicou 

domov sociálnych služieb - 32 

miest 

 

 

ženy s duševnými poruchami 

a poruchami správania 

Domov sociálnych služieb 

Pohorelská Maša 57 

976 69  Pohorelá 

pobočky:  

- Pohorelská Maša 73 

- Červená Skala, Hlavná 1, 

Šumiac 

- M.R.Štefánika 672, Pohorelá 

domov sociálnych služieb – 115 

miest (z toho 113 miest celoročný 

pobyt 

a 2 miesta ambulantná forma) 

 

zariadenie podporovaného bývania 

– 7 miest 

deti a dospelé osoby 

s mentálnym postihnutím, 

s duševnými poruchami 

a s kombinovaným 

postihnutím a občania 

odkázaní na dohľad, pod 

ktorým sú schopní viesť 

samostatný život 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Brezno 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Stredisko sociálnych služieb 

Tereza Vaľkovňa, n.o. 

976 69 Vaľkovňa 9 

Stredisko sociálnych 

služieb Tereza Vaľkovňa  

976 69 Vaľkovňa 9 

zariadenie pre 

seniorov - 24 miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Nezisková organizácia Nový 

domov 

976 70 Vaľkovňa 37 

NOVÝ DOMOV – centrum 

sociálnych služieb  

976 70 Vaľkovňa 37 

zariadenie pre 

seniorov – 10 miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Radosť n.o. 

976 73 Telgárt 150 

 

Radosť 

Telgárt č. 150 

976 73 Telgárt 

zariadenie pre 

seniorov – 13 miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 
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Združenie mladých Rómov 

ČSA 21 

974 01 Banská Bystrica 

 

Multifunkčné centrum 

Horehronie 

Strojárenská 10 

976 81 Valaská                          

komunitné centrum, 

( plus nízkoprahová 

sociálna služba pre 

deti a rodinu,                                     

terénna sociálna 

služba krízovej 

intervencie) 

občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Denné centrum IMPULZ n. 

o. 

Malinovského 1112/28 

977 01 Brezno 

Denný stacionár Heľpa 

Školská 592/5 

976 68 Heľpa 

denný stacionár – 25 

miest 

občania so 

zdravotným postihnutím 

Denné centrum IMPULZ n. 

o. 

Malinovského 1112/28 

977 01 Brezno 

Denný stacionár Nemecká 

Školská 279/35 

976 97 Nemecká 

denný stacionár – 18 

miest 

občania so 

zdravotným postihnutím 

Komunitné centrum n.o. 

Hlavná 221/48 

976 52 Čierny Balog 

 

Komunitné centrum  

Hlavná 221/48 

976 52 Čierny Balog 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Diecézna charita Rožňava 

Kósu Schoppera 141/22 

048 01 Rožňava 

 

Nízkoprahové denné 

centrum                

M.R. Štefánika 32 

977 01 Brezno 

nízkoprahové denné 

centrum  - 

ambulantná forma              

 

občania v nepriaznivej 

životnej situácii  

MISERICORDIA n.o.  

Strakovo 733/7 

976 52 Čierny Balog 

 

 

Centrum pre poskytovanie 

nízkoprahovej sociálnej 

služby 

Nízkoprahová 

sociálna služba pre 

deti a rodinu  - 

ambulantná forma 

(10 miest) a terénna 

forma            

občania a ich rodiny 

v nepriaznivej sociálnej 

situácii 

SDZ – Margarétka, s.r.o. 

Školská 172/41 

977 01 Brezno 

 

 

SDZ – Margarétka 

Školská 172/41 

977 01 Brezno 

zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 14 miest 

rodičia s deťmi do 3 

rokov 

 

 

 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Brezno 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mesto Brezno 

Nám. M.R. Štefánika 1 

Nocľaháreň "Nádej"  

Mládežnícka 1787/4 

nocľaháreň - 24 

miest 

občania bez prístrešia 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

977 01 Brezno 977 03 Brezno 

Mesto Brezno 

Nám. M.R. Štefánika 1 

977 01 Brezno 

 

Nízkoprahové denné 

centrum "LÚČ" 

Mládežnícka 1787/4 

977 03 Brezno 

nízkoprahové denné 

centrum  - 12 miest 

 

občania, ktorí nemajú 

zabezpečené 

nevyhnutné podmienky 

na uspokojovanie 

základných životných 

potrieb 

Obec Pohorelá 

Nová 392 

976 69 Pohorelá 

 

Obec Pohorelá 

Nová 392 

976 69 Pohorelá 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi v okrese Brezno 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Združenie mladých Rómov ČSA 

21                                  974 04 

Banská Bystrica 

Terénna sociálna služba krízovej 

intervencie                    (územie 

okresu Brezno) 

občania v nepriaznivej sociálnej situácii 

Združenie mladých Rómov ČSA 

21                                974 04 

Banská Bystrica 

Nízkoprahová sociálna služba 

pre deti a rodinu 

občania a rodiny v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

MISERICORDIA, n.o. 

Strakovo 733/7 

975 62 Čierny Balog 

Opatrovateľská služba                

(územie obce Čierny Balog) 

občania so zdravotným postihnutím  

MISERICORDIA, n.o. 

Strakovo 733/7 

975 62 Čierny Balog 

Nízkoprahová sociálna služba 

pre deti a rodinu                         

(územie okresu Brezno) 

 

občania  a  rodiny v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

Diecézna charita Rožňava         

Kósu Schoppera 141/22             

048 01 Rožňava 

 

Terénna služba krízovej 

intervencie                         

(územie okresu Brezno) 

 

občania v nepriaznivej životnej situácii 

 

 

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Brezno  

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Brezno Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Brezno Denné centrum „Prameň“ 

Rázusova 926/2 

977 01 Brezno 

seniori a občania 

so zdravotným postihnutím 

Mesto Brezno Pomoc pri osobnej starostlivosti  o dieťa 

 

 

rodičia detí (dôvod: choroba, úraz, 

kúpeľná liečba, pôrod, narodenie 3 

detí súčasne, narodenie 2 detí alebo 

viac detí súčasne v priebehu 2 

rokov) 

Mesto Brezno Podpora  zosúlaďovania rodinného 

a pracovného života 

rodičia detí (dôvod: príprava na trh 

práce, aktivity spojené so vstupom 

alebo návratom na trh práce, 

štúdium, vykonávanie zárobkovej 

činnosti) 

Mesto Brezno Požičiavanie pomôcok občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Brezno Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci občania so zdravotným postihnutím  

Obec Závadka nad 

Hronom 

Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím  

Obec Valaská Opatrovateľská služba 

 

občania so zdravotným postihnutím 

Obec Podbrezová Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Čierny Balog Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Nemecká Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Heľpa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Telgárt Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Pohorelá Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Predajná Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Bacúch Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Vaľkovňa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Jasenie Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Polomka Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Bravacovo Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Beňuš Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Ráztoka Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Mýto pod 

Ďumbierom 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Šumiac Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Lom nad 

Rimavicou 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Detva  

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Detva 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov sociálnych služieb  

Pionierska  850/13 

962 12 Detva 

 

domov sociálnych služieb - 45 

miest        (z toho 5 miest týždňový 

pobyt a 40 miest ambulantná 

forma) 

 

deti a mládež s mentálnym 

postihnutím a duševnými 

poruchami vo veku od 3 do 25 

rokov  

Stredisko Domov sociálnych 

služieb „Piešť“ 

Detva - Piešť II. 128 

962 12  Detva 

domov sociálnych služieb - 56 

miest 

 

 

muži s duševnými poruchami 

a poruchami správania 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Krivec  785 

962 05 Hriňová 

domov sociálnych služieb - 35 

miest 

zariadenie pre seniorov - 55 miest 

 

 

seniori a občania s duševnými 

poruchami 

 

 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Detva 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

SENIOR ACTIVE 

Hriňová, n.o.  

Školská 1566/12 

962 05 Hriňová 

 

SENIOR ACTIVE Hriňová 

Školská 1566/12 

962 05 Hriňová 

domov sociálnych 

služieb - 20 miest 

(od 1.1.2019 – 5 

miest) 

 

zariadenie pre 

seniorov - 80 miest 

(od 1.1.2019 – 95 

miest) 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

 

PATRIAM, n.o.                     

Stožok 360 

962 12 Detva 

 

Špecializované zariadenie 

PATRIAM  

Vígľaš, Pstruša 341 

962 12 Detva 

 

špecializované 

zariadenie – 22 miest 

občania so zdravotným 

postihnutím so 

zameraním na 

schizofréniu 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Detva 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mesto Detva 

Tajovského 7 

962 12 Detva 

Domov dôchodcov 

Štúrova  838/33 

962 12 Detva 

zariadenie pre 

seniorov - 48 miest 

 

seniori  
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4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi v okrese Detva  

Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi v okrese 

Detva nie sú poskytované 

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Detva 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Detva Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Hriňová Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Vígľašská Huta 

– Kalinka 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Látky Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Detvianska Huta Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Korytárky Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Kriváň Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Dúbravy Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Stožok Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Krupina  

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Krupina  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Partizánska 24/2 

963 01 Krupina 

 zariadenie pre seniorov - 21 miest  

 domov sociálnych služieb - 20 miest  

 

seniori a občania  

s duševnými poruchami 

  

 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Terany 1 

962 68 Hontianske Tesáre 

domov sociálnych služieb - 40 miest  

zariadenie pre seniorov - 26 miest 

 

seniori a občania 

s duševnými poruchami  

 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Krupina  

Názov zriaďovateľa                   

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Stredisko Evanjelickej 

DIAKONIE Hontianske 

Moravce 

Kostolná  292/28 

962 71 Hontianske Moravce 

Stredisko Evanjelickej 

DIAKONIE  Hontianske 

Moravce 

Kostolná 292/28 

96270 Hontianske Moravce 

zariadenie pre 

seniorov - 34 miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

  

 

Dom dôchodcov Oáza 

staroby, n.o.  

Bátovce, Jalakšová 455 

935 03 Bátovce  

Oáza staroby 

Dudince-časť Merovce 260 

962 71 Dudince-časť 

Merovce 

zariadenie pre 

seniorov - 32 miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Domov sociálnych služieb 

„Nádej“ Krupina, n.o.  

Sládkovičova  41/10 

963 01 Krupina 

Domov sociálnych služieb 

„Nádej“ 

Sládkovičova  41/10 

963 01 Krupina 

domov sociálnych 

služieb – 4 miesta 

 

zariadenie pre 

seniorov - 34 miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

 

Centrum sociálnych služieb 

KA 

Kalinčiakova 781/2 

963 01  Krupina 

 

Zariadenie núdzového 

bývania KA   

Sládkovičova 39/8 

963 01 Krupina 

zariadenie 

núdzového bývania             

– 5 miest 

 

 

občania, ktorí nemajú 

zabezpečené 

nevyhnutné podmienky 

na uspokojovanie 

základných životných 

potrieb, občania, na 

ktorých je páchané 

násilie, ktorí sú obeťou 

obchodovania s ľuďmi  

Centrum sociálnych služieb 

KA 

Kalinčiakova 781/2  

963 01  Krupina 

Denný stacionár   

Sládkovičova 39/8 

963 01 Krupina 

denný stacionár - 10 

miest     

 

seniori a občania                    

so zdravotným 

postihnutím 

 

Centrum sociálnych služieb 

KA 

Kalinčiakova 781/2 

963 01  Krupina 

 

Dom pre rodiny s deťmi 

29. augusta 628/23 

963 01 Krupina 

zariadenie 

núdzového bývania             

– 10 miest 

 

 

občania, ktorí nemajú 

zabezpečené 

nevyhnutné podmienky 

na uspokojovanie 

základných životných 
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Názov zriaďovateľa                   

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

potrieb, občania, na 

ktorých je páchané 

násilie, občania, ktorí sú 

obeťou obchodovania             

s ľuďmi 

DOBRÝ PASTIER – 

KLÁŠTOR POD 

ZNIEVOM, o.z.  

Gymnaziálna 162 

038 43 Kláštor pod Znievom 

Malá hospodárska usadlosť 

Jána Pavla II. – Útulok 

Ambrošov laz 

962 41 Bzovík 

útulok – 40 miest 

 

občania bez prístrešia 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Krupina 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Obec Litava 

962 44 Litava 5 

  

Komunitné centrum 

LITAVA 

962 44 Litava 145 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Obec Cerovo 

962 52 Cerovo 259 

 

Komunitné centrum Cerovo 

962 52 Cerovo 30 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

SVETLO Krupina, n.o. 

29. augusta 630/25 

963 01 Krupina  

SVETLO Krupina   

29.augusta 630/25 

963 01 Krupina 

zariadenie pre 

seniorov - 32 miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

 

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Krupina 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Centrum sociálnych služieb KA 

Kalinčiakova 781/2 

963 01 Krupina 

Opatrovateľská služba  

(územie okresu Krupina) 

občania so zdravotným postihnutím  

Centrum sociálnych služieb KA 

Kalinčiakova 781/2 

Sprostredkovanie osobnej 

asistencie   

občania so zdravotným postihnutím  
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963 01 Krupina Sládkovičova 39/8 

963 01 Krupina               

(územie okresu Krupina) 

Služby Božieho milosrdenstva, n.o.  

962 44 Lackov 5 

Opatrovateľská služba – 

územie Banskobystrického 

kraja 

občania so zdravotným postihnutím  

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Krupina 

Názov 

poskytovateľa  

Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Krupina Opatrovateľská služba občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Hontianske 

Moravce 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Cerovo Opatrovateľská služba občania so zdravotným 

postihnutím  
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Okres Lučenec  

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Lučenec  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov sociálnych služieb 

LIBERTAS 

Tuhárske námestie 11 

984 01 Lučenec 

domov sociálnych služieb – 97 

miest 

 

 

muži s duševnými poruchami 

a poruchami správania 

 

Stredisko Domov dôchodcov 

a domov sociálnych služieb 

Tuhárske námestie 10 

984 01 Lučenec 

domov sociálnych služieb – 77 

miest 

zariadenie podporovaného 

bývania – 8 miest 

zariadenie pre seniorov – 71 miest 

seniori a občania s duševnými 

poruchami a občania odkázaní                 

na dohľad, pod ktorým sú schopní 

viesť samostatný život 

Stredisko Domov dôchodcov 

a domov sociálnych služieb 

AMBRA 

Rúbanisko III (47-52) 

984 80 Lučenec 

domov sociálnych služieb – 41 

miest 

zariadenie pre seniorov – 66 miest 

 

 

seniori a občania s 

telesným a zmyslovým postihnutím 

 

Krízové stredisko „AMORET“, 

Železničná 17, 984 01  Lučenec 

pobočka: 

Zariadenie núdzového bývania 

Špitálska 6 

984 01 Lučenec 

zariadenie núdzového bývania - 

13 miest 

 

 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii (nepriaznivou sociálnou 

situáciou sa rozumie ohrozenie 

občana sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa 

spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy pre ohrozenie 

správaním iných fyzických osôb 

alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb)                

Domov sociálnych služieb 

„SLATINKA“ 

Dolná Slatinka  271 

984 80  Lučenec 

pobočka: 

Zariadenie podporovaného 

bývania 

Sládkovičova 136/8 

984 01  Lučenec 

domov sociálnych služieb -39 

miest 

zariadenie podporovaného 

bývania - 21 miest                                        

(plus: podpora samostatného 

bývania) 

 

 

deti a dospelí  s mentálnym 

postihnutím, duševnými poruchami 

a kombinovaným postihnutím, 

občania odkázaní na dohľad, 

pod ktorým sú schopní viesť 

samostatný život a podpora 

samostatnosti, nezávislosti 

a sebestačnosti občanov zameraná 

najmä na pomoc pri prevádzke 

domácnosti, pomoc pri hospodárení 

s peniazmi, podporu pri 

organizovaní času, podporu pri 

zapojení sa do spoločenského 

a pracovného života, podporu 

rozvoja záujmov, predchádzanie 

a riešenie krízových situácií, 

podporu spoločensky primeraného 

správania 

Stredisko Domov sociálnych 

služieb NÁDEJ 

Zvolenská  9 

985 59 Vidiná 

domov sociálnych služieb - 14 

miest (z toho 10 miest týždenný 

pobyt a  4 miesta ambulantná 

forma) 

deti a dospelí s mentálnym 

postihnutím, pridruženým telesným 

postihnutím a kombináciou 

postihnutí   
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2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Lučenec  

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Za dôstojný život 

Vajanského 1496/71 

984 01 Lučenec 

 

Centrum pre 

občana   a rodinu 

Vajanského  3063/71B 

984 01 Lučenec 

 

útulok - 47 miest 

 

zariadenie 

núdzového bývania - 

3 miesta 

občania bez prístrešia 

a občania, ktorí nemajú 

zabezpečené 

nevyhnutné podmienky 

na uspokojovanie 

základných životných 

potrieb, občania, 

na ktorých je páchané 

násilie a občania, ktorí 

sú obeťami 

obchodovania s ľuďmi 

Diecézna charita Rožňava 

Námestie baníkov 27 

048 01 Rožňava 

 

Nízkoprahové denné 

centrum       

Dr. Hertza 3 

984 01 Lučenec 

nízkoprahové denné 

centrum – 

ambulantná forma 

občania  

v nepriaznivej situácii 

 

Diecézna charita Rožňava 

Námestie baníkov 27 

048 01 Rožňava 

Dom charity sv. Anny                                     

Nám. Mieru 653/3 

985 52 Divín       

denný stacionár – 14 

miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

IN Network Slovakia, n.o.  

Sokolská 12 

984 01 Lučenec 

 

Komunitné centrum 3Pé          

Sokolská 12 

984 01 Lučenec 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Filantrop, n.o.                           

C1 42/113                                  

018 41 Dubnica  

nad Váhom 

Denný stacionár Jánošík 

P. Rádayho 1853/6 

984 01 Lučenec 

denný stacionár – 29 

miest  

občania so zdravotným 

postihnutím 

 

 

 

 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Lučenec 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Nezábudka n.o.  

Záhradnícka 1987/2 

986 01 Fiľakovo 

 

Zariadenie sociálnych 

služieb Nezábudka 

Záhradnícka  1987/2 

986 01 Fiľakovo 

zariadenie pre 

seniorov – 45 miest          

 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby – 8 miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mesto Lučenec 

Ulica novohradská 316/1 

984 01 Lučenec 

Nocľaháreň 

Ulica Dr. Herza  447/24 

984 01 Lučenec 

nocľaháreň - 15 

miest 

 

občania bez prístrešia 

 

Mesto Lučenec 

Ulica novohradská 316/1 

984 01 Lučenec 

 

Komunitné centrum           

Rapovská križovatka 

984 01 Lučenec 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Mesto Lučenec 

Ulica novohradská 316/1 

984 01 Lučenec 

 

Komunitné centrum           

Námestie republiky 315/26 

984 01 Lučenec 

 

komunitné centrum 

 

občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Mesto Lučenec 

Ulica novohradská 316/1 

984 01 Lučenec 

Detské jasle 

Ulica Jókaiho 95/13 

984 01 Lučenec 

zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 40 miest 

rodičia s deťmi od 6 

mesiacov do 3 rokov 

Mesto Fiľakovo 

Radničná 25 

986 01 Fiľakovo 

 

Komunitné centrum 

Námestie Slobody 767/30 

986 01 Fiľakovo 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

 

 

Mesto Fiľakovo 

Radničná 25 

986 01 Fiľakovo 

 

Komunitné centrum 

Fiľakovo 

Biskupická 1779/49B 

986 01 Fiľakovo 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Obec Veľké Dravce 

985 42 Veľké Dravce  240 

 

Komunitné centrum  

985 42 Veľké Dravce 240 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Obec Mučín 

Bernolákova 10/1 

985 31 Mučín 

 

Komunitné centrum  

Nová 132/16 

985 31 Mučín 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby 

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Lučenec 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Diecézna charita Rožňava Nízkoprahové denné centrum 

Ulica Dr. Herza 3 

984 01 Lučenec 

občania v nepriaznivej sociálnej situácii 

Diecézna charita Rožňava Opatrovateľská služba 

(územie okresu Lučenec) 

občania so zdravotným postihnutím 

ISTOTA, n.o. 

Puškinova 2371/19  Lučenec 

Opatrovateľská služba   

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím 

Občianske združenie                 

Pro Zdravie 

985 53 Mýtna 125 

Opatrovateľská služba      

(územie okresov Lučenec, 

Poltár, Detva, Rimavská Sobota 

a Veľký Krtíš) 

občania so zdravotným postihnutím 

Združenie priateľov Domu 

svätého Juraja, Hlavná 96/29 

985 11 Stará Halič 

Opatrovateľská služba – okres 

Lučenec 

občania so zdravotným postihnutím 

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Lučenec 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Lučenec Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Lučenec Denné centrum  

Ulica Dr. Herza 447/24, 984 01 Lučenec 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Mesto Lučenec Denné centrum 

Ulica Parašutistov 585, 984 01 Lučenec 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Mesto Lučenec Stredisko osobnej hygieny 

Ulica Dr. Herza 447/24, 984 01 Lučenec 

občania bez prístrešia 
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Lučenec Práčovňa 

Ulica Dr. Herza 447/24, 984 01 Lučenec 

občania bez prístrešia 

Mesto Lučenec Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Lučenec Požičiavanie pomôcok občania so zdravotným postihnutím  

Obec Stará Halič Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Halič Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Halič Denné centrum pre seniorov Halič, 

ul. Družstevná 382/6, 985 11 Halič 

občania, ktorí dovŕšili dôchodkový 

vek 

Obec Divín Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Divín Denné centrum,  

Lazná 253, 985 52 Divín 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Vidiná Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Tomášovce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Nezábudka, n.o. 

Fiľakovo 

Opatrovateľská služba                                       

(územie mesta Fiľakovo) 

občania so zdravotným postihnutím  

Nezábudka, n.o. 

Fiľakovo 

Prepravná služba                                    

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím  

Nezábudka, n.o. 

Fiľakovo 

Jedáleň  

Záhradnícka 1987/2, 986 01 Fiľakovo  

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Lovinobaňa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Rapovce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

 

6. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované 

Banskobystrickým samosprávnym krajom so sídlom v okrese Lučenec 

 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Domov sociálnych služieb 

SLATINKA Lučenec 

Podpora samostatného bývania  občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Poltár 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Poltár  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Sušany 72 

980 12 Hrnčiarske Zalužany 

zariadenie pre seniorov - 35 miest 

domov sociálnych služieb - 20 miest 

 

seniori a občania s duševnými 

poruchami 

 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Poltár  

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

TILIA, n.o.  

Železničná 613/36 

987 01 Poltár 

 

Zariadenie pre seniorov 

TILIA 

Slaná Lehota 15 

987 01 Poltár 

zariadenie pre 

seniorov  - 26 miest 

seniori a občania                  

so zdravotným postihnutím 

Betánia v Kalinove, n.o. 

Hrabovo 771 

985 01 Kalinovo 

 

 

Betánia v Kalinove 

Opatrovateľské 

a ošetrovateľské  

centrum 

Hrabovo 771 

985 01 Kalinovo 

domov sociálnych 

služieb - 10 miest 

(od 1.1.2019 – 8 

miest) 

 

zariadenie pre 

seniorov – 19 miest 

(od 1.1.2019 – 21 

miest) 

seniori a občania                  

so zdravotným postihnutím 

 

Diecézna charita Rožňava 

Námestie baníkov 27 

048 01 Rožňava 

Dom Charity sv. Vincenta 

de Paul 

985 05 Kokava 

nad Rimavicou 

domov sociálnych 

služieb - 6 miest 

 

seniori a občania                  

so zdravotným postihnutím 

Kultúrno – výchovné 

občianske združenie 

Láčho drom 

Huta 656/31 

985 05 Kokava 

nad Rimavicou 

 

Komunitné centrum 

Kokava 

Dobšinského 733/29 

985 05 Kokava 

nad Rimavicou 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

IN Network Slovakia, n.o.  

Sokolská 12 

984 01 Lučenec 

 

Komunitné centrum 

Cinobaňa 

Banská 49/56 

985 22 Cinobaňa 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  
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3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Poltár 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mikroregión Hornohrad 

Námestie SNP 474/1 

985 26 Málinec 

 

Integrované sociálne 

centrum Málinec 

Školská 199/29 

985 26 Málinec 

domov sociálnych služieb 

- 12 miest (z toho 9 miest 

celoročná forma a 3 

miesta ambulantná forma)  

deti a mládež 

so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Poltár  

Železničná 489/1  

987 01 Poltár 

Zariadenie sociálnych 

služieb 

Slobody 761/57 

987 01 Poltár 

zariadenie pre seniorov – 

32 miest 

 

zariadenie opatrovateľskej 

služby – 12 miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Málinec 

Námestie SNP 474/1 

985 26 Málinec 

 

Komunitné centrum 

Málinec 

Školská 199/29 

985 26 Málinec 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej chudoby 

Mesto Poltár 

Železničná 489/1 

987 01 Poltár 

  

Komunitné centrum 

Poltár 

Ul. Slobody 307/35 

987 01 Poltár 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej chudoby  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Poltár 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

TILIA nezisková organizácia 

Železničná 613 

987 01 Poltár 

Opatrovateľská služba               

(územie okresov Poltár 

a Revúca) 

občania so zdravotným postihnutím  

TILIA nezisková organizácia 

Železničná 613 

987 01 Poltár 

Prepravná služba                       

(územie okresov Poltár 

a Revúca) 

občania so zdravotným postihnutím  

Diecézna charita Rožňava Opatrovateľská služba                  

(územie Kokavy nad 

Rimavicou, okres Poltár) 

občania so zdravotným postihnutím  
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5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Poltár 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Poltár Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Málinec Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Málinec Práčovňa 

Hlavná 89/35, 986 25 Málinec 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Obec Málinec Požičiavanie pomôcok občania so zdravotným postihnutím  

Obec Uhorské Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Kokava nad 

Rimavicou 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Hrnčiarske 

Zalužany 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Cinobaňa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Šoltýska Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Šoltýska Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Revúca 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Revúca  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Úzka 49 

982 01  Tornaľa 

 

domov sociálnych služieb – 80 miest 

zariadenie pre seniorov - 79 miest 

zariadenie podporovaného bývania    

- 16 miest 

 

 

seniori a občania s duševnými 

poruchami a mentálnym 

postihnutím,  

občania odkázaní na dohľad, 

pod ktorým sú schopní viesť 

samostatný život 
 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Revúca  

Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb v okrese 

Revúca nie sú 
 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Revúca 

Názov zriaďovateľa  

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mesto Jelšava 

Námestie republiky 

449/11 

049 16 Jelšava 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 

9. mája  302/1 

049 16 Jelšava 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby - 14 miest 

 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Jelšava 

Námestie republiky 

449/11 

049 16 Jelšava 

Denný stacionár             

Železničná 236               

049 16 Jelšava 

denný stacionár – 

40 miest 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Jelšava 

Námestie republiky 

449/11 

049 16 Jelšava 

 

Komunitné centrum 

Námestie republiky 51/26 

049 16 Jelšava 

 

komunitné 

centrum 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

Mesto Revúca 

Námestie slobody 13/17 

050 01 Revúca 

 

Zariadenie opatrovateľskej 

služby 

J.Kordoša 546/1 

050 01 Revúca 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby - 78 miest 

 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Muránska Dlhá 

Lúka 

050 01 Muránska Dlhá 

            Lúka 111 

 

Komunitné centrum 

050 01 Muránska Dlhá 

Lúka 294 

 

komunitné 

centrum 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

Obec Muráň 

049 01 Muráň 329 

 

Komunitné centrum 

Muráň 423 

049 01 Muráň 

 

komunitné 

centrum 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 
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koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

Obec Gemer 

Gemer 274 

982 01 Gemer 

 

Denný stacionár 

Gemer 191 

982 01 Gemer 

 

denný stacionár – 

15 miest 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii pre zotrvávanie 

v priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Revúca 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

ATENA n.o. 

Komenského 1207/13 

050 01 Revúca 

Opatrovateľská služba               

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím  

ATENA PERSONAL-

CONSULTING, s r.o. 

Komenského 1207/13 

050 01 Revúca Revúca 

Opatrovateľská služba                

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím  

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Revúca 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Jelšava Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Revúca Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Rákoš Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Chyžné Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Lubeník Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Muráň Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Rimavská Sobota 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Rimavská Sobota  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Kirejevská 1192/23 

979 01 Rimavská Sobota 

domov sociálnych služieb - 60 miest 

zariadenie pre seniorov - 35 miest 

 

seniori a občania s duševnými 

poruchami a s telesným 

postihnutím  

Stredisko Domov dôchodcov a 

domov sociálnych služieb 

980 34 Nová Bašta 138 

domov sociálnych služieb - 15 miest 

zariadenie pre seniorov - 7 miest 

seniori a občania s duševnými 

poruchami  

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Partizánska  861 

980 55  Klenovec 

pobočka: 

Útulok 

9. mája 769 

980 55 Klenovec 

domov sociálnych služieb - 17 miest 

zariadenie pre seniorov - 6 miest 

 

útulok - 16 miest 

seniori a občania s telesným 

postihnutím 

 

občania bez prístrešia (muži 

a ženy) 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Bakulíniho  905 

980 61 Tisovec 

zariadenie pre seniorov – 25 miest 

domov sociálnych služieb - 18 miest 

 

seniori a občania s duševnými 

poruchami a s telesným 

postihnutím 

 

FEMINA Domov sociálnych 

služieb 

SNP  419 

980 22 Veľký Blh 

domov sociálnych služieb - 100 

miest 

 

občania s duševnými 

poruchami a poruchami  

správania 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Rimavská Sobota 

Názov zriaďovateľa                 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Združenie VIENALA  

Bottova 4077/13 

979 01 Rimavská Sobota   

  

VIENALA-denný 

stacionár  

pre deti a mládež 

Bottova 13 

979 01 Rimavská 

Sobota 

domov sociálnych 

služieb s ambulantnou 

formou - 18 miest 

 

deti  so zdravotným 

postihnutím 

 

Združenie príbuzných 

a priateľov duševne 

chorých 

OPORA G+N 

Kraskova 613/3 

979 01 Rimavská Sobota 

 

Dom duševného 

zdravia – 

špecializované 

zariadenie 

Kraskova 3 

979 01 Rimavská 

Sobota 

zariadenie 

podporovaného 

bývania   - 14 miest 

 

rehabilitačné 

stredisko 

s ambulantnou 

formou – 5 miest 

 

občania so zdravotným 

postihnutím 
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Názov zriaďovateľa                 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

denný stacionár – 17 

miest 

Krízové centrum SOS 

Školská 867/7 

979 01 Rimavská Sobota 

 

Krízové centrum 

SOS 

Školská  7 

979 01 Rimavská 

Sobota 

útulok - 32 miest 

zariadenie  

 

núdzového bývania - 

18 miest 

 

občania bez prístrešia 

a občania, ktorí nemajú 

zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie 

základných životných 

potrieb a ktorí nemajú 

zabezpečené ubytovanie 

alebo nemôžu doterajšie 

bývanie užívať 

ATHÉNA 

Klokočova 741/0 

981 01 Hnúšťa 

 

Denný detský 

stacionár DEDESO 

Klokočova  741/0 

981 01 Hnúšťa 

domov sociálnych 

služieb s ambulantnou 

formou - 15 miest 

 

deti a dospelí do 30 rokov so 

zdravotným postihnutím 

OZ NÁŠ DOMOV, 

domov sociálnych služieb, 

chránené bývanie 

a chránené dielne 

Babin most 593 

980 11 Ožďany 

 

NÁŠ DOMOV 

Babin most 593 

980 11 Ožďany 

domov sociálnych 

služieb – 13 miest 

(z toho 10 miest 

s celoročným 

pobytom a 3 miesta 

s ambulantnou 

formou) 

 

zariadenie 

pre seniorov – 24 

miest 

seniori a občania                    

so zdravotným 

postihnutím 

 

Auxilium Plus, n.o.                       

980 43 Číž 139 

 

Zariadenie pre 

seniorov 

Auxilium Plus 

980 43 Číž 139 

zariadenie 

pre seniorov – 40 

miest 

seniori a občania 

so zdravotným postihnutím 

Hélia n.o.  

Neporadza 97 

980 45 Štrkovec 

 

Domov sociálnych 

služieb Hélia 

Neporadza 97 

980 45 Štrkovec 

domov sociálnych 

služieb - 60 miest 

 

 

občania so zdravotným 

postihnutím (muži) 

 

Chanava - Diakonické 

centrum  

reformovanej cirkvi  

980 44 Chanava 271 

Chanava - 

Diakonické centrum  

reformovanej cirkvi  

980 44 Chanava 271 

zariadenie 

pre seniorov - 33 

miest (súp. č. 271) 

a 13 miest (súp. č. 

502) 

 

seniori a občania 

so zdravotným postihnutím 

Občianske združenie Klub 

rómskych aktivistov na 

SR        Š.M. Daxnera č. 

906                981 01 

Hnúšťa                            

KOMUNITNÉ 

CENTRUM OZ 

Klub rómskych 

aktivistov na SR 

Š.M. Daxnera č. 906                

981 01 Hnúšťa                            

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

Šanca pre Dražice 

980 23 Dražice 51 

Komunitné centrum 

Šanca pre Dražice 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 
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Názov zriaďovateľa                 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

 980 23 Dražice 32 

 

zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

Šanca pre Dražice 

980 23 Dražice 51 

 

Komunitné centrum 

Vrbovce 

 Vrbovce nad 

Rimavou 27 

980 51 Veľké 

Teriakovce 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii pre 

zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej a generačne 

reprodukovanej chudoby  

Občianske združenie 

CENTRUM PRE 

ROZVOJ 

ZAMESTNANOSTI 

Cintorínska 5188/7 

984 01 Lučenec 

DENNÝ 

STACIONÁR 

VERONIKA 

Svätoplukova 

427/40 

979 01 Rimavská 

Sobota 

denný stacionár – 15 

miest 

seniori a občania 

so zdravotným postihnutím 

Detský raj spol. s r.o. 

Rimavská 1650/4 

979 01 Rimavská Sobota 

 

Detský raj                                       

Školská 1901                                  

979 01 Rimavská 

Sobota 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 12 miest 

rodičia s deťmi od 1 do 3 

rokov 

Ing. Csilla Floreková 

Malohontská 1076/20 

979 01 Rimavská Sobota 

 

Detské centrum 

Agneska               

Mládeže 928/25                              

979 01 Rimavská 

Sobota 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 12 miest 

rodičia s deťmi od 0 do 3 

rokov 

Domček Lienka, o.z. 

Milana Rastislava 

Štefánika 137/9 

979 01 Rimavská Sobota 

Domček Lienka                               

Žánovská 5327/1                             

979 01 Rimavská 

Sobota 

zariadenie 

starostlivosti o deti                  

do troch rokov veku 

dieťaťa – 18 miest 

rodičia s deťmi od 1 do 3 

rokov 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Rimavská Sobota    

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Dom pokojného života, n.o. 

980 33 Hájnačka 246 

Dom pokojného života  

980 33 Hájnačka 246 

zariadenie 

pre seniorov – 27 

miest 

seniori  

Mesto Rimavská Sobota 

Svätoplukova 389/9 

979 01 Rimavská Sobota 

Nocľaháreň                                

Hviezdoslavova 451/30 

a 452/32  

979 01 Rimavská Sobota 

nocľaháreň - 17 

miest 

 

občania bez prístrešia 

Obec Klenovec 

Nám. Karola Salvu 1 

980 55 Klenovec 

 

Komunitné centrum 

Klenovec           

9. mája 691/2                                     

980 55 Klenovec 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 
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koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby 

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi v okrese Rimavská Sobota 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

GeriaCentrum IDEÁL 

Hviezdoslavova 33                    

979 01 Rimavská Sobota 

Opatrovateľská služba    

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím 

Reformovaná kresťanská 

cirkev na Slovensku, Cirkevný 

zbor Rimavská Sobota 

Hlavné námestie 4497/16A 

979 01 Rimavská Sobota 

Opatrovateľská služba  

(územie okresu Rimavská 

Sobota) 

občania so zdravotným postihnutím  

Reformovaná kresťanská 

cirkev na Slovensku, Cirkevný 

zbor Rimavská Sobota 

Prepravná služba               

(územie okresu Rimavská 

Sobota) 

občania so zdravotným postihnutím 

NANNY n. o. 

Ul. Povstania 608/15                             

979 01Rimavská Sobota 

Opatrovateľská služba   

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím 

ATHÉNA 

Francisciho 74 

981 01 Hnúšťa 

 

Služba včasnej intervencie 

Klokočova 741/0                        

981 01 Hnúšťa 

a v teréne okresov Rimavská 

Sobota, Poltár, Revúca, 

Lučenec, Veľký Krtíš 

deti od narodenia do 7. rokov veku, 

ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu 

zdravotného postihnutia a rodiny týchto 

detí 

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Rimavská Sobota 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Rimavská 

Sobota 

Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Rimavská 

Sobota 

Práčovňa                                               

Dúžavská cesta 3672,  

979 01 Rimavská Sobota 

občania bez prístrešia  

Mesto Rimavská 

Sobota 

Stredisko osobnej hygieny 

Dúžavská cesta 3672 

979 01 Rimavská Sobota 

občania bez prístrešia  

Obec Jesenské Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Tisovec Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Tisovec Denné centrum 

Jesenského 835, 980 61 Tisovec 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Mesto Hnúšťa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Hnúšťa Denné centrum 

ul. Rumunskej armády 195, 981 01 Hnúšťa 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  

Mesto Hnúšťa Denné centrum 

ul. Školská 225, 981 01 Hnúšťa 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím  
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Obec Klenovec Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Hajnáčka Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Ožďany Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Lenka Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Veľký Krtíš 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Veľký Krtíš   

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Škultétyho 329 

990 01 Veľký Krtíš 

zariadenie pre seniorov - 52 miest 

domov sociálnych  služieb - 90 miest 

 

seniori a občania 

s duševnými poruchami 

a telesným postihnutím 

Domov sociálnych služieb 

Čeláre - Kirť  189 

991 22 Bušince 

 

domov sociálnych služieb - 46 miest 

špecializované zariadenie - 60 miest 

 

občania s duševnými 

poruchami, s poruchami 

správania a občania  

s Huntingtonovou chorobou 

a schizofréniou   

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Veľký Krtíš 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Všeobecná nemocnica 

s poliklinikou, n.o. 

Nemocničná 756/1 

990 01 Veľký Krtíš 

 

Domov sociálnych služieb 

„RADOSŤ“ 

Nemocničná 756/1 

990 01 Veľký Krtíš 

zariadenie 

pre seniorov -12 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Inštitút Krista Veľkňaza             

059 73 Žakovce 30 

 

Dom Lazár 

Osušie  18 

991 02 Ľuboriečka 

zariadenie 

pre seniorov -35 

miest 

denný stacionár – 35 

miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Annamaria,n.o. 

991 24 Dolné Plachtince 80 

 

Annamaria zariadenie 

pre seniorov             

991 24 Dolné Plachtince 80    

zariadenie 

pre seniorov -18 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Bratská jednota baptistov, 

cirkevný zbor Lučenec 

Sokolská 12                               

984 01 Lučenec 

 

Komunitné centrum 

Bratskej jednoty baptistov                                  

Ul. Škultétyho 35 

990 01 Veľký Krtíš 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Komunitné Centrum Menšín 

J. A. Komenského 3 

990 01 Veľký Krtíš 

 

Komunitné Centrum Veľký 

Krtíš 

J. A. Komenského 3 

990 01 Veľký Krtíš 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

IMPÉRIUM 

Hontianska 78/26 

991 28 Vinica 

Denný stacionár Vinica 

Hontianska 78/26 

991 28 Vinica 

denný stacionár – 13 

miest 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím 

IMPÉRIUM 

Hontianska 78/26 

991 28 Vinica 

Denný stacionár RABAKA 

P.O. Hviezdoslava 1038 

990 01 Veľký Krtíš 

denný stacionár – 20 

miest 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Veľký Krtíš            

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Mesto Veľký Krtíš 

Komenského 759/3 

990 01 Veľký Krtíš 

Nocľaháreň 

Železničná 687/1                                   

990 01 Veľký Krtíš 

nocľaháreň - 24 

miest 

 

občania bez prístrešia 

Obec Veľká Čalomija 

Veľká Čalomija 214 

991 09  Veľká Čalomija 

 

Centrum sociálnych služieb 

Veľká Čalomija 

Veľká Čalomija 76                                   

991 09 Veľká Čalomija 

denný stacionár – 10 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím  

Obec Čeláre 

Čeláre 120 

991 22 Čeláre 

Denný stacionár Čeláre 

Čeláre 7 

991 22 Čeláre 

denný stacionár – 15 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Lesenice 

Lesenice  221 

991 08 Lesenice 

Denný stacionár Lesenice 

991 08 Lesenice 167 

denný stacionár – 15 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Nenince 

Hlavná 238/110 

991 26 Nenince 

Denný stacionár Nenince 

Hlavná 57 

991 26 Nenince 

denný stacionár – 12 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Hrušov 

991 42 Hrušov 

 

DENNÝ STACIONÁR 

991 42 Hrušov 497 

denný stacionár – 16 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Hrušov 

991 42 Hrušov 

 

KOMUNITNÉ CENTRUM 

HRUŠOV 

991 42 Hrušov 221 

 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Obec Olováry 

Olováry 129 

991 22 Bušince 

 

Denný stacionár sv. 

Alžbety Olováry 

Olováry 132 

991 22 Bušince 

denný stacionár – 12 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Kosihovce 

991 25 Kosihovce 251 

 

Denný stacionár Kosihovce 

Kosihovce 155 

991 25 Čebovce 

denný stacionár – 15 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 
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Obec Dolinka                              

991 28 Dolinka 211 

 

Denný stacionár 

Dolinka 210 

991 28 Dolinka 

denný stacionár – 15 

miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Obec Veľké Zlievce 

991 23 Veľké Zlievce 127 

 

 

Komunitné centrum Veľké 

Zlievce                                   

991 23 Veľké Zlievce 127 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Veľký Krtíš 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Občianske združenie sociálne 

postihnutých 

a znevýhodnených občanov 

(SPAZO, o.z.) 

991 24 Dolné Plachtince 73 

Opatrovateľská služba (územie 

okresu Veľký Krtíš) 

občania so zdravotným postihnutím  

Občianske združenie 

IMPÉRIUM 

Hontianska 78/26                     

991 28 Vinica 

Opatrovateľská služba – obce 

regiónov Hont a Novohrad 

(okresy Levice, Krupina, 

Veľký Krtíš a Lučenec) 

občania so zdravotným postihnutím  

ALIA SK, o.z.                                          

Št. Tučeka 186/45                        

990 01 Veľký Krtíš  

Tlmočnícka služba 

(územie SR) 

 

občania so sluchovým postihnutím 

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Veľký Krtíš 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Veľký Krtíš Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Veľká Čalomija Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Veľká Čalomija Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Modrý Kameň Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Balog nad Ipľom Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Kleňany Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Vinica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Kováčovce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Olováry Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Olováry Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Kiarov Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Kiarov Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Čeláre Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Čeláre Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Dolinka Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Lesenice Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Obec Lesenice Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Nenince Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Chrastince Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Bušince Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Ipeľské Predmostie Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Sečianky Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Vrbovka Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Čelovce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Opatovská Nová Ves Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Opatovská Nová Ves Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Glabušovce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Záhorce Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Obec Veľká Ves nad Ipľom Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím 
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Okres Zvolen 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Zvolen  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Záhonok 3205/2 

960 01 Zvolen 

domov sociálnych služieb - 36 miest 

zariadenie pre seniorov - 116 miest 

 

seniori a občania s telesným 

a zmyslovým postihnutím  

 

Stredisko Domov sociálnych 

služieb 

M.R.Štefánika 3385/51 

960 01 Zvolen 

pobočka: 

Útulok 

Bystrický rad 17 

960 01 Zvolen 

domov sociálnych služieb - 75 miest 

 

 

 

 

občania s telesným 

postihnutím  

 

  

Stredisko Domov sociálnych 

služieb SYMBIA 

Š. Moyzesa 50 

960 01  Zvolen 

 

domov sociálnych služieb - 29 miest 

(z toho 23 miest ambulantná forma a    

6 miest týždenný pobyt)  

  

 

 

Špecializované zariadenie 

s ambulantnou formou - 6 miest  

zdravotne postihnuté deti 

a dospelí do dovŕšenia 

dôchodkového veku 

s mentálnym postihnutím 

a s kombinovaným 

postihnutím 

 

deti a dospelí do dovŕšenia 

dôchodkového veku 

s pervazívnou vývinovou 

poruchou (autisti) 

Stredisko Domov dôchodcov a 

domov sociálnych  služieb 

"SLATINKA" 

Sládkovičova 2 

962 01 Zvolenská Slatina 

domov sociálnych služieb - 14 miest 

zariadenie pre seniorov - 4 miesta 

 

seniori a občania 

s duševnými poruchami 

a telesným postihnutím  

 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Zvolen 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Diakonické sociálne centrum 

Élim, n.o.  

Elekrárenská  484/7 

960 01 Zvolen 

 

Diakonické sociálne 

centrum Élim 

Elekrárenská  484/7 

960 01 Zvolen 

domov sociálnych 

služieb - 6 miest 

(od 1.1.2019 – 0 

miest) 

 

zariadenie 

pre seniorov – 17 

miest (od 1.1.2019 – 

23 miest) 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

DELFÍN občianske 

združenie pre duševné 

zdravie 

Rehabilitačné stredisko 

DELFÍN 

Lučenecká cesta 2266/6 

rehabilitačné 

stredisko 

občania so zdravotným 

postihnutím 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Lučenecká cesta 2266/6 

960 01 Zvolen 

 

960 01 Zvolen s ambulantnou 

formou - 15 miest 

 

Združenie ĎIVIPEN-ŽIVOT 

Ul. J. Kollára 14 

974 01 Banská Bystrica 

 

Domov na pol ceste 

"Križovatka"  

962 34 Tŕnie – miestna 

časť Kašova Lehôtka 

domov na pol ceste - 

10 miest 

dievčatá po skončení 

starostlivosti v detskom 

domove 

Dorka, n.o.  

Hemerkova 28 

040 23 Košice  

Centrum Dorka  

Bystrický rad 71 

960 01  Zvolen 

útulok – 19 miest                                                     občania v krízovej 

situácii 

Mgr. Martina Kuzmová 

Novomeského 1399/26 

962 31 Veľká Lúka 

JASLIČKOVO 

J.Bánika 1912/1 

960 01 Zvolen 

zariadenie 

starostlivosti o deti do 

troch rokov veku 

dieťaťa – 8 miest  

rodičia s deťmi od 1 

do 3 rokov  

Soňa Strieborná 

(obchodné meno: Soňa 

Strieborná – ZARIADENIE 

STAROSTLIVOSTI O DETI 

DO TROCH ROKOV 

DETSKÉ CENTRUM 

KONÍK) 

Imatra 2445/15 

960 01 Zvolen 

ZARIADENIE 

STAROSTLIVOSTI 

O DETI DO TROCH 

ROKOV DETSKÉ 

CENTRUM KONÍK 

J. Kalinčiaka 1882/38 

960 01 Zvolen 

zariadenie 

starostlivosti o deti do 

troch rokov veku 

dieťaťa – 12 miest  

rodičia s deťmi od 6 

mesiacov do 3 rokov  

BENKO family s.r.o.                        

Kúpeľná 88/58                                

962 37 Kováčová                              

Jasličky včeličky 

u BENKOV             

Kúpeľná 88/58                                  

962 37 Kováčová 

zariadenie 

starostlivosti o deti do 

troch rokov veku 

dieťaťa – 14 miest  

rodičia s deťmi od 1 

do 3 rokov  

Mgr. Ivana Štefanidesová                        

A. Nográdyho  576/20                                

960 01 Zvolen                              

 

HAPPY TOWN – detské 

jasle  

ČSA 67/21                                                

962 31 Sliač 

zariadenie 

starostlivosti o deti do 

troch rokov veku 

dieťaťa – 14 miest  

rodičia s deťmi od 1 

do 3 rokov  

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Zvolen         

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Dom seniorov Dolinka 

ČSA 67/57 

962 23  Očová 

Dom seniorov Dolinka 

ČSA 67/57 

962 23  Očová 

zariadenie pre 

seniorov - 27 miest 

 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Zvolen 

Nám. Slobody 2525/22 

960 01 Zvolen 

Útulok Nádej 

Stráž 282/1 

960 01 Zvolen 

útulok - 22 miest 

 

občania bez prístrešia 

 

Mesto Zvolen 

Nám. Slobody 2525/22 

960 01 Zvolen 

 

Komunitné centrum 

„Romano Jilo“                            

Unionka 8791/48                             

960 01 Zvolen 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

reprodukovanej 

chudoby  

Mesto Zvolen 

Nám. Slobody 2525/22 

960 01 Zvolen 

 

Detské jasle                                      

1.mája 161/1                                     

960 01 Zvolen 

zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 27 miest  

rodičia s deťmi od 8 

mesiacov do 3 rokov  

Mesto Sliač 

Letecká 232/1 

962 31 Sliač 

 

Domov pre seniorov Sliač 

Pionierska 351/12 

962 31 Sliač 

zariadenie pre 

seniorov – 28 miest 

(od 1.1.2019 – 31 

miest) 

 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby- 3 miesta (od 

1.1.2019 – 0 miest) 

denný stacionár – 1 

miesto       

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Zvolen 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Charita sv. Alžbety, n.o.            

J. Jesenského 495/33 

960 01 Zvolen 

Opatrovateľská služba               

(územie okresu Zvolen) 

občania so zdravotným postihnutím  

Charita sv. Alžbety, n.o.            

J. Jesenského 495/33 

960 01 Zvolen 

Jedáleň                                       

J.Jesenského 495/33                 

960 01 Zvolen 

Kapacita: 30 miest 

občania, ktorí nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných 

potrieb, občania so zdravotným 

postihnutím, občania v dôchodkovom 

veku  

Charita sv. Alžbety, n.o.            

J. Jesenského 495/33 

960 01 Zvolen 

Stredisko osobnej hygieny                                       

J.Jesenského 495/33                 

960 01 Zvolen 

 

občania, ktorí nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných 

potrieb, občania so zdravotným 

postihnutím, občania v dôchodkovom 

veku 

Charita sv. Alžbety, n.o.            

J. Jesenského 495/33 

960 01 Zvolen 

Práčovňa                                       

J.Jesenského 495/33                 

960 01 Zvolen 

 

občania, ktorí nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných 

potrieb, občania so zdravotným 

postihnutím, občania v dôchodkovom 

veku 

SENIORKA, n.o. 

Nám. SNP 35/48 

960 01 Zvolen 

Opatrovateľská služba   

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím  

Centrum včasnej intervencie 

Banská Bystrica, n.o, 

P.O. Hviezdoslava 121/11        

962 37 Kováčová 

Služba včasnej intervencie  

(okresy Banská Bystrica, 

Brezno, Zvolen, Krupina, Žiar 

nad Hronom, Detva, Banská 

Štiavnica) 

deti od narodenia do 7 rokov veku, 

ktorých vývin je ohrozený z dôvodu 

zdravotného postihnutia a rodiny týchto 

detí  
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5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Zvolen  

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Zvolen Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Zvolen Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Zvolen Denné centrum, ul. Ferjenčíkova  1433/1, 

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, M.R. Štefánika 2526/35,  

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, Borovianska 635/75,           

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, J. Alexyho 1915/4,              

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, Novozámocká 8741/53,         

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, M. Rázusa 1603/14,           

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, E.M. Šoltésovej 2139/26, 

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, Povstaleckých letcov 

3010/50, 962 21 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Denné centrum, Klub zdravotne 

postihnutých, Ferjenčíkova  1433/1,           

960 01 Zvolen 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím   

Mesto Zvolen Stredisko osobnej hygieny 

Unionka 8791/48, 960 01 Zvolen 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii 

Obec Železná Breznica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Sielnica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Turová Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Sliač Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Bacúrov Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Očová Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Pliešovce Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Budča Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Veľká Lúka Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Zvolenská Slatina Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Okres Žarnovica 

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Žarnovica  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov sociálnych služieb 

"HRABINY" 

Rekreačná 6393/60 

968 01 Nová Baňa 

 

pobočka: 

Denné centrum 

Banícke námestie  2 

968 01 Nová Baňa 

domov sociálnych služieb – 91 miest 

(z toho 38 miest celoročný pobyt, 36 

miest týždenný pobyt a 17 miest 

ambulantná forma) 

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitačné stredisko – 7 miest 

(ambulantná forma) 

 

 

 

 

zariadenie podporovaného bývania – 

4 miesta 

 

 

 

 

špecializované zariadenie – 26 miest 

(z toho 16 miesta celoročný pobyt, 7 

miest týždňový pobyt a 3 miesta 

ambulantná forma) 

deti a mládež s mentálnym 

alebo kombinovaným 

postihnutím vo veku od 3 

do 35 rokov (AF, TP, CP) 

v budove Rekreačná 393/1 

a dospelým do dovŕšenia 

dôchodkového veku 

s rovnakým postihnutím 

(AF) v budove Banícke 

námestie 2, 

 

deti, mládež a dospelí 

s mentálnym alebo 

kombinovaným postihnutím 

vo veku od 3 do dovŕšenia 

dôchodkového veku (AF, 

CP), 

 

občania od 16 rokov 

do dovŕšenia dôchodkového 

veku odkázaní na dohľad, 

pod ktorým sú schopní 

viesť samostatný život                      

 

deti a mládež s pervazívnou 

vývinovou poruchou 

(autizmus) vo veku od 3 

do 35 rokov (AF, TP, CP) 

Stredisko Domov dôchodcov a 

domov sociálnych služieb 

Moyzesova 951/10 

968 01  Nová Baňa 

 

domov sociálnych služieb - 5 miest 

zariadenie pre seniorov - 15 miest 

  

seniori a občania 

s duševnými poruchami,  

telesným postihnutím,  

poruchami pohybového 

a podporného aparátu 

a s kombinovaným 

postihnutím  
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2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Žarnovica 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Samaritánka n.o. 

Partizánska 242/20 

966 81 Žarnovica 

 

Samaritánka 

Partizánska 1410/20A 

a 242/20 

966 81 Žarnovica 

 

Ul. Partizánska  č. 1410 / 20A:  

zariadenie opatrovateľskej služby 

– 6 miest 

Ul. Partizánska  č. 242 / 20: 

špecializované zariadenie – 6 

miest 

zariadenie pre seniorov – 15 

miest 

denný stacionár – 5 miest   

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím a občania 

s Alzheimerovou 

chorobou a demenciou 

rôzneho typu etiológie  

Domov n.o.  

966 74 Veľké Pole  5 

 

Domov 

966 74 Veľké Pole  5 a 

261 

 

Veľké Pole 4: 

domov sociálnych služieb - 5 

miest 

Veľké Pole 5: 

domov sociálnych služieb - 12 

miest 

Veľké Pole 6: 

domov sociálnych služieb - 18 

miest 

Veľké Pole 7: 

domov sociálnych služieb - 4 

miesta 

Veľké Pole 8: 

domov sociálnych služieb - 13 

miest 

Veľké Pole 9: 

domov sociálnych služieb - 7 

miest 

 

Veľké Pole 261: 

zariadenie podporovaného 

bývania  - 24 miest 

občania so zdravotným 

postihnutím  

Bonitas n.o. 

Májová 1200/15 

968 01 Nová Baňa 

 

Domov sociálnych 

služieb a domov 

dôchodcov OÁZA 

Tekovská Breznica  

730, 966 52 

zariadenie pre seniorov – 64 

miest 

seniori a občania  

so zdravotným 

postihnutím 

 

DOMINIK n. o.  

966 41  Veľká Lehota  

431 

 

DOMINIK  

Veľká Lehota  431 

a 440, 966 41 

Veľká Lehota 440: 

zariadenie pre seniorov – 12 

miest 

 

špecializované zariadenie – 18 

miest 

 

Veľká Lehota 431: 

domov sociálnych služieb – 10 

miest 

 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím, 

v špecializovanom 

zariadení so zameraním 

na Alzheimerovou 

chorobu a demencie 

rôzneho typu etiológie 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

zariadenie pre seniorov – 26 

miest 

eMKLub 

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

Domov na pol ceste 

„Rázcestie“ 

966 42   

Malá Lehota 12 

domov na pol ceste – 8 miest dievčatá po skončení 

starostlivosti v detskom 

domove 

eMKLub 

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

Útulok pre dievčatá  

966 42  

Malá Lehota 10 

útulok – 7 miest 

 

občania bez prístrešia 

(ženy) 

Komunita kráľovnej 

pokoja 

Piešťanská 11/18 

956 05 Radošina 

Dom Hrabičov                                 

966 78 Hrabičov 9 

zariadenie pre seniorov – 9 miest  

 

zariadenie opatrovateľskej služby 

– 9 miest 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím  

 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Žarnovica 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Obec Hodruša – Hámre 

966 61 Hodruša – Hámre 185 

Domov dôchodcov a 

domov sociálnych služieb 

SOCIETA 

966 61  Hodruša - Hámre 

283 

 

domov sociálnych 

služieb - 2 miesta 

 

zariadenie pre 

seniorov - 20 miest 

 

seniori a občania 

s poruchami 

pohybového 

a podporného aparátu 

a občania s duševnými 

poruchami  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Žarnovica 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

DOMINIK, n.o.                         

966 41 Veľká Lehota 431 

Opatrovateľská služba    

(územie obce Veľká Lehota) 

občania so zdravotným postihnutím  

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Žarnovica 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Žarnovica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Žarnovica Požičiavanie pomôcok občania so zdravotným postihnutím 

Mesto Žarnovica Prepravná služba občania so zdravotným postihnutím 

Mesto Žarnovica Denné centrum „Žarnov“ 

Ul. Slobody 5 

96681 Žarnovica 

seniori a občania so zdravotným 

postihnutím 

Mesto Nová Baňa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Hronský Beňadik Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Orovnica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Veľké Pole Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Brehy Opatrovateľská služba                             

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím  
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Obec Hodruša – Hámre Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Župkov Opatrovateľská služba 

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím  

Obec Hrabičov Opatrovateľská služba                                      

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím 

Obec Kľak Opatrovateľská služba                                      

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím 

Obec Horné Hámre Opatrovateľská služba                             

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím 
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Okres Žiar nad Hronom  

1. Zariadenia sociálnych služieb zriadené BBSK v okrese Žiar nad Hronom  

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita zariadenia Cieľová skupina 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych služieb 

Ulica SNP 139 

965 01  Žiar nad Hronom 

domov sociálnych služieb - 90 miest 

zariadenie pre seniorov - 60 miest 

 

seniori a občania 

s duševnými poruchami 

 

Stredisko Domov sociálnych 

služieb DOMÉNA 

SNP  64 

965 01  Žiar nad Hronom 

domov sociálnych služieb 

s ambulantnou formou - 16 miest 

  

 

deti a plnoleté fyzické osoby 

s mentálnym postihnutím 

a s duševnými poruchami  

 

Stredisko Útulok 

SNP  61 

965 01  Žiar nad Hronom 

útulok - 21 miest 

 

občania bez prístrešia  

(muži) 

 

Domov dôchodcov a domov 

sociálnych  služieb 

Bystrická 447/25 

967 29  Kremnica 

domov sociálnych služieb - 26 miest 

zariadenie pre seniorov - 8 miest 

 

seniori a občania 

s duševnými poruchami, 

telesným a zmyslovým 

postihnutím 

Domov sociálnych služieb 

Ladomerská Vieska  84 

965 01  Žiar nad Hronom 

domov sociálnych služieb - 50 miest 

 

muži s duševnými 

poruchami a poruchami 

správania 

 

2. Zariadenia sociálnych služieb zriadené neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb 

v okrese Žiar nad Hronom 

Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

eMKLub 

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

Útulok pre dievčatá  

Nová dolina 760/51  

976 01 Kremnica 

útulok – 20 miest 

 

občania bez prístrešia 

(ženy) 

eMKLub 

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

Útulok pre dievčatá  

Lovčica – Trubín 13 

útulok – 10 miest 

 

občania bez prístrešia 

(ženy) 

eMKLub 

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

Útulok pre chlapcov 

967 01 Lúčky  80 

útulok - 14 miest 

 

občania bez prístrešia 

(muži) 

eMKLub 

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

Útulok pre chlapcov 

967 01 Kopernica 45 

útulok - 7 miest 

 

občania bez prístrešia 

(muži) 

Združenie ĎIVIPEN-ŽIVOT 

Ul. J. Kollára 14 

974 01 Banská Bystrica 

 

Komunitné centrum  

Dolná 48/19 

967 01 Kremnica 

(aj  v teréne mesta 

Kremnica, Krahule, 

Kremnické Bane, Lúčky, 

Kopernica, Stará 

Kremnička) 

komunitné centrum občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

(priestorovo 

segregované lokality 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby 
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Názov zriaďovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia a adresa 

zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Združenie ĎIVIPEN-ŽIVOT 

Ul. J. Kollára 14 

974 01 Banská Bystrica 

 

Nízkoprahové denné 

centrum                  

ul. J. Horvátha 865/15 

967 01 Kremnica                        

a v teréne mesta Kremnica, 

Krahule, Kremnické Bane, 

Lúčky, Kopernica, Stará 

Kremnička 

nízkoprahové 

denné centrum 

občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii 

Spoločenstvo OTCOV DOM  

967 01 Krahule 153 

Denný stacionár Otcov dom    

Krahule 153 

967 01 Krahule 

denný stacionár – 

12 miest  

 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím 

 

3. Zariadenia sociálnych služieb zriadené mestom alebo obcou v okrese Žiar nad Hronom  

Názov zriadovateľa 

a adresa 

Názov zariadenia 

a adresa zariadenia  

Druh a kapacita 

zariadenia 

Cieľová skupina 

Obec Prochot 

966 04 Prochot 39 

 

Zariadenie sociálnych 

služieb Jesienka 

966 04 Prochot 39 

zariadenie 

pre seniorov – 19 

miest                   

 

zariadenie 

opatrovateľskej 

služby – 7 miest 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím 

 

Obec Janova Lehota 

966 24 Janova Lehota 38 

 

Zariadenie sociálnych 

služieb  "Nádej" Janova 

Lehota 

Janova Lehota  71 a 214 

966 24 

zariadenie 

pre seniorov - 28 

miest  

 

špecializované 

zariadenie – 43 

miest     (J. Lehota 

č. 214 – 10 miest a                    

J. Lehota č. 71 – 33 

miest) 

seniori a občania 

so zdravotným 

postihnutím, 

v špecializovanom 

zariadení so zameraním         

na Alzheimerovu 

chorobu a demencie 

rôzneho typu etiológie 

Obec Stará Kremnička             

965 01 Stará Kremnička 

198   

Komunitné centrum Stará 

Kremnička 

965 01 Stará Kremnička 

34 

komunitné centrum 

(a stredisko osobnej 

hygieny) 

občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii  

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Obec Hliník nad Hronom              

Železničná 320                            

966 01 Hliník nad Hronom 

 

Komunitné centrum 

Slniečko 

Strojárska 359 

966 01 Hliník nad 

Hronom 

 

komunitné centrum 

 

občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii  

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 
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reprodukovanej 

chudoby  

Mesto Žiar nad Hronom              

Š. Moysesa 439/46                            

965 19 Žiar nad Hronom 

 

Komunitné centrum                          

Žiar nad Hronom                             

M. Chrásteka 509/19                        

965 01 Žiar nad Hronom 

komunitné centrum 

 

občania v nepriaznivej 

sociálnej situácii  

pre zotrvávanie 

v priestorovo 

segregovanej lokalite 

s prítomnosťou 

koncentrovanej 

a generačne 

reprodukovanej 

chudoby  

Mesto Žiar nad Hronom                

Š. Moysesa 439/46                            

965 19 Žiar nad Hronom                      

Mestské detské jasle                        

Sládkovičova 480/1                          

965 01 Žiar nad Hronom 

zariadenie 

starostlivosti o deti 

do troch rokov veku 

dieťaťa – 20 miest  

rodičia s deťmi od 1  

 

do 3 rokov  

 

4. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi so sídlom v okrese Žiar nad Hronom 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Žiar nad 

Hronom 

SNP 600/94 

Žiar nad Hronom 

Opatrovateľská služba 

(okresy Žiar nad Hronom 

a Žarnovica) 

občania so zdravotným postihnutím  

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Žiar nad 

Hronom 

SNP 600/94 

Žiar nad Hronom 

Požičiavanie pomôcok          

(okresy Žiar nad Hronom 

a Žarnovica) 

občania so zdravotným postihnutím  

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Žiar nad 

Hronom 

SNP 600/94 

Žiar nad Hronom 

Prepravná služba            

(Banskobystrický kraj) 

občania so zdravotným postihnutím  

 

 

5. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované obcami a 

mestami v okrese Žiar nad Hronom 

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Mesto Žiar nad Hronom Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Janova Lehota Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Prochot Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Kremnica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Mesto Kremnica Požičiavanie pomôcok občania so zdravotným postihnutím  

Obec Lutila Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Dolná Ždaňa Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Bzenica Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  

Obec Hliník nad Hronom Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby Cieľová skupina 

Obec Slaská Opatrovateľská služba                                      

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím 

Obec Sklené Teplice Opatrovateľská služba                                      

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným postihnutím 

Obec Stará Kremnička Stredisko osobnej hygieny                                

965 01 Stará Kremnička 34 

občania so zdravotným postihnutím, 

občania v dôchodkovom veku, občania, 

ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb   

Obec Trnavá Hora Opatrovateľská služba občania so zdravotným postihnutím  
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Banskobystrický kraj, resp. viac okresov, územie SR 

1. Podporné služby s ambulantnou formou, terénne služby a služby s inou formou 

poskytované neverejnými poskytovateľmi zaregistrovanými BBSK pre územie 

viacerých okresov  

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať 

služby 

Cieľová skupina 

EBBA, n.o. - vzdelávanie, 

poradenstvo, sociálny servis, 

Nám. Štefana Moyzesa 17A 

974 01 Banská Bystrica  

Opatrovateľská služba 

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

SENIORKA n.o., Zvolen  

Nám. SNP 35/48 

960 01 Zvolen 

Opatrovateľská služba  

(územie SR) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

ATENA n.o. 

Komenského 1207/13 

050 01 Revúca 

Opatrovateľská služba  

(územie SR) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

ATENA PERSONAL-

CONSULTING, s r.o. 

Komenského 1207/13 

050 01 Revúca Revúca 

Opatrovateľská služba  

(územie SR) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

ISTOTA, n.o.  

Puškinova 2371/19 

984 01 Lučenec 

Opatrovateľská služba  

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Služby Božieho 

milosrdenstva, n.o., Lackov 

962 44 Lackov 5 

Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

OZ GeriaCentrum IDEÁL,  

Hviezdoslavova 33, 979 01 

Rimavská Sobota 

Opatrovateľská služba   

(územie SR) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

Občianske združenie 

IMPÉRIUM 

Hontianska 78/26                     

991 28 Vinica 

Opatrovateľská služba  

obce regiónov Hont a Novohrad 

(okresy Levice, Krupina, Veľký Krtíš 

a Lučenec) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

Občianske združenie Pro 

Zdravie 

985 53 Mýtna 125 

Opatrovateľská služba   

(okresy: Lučenec, Poltár, Detva, 

Rimavská Sobota, Veľký Krtíš) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

NANNY n. o. 

Ul. Povstania 608/15 

979 01 Rimavská Sobota 

Opatrovateľská služba  

(územie SR) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Centrum včasnej intervencie 

Banská Bystrica, n.o 

P.O. Hviezdoslava 121/11 

962 37 Kováčová 

Služba včasnej intervencie  

Skuteckého 133/30, 974 01 Banská 

Bystrica a v teréne  okresov Banská 

Bystrica, Brezno, Zvolen, Krupina, 

Žiar nad Hronom, Detva, Banská 

Štiavnica 

deti od narodenia do 7 rokov 

veku, ktorých vývin je ohrozený 

z dôvodu zdravotného 

postihnutia a rodiny týchto detí  

ATHÉNA 

Francisciho 74 

981 01 Hnúšťa 

 

Služba včasnej intervencie 

Klokočova 741/0, 981 01 Hnúšťa 

a v teréne okresov Rimavská Sobota, 

Poltár, Revúca, Lučenec, Veľký Krtíš 

deti od narodenia do 7. rokov 

veku, ktorých vývoj je ohrozený 

z dôvodu zdravotného 

postihnutia a rodiny týchto detí 
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať 

služby 

Cieľová skupina 

Slovenský Červený kríž, 

územný spolok Žiar nad 

Hronom 

SNP 600/94 

Žiar nad Hronom 

Prepravná služba            

(Banskobystrický kraj) 

občania so zdravotným 

postihnutím  

ALIA SK                                    

Štefana Tučeka 165/45             

990 01 Veľký Krtíš 

Tlmočnícka služba 

(územie SR) 

občania so sluchovým 

postihnutím  

 

2. Podporné služby s ambulantnou formou a terénne služby poskytované neverejnými 

poskytovateľmi zaregistrovanými inými samosprávnymi krajmi pre územie SR, resp. 

viacerých okresov.  

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať 

služby 

Cieľová skupina 

Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska, 

Krajské stredisko Banská 

Bystrica 

Internátna 10 (penzión Jeseň) 

974 04 Banská Bystrica 

Požičiavanie pomôcok 

Sociálna rehabilitácia 

Sprievodcovská a predčitateľská 

služba – územie SR 

občania s zrakovým postihnutím 

Únia materských centier               

Odborárske námestie 2618/3       

811 07 Bratislava 

Krízová pomoc poskytovaná 

prostredníctvom telekomunikačných 

technológii   územie SR 

Ženy zažívajúce fyzické, 

psychické, sexuálne a 

ekonomické (rodovo 

podmienené) násilie v 

partnerských a intímnych 

vzťahoch 

Diecézna charita Rožňava 

Kósu-Schoppera 141/22 

048 01 Rožňava 

Opatrovateľská služba – okres 

Lučenec, obec Kokava nad 

Rimavicou a Banskobystrický kraj 

občania so zdravotným 

postihnutím 

SUNSET 24Ltd,  

Mostná 13 

949 01 Nitra 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Európa progres n.o., 

Kutuzovova 1 

831 03 Bratislava 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Adores, n.o.                              

013 05 Lučište 126 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím  

Diana, n.o., 

Červená 470/1 

010 03 Žilina 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Agentúra FÓRUM ŽIVOTA, 

Hviezdoslavovo námestie 2190 

026 01 Dolný Kubín 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Diamant J&D, n.o.,  

U Čajkov 526 

013 05 Belá   

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať 

služby 

Cieľová skupina 

Prosocia, 

Á. Fesztyho 1433/23  

947 01 Hurbanovo 

Opatrovateľská služba – územie 

Banskobystrického kraja 

odkázaní občania na sociálnu 

starostlivosť 

Dignitas n.o.  

935 82 Plášťovce 299 

Opatrovateľská služba – okresy 

Krupina a Veľký Krtíš 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Komunita Kráľovnej pokoja, 

Piešťanská 11/18 

956 05 Radošiná 

Opatrovateľská služba – územie 

Banskobystrického  kraja 

občania so zdravotným 

postihnutím  

EuProgres n.o.,  

Kutuzovova 1 

831 03 Bratislava 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Silver care, n.o. 

Námestie Slobody 1057 

022 01 Čadca 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Eduvis, n.o.  

Hviezdoslavova 145/21 

017 01 Považská Bystrica 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

SÝKORKA n. o.,  

L. Novomeského 2671/3  

911 08Trenčín 

Opatrovateľská služba – prirodzené 

sociálne prostredie alebo domáce 

prostredie opatrovaných občanov 

v Banskobystrickom kraji 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obzor – centrum pomoci 

a vzdelávania n. o.  

Fraňa Kráľa 1504/4 

022 01 Čadca 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

OPATRÍME VÁS n.o. 

Hviezdoslavova 3 

971 01 Prievidza 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Rubín, n. o. 

Coboriho 2 

949 01 Nitra 

Opatrovateľská služba – prirodzené 

prostredie  občana, domácnosť 

občanov na území SR, prioritne na 

území Nitrianskeho kraja 

Občania so zdravotným 

postihnutím 

VITAL ASIST, n. o. 

Solivarská 41 

080 01 Prešov 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Centrum podpory, n. o. 

Dunajské nábrežie 14 

945 05 Komárno 

Opatrovateľská služba – územie 

Banskobystrického kraja 

Občania so zdravotným 

postihnutím 

Senior plus n. o. 

Rochovce 113 

049 36 Slavošovce 

Opatrovateľská služba – územie 

Banskobystrického kraja 

Občania so zdravotným 

postihnutím 

Ústredie diakonie 

Reformovanej kresťanskej 

cirkvi na Slovensku 

Jókaiho ul. 34 

945 01 Komárno 

Opatrovateľská služby –územie 

Banskobystrického kraja 

Občania so zdravotným 

postihnutím 

OZ Hora Života 

Okružná 879/48 

064 01 Stará Ľubovňa 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať 

služby 

Cieľová skupina 

Občianske združenie 

Opatrovateľka                             

Hviezdoslavova 722/48 

010 01 Žilina 

Opatrovateľská služba –  územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Biela Ľalia 

Závodská cesta 14 

010 01 Žilina 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Občianske združenie So srdcom 

Mariánske nám. č.4 

053 04 Spišské Podhradie 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

OPATERA n.o. 

Štefánikova 117 

921 01 Piešťany 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

JASMINA n.o.  

Legionárska 6972 

91101 Trenčín 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

StarDOS n.o. 

Gen.M.R. Štefánika 19 

911 01 Trenčín 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Dôstojný život všetkým, n.o. 

Centrálna 632/7 

089 01 Svidník 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Smaragd, n.o. 

Ul. 1. mája 68 

053 01 Harichovce 

Opatrovateľská služba – územie SR Seniori; Zdravotne postihnutí 

občania 

Aitama n.o. 

032 23 Prosiek 154 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Jazmínka n.o. 

Hviezdoslavova 48 

010 01 Žilina 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Občianske združenie SEMITA 

Štefana Moyzesa 1578/24 

034 01 Ružomberok 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Senior Trend, n.o. 

Námestie Slobody 1057 

022 01 Čadca 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

ĽuKa, n.o. 

Vyšná Korňa 622 

023 57 Korňa 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

ĽuKa TREND, n.o. 

Vyšná Korňa 622 

023 57 Korňa 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Elisa o.z. 

Ľudovíta Fullu 1191/1 

013 01 Teplička nad Váhom 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

MP-CARE o.z. 

Stračia 272/4 

010 14 Žilina 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Daria o.z. 

Červená 470/1 

010 03 Žilina 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 
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Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať 

služby 

Cieľová skupina 

Žilinská náruč, n.o. 

Rakové 84/48 

010 01 Žilina 

Opatrovateľská služba – územie SR Občania so zdravotným 

postihnutím 

Diamant J&D, s.r.o.,  

U Čajkov 526 

013 05 Belá   

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

AMS n.o. 

Turzovka – Stred 423 

023 54 Turzovka 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

VITAL SENIOR, n.o. 

Solivarská 1412/41  

080 05 Prešov 

Opatrovateľská služba – územie SR, 

okrem Bratislavského 

samosprávneho kraja 

občania so zdravotným 

postihnutím 

MADA – MN, s.r.o. 

Sládkovičova 2047/11 

921 01 Piešťany 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

Javorry, n.o. 

Ulica Veterná 6490/13 

917 01 Trnava 

Opatrovateľská služba – územie SR občania so zdravotným 

postihnutím 

 

3. Terénne služby poskytované mestami a obcami pre územie Banskobystrického kraja, 

resp. viacerých okresov.  

Názov poskytovateľa  Druh sociálnej služby a územie, na 

ktoré je oprávnenie poskytovať služby 

Cieľová skupina 

Obec Župkov Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Sklené Teplice Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Hrabičov Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Slaská Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Kľak Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Horné Hámre Opatrovateľská služba  

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 

Obec Brehy Opatrovateľská služba   

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zdravotným 

postihnutím 
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Príloha 4 

 

ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNEHO PORADENSTVA  

V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI  

K 31. 12. 2018  
 

 

Názov a adresa poskytovateľa   Druh sociálnych prevenčných 

a poradenských aktivít  

Cieľová skupina 

Diecézna charita 

Dom pre núdznych 

Tajovského 1 

974 01  Banská Bystrica 

základné sociálne poradenstvo   

 (územie mesta Banská Bystrica) 

občania  

bez prístrešia 

 

 

Klub cystickej fibrózy                      

Löfflerova 2 

040 01 Košice 

špecializované sociálne 

poradenstvo 

(územie SR) 

občania so zdravotným postihnutím 

cystická fibróza  

Slovenský zväz telesne 

postihnutých, krajské centrum 

Banská Bystrica                             

Bernolákova 1                                

960 01 Zvolen 

základné sociálne poradenstvo 

špecializované sociálne 

poradenstvo 

(územie Banskobystrického kraja) 

občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím 

Kresťanské centrum nepočujúcich 

na Slovensku                                 

Kapitulská 21                                  

974 01 Banská Bystrica 

základné sociálne poradenstvo 

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so sluchovým postihnutím 

Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska                                     

Internátna 10                                  

974 04 Banská Bystrica 

základné sociálne poradenstvo 

špecializované sociálne 

poradenstvo  

(aj sociálna rehabilitácia, 

sprievodcovská a predčitateľská 

služba) 

(územie Banskobystrického kraja) 

občania so zrakovým postihnutím  

Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov  

Úsmev ako dar 

Pobočka Banská Bystrica 

Nám. Slobody 5                                  

974 01 Banská Bystrica 

základné sociálne poradenstvo 

(územie Banskobystrického kraja) 

občania v nepriaznivej životnej 

situácii, ktorým hrozí sociálne 

vylúčenie alebo ktorých schopnosť 

začleniť sa do spoločnosti 

a samostatne riešiť svoje problémy 

je obmedzená, osoby alebo rodiny 

nachádzajúce sa v krízovej situácii, 

ktoré sú v ohrození života a zdravia 

a preto si vyžadujú bezodkladnú 

pomoc, mladí dospelí po ukončení 

ústavnej starostlivosti bez podpory 

rodiny, mladí dospelí 

s nedostatočne rozvinutými 

schopnosťami a zručnosťami pre 

začlenenie sa do spoločnosti 

a uplatnenie sa na trhu práce 

s nevhodnými životnými návykmi 

a spôsobom života 

Občianske združenie sociálne 

postihnutých a znevýhodnených 

občanov (SPAZO, o.z.)  

základné sociálne poradenstvo          

(územie okresu Veľký Krtíš)       

fyzické osoby so zdravotným 

postihnutím a fyzické osoby 



 

265 

 

Názov a adresa poskytovateľa   Druh sociálnych prevenčných 

a poradenských aktivít  

Cieľová skupina 

991 24 Dolné Plachtince 73 ohrozené rizikom chudoby 

a sociálneho vylúčenia   

Centrum sociálnych služieb KA 

Kalinčiakova 781/2                                  

963 01 Krupina 

základné sociálne poradenstvo  

(územie okresu Krupina) 

 

špecializované sociálne 

poradenstvo (územie okresov 

Krupina, Zvolen, Detva, Veľký 

Krtíš)         

fyzické osoby v nepriaznivej 

sociálnej situácii,  

 

obete domáceho násilia, osoby, 

ktoré sú ohrozené násilím, práve 

zažívajú násilie alebo boli v 

minulosti vystavené násiliu  

Slovenské misijné hnutie 

Skuteckého 117/4                                  

974 00 Banská Bystrica 

základné sociálne poradenstvo     

špecializované sociálne 

poradenstvo                                  

(územie mesta Banská Bystrica)          

mladé ženy z dysfunkčných rodín a 

mladé ženy po ukončení pobytu v 

detskom domove   

Združenie na podporu rodiny 

a rodovej rovnosti, o.z.  

Rusovská cesta 36                            

851 01 Bratislava 

základné sociálne poradenstvo   

(územie SR)   

ženy a matky s deťmi ohrozené 

a zažívajúce násilie, deti 

a mladiství, rodičia, partneri 

v nepriaznivej sociálnej situácii   

Zväz diabetikov Slovenska                   

Súťažná 18 

821 08 Bratislava 

špecializované sociálne 

poradenstvo 

(územie SR) 

fyzické osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím – diabetes 

melitus, ich rodiny a skupiny osôb, 

ktoré sú potenciálne ohrozené 

na diabetes melitus  

Pomoc obetiam násilia – pobočka     

ČSA 25                                              

974 01 Banská Bystrica 

základné sociálne poradenstvo 

(aj krízová pomoc poskytovaná 

prostredníctvom 

telekomunikačných technológií) 

(územie Banskobystrického kraja) 

obete trestných činov vrátane obetí 

obchodovania s ľuďmi a obete 

domáceho násilia, dopravných 

nehôd, katastrof, nešťastných 

udalostí a teroristických útokov   

Slovenská humanitná rada                

Budyšínska 1                                     

831 03 Bratislava 

špecializované sociálne 

poradenstvo 

(územie SR)  

osoby žiadajúce o azyl, osoby 

s udeleným azylom, cudzinci 

s trvalým a prechodným pobytom 

Charita sv. Alžbety n.o. 

J. Jesenského 495/33 

960 01 Zvolen 

základné sociálne poradenstvo 

J. Jesenského 495/33                              

960 01 Zvolen 

občania v nepriaznivej situácii      

SAVIER                                              

985 32 Jelšovec 

základné sociálne poradenstvo 

(územie obce Jelšovec) 

deti, dospelí a rodiny 

v nepriaznivej sociálnej situácii  

Podnik medzitrhu práce – Šanca 

pre všetkých, n.o.                               

Magurská 6407/16                             

974 11 Banská Bystrica  

základné sociálne poradenstvo          

Magurská 6407/16                             

974 11 Banská Bystrica 

(územie mesta Banská Bystrica) 

občania v nepriaznivej sociálnej 

situácii 

 

 
 


