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 Predhovor

 Sociálne služby pomáhajú ľuďom udržať si alebo znovu získať miesto v prirodze- 
nom spoločenstve. Úlohy, ktoré mestu v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb vyplý-
vajú, sú vymedzené zákonom.
 
 Nepriaznivý demografický vývoj vo vzťahu k rastúcemu podielu skôr narodených 
občanov, ako aj  dopady spoločenských zmien na rodiny a  zamestnanosť prinášajú nárast 
požiadaviek na riešenie rôznych sociálnych problémov. Zároveň kladú stále väčšie požia-
davky na sociálne služby. 

 Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia 
rozvojových procesov, pomocou ktorej je možné vytvárať sociálne služby tak, aby 
zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Výsledkom tohto 
procesu je komunitný plán sociálnych služieb, ktorý Vám predkladáme.

 Verím, že prostredníctvom tohto strategického dokumentu na roky 2015 - 2020, 
ktorý budeme každý rok aktualizovať a konkretizovať v podobe akčného plánu na 
príslušný rok, sa vytvorí možnosť pre zriadenie resp. vytvorenie takých foriem a druhov 
sociálnych služieb, ktoré občania naozaj potrebujú, ktoré im chýbajú. Verím, že  sa zlepší aj 
informovanosť  a vzájomné pochopenie zúčastnených strán.

 Komunitný plán sociálnych služieb vnímam tiež ako prostriedok na optimalizáciu 
výdavkov v sociálnej oblasti, ktoré nám každoročne narastajú. Zároveň predpokladám, že 
vytvorením a schválením tohto strategického dokumentu sa zvýšia aj možnosti získavania 
prostriedkov z vonkajších zdrojov napr. z Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov. 

 Strategický dokument nám dáva odpoveď na otázku, v akom rozsahu a aké sociálne 
služby je potrebné vytvoriť či rozšíriť, aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme, resp. 
budeme musieť zabezpečiť. Riešením týchto požiadaviek prispeje rozvoj sociálnych služieb 
aj k tvorbe nových pracovných príležitostí.

 Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa na procese tvorby Komunit-
ného plánu sociálnych služieb zúčastnili – riadiacemu výboru, v ktorom boli zastúpené 
všetky relevantné inštitúcie zo sociálnej oblasti v meste, poskytovateľom sociálnych 
služieb a tiež užívateľom sociálnych služieb. Poďakovanie patrí aj občanom, ktorí nám 
svojimi podnetmi, návrhmi a pripomienkami pomohli predložiť Komunitný plán sociálnych 
služieb odrážajúci potreby všetkých Banskobystričanov.

        

Ján Nosko
primátor mesta Banská Bystrica
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1   Úvod - základné vymedzenie problematiky



1.1 Podstata komunitného plánovania

Komunita

 Termín komunita sa používa v rôznych významoch. Ide o skupinu ľudí, ktorých zos- 
kupuje geografický, politický, sociálny, alebo ekonomický spoločný aspekt. V komunitnom 
plánovaní pojem komunita predstavuje skupinu obyvateľov, ktorá je vymedzená 
geograficky a sociálne a v ktorej ľudia spolupracujú, aby naplnili svoj život, podieľajú sa na 
spoločnej kultúre a podobne (Matoušek, 2008). V prípade geografickej komunity majú jej 
členovia konkrétne vzťahy k miestu svojho bydliska a jeho okoliu a môžu byť v podobnej 
sociálnej, ekonomickej a spoločenskej situácii ako iní obyvatelia tej istej časti. Sociálna 
komunita zase predstavuje skupinu osôb, ktoré majú spoločné sociálne znaky, prevažne 
sociálneho znevýhodnenia. Jedná sa teda o skupiny ľudí, ktoré môžu byť organizované, ale 
aj neorganizované, majú spoločné problémy, hodnoty a záujmy a sú schopní dohodnúť sa 
na spoločnom riešení. 

Komunitné plánovanie

 Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových 
procesov. Jej obsahom je absorbovať názory celej komunity/mesta, ktoré umožnia spraco-
vať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý pomáha      
v spolupráci s komunitou na plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré 
budú znamenať skutočný prínos a zmenu v životoch ľudí.

Komunitný plán sociálnych služieb

 Hlavným nástrojom komunitného plánovania je Komunitný plán sociálnych služieb, 
ktorý stanovuje krátkodobé ciele a priority a smeruje k dosiahnutiu dlhodobej vízie rozvoja 
sociálnych služieb v regióne. Jeho náplňou je identifikovať sociálne problémy mesta                
a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na klienta, poskytovateľov služieb, technickej 
vybavenosti a pod. Výsledkom je strategický dokument, ktorý reflektuje potreby a kapacitu 
komunity, snaží sa aktívne zapájať čo najväčší počet obyvateľov do jeho tvorby, čo prispie-
va k pocitu väčšej demokracie na lokálnej úrovni a teda napĺňa cieľ rozširovania a skvalitňo-
vania poskytovania sociálnych služieb v meste.

 Zákon č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách ukladá povinnosť obciam a mestám 
plánovať sociálne služby na základe komunitného plánovania. Podľa § 83 ods. 2: ,,Obec 
vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja 
sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti 
sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych 
služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a orga-
nizačné podmienky na ich zabezpečenie.” 

 Komunitný plán sociálnych služieb a koncepcia rozvoja sociálnych služieb obsahuje 
podľa zákona 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa § 83 ods. 5: 

1. Analýzu stavu poskytovaných sociálnych služieb v územnom obvode obce alebo   vyššie-
ho územného celku vrátane vyhodnotenia materiálno-technického vybavenia sociálnych 
služieb a vzdelanostnej štruktúry zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby,

2. analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov v územnom 
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb 
a cieľových skupín,

3. analýzu sociologických a demografických údajov v územnom obvode obce,
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4. určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode obce,

5. časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja 
sociálnych služieb vrátane určenia personálnych, finančných, prevádzkových a organi-
začných podmienok na ich realizáciu,

6. spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie 
rozvoja sociálnych služieb.

Účastníci komunitného plánu sociálnych služieb

 Na trhu sociálnych služieb sa podieľajú traja aktéri – užívateľ, poskytovateľ a objed-
návateľ. Tieto tri skupiny sa sústavne a priebežne schádzajú a rokujú spolu o dohode, ako 
čo najlepšie naplniť predstavy a požiadavky každého z nich.

Užívatelia sociálnych služieb
  
 Užívateľom sociálnych služieb je každý ten, ktorý služby prijíma, prijímal ich v minu-
losti, alebo mu budú poskytnuté v budúcnosti. Je to teda každý občan, ktorý k naplneniu 
svojich potrieb a predstáv potrebuje pomoc sociálnych služieb. Užívateľom sa môže stať     
v priebehu svojho života každý občan. 

Cieľové skupiny

 Každý užívateľ sociálnej služby patrí v rámci komunitného plánu sociálnych služieb 
do niektorej z 5 cieľových skupín, ktoré sa identifikovali nasledovne:

 Rodina s deťmi a mládež
 Seniori
 Osoby so zdravotným postihnutím
 Osoby v obtiažnych životných situáciách
 Osoby aktívne v komunitách

Poskytovateľ sociálnych služieb

 Poskytovateľom sociálnej služby je obec, právnická osoba zriadená obcou alebo 
založená obcou, právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším 
územným celkom (ďalej len „verejný poskytovateľ sociálnej služby“) a iná osoba (ďalej len 
„neverejný poskytovateľ sociálnej služby“), ktorá spĺňa podmienky pre poskytovanie 
sociálnej služby určené zákonom o sociálnych službách.

Objednávateľ sociálnych služieb

 Objednávateľom je ten, ktorý za službu platí, zriaďuje, objednáva, organizuje a 
zabezpečuje na ňu výberové konanie, predovšetkým štátna správa, samospráva, voľbami 
poverení zástupcovia, ale aj mimovládne organizácie alebo agentúry. Všetky tri strany majú 
v procese plánovania rovnaké práva a povinnosti, najmä v oblasti rozhodovania a finálnej 
podoby komunitného plánu.
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1.2 Hlavné princípy komunitného plánovania

 Partnerstvo medzi všetkými účastníkmi komunitného plánovania - potreby a ciele 
všetkých účastníkov majú rovnakú váhu. Názorom všetkých strán musí byť venovaný 
rovnaký priestor.

 Zapájanie miestneho spoločenstva - rôzne formy oslovenia a zapojenia verejnosti 
tak, aby ponuka na spoluprácu bola zrozumiteľná (napr. podľa špecifík komunity, spôsobu 
života, záujmov, etnickej príslušnosti a pod.) Nikto nemá byť diskriminovaný a vylučovaný.
Hľadanie nových ľudských a finančných zdrojov - významnú úlohu v tejto oblasti zohráva 
spolupráca s podnikateľskými subjektmi, ktoré sa angažujú v sociálnej oblasti, pomoc 
dobrovoľníkov v sociálnej oblasti, svojpomocné skupiny, pomoc rodiny, susedská výpomoc 
a pod.

 Práca s informáciami - rovnaký prístup k informáciám pre všetkých, ktorí sa pláno-
vania zúčastňujú a zabezpečiť odovzdávanie informácií verejnosti. Pravidelné sprostred-
kovávanie informácií je zárukou spätnej väzby - pripomienok a podnetov zo strany všet-
kých účastníkov.

 Priebeh spracovávania komunitného plánu (KP) - je rovnako dôležitý ako výsledný 
dokument - proces KP je založený na vyhľadávaní, zapájaní a diskusii rôznych ľudí, čo zabez-
pečuje, že navrhovaný systém sociálnych služieb je jedinečný, neopakovateľný a plne 
zodpovedá miestnym potrebám, podmienkam a zdrojom.

 Zohľadnenie už vytvorenej a osvedčenej spolupráce - dobre fungujúca spolupráca 
medzi všetkými účastníkmi KP prináša kvalitnejšiu ponuku sociálnych služieb.
 
 Kompromis priania a možností - výsledkom KP je vždy kompromisné riešenie medzi 
tým, čo chceme a tým, čo máme k dispozícii. Dôležitú úlohu zohráva spoločná dohoda, 
ktorá vymedzuje kto a ako sa bude na dosiahnutí cieľov KP podieľať.

1.3 Úloha mesta v procese tvorby a naplňovania plánu sociálnych 
 služieb

 Podľa zákona o sociálnych službách, poskytovanie sociálnych služieb sa považuje za 
služby vo verejnom záujme. Za verejný záujem sa považuje najmä poskytovanie sociálnej 
služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ktorý je 
na sociálnu službu odkázaný alebo poskytovanie sociálnej služby neverejným poskyto-
vateľom sociálnej služby, ktorá v príslušnej obci/meste alebo v príslušnom vyššom územ-
nom celku chýba alebo je nedostatková. Verejný záujem pre poskytovanie sociálnych 
služieb sa považuje tiež vtedy, ak je v súlade s komunitným plánom obce/mesta alebo s 
koncepciou rozvoja sociálnych služieb v samosprávnom kraji.

 Zákon o sociálnych službách ukladá obciam/mestám vytvárať podmienky na podpo-
ru komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vytvárať podmienky na 
komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu za účelom predchádzania vzniku alebo pred-
chádzania zhoršenia nepriaznivých sociálnych situácii a riešenia miestnych sociálnych prob-
lémov. Úlohou obce/mesta je vypracovať komunitný plán sociálnych služieb v spolupráci s 
inými poskytovateľmi sociálnych služieb ako aj prijímateľmi sociálnych služieb na území 
mesta. Mesto vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe národ-
ných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby 
občanov v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území mesta. Mesto určuje potreby
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rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádz-
kové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie. Mesto zverejňuje komu-
nitný plán sociálnych služieb vhodným a obvyklým spôsobom.

 Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) je reálnym výstupom komunitného 
plánovania sociálnych služieb a výsledkom dohody medzi zadávateľmi, poskytovateľmi         
a užívateľmi sociálnych služieb. Poukazuje na potreby v danej komunite (meste), pričom 
poskytuje aj alternatívy finančného, personálneho, prevádzkového a organizačného zabez-
pečenia v oblasti poskytovania sociálnych služieb v danej komunite (meste).

 Mesto Banská Bystrica vstupuje do procesu komunitného plánovania sociálnych 
služieb ako zadávateľ sociálnych služieb, čo znamená, že služby poskytuje alebo zabez-
pečuje prostredníctvom iných poskytovateľov sociálnych služieb a podieľa sa na spolufi-
nancovaní. Naplňovanie komunitného plánu sociálnych služieb v najbližšom období                  
(2015 – 2020) bude financované z viacerých zdrojov hlavne s dôrazom na využitie 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len EŠIF). Mesto sa snaží zabez-
pečiť viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a na krytie výdavkov do sociálnych 
služieb sú využívané zdroje uvedené v tabuľke č. 1. Najväčšie podiely na financovaní 
sociálnych služieb sú tvorené z rozpočtu mesta v rozmedzí 30 – 50%, potom sú to zdroje zo 
štátneho rozpočtu v rozmedzí 10 – 30 % a zdroje získané od občanov prostredníctvom 
úhrad za sociálne služby, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 20 – 30%. Ostatné doplnkové zdroje 
sa pohybujú do 10%.

Rozpočet mesta

Iné príjmy

Obce

Finančný príspevok
od štátu
(ÚPSVaR, MPSVaR)

Z príspevkov od 
občanov vedených 
na osobitnom účte

Úhrady za 
poskytované 
služby od občanov

Dary právnických 
a fyzických osôb

Príspevky na 
chránené pracoviská

Granty, dotácie 
a projekty

01 Zdroje príjmov pre sociálnu pomoc a ich podiel na výdavkoch do sociálnej oblasti

    2008          2009          2010          2011          2012          2013          2014         2015
                                                                                                                                       (1-5)

59,0%         63,1%         33,3%         53,1%        37,4%        38,9%        38,7%       32,2%

10,0%           5,7%         33,8%         10,8%        28,0%        26,5%        23,6%      30,0%

23,0%    24,2%       23,8%        28,7%        28,5%        27,3%        28,2%       29,7%

 1,3%     0,3%        3,5%         0,0%           0,1%           0,0%          0,0%         0,0%

   -                     -                 -                 -                 -                  -                 -                 -

 2,1%     3,8%        0,6%         1,0%           2,5%           4,6%          6,7%          4,7%

0,6%     0,3%        1,3%         2,7%           0,7%          0,4%          0,4%          0,2%

   -      0,2%        0,2%         0,2%           0,0%          0,0%          0,1%           0,1%

4,0%     2,4%        3,5%         3,5%           2,8%          2,3%           2,3%           3,1%

Zdroj: MsÚ, Odbor sociálnych vecí, 2015
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 Z hľadiska podielu vynakladaných finančných prostriedkov do sociálnej oblasti 
podľa jednotlivých cieľových skupín najväčší objem finančných prostriedkov sa vynakladá 
na cieľovú skupinu seniorov - 2 500 000,-- EUR, čo predstavuje cca 80 % z celkových 
výdavkov do sociálnej oblasti, potom nasledujú rodiny s deťmi 550 000,-- EUR, čo pred-
stavuje 16 %.
 
 „Neproporčné“ financovanie cieľových skupín vyplýva aj z kompetencií, za ktoré 
jednotlivé subjekty verejnej správy (štát, regionálna samospráva a miestna samospráva) 
zodpovedajú. Miestna samospráva – obce a mestá sú zodpovedné za zabezpečenie 
pomoci pre cieľovú skupinu seniorov v plnom rozsahu, kým u ostatných cieľových skupín 
sú kompetencie rozdelené medzi vyššie uvedené subjekty verejnej správy. Rozsah kompe-
tencií je presne definovaný zákonmi a z toho vyplýva aj finančné zabezpečenie.

1.4 Východiská a dokumenty nadväzujúce na tvorbu 
 komunitného plánu

 Komunitné plánovanie je proces, ktorý je charakteristický podielom účasti verejnos-
ti, klientov a potencionálnych klientov na definovaní vlastných potrieb a hľadaní zdrojov       
a možností riešenia problémov v rámci komunity. V priebehu tohto procesu spolupracujú 
užívatelia sociálnych služieb, poskytovatelia sociálnych služieb a zadávatelia sociálnych 
služieb, získavajú informácie o sebe navzájom, klienti resp. potencionálni klienti získavajú 
prehľad o poskytovaných sociálnych službách na území mesta, poznávajú možnosti ako 
riešiť rôzne problémy. Postupy a techniky komunitného plánovania slúžia k tomu, aby sa 
dotknuté cieľové skupiny a široká verejnosť mohli vyjadriť a aktívne sa zapojiť do prípravy 
podkladov pre strategické rozhodnutia v meste pre oblasť sociálnych služieb. Charakteri- 
stickým znakom komunitného plánovania je zapájanie všetkých, ktorých sa prejednávaná 
oblasť týka, dialóg a vyjednávanie a dosahovanie výsledkov prijatých a podporovaných 
väčšinou účastníkov.

 Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) nadväzuje na Komunitný plán 
sociálnych služieb pre obdobie rokov 2008 – 2013 a jeho príprava KPSS bola zahájená na jar 
roku 2014. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Banská Bystrica predstavuje krátko-
dobý až strednodobý programový dokument sociálnej politiky mesta Banská Bystrica v 
oblasti rozvoja sociálnych služieb. KPSS ako nástroj rozvojových procesov sociálnej politiky 
mesta Banská Bystrica stanovuje ciele, opatrenia a konkrétne aktivity na zabezpečenie 
rozvoja sociálnych služieb, ktoré vyplývajú z rôznych dokumentov a zákonov. 

02  Výdavky (čerpanie) do sociálnej oblasti podľa jednotlivých cieľových skupín za obdobie rokov

Zdroj: MsÚ, Odbor sociálnych vecí, 2015

      2013                  2014                    1. polrok 2015

 Rodina s deťmi a mládež                                             500 643,67             530 433,44                252 233,57

 Seniori                                                                              2 351 087,95           2 597 759,71             1 274 569,05

 Osoby so zdravotným postihnutím              72 217,49               76 291,54                  38 125,06

 Osoby v obtiažnych životných situáciách              214 115,32               14 240,70                   8 848,05

 Osoby aktívne v komunitách                               22 534,42               33 292,84                   15 037,46

 Celkom                                                                              3 160 598,85          3 252 018,23               1 588 413,21
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 Na úrovni EÚ sociálnu politiku a jej plánovanie vymedzujú nasledovné dokumenty:

Amsterdamská zmluva – hlava IX, články 136 – 145. Amsterdamská zmluva posilňuje základ-
né princípy ako sú ľudské práva a sociálne práva.
Lisabonská zmluva  - program radikálnej obnovy EÚ v ekonomickej a sociálnej oblasti
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
Dohovoru o právach dieťaťa 
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím 
Európska sociálna charta

 Na úrovni SR sociálna politika a plánovanie sociálnych služieb je vymedzené v nasle-
dovných dokumentoch:

Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roku 
2014-2020 – OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – ciele:

 1. Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na 72% do roku 2020 
(zo 65% v rokoch 2011 až 2013), 

 2. znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2% do 
roku 2020 (z 20,5% v roku 2012). 

 V súčasnosti sa na Slovensku za najviac ohrozených rizikom chudoby a sociálnym 
vylúčením považujú, nezamestnaní, mladí ľudia (0-17), neúplné rodiny, ako aj viacdetné 
rodiny, osoby so zdravotným postihnutím a taktiež zamestnaní s nízkou vzdelanostnou 
úrovňou. Taktiež medzi najzraniteľnejšie skupiny patria ľudia bez prístrešia, drogovo a inak 
závislí, ohrozené, resp. týrané deti, obete obchodovania, chronicky chorí pacienti a pod. 
Súčasná situácia, ktorá je ovplyvnená vo výraznej miere dlhodobou nezamestnanosťou, si 
vyžaduje zefektívnenie (modernizáciu) súčasných nástrojov ako aj zavedenie nových 
nástrojov v oblasti finančnej podpory jednotlivcov a členov rodín zameranej na zlepšenie 
ich prístupu na trh práce, k bývaniu, vzdelaniu, starostlivosti o dieťa, využívaniu služieb a 
pod. 

 Opatrenia zamerané na prechod od inštitucionálnej starostlivosti ku komunitnej        
s využitím európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu rozvoja komunit-
ných služieb a na zvyšovanie povedomia o situácii ľudí so zdravotným postihnutím žijúcich 
v špecializovaných zariadeniach, najmä detí a starých ľudí, nadväzujú na formulované ciele 
a nástroje EÚ v danej oblasti. V súlade s odporúčaním Európskej komisie finančné zdroje 
EŠIF sa majú využívať predovšetkým na vytváranie nových služieb založených na komunit-
nom princípe. Služby vytvorené a poskytované danou komunitou majú prioritne slúžiť pre 
jej členov, čím sa zachovávajú ich prirodzené sociálne vzťahy. 

Národný program reforiem – SR 2015 

 Zariadenia starostlivosti o deti a zamestnávanie žien - s cieľom podporiť zamest-
nanosť matiek s deťmi.
 
 Zamestnanosť a sociálna inklúzia – opatrenia v oblasti zamestnanosti a sociálnej 
inklúzie sa zameriavajú na pokračovanie reformy služieb zamestnanosti a podporu 
starostlivosti o deti v kontexte trhu práce.

 Sociálne služby - zlepší sa kvalita a dostupnosť sociálnych služieb diverzifikáciou 
financovania poskytovateľov sociálnych služieb a jednoznačnejším vymedzením kompe-
tencií zodpovedných subjektov. Budú prijaté kroky v súlade s Národnými prioritami rozvoja 
sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, ktoré stanovili dlhodobé ciele rozvoja sociálnych 
služieb na Slovensku.
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 Podpora marginalizovaných rómskych komunít - významnými nástrojmi riešenia 
viacnásobne znevýhodneného postavenia marginalizovaných rómskych komunít sú terén-
na sociálna práca a komunitné centrá. Oba nástroje podporujú integráciu zraniteľných 
skupín do spoločnosti, hlavne zabezpečenie prístupu ku kvalitnému predškolskému                
a školskému vzdelávaniu, k zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti.

Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 

1. Zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením 
ľudsko-právneho nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôsto-
jnosti,

2. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komu-
nity,

3. zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách    
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

4. zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych 
služieb pre rodinu, ktorá sa stará o svojho odkázaného člena, odkázaného na pomoc inej 
osoby pri sebaobsluhe,

5. deinštitucionalizovať sociálne služby,

6. presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,

7. zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych 
služieb.

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 
2014-2020 
Národný program aktívneho starnutia 2014 – 2020
Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019
Národná stratégia na ochranu detí pre násilím
Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020
Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BBSK pre roky 2011 – 2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023
Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme 
sociálnych služieb na roky 2012 – 2015
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení 
neskorších predpisov
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 V Akčnom pláne Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská 
Bystrica na roky 2014 – 2023, ktorý je rozčlenený do 7 častí, 5. časť tvorí Sociálny rozvoj          
a zdravie, kde v oblasti 5.1 Sociálne služby je vízia, že sociálne služby v Banskej Bystrici budú 
dostupné v prirodzenom prostredí občana a v miestnej komunite podľa jej potrieb. Priori-
tou je kvalitný život pre všetkých. Pre naplnenie uvedenej priority sú prijaté opatrenia:
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 Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v oblasti krátkodobej intervencie a dlhodobej 
 starostlivosti
 Zlepšenie systému ochrany detí a rodiny
 Vytvoriť podmienky pre vznik pracovných príležitostí pre znevýhodnené skupiny
 Koordinácia služieb, inštitúcií a odborníkov v sociálnej oblasti 

 Vyššie uvedené dokumenty, zákony sú základnými východiskami pri návrhu                    
a tvorbe KPSS. Priamym a nesprostredkovaným zapojením a participáciou populácie do 
života komunít pri kreovaní a spolurozhodovaní v oblasti sociálnych služieb sa vytvárajú 
základy otvorenej občianskej spoločnosti v meste Banská Bystrica za podpory prijatia 
myšlienky – žiť komunitne a pre komunitu, spoločne identifikovať problémy a spoločne 
prispievať k ich riešeniu.

1.5 Organizačná štruktúra procesu komunitného plánovania

 Vo všetkých pracovných skupinách boli zastúpení zástupcovia komunít, zadávateľ 
(mesto), poskytovatelia služieb a užívatelia služieb.

Volené orgány: 
Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada, 

komisie Mestského zastupiteľstva 
(sociálno-zdravotná, finančná)

Odbor sociálnych
vecí

Spracovateľ 
komunitného plánu

Riadiaca skupina (riadiaci výbor) v zložení:
Garant KPSS (OSV)

Koordinátor (spracovateľ KPSS)
Vedúci pracovných skupín
Vedúci a zástupcovia OSV

Pracovná 
skupina:

RDM

Pracovná 
skupina:

SENIORI

Pracovná 
skupina:

OZP

Pracovná 
skupina:

OOŽS

Pracovná 
skupina:

OAK
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 Iniciátorom komunitného plánovania sociálnych služieb (KPSS) na obdobie rokov 
2015 - 2020 bol odbor sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici. Úlohou iniciátora 
KPSS je:

  Získať politickú podporu pre KPSS
 Vytvoriť riadiacu a výkonnú štruktúru KPSS
 Zapojiť verejnosť do procesu KPSS

 Formalizovanými štruktúrami komunitného plánovania sú riadiaca skupina (riadiaci 
výbor), pracovné skupiny a spracovateľ KP. Riadiaca skupina riadi proces komunitného 
plánovania vo všetkých jeho fázach. Úlohami riadiacej skupiny je:

 Rozhodovať o voľbe jednotlivých postupov
 Schvaľovať jednotlivé výstupy

 Riadiacej skupine predkladá materiály na schvaľovanie spracovateľ komunitného 
plánu koordinátor komunitného plánovania. Riadiaca skupina pre spracovanie KPSS na 
obdobie rokov 2015 – 2020 pracovala v zložení:

Garant KPSS – vedúca odboru sociálnych vecí – Ing. Mária Filipová

Koordinátor KPSS – štatutárny zástupca spracovateľa KPSS – Centrum komunitného orga-
nizovania – Mgr. Maroš Chmelík

Členovia riadiacej skupiny:

Facilitátor pracovných skupín – zástupkyňa MB Consulting – Ing. Magdaléna Bernátová

Zástupcovia pracovnej skupiny - Rodiny s deťmi a mládež: Mgr. Dana Žilinčíková, Doc. PhDr. 
Alžbeta Gregorová – Brozmanová PhD., PhDr. Pavel Červienka

Zástupcovia pracovnej skupiny -  Osoby so zdravotným postihnutím: Mgr. Peter Nahálka

Zástupcovia pracovnej skupiny - Seniori: Mgr. Beáta Styková, Ing. Jana Nehézová

Zástupcovia pracovnej skupiny - Osoby v obtiažnych životných situáciách: Mgr. Karol Lang-
stein, Mgr. Marián Balog

Zástupcovia pracovnej skupiny - Osoby aktívne v komunitách: Doc. PhDr. Alexandra 
Bitušíková CSc., Mgr. Andrea Štulajterová, PhDr. Miroslav Šimkovič

Pracovné skupiny pracovali v zložení:

 Rodina s deťmi a mládež: Pavel Červienka – ÚPSVaR, Zdenka Čubová – ÚPSVaR, 
Ivana Katreniaková – DeD Banská Bystrica, Denisa Pecníková – DeD Banská Bystrica, Štefan 
Náter – OZ Nádej deťom, Alžbeta Gregorová Brozmanová – Centrum dobrovoľníctva, 
Mária Helexová – OZ SPOSA Banská Bystrica, Michaela Halabuková – mestské detské jasle 
Banská Bystrica, Miroslava Kováčiková - OZ Návrat, Jolana Uhríková – Dom sv. Vincenta, 
Lucia Sobotková – SPDDeD Úsmev ako dar, Karol Langstein - MsÚ, Mária Filipová - MsÚ, 
Magdaléna Bernátová – MB Consulting.

  Seniori: Marcela Bohumelová – DC Harmónia, Danica Balažovičová – DC Lipa, Lenka 
Presperínová – SSS Uhlisko, Slávka Kostúrová – Opatrovateľská služba Robotnícka 12, 
Danka Murgašová – MsÚ, Zuzana Barinová – MsÚ, Renáta Petrincová – DC Uhlisko, 
Kornélia Balogová – ZpS Jeseň, Internátna 12, Magdaléna Bernátová – MB Consulting, 
Beáta Styková – MsÚ, Mária Filipová – MsÚ.
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 Osoby so zdravotným postihnutím: Denisa Kováčová – DSS Kompa Banská Bystrica, 
Lenka Presperínová – SSS Banská Bystrica, Slávka Kostúrová – Opatrovateľská služba 
Robotnícka 12, Mária Helexová – OZ SPOSA Banská Bystrica, Lýdia Vajcíková – ÚPSVaR, 
Magdaléna Bernátová – MB Consulting, Beáta Styková MsÚ, Mária Filipová MsÚ. 

 Osoby v obtiažnych životných situáciach: Mária Helexová – OZ SPOSA Banská 
Bystrica, Eleonóra Čierna – ÚPSVaR, Lýdia Vajcíková – ÚPSVa R, Alena Majeríková – Dom sv. 
Vincenta, Magdaléna Bernátová – MB Consulting, Karol Langstein – MsÚ, Mária Filipová – 
MsÚ.

 Osoby aktívne v komunitách: Mária Ceglédyová – Aksen Banská Bystrica, Peter 
Fehér – Komunita BB, Dorota Martincová – KC Sásová, Miroslav Šimovič – Via Altera BB, 
Silvia Žabková  - OZ Centrum rozvoja, Lenka Mihalovičová – Yuventa BB, Diana Vigašová, BB 
okrášlovCí SPOLOK, Radoslav Sloboda CKO, Martin Husárik – KC Sásová, Magdaléna 
Bernátová – MB Consulting, Mária Filipová – MsÚ.

 Úlohou pracovných skupín je zreflektovať a zanalyzovať potreby a požiadavky 
cieľových skupín na území mesta Banská Bystrica. Hlavnými výstupmi pracovných skupín sú 
stromy problémov a cieľov, ktoré slúžia ako základný podklad pre ďalšie spracovanie KPSS.
 
 Členstvo v riadiacich a pracovných skupinách je dobrovoľné.
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2   Analytická časť



2.1 Základný popis územia

 Poloha:     stredné Slovensko
 Región:     Pohronie
 Rozloha:     103,4km 
 Počet obyvateľov:    77 138
 Hustota obyvateľov na km2:  746

 
 Banská Bystrica je metropolou stredného Slovenska vzdialenostne približne 212 km 
od hlavného mesta Slovenska – Bratislavy.

 

 Mesto Banská Bystrica – srdce stredného Slovenska leží vo Zvolenskej kotline, v 
údolí rieky Hron, medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi, a Poľanou. Mesto Banská 
Bystrica je známe aj ako „Mesto pod Urpínom“.

 História mesta sa začala písať v 13. storočí. Z pôvodne Slovenskej osady Bystrice – 
zásluhou niekoľkých rodín saských kolonistov, ktorí na území dnešného mesta prirodzene 
vytvorili hospodársko-správnu a remeselnícku základňu banskej výroby v tejto oblasti, 
stúpol význam osady natoľko, že ju kráľ Belo IV. v roku 1255 povýšil na mesto.

 Mesto Banská Bystrica vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a je sídlom Úradu samosprávneho kraja, ďalších inštitúcií regionálneho a celoštátneho 
významu, ako aj sídlom Univerzity Mateja Bela.

2.2 Sociodemografická analýza

 Mesto Banská Bystrica sa nachádza na strednom Slovensku s rozlohou 103,4 km2, 
skladá sa zo 16 mestských častí. Je spoločenským, kultúrnym a ekonomickým centrom 
Banskobystrického kraja. S počtom obyvateľov 77 138, ktorý má dlhodobo klesajúcu 
tendenciu, je piatym najväčším mestom na Slovensku. 
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 Demografický potenciál

 V meste Banská Bystrica je k trvalému pobytu prihlásených 77 138 obyvateľov. Od 
roku 1991, kedy bolo prihlásených 83 698 obyvateľov, sa ich počet plynule znižuje. Banská 
Bystrica tak kopíruje dlhodobé trendy demografického vývoja. Tento klesajúci trend je 
zapríčinený aj z dôvodu vyššieho úbytku obyvateľstva ako je jeho ročný prírastok. V roku 
2014 bol v Banskej Bystrici celkový prírastok na 1000 obyvateľov -4, 36 ‰. (Zdroj: ŠÚ SR, 
2014). K 24.9. 2015 bolo zastúpenie žien z celkového počtu obyvateľov 52,79 % (40 861)          
a mužov 47,21 % (36 277).
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Zdroj: MsÚ BB, 2015

03  Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica

                         2010   2011             2012       2013                 2014         2015
                                                                                                                                                            (9/15)

                       78724 78327          78068      77786               77375       77138

2010          2011          2012          2013          2014          2015        

79 000

78 500

78 000

77 500

77 000

76 500

76 000
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Zdroj: MsÚ BB, 2015

                 2010           2011      2012                 2013                   2014                   2015
                                                                                                                                                                         (9/15)

 ženy                41671         41474     41351                41182         40969    40861

 muži                37055         36853     36717               36604         36406    36277

Počet obyvateľov ženy / muži

2010          2011          2012          2013          2014          2015        

42 000

41 000

40 000

39 000

38 000

37 000

36 000
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 Z tabuľky je zrejmé, že obyvateľstvo Banskej Bystrice starne. Kým v priebehu rokov 
2011 – 2014 počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva (EAO) klesol o 2,83 %, počet seniorov 
za uvedené obdobie vzrástol o 2,69%. Tieto ukazovatele sú signifikantné aj pre plánovanie 
sociálnych služieb a nastavenie systémov financovania vzhľadom na dopady na rozpočet 
mesta.

 Tabuľka uvádza počet obyvateľov podľa jednotlivých volebných obvodov. Najväčšia 
koncentrácia obyvateľstva je vo volebných obvodoch: VO 1 – Centrum, VO 6 – Fončorda         
a VO 7 – Sásová, Rudlová. Vysoká koncentrácia obyvateľstva hlavne sídliskových aglomerá-
ciach (Fončorda, Sásová, Rudlová) nesie so sebou aj potencionálne riziká v oblasti výskytu 
sociálnu patologických javov (problémy s drogami, kriminalita, alkohol a pod.). Na základe 
demografických charakteristík a prieskumu sociálneho kapitálu v týchto mestských časti-
ach Mesto Banská Bystrica zriadilo v uvedených častiach mesta Komunitné centrá, ktoré 
nemajú charakter sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. vznp., ale sú komuni- 
tnými centrami na podporu a rozvoj potenciálu komunity a majú silný preventívny charak-
ter. 
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Zdroj: MsÚ, Odbor sociálnych vecí, 2015

Podiel počtu obyvateľov – mládež/EAO/seniori vyjadrený v %

 ROK/Podiel obyvateľov       Mládež do 18 rokov    Ekonomicky aktívne          Seniori nad 62 
                                                                                                         obyvateľstvo do             rokov
                                                                                                                  62 rokov

 2014                                                     14,99                                  65,65                             19,36

 2013                                                     14,88                                  66,69                             18,43

 2012                                                     14,82                                  67,63                             17,55

 2011                                                     14,82                                  68,48                              16,7
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Zdroj: MsÚ, Odbor sociálnych vecí, 2015

Počet obyvateľov podľa volebných obvodov a pokrytie komunitnými centrami (KC) 
podporujúcich komunitný rozvoj 

 VO                Mestské časti            Počet obyvateľov                                KC
 
 VO 1                   Centrum                16 396 (21,2%)     Komunitné multifunkčné centrum 
                                                                                                                                              KOMUCE

 VO 2      Podlavice, Skubín, Jakub,              5 677 (7,3 %)                                           -
                         Kosiviarska, Uľanka
 
 VO 3        Šalková, Senica, Majer    2 124 (2,7%) 

 VO 4          Iliaš, Kremnička, Rakytovce    1 576 (2,0%) 

 VO 5                    Radvaň                10 570 (13,7%) 

 VO 6                  Fončorda                18 535 (23,9%)                                 KC

 VO 7            Sásová, Rudlová                22 822 (29,5%)                                 KC

KPSS mesta Banská Bystrica 2015 - 2020 Analytická časť



 

 

 Z celkového počtu obyvateľov mesta je v produktívnom veku (15-59) 63,90% 
obyvateľov. Druhou najväčšou skupinou obyvateľstva je skupina od 60 do 100 a viac rokov 
s 23, 34%. Najmenej početnou je skupina detí od 0-14 rokov, ktorá tvorí len 12, 74% 
obyvateľstva

21

07

Zdroj: MsÚ BB, 2015

Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica podľa mestských častí 

Iliaš                                                               232

Jakub                                                              649

Kostiviarska                                              373

Kráľová                                                             5279

Kremnička                                              589
 
Majer                                                              499

Podlavice                                            3168

Radvaň                                                            5464

Rakytovce                                              772

Rudlová                                                           5683

Sásová                                                          16795

Senica                                                              621

Skubín                                                            1028

Šalková                                                            1072

Uľanka                                                             434
  
Banská Bystrica                                        32770

TP - Banská Bystrica                           1710

08

Zdroj: MsÚ BB, 2015

Veková štruktúra obyvateľstva mesta Banská Bystrica 

0-3 
rokov

3-6 
rokov

6-15
rokov

15-18
rokov

18-62 
rokov

62-100 
rokov

          2010                        2011         2012           2013           2014 

  2149 (2,80%)   2200 (2,81%)   2218 (2,84%)   2221 (2,86 %)   2234 (2,89 %)

  1927 (2,40%)   1972 (2,52%)   2107 (2,70%)   2188 (2,81 %)   2225 (2,88 %)

  5448 (6,90%)   5367 (6,85%)   5315 (6,81%)   5319 (6,84 %)   5342 (6,9 %)

  2323 (3,00%)   2068 (2,64%)   1930 (2,47%)   1846 (2,37 %)   1792 (2,32 %)

  54199 (68,80%)   53641 (68,48%)   52794 (67,63%)   51879 (66,69 %)   50800 (65,65%)

  12676 (16,10%)   13079 (16,70%)   13704 (17,55%)   14333 (18,43 %)   14982 (19,36%)

0 - 14 rokov
9 833

15 - 59 rokov
49 297

60 - 100 rokov
18 008
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 Prírastok a úbytok

 Údaje o prirodzenom prírastku majú za poslednú dekádu vzostupnú tendenciu. 
Kým sme sa v rokoch 2005 a 2006 pohybovali v záporných číslach, od roku 2007 
zaznamenávame viac narodení ako úmrtí, s výnimkou roku 2014, kedy celkovým súčtom 
bola 0. Najaktuálnejšie informácie k 31.8.2015 opäť ukazujú väčší počet narodení ako úmrtí.

22
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Zdroj: MsÚ BB, 2015

Počet narodení v meste Banská Bystrica

                                      2010             2011 2012       2013              2014               2015 (31. 8.)

                                       721             716  731       736               746    494

10

Zdroj: MsÚ BB, 2015

Počet úmrtí v meste Banská Bystrica

                                      2010             2011 2012       2013              2014               2015 (31. 8.)

                                       663             695 668       665               746    467

2010          2011          2012          2013          2014                  

760

740

720

700

680

660

640

Počet narodení
Počet úmrtí

Zdroj: ŠÚ SR, 2014

11 Migrácia obyvateľstva mesta Banská Bystrica - prírastok (úbytok) obyvateľstva 
v rokoch 2009-2014

                                               2010     2011           2012 2013       2014

prisťahovalí                               933      914             917  895        996

vysťahovalí                              1244    1293           1167 1176       1384

prírastok/úbytok             -311    -379           -250 -281       -388
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 Na základe uvedených tabuliek vekového rozloženia a celkového prírastku možno 
konštatovať, že trend starnúcej populácie na Slovensku sa prejaví aj v Banskej Bystrici. Aj 
keď  v posledných rokoch je prirodzený prírastok v plusových číslach, odchádza ešte stále 
pomerne veľké množstvo ľudí za životom do iných miest. Z hľadiska vekovej štruktúry teda 
možno očakávať, že počet obyvateľov v dôchodkovom veku bude pribúdať a počet 
obyvateľov v produktívnom veku ubúdať. Nastane teda pokles o ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, ktorý je možný spomaliť vytvorením vhodných podmienok hlavne pre mladých 
ľudí a tým znížiť počet nemigrovaných obyvateľov mesta Banská Bystrica. Taktiež bude 
potrebné udržiavať aspoň časť obyvateľstva v poproduktívnom veku (seniorov) v aktív-
nom pôsobení v zamestnaní na základe vytvorenia vhodných podmienok pre zamestnanie 
a bývanie. 

 Rozvoj sociálneho bývania – štátna politika bývania

 Rozvoj nájomného bývania bol na Slovensku utlmený od 90-tych rokov 20. storočia. 
V období 1991-2001 sa výrazne zmenila vlastnícka štruktúra bytového fondu, nakoľko v tom 
čase prebiehala privatizácia bytov do osobného vlastníctva a výstavba nových nájomných 
bytov sa postupne utlmila. Na Slovensku sú v súčasnosti 4% nájomných bytov. Podiel 
nájomného sektora dosahuje v EÚ hodnotu 18%.

 Vzrastom vlastníckeho sektora bývania na úkor nájomného sa na Slovensku značne 
obmedzila dostupnosť bývania. Tento problém sa samosprávy miest a obcí  snažia 
čiastočne riešiť prostredníctvom výstavby sociálnych nájomných bytov. Tento typ bývania 
je podporovaný štátom prostredníctvom nepriamych dotácií (na úhradu časti 
obstarávacích nákladov nájomného bytu a časti úrokovej sadzby z komerčného úveru na 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2014

12

                                                2010      2011             2012                 2013                2014

 Prirodzený prírastok                 58        21               63       71                  0
 
 Migrácia                                -311      -379              -250     -281               -388

 Celkový prírastok               -253      -358              -187     -210               -388

Celkový prírastok/úbytok obyvateľstva mesta Banská Bystrica v rokoch 2009 – 2014

2010          2011          2012          2013          2014                  

-100

-150

-200

-250

-300

-350

-400
Celkový prírastok
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obstaranie nájomných bytov) a zvýhodneného úveru zo ŠFRB. Termín sociálne bývanie je 
potrebné chápať ako bývanie nájomníkov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli pre tento typ býva-
nia (napr. z dôvodov mobility) alebo nájomníkov, ktorí nemajú možnosť kúpiť si byt. 

Sociálne bývanie chápeme:
 V najužšom slova zmysle sociálne bývanie je stotožňované s verejným nájomným 
sektorom, t.j. nájomný bytový fond, ktorý je vo vlastníctve miest a obcí. 
 V širšom slova zmysle zahŕňa sociálne bývanie nájomný bytový fond, ktorý vlastnia 
neziskové organizácie (súkromnoprávne subjekty), mestá, obce, bytové družstvá a vo výni-
močných prípadoch tiež kondomíniá. 
 Široko chápaná definícia sociálneho bývania, ktorá sa odvíja od spôsobu financova-
nia, chápe sociálne bývanie ako akékoľvek bývanie, k výstavbe či prevádzke ktorého boli     
v nejakej miere použité verejné prostriedky (patrí sem teda aj vlastnícke nájomné bývanie, 
využívajúce podporu z verejných prostriedkov). (Zdroj: Nehnuteľnosti a bývanie – Vedecký 
časopis, III. Ročník, 2. číslo)

 V našom chápaní ide teda o stredné a nižšie príjmové skupiny obyvateľov, u ktorých 
sa predpokladá, že budú platiť nájomné a ostatné poplatky načas a nebudú úmyselne 
poškodzovať majetok. Nie je vhodné chápať pod sociálnym bývaním iba bývanie určené 
pre asociálne skupiny obyvateľstva. Sociálne bývanie sa zameriava aj na mladé rodiny s 
malými deťmi, občanov v dôchodkovom veku a zdravotne postihnutých občanov. Dopyt 
po sociálnych nájomných bytoch presahuje ponuku, preto je ich prideľovanie obmedzené 
dvomi kritériami - príjem domácnosti je maximálne trojnásobok, resp. štvornásobok  život-
ného minima (v zmysle Zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní) a doba nájmu je maximálne 3 roky s právom na opakované uzatvorenie nájomnej 
zmluvy pri dodržaní stanovených podmienok.

 Mesto Banská Bystrica má v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta                
č. 10/2011 v znení zmien a doplnkov stanovené podmienky prideľovania bytov. V týchto 
podmienkach je jednak zapracovaný postoj žiadateľa k povinnostiam občana – platba 
daňových povinností a nulová tolerancia dlhu voči mestu a mestom zriadených spoločností 
a sú nastavené podmienky podľa príslušnej platnej legislatívy s akceptáciou skutočnosti, že 
žiadateľ musí preukázať schopnosť plniť si platby spojené s užívaním bytu za stanovených 
limitov. 

 Zo Štatistiky 2011 vyplynulo, že 32424 bytových jednotiek je v súhrne za mesto 
Banská Bystrica a 29029 b. j. je obývaných. Z celkového počtu bytov je 24582 (84,7%) v 
osobnom vlastníctve, 795 (2,74%) je nájomných bytov, 1425 (4,9%) je družstevných bytov, 
iné formy vlastníctva 908 a nezistených 1319 b. j.

 Komunitný plán sociálnych služieb – nie je jeho úlohou riešiť otázky súvisiace                   
s bývaním, je to úlohou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, uvedené 
údaje však uvádzame, lebo majú bezprostredný dopad na sociálnu oblasť. Nedostatočné 
formy riešenia otázok bývania na území mesta môžu v jej dôsledkoch vyvolať tlak na rieše-
nie problémov súvisiacich s dočasnými a núdzovými formami bývania v rámci sociálnych 
služieb.
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v osobnom vlastníctve - 24 582
nájomné byty - 795
družstevné byty - 1425
iné formy vlastníctva - 908
nezistené - 1319
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 Sobáše a rozvody na území mesta Banská Bystrica

 V roku 2014 bolo v meste Banská Bystrica uzavretých 391 sobášov. Miera rozvodo-
vosti sa za posledných 5 rokov v r. 2014 dostala na najnižšiu úroveň s počtom 168. Mesto 
kopíruje v posledných piatich rokoch trend v rámci SR, ako v kolísaní počtu sobášov, tak aj 
v poklese počtu rozvodov.

 Počet detí nad ktorými bola nariadená náhradná rodinná starostlivosť formou   
 ústavnej starostlivosti (počet detí pochádzajúcich z mesta Banská Bystrica) 

25
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Zdroj: ŠÚ SR, 2014

Počet rozvodov v meste Banská Bystrica

                                      2010             2011 2012       2013              2014               

                                       197             184  210       175               168    

13

Zdroj: ŠÚ SR, 2014

Počet sobášov v meste Banská Bystrica

                                      2010             2011 2012       2013              2014               

                                       402             373  375       400               391    

2010          2011          2012          2013          2014                  

450
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Počet rozvodov

Zdroj: MsÚ BB, Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie, 2015

15 Počet detí nad ktorými bola nariadená náhradná rodinná starostlivosť formou 
ústavnej starostlivosti (počet detí pochádzajúcich z mesta Banská Bystrica) 

STAV V DANOM  ROKU                                  2012      2013               2014  2015 (30.6.2015)

Reedukačné centrá                                     8        12                4      7

Umiestnené v DeD                                    59        55               59     61

Ukončenie pobytu v zariadení                    15         8                3      6
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 Z vyššie uvedeného prehľadu je zrejmé, že narastá počet detí, ktoré sú umiestňo-
vané v ústavnej starostlivosti, čo nie je v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych 
služieb, z čoho vyplýva, že v budúcnosti je potrebné klásť dôraz na rozvoj terénnych                
a ambulantných služieb pre rodiny s deťmi.

 V zmysle zákona č.600/2003 Z.z o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení 
príslušných zákonov -  v prípade, že maloleté dieťa s povinnou školskou dochádzkou má 
vymeškaných viac ako 16,5 neospravedlnených hodín, na  základe upozornenia ZŠ ustanoví 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSaVR) osobitného príjemcu Príspevku na dieťa 
(PnD), ktorý sa stáva miestopríslušná obec na základe trvalého pobytu rodiča s dieťaťom.

 Od roku 2008 Mestský úrad kládol dôraz a intervenoval v danej problematike, čo sa 
prejavilo v tom, že počet záškolákov klesol z pôvodných 135 na 25 v tomto roku (údaj 
08/2015). Naopak nárast vznikol  od roku 2014 a to zmenou zákona k osobitnému príjem-
covi PnD sa pridali prípady rodín nad ktorými bol stanovený dohľad prípadne iné opatrenie 
UPSVR Banská Bystrica. 
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Zdroj: MsÚ BB, Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie, 2015

Počet záškolákov na území mesta Banská Bystrica v rokoch 2008 - 2015

 2008          2009          2010             2011 2012       2013              2014            2015 (8/2015)              

  135               99              65                62                 39                  33           29 (SPO 77)      25 (SPO 78)

Zdroj: MsÚ, Oddelenie sociálnej a krízovej intervencie, 8/2015

17 Lokality evidencie záškoláctva na území mesta Banská Bystrica

Na Hrbe                                       1 dieťa (1 rodina)

Cementárenská         11 detí (6 rodín)

Internátna        3 deti (2 rodiny)

Fončorda okrem Internátnej 12                     4 deti (4 rodiny)
 
Sídlisko                                                                                2 (2 rodiny)

Radvaň                                                                                                   0

Mesto Banská Bystrica                                               2 (2 rodiny)

Podlavice                                                               2 (2 rodiny)
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 Národnostná štruktúra na území mesta Banská Bystrica

27
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Zdroj: ŠÚ SR, 2011

Národnostná štruktúra obyvateľstva na území mesta Banská Bystrica

Slovenská               67062

Maďarská                                                   300

Rómska                                                                   445

Rusínska                                                     42

Ukrajinská                                                     36

Česká                                                                    671

Nemecká                                                      61

Poľská                                                                      44

Chorvátska                                                    23

Srbská                                                                     16

Ruská                                                                     73

Židovská                                                     11

Moravská                                                    83

Bulharská                                                     13

Iná                                                                  148

Nezistená                                             10975

19 Počet štátnych príslušníkov tretích krajín na území mesta Banská Bystrica 

štátna príslušnosť         počet pobytov         prechodný         trvalý        tolerovaný        muži        ženy

Ukrajina         154                        136                  18           0                71              83

Ruska federácia                        96                         54                  41           1                41 55

Srbská republika                          75                         63                  10           2               48 27

Čínska ľud. rep.                        48                         18                 29           1               26 22

USA                                         16                          8                   8          0                13  3

Vietnam                                         12                          0                  12          0                10  2

Bosna a Hercegovina         9                          2                   6          0                 4  5

Irán                                          7                          7                   0          0                 5  3

Pakistan                                         7                          5                   2          0                 3  4

Turecko                                          7                          4                   2          1                 5  2
 
Macedónia                         6                          4                   2          0                 3  3

Sýria                                          5                           1                   4          0                 2  3

Izrael                                          4                           1                   3          0                 4   0

USA - mexické                         4                           2                   2          0                  1 3

Austrália                         3                           0                   3          0                  3  0
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Bielorusko                       3                          0                  3          0                 0 3

Kuba                                        3                          0                  3          0                 0 3
   
Moldavsko                       3                           1                  2          0                 2 1

Nigéria                                        3                          0                  1          2                 3 0

Thajsko                                        3                          2                  1          0                 1 2

Alžírsko                                        2                          0                  2          0                 2 0

Bolívia                                        2                          0                  2          0                 2 0

Dominikánska republika       2                          0                  2          0                 0 2

Egypt                                        2                          0                  2          0                 2 0

Gruzínsko                       2                          0                  2          0                 2 0

Indická                                        2                          0                  2          0                 2 0

Juhoafrická rep.                       2                          0                  2          0                 2 0

Kazašská republika                  2                          2                  0          0                 0 2
 
Libanon                                       2                          0                  2          0                 2 0

Nový Zéland                       2                          2                  0          0                 1 1

Palestína                       2                          0                  2          0                 1 1

Afganistan                       1                          0                  1          0                 1 0

Albánsko                       1                          0                  1          0                 1 0

Arménsko                       1                          0                  1          0                 0  1

Argentína                       1                          0                  1          0                  1 0

Azerbajdžan                       1                           1                  0          0                  1 0

Brazília                                       1                           1                  0          0                  0 1

Beninská republika      1                           0                  1          0                  1 0

Indonézia                       1                           0                  1          0                  0 1

Jordánsko                       1                           0                  1          0                  0 1

Kamerun                       1                            1                  0          0                   1 0

Kirgizsko                       1                           0                  1          0                  0 1

Kolumbia                       1                           0                  1          0                   1 0

San Salvador                       1                           0                  1          0                   1 0

štátna príslušnosť         počet pobytov         prechodný         trvalý        tolerovaný        muži        ženy
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 Zo zdrojov Medzinárodnej organizácie pre migráciu so sídlom v Bratislave (Interna-
tional Organisation for Migration, ďalej len IOM) a Prezídia policajného zboru - Úradu 
hraničnej a cudzineckej polície (ďalej len PPZ ÚHCP) vyplýva, že v meste Banská Bystrica      
k 9.3.2015 žije 1 187 cudzincov, z toho 507 štátnych príslušníkov tretích krajín. Zloženie po- 
pulácie cudzincov v meste podľa krajiny pôvodu, typu pobytu a pohlavia vyjadruje tabuľka 
č. 19.

 Medzi najpočetnejšie skupiny spomedzi štátnych príslušníkov tretích krajín tvoria 
občania Ukrajiny (30,37%) Ruskej federácie (18,93%) , Srbskej republiky (14,79%) a Čínskej 
ľudovej republiky (9.47 %).

 Najviac Rusov prišlo na územie SR v roku 1968 ako vojaci, neskôr za nimi prišli ich 
rodiny. Mladí Vietnamci prichádzali v rokoch 1982 – 1983 študovať na vysoké školy. Po 
štúdiu tu niektorí zostali, niektorí sa vrátili do Vietnamu.

 Z uvedeného vyplýva, že hovoríme o migrantoch, ktorí sú na území mesta už dlhé 
roky, vo väčšine prípadov sú integrovaní, ovládajú slovenský jazyk a pracujú.

Náboženská štruktúra

29

Zdroj: PPZ ÚHCP, 3/2015

Tunisko                                         1                          0                  1         0                1 0

Venezuela                        1                          0                  1         0                1 0

Bez štátnej príslušnosti        1                          0                  1         0                1 0

SPOLU                                    507                      319              181         7            272            235

%                            100,00%                62,92%        35,70%   1,38%       53,65%       46,35%

štátna príslušnosť         počet pobytov         prechodný         trvalý        tolerovaný        muži        ženy

20 Náboženská štruktúra obyvateľstva na území mesta Banská Bystrica

Rímskokatolícka cirkev 30691

Gréckokatolícka cirkev 847

Pravoslávna cirkev 207

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 8715

Reformovaná kresťanská cirkev 80

Evanjelická cirkev metodistická 373

Apoštolská cirkev 59

Starokatolícka cirkev 29

Bratská jednota baptistov 104

Cirkev československá husitská 63
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Zdroj: ŠÚ SR, 2011

Cirkev adventistov siedmeho dňa 227

Cirkev bratská 80

Kresťanské zbory 124

Ústredný zväz židovských náboženských obcí 27

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 164

Bahájske spoločenstvo 50

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní 18

Bez vyznania 23442

Iné 624

Nezistené 14079

 

 
 

Dopady ekonomického rozvoja na sociálnu oblasť 

 K 31.8.2015 bolo v meste Banská Bystrica 3 701 uchádzačov o zamestnanie, z toho 
1875 žien a 1826 mužov. Pre porovnanie, miera evidovanej nezamestnanosti k 31.8.2015 
predstavovala v SR 11,32 %, v okrese Banská Bystrica 8,42 % a na úrovni mesta Banská Bystri-
ca 4,80%. Porovnanie ukazuje, že miera evidovanej nezamestnanosti v Banskej Bystrici je 
relatívne nízka.
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Zdroj: ÚPSVaR, 2015

21 Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v meste Banská Bystrica

2010       2011                 2012               2013             2014     2015 (5/2015)

3911      4113                 4220      3988             3761     3701

2010          2011          2012          2013          2014          2015        

    4300
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4100

4000

3900

3800

3700

Počet evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie
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Zdroj: ÚPSVaR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov, 10/2015

23 Prehľad dlhodobo nezamestnaných v meste Banská Bystrica podľa kategórií

< 20 rokov                                8

20 - 25 rokov                             113

25 - 30 rokov                         178

30 - 35 rokov                              150

35 - 40 rokov                            186

40 - 45 rokov                              148

45 - 50 rokov                            207

50 - 55 rokov                            237

55 - 60 rokov                              323

> 60 rokov                                 57 

spolu                                                                                           1607

občan so ZP                     67

Zdroj: ÚPSVaR, Sekcia riadenia, Odbor metodiky informačných systémov, 10/2015

22 Prehľad dlhodobo nezamestnaných v meste Banská Bystrica podľa kategórií

muž                             783

žena                             824

spolu                        1607

neukončené základné vzdelanie                               18

základné vzdelanie                           198

nižšie stredné odborné vzdelanie                              68

stredné odborné vzdelanie                          393

úplné stredné odborné vzdelanie                          535

úplné stredné všeobecné vzdelanie                             76

vyššie odborné vzdelanie                                 72

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa                              43

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa                            195

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa                    9

spolu                                                                                           1607
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Zdravotne postihnutí občania

 Počet chránených dielní - Údaje reprezentujú priemerné počty za jednotlivé roky 
realizované zo štvrťročných stop stavov k poslednému dňu príslušného štvrťroka. Sú tu 
uvedené počty chránených dielní (ďalej len CHD) a chránených pracovísk (ďalej len CHP). Aj 
z absolútnych údajov je zrejmý vplyv legislatívnych opatrení realizovaných v roku 2013             
(zníženie veľkosti príspevku, či nutnosť prehodnotenia postavenia CHD/CHP do konca roku 
2014).

 Počet zamestnancov v CHD v meste BB – údaj reprezentuje len počty zamestnan-
cov so zdravotným postihnutím (ďalej len ZP) pracujúcich v CHD a CHP. Na týchto praco-
viskách sú zamestnanci bez ZP, ktorí však nie sú obsiahnutí v týchto údajoch.
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Zdroj: ÚPSVaR, 2015

24

Počet poberateľov sociálnych dávok  Počet poberateľov DvHN

                            2162                                                                                     1518

Počet poberateľov sociálnych dávok a DvHN v meste Banská Bystrica (3Q 2015)

Zdroj: ÚPSVaR, 2015

25 Údaje o zamestnávaní občanov so ZP a CHD v meste Banská Bystrica

                                                                                             2012 2013 2014 2015

Počet evidovaných UoZ so zdravotným     150   124  135  133
postihnutím v meste Banská Bystrica

Počet chránených dielní v BB     119  131  130  118

Počet zamestnancov v CHD v meste BB   338 378 361 309
    

Zdroj: Sociálna poisťovňa, 9/2015

26 Počet poberateľov invalidných dôchodkov v okrese Banská Bystrica 

Počet invalidných dôchodcov 
s mierou poklesu schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť do 70%

1 519

1 561

1 589

1 668 k 30.9.2015

Počet invalidných dôchodcov s mierou 
poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 

činnosť nad 70%

1 387

1 335

1 301

1 269 k 30.9.2015

Rok

2012

2013

2014

2015
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 Údaje uvedené v tabuľke sú za okres Banská Bystrica (Sociálna poisťovňa nedokáže 
„vygenerovať“ zo systému údaje za Mesto Banská Bystrica). Tieto údaje uvádzame pre 
ilustráciu, nakoľko je to údaj za územnú jednotku širšiu ako je územie mesta. Z tabuľky je 
zrejmé, že narastá počet invalidných dôchodcov s mierou poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť do 70 % (nárast za 3 roky takmer o 10%).

 

 

 Údaje o držiteľoch preukazu ťažko zdravotne postuhnutého (ďalej len ŤZP) sú 
poskytnuté bez štruktúrovania podľa veku, môžu v nich byť obsiahnutí aj občania                      
v dôchodkovom veku.
  
 Z údajov o počte celkového počtu poberateľov invalidných dôchodkov v okrese 
Banská Bystrica predpokladáme, že na území mesta ich žije 75%, to znamená 2205 pobe- 
rateľov invalidných dôchodkov. Ak vychádzame z údajov  Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny o počte obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím v meste BB, predpokladáme, 
že 50% občanov s ŤZP, teda 2400 obyvateľov je v aktívnom veku.

 Priemerná nominálna mesačná mzda v okrese Banská Bystrica a v SR stúpa. 
Priemerná nominálna mesačná mzda v rámci okresu je pod priemerom SR. Najvýraznejší 
rozdiel medzi výškou nominálnej mesačnej mzdy v SR a v okrese Banská Bystrica bol v roku 
2010 o -5,68 %. 
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Zdroj: ÚPSVaR BB, 2015

27 Držitelia preukazov ťažko zdravotne postihnutého – ŤZP – mesto Banská Bystrica

                                spolu    < 18 rokov       spolu   < 18 rokov       spolu   < 18 rokov       spolu   < 18 rokov

                                            2012                                   2013                             2014                                2015

Preukaz FO s 
ŤZP

Preukaz FO s 
ŤZP - S

Spolu

2 324       56          3 561            67 3 297           67        3 042          65

  944       98           1 215           113  1 341    120          1 178         111

3 268      154         4 776          180 4 638    187          4 215       176

Zdroj: ÚPSVaR, 2015

28 Občania ŤZP – Mesto Banská Bystrica 

                            2012 2013        2014             2015 (10/2015)

Spolu                           4454             4954       4919             4816
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Zdroj: ŠÚ SR, 2015
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    SR       BA          TT          TN            NR             ZA             BB PO   KE

 13596    33260       14791       11929        11919         11663        9885        8098        10629

Regionálny HDP na obyvateľa  (v bežných cenách)

 

 
 

 
 

 Banskobystrický kraj je pred Prešovským krajom na predposlednom mieste v tvorbe 
regionálneho HDP na obyvateľa. 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2014

29

                            Priemerná nominálna mesačná mzda v okrese Banská Bystrica (v EUR)

                                              2010    2011          2012               2013      2014

                                               781    831          868 867       941

                                              Priemerná nominálna mesačná mzda v SR (v EUR)

                                              2010    2011          2012               2013      2014

                                               828    853          881                  891       957

Priemerná nominálna mesačná mzda v okrese Banská Bystrica a v SR (v EUR) 

Zdroj: ŠÚ SR, 2014
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                        2010             2011               2012               2013               2014

                       -5,68            -2,93 -1,48          -2,7                -1,68

Rozdiel medzi mzdou SR a okres Banská Bystrica (%)

2010          2011          2012          2013          2014                  
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 Čisté výdavky domácností v Banskobystrickom kraji sú dlhodobo nižšie ako v SR. 
Výdavky na potraviny a nealkoholické nápoje boli v roku 2014 v priemere 70,23 EUR, alko-
holické nápoje a tabak 9,57 EUR, odievanie a obuv 12, 97 EUR, bývanie, voda, elektrina a iné 
palivá 64,81 EUR, nábytok, bývanie a bežná údržba bytu 10,12 EUR, zdravotníctvo 10,90 
EUR, doprava 21,92 EUR, pošty a telekomunikácie 16,44 EUR, rekreácia a kultúra 17,20 EUR, 
vzdelávanie 1,31 EUR, hotely, kaviarne a reštaurácie 19,14 EUR, rozličné tovary a služby 
22,33 EUR, ostatné výdavky 29,68 EUR. Najväčšiu časť výdavkov obyvatelia Bansko-
bystrického kraja investujú do nákupu potravín a platieb spojených s bývaním.

 Z pohľadu miery rizika chudoby sa na Slovensku najvyššia miera rizika chudoby obja-
vuje hlavne u osôb, vylúčených z trhu práce. Počas celého sledovaného obdobia boli 
jednoznačne najviac ohrozenou skupinou práve nezamestnané osoby vo veku 18 rokov            
a viac. Ich miera rizika chudoby počas šiestich rokov zisťovania značne kolísala. Najmenej 
ohrozenou skupinou osôb z hľadiska ekonomického statusu boli pracujúci a dôchodcovia. 
Uvedené výsledky potvrdzujú fakt, že aktívna účasť na trhu práce a poskytovanie starob-
ných dávok sú jedným z významných faktorov ovplyvňujúcim mieru rizika chudoby, resp. 
pomáhajú konkrétnym skupinám obyvateľstva nedostať sa pod hranicu rizika chudoby. 
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Zdroj: ŠÚ SR, 2014
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                        2010             2011               2012               2013               2014

                      292,91         303,31  313,35          312              306,62

Čisté peňažné výdavky domácností v Banskobystrickom kraji (v EUR / mesiac)

Zdroj: ŠÚ SR, 2014
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                        2010             2011               2012               2013               2014

                      307,76         320,8 322,61          321               321,71 

Čisté peňažné výdavky domácností SR (v EUR / mesiac)

2010          2011          2012          2013          2014                  
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Banskobystrický kraj
Slovenská republika

Zdroj: ŠÚ SR, EU SILC UDB 2009-2014 

34 Miera rizika chudoby v BB SK v porovnaní so SR
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        2009           2010             2011    2012         2013              2014

Slovenská republika        11%               12%               13%             13,2%            12,8%             12,6%

Banskobystrický kraj      13,6%           16,9%            15,3%          15,6%            15,6%             17,1%



2.3 Analýza poskytovateľov sociálnych služieb

 Východiskom k spracovaniu analýzy stavu poskytovaných sociálnych služieb boli 
dostupné údaje mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, údaje 
získané osobným, telefonickým a elektronickým kontaktom s poskytovateľmi sociálnych 
služieb od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici ako aj od Sociálnej 
poisťovne.

 Sociálne služby na území mesta Banská Bystrica sú poskytované verejnými a nevere-
jnými poskytovateľmi sociálnych služieb v zmysle zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Sociálna služba môže byť poskytovaná ambulantnou formou, terénnou formou, 
pobytovou formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia,          
v ktorom sa fyzická osoba zdržiava. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje 
fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytova-
nia sociálnej služby. Miestom poskytovania ambulantnej sociálnej služby môže byť aj 
zariadenie. Terénna forma sociálnej služby  sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom 
sociálnom prostredí. Terénnu sociálnu službu možno poskytovať aj prostredníctvom 
terénnych programov, ktorých cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, 
rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii. Terénne programy sa vykoná-
vajú odbornými činnosťami alebo ďalšími činnosťami podľa zákona o sociálnych službách. 

 Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej 
služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba 
alebo týždenná sociálna služba. Sociálnu službu možno poskytovať aj inou formou, najmä 
telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné.

 V zmysle zákona o sociálnych službách má poskytovanie sociálnych služieb                         
v prirodzenom prostredí klienta prednosť pred pobytovou formou. Z uvedeného dôvodu 
sa kladie a aj v budúcnosti bude klásť dôraz na rozvoj ambulantných a terénnych sociálnych 
služieb, čo je aj v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na obdobie 
rokov 2015 – 2020.

Sociálne služby podľa druhu sú:

 Sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
 základných životných potrieb v zariadeniach.
 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
 Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
 zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕše-
 nia dôchodkového veku.
 Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií. 
 Podporné služby.
 Sociálne služby možno účelne a vhodne spájať. 

2.3.1  Sociálne služby krízovej intervencie na území mesta Banská Bystrica 

a. zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 
    predpisov

1. Nocľaháreň,
2. útulok,
3. nízko prahových sociálnych službách pre deti a rodinu, komunitné centrá
4. zariadenie núdzového bývania.
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b. zriadené v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z.  o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
     kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1. Detské domovy,  
2. krízové strediská.

 Sociálne služby krízovej intervencie (ďalej len KI) sa poskytujú na riešenie nepriaz-
nivej sociálnej situácie fyzickej osoby nachádzajúce sa v núdzi. Takáto služba je pre fyzickú 
osobu ľahko dostupná najmä vzhľadom na miesto, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava, a na 
výšku úhrady za sociálnu službu. Cieľom sociálnej služby je uľahčiť fyzickej osobe kontakt 
so sociálnym prostredím, prístup k sociálnym službám alebo k podpore a pomoci poskyto-
vanej podľa osobitných predpisov, a tým podporiť jej začlenenie do spoločnosti. V meste 
Banská Bystrica sú vybudované siete KI podľa cieľových skupín, ktorými sú: jednotlivci 
(samostatne žijúce osoby alebo osoby vo vzťahu bez detí), rodiny s deťmi a osamelý rodič 
s dieťaťom, deťmi a ľudia na dôchodku (starobnom alebo invalidnom, ktorí sa nachádzajú 
v núdzi a ich príjem a status nespĺňa podmienky stanovené legislatívou a všeobecne 
záväznými normami. Tieto siete sú prepojené s bytovou politikou mesta a ako živý orga-
nizmus potrebujú reagovať na  potreby núdznych za predpokladu ich aktivity a dodržiava-
nia stanovených rámcov a podmienok jednotlivých zariadení. Poskytovateľmi sociálnych 
služieb KI v meste Banská Bystrica sú neštátne subjekty a samotné Mesto Banská Bystrica, 
ktorí úzko spolupracujú pri dizajnovaní pomoci podľa reálnych potrieb, možností a limitov 
každého klienta, rodiny a komunity. Nasledovná tabuľka zobrazuje poskytovateľov 
sociálnych služieb na území mesta, druh a formu poskytovanej sociálnej služby, cieľovú 
skupinu a kapacitu daného zariadenia. Pri komunitných centrách a nízko prahových 
sociálnych službách pre deti a rodinu sa neuvádza kapacity, ktorá sa neuvádza ani v Registri 
poskytovateľov sociálnych služieb BBSK. 
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Sociálne služby krízovej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

NOCĽAHÁRNEŇ

ÚTULOK

Poskytovateľ      Druh sociálnej        Forma sociálnej          Cieľová skupina               Kapacita
                                       služby                  služby 

“Večierka”
Slovenský 

Červený kríž - 
Územný spolok 
Banská Bystrica

Pod Urpínom 6, 
BB

Nocľaháreň    20Pobytová 
celoročná 

forma

Fyzické osoby, ktoré 
nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktoré 

nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať 
(v súlade s §25 zákona č. 

448/2008 Z.z.).

“Dom pre 
núdznych”

Diecézna charita 
Banská Bystrica

Tajovského 1, BB

Útulok    10Pobytová 
celoročná 

forma

Fyzické osoby, ktoré 
nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktoré 

nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať.

“Zariadanie 
núdzového 

bývania
KOTVA VI”

Mesto Banská 
Bystrica

Mičinská cesta 
19,BB

Útulok    28Pobytová 
celoročná 

forma

Rodiny s dieťaťom alebo 
deťmi, osamelá tehotná 
žena a rodič, ktorí sú v 
nepriaznivej sociálnej 
situácii, ktorí nemajú 

zabezpečené ubytovanie, 
alebo nemôžu doterajšie 
bývanie užívať, s trvalým 
pobytom na území mesta 

Banská Bystrica.
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NÍZKOPRAHOVÁ SOCIÁLNA SLUŽBA PRE DETI A RODINU – KOMUNITNÉ CENTRUM
“Nízkoprahové 

komunitné 
centrum - 
KOMPAS”

Mesto 
Banská Bystrica

Nízko-
prahová 
sociálna 

služba pre 
deti a 
rodinu

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Deti a plnoleté fyzické 
osoby alebo 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.

“Nízkoprahové 
komunitné 
centrum - 

KOTVIČKA”
Mesto 

Banská Bystrica

Nízko-
prahová 
sociálna 

služba pre 
deti a 
rodinu

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Deti a plnoleté fyzické 
osoby alebo 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.

“Komunitné 
centrum Senická 

cesta 57”
Kultúrne združe-

nie Rómov 
Slovenska

Základné 
sociálne 

poradenstvo

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Fyzické osoby v nepriaz-
nivej sociálnej situácii v 

zmysle §2 ods. 2 zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych 

službách (obyvatelia 
marginalizovaných 

rómskych komunít).

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA
“Dom svätej 

Alžbety, krízové 
stredisko pre 

deti a osamelých 
rodičov, n. o.”

Ulica 9. mája 74, 
BB

Zariadenie 
núdzového 

bývania

   23Pobytová 
celoročná 

forma

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.

Poskytovateľ      Druh sociálnej        Forma sociálnej          Cieľová skupina               Kapacita
                                       služby                  služby 

“Nádej Šanca”
Slovenský 

Červený kríž - 
Územný spolok 
Banská Bystrica

Pod Urpínom 6, 
BB

Útulok    20Pobytová 
celoročná 

forma

Fyzické osoby, ktoré 
nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktoré 

nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať  
(v súlade s § 26 zákona č. 

448/2008 Z.z.).

“Prístav”
Slovenský 

Červený kríž - 
Územný spolok 
Banská Bystrica

Pod Urpínom 6, 
BB

Útulok    44Pobytová 
celoročná 

forma

Fyzické osoby, ktoré 
nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktoré 

nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať  
(v súlade s § 26 zákona č. 

448/2008 Z.z.).

“Dom sv. 
Vincenta”
Slovenské 

misijné hnutie

Kollárova 14, BB

Útulok    30Pobytová 
celoročná 

forma

Fyzické osoby, ktoré 
nemajú zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných 
životných potrieb a ktoré 

nemajú zabezpečené 
ubytovanie alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať.
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“Slovenské 
misijné hnutie”

Komunitné 
centrum

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Fyzické osoby v nepriaz-
nivej sociálnej situácii z 

dôvodu ohrozenia 
sociálnym vylúčením alebo 
obmedzením schopností sa 

spoločensky začleniť a 
samostatne riešiť svoje 

problémy pre zotrvávanie v 
priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej 
chudoby (deti, mládež, 

rodiny, seniori).

“Krajská asociá-
cia rómskych 

iniciatív - KARI”

Komunitné 
centrum

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Fyzické osoby v nepriaz-
nivej sociálnej situácii 
ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo s 
obmedzenou schopnosťou 
sa spoločensky začleniť a 
samostatne riešiť svoje 

problémy pre zotrvávanie v 
priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej 
chudoby.

Poskytovateľ      Druh sociálnej        Forma sociálnej          Cieľová skupina               Kapacita
                                       služby                  služby 

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb BBSK, 2015

“Občianske 
združenie 
LAVUTA”

Komunitné 
centrum

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Fyzické osoby v nepriaz-
nivej sociálnej situácii 
ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo s 
obmedzenou schopnosťou 

sa spoločensky začleniť 
alebo samostatne riešiť 

svoje problémy pre 
zotrvávanie v priestorovo 

segregovanej lokalite s 
prítomnosťou koncentro-

vanej a generačne 
reprodukovanej chudoby 
(v súlade s § 2 ods. 2 písm. 
h) zákona č. 448/2008 Z. z. 

v znení neskorších 
predpisov.)

“Občianske 
združenie NÁDEJ 

DEŤOM”

Komunitné 
centrum

   -Ambulantná 
forma a 
Terénna 
forma

Fyzické osoby v nepriaz-
nivej sociálnej situácii 
ohrozené sociálnym 

vylúčením alebo s 
obmedzenou schopnosťou 
sa spoločensky začleniť a 
samostatne riešiť svoje 

problémy pre zotrvávanie v 
priestorovo segregovanej 

lokalite s prítomnosťou 
koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej 
chudoby.
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Zariadenia a služby zriadené v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK

Poskytovateľ      Druh sociálnej        Forma sociálnej          Cieľová skupina               Kapacita
                                       služby                  služby 

“Dom svätej 
Alžbety, krízové 

stredisko pre 
deti a osamelých 

rodičov, n.o.”

Krízové 
stredisko

   12Akreditovaný 
subjekt

Deti v krízovej situácií – 
opatrenia SPODaSK.

“Občianske 
združenie 
NÁVRAT“

Pobočka 
Banská Bystrica

Výkon opatrení 
SPODaSK, 
základné a 

špecializované 
poradenstvo

  -Akreditovaný 
subjekt

Občania vhodní vykonávať 
náhradnú rodinnú 

starostlivosť, občania 
vykonávajúci náhradnú 

rodinnú starostlivosť, deti 
v náhradnej rodinnej 
starostlivosti, deti v 

detských domovoch, 
ohrozené rodiny, rodiny z 
ktorých boli deti vyňaté, 

osamelé matky.

“SRDIEČKO“
Občianske 

združenie Signál 
ohrozenia

Wolkerova 26, BB

Detský 
domov

  -Akreditovaný 
subjekt

Deti a mládež v náhradnej 
ústavne starostlivosti, 

zamerané aj na syndróm 
CAN (syndróm týraného, 
sexuálne zneužívaného, 

zanedbávaného dieťaťa). 

“SVETLUŠKA“
Detský domov

Kollárová ul. 29, 
BB

Detský 
domov

  -Ústredie 
práce 

sociálnych 
vecí a rodiny

Deti a mládež v náhradnej 
ústavne starostlivosti, deti 
intaktné, ako aj predčasne 

narodené alebo deti s 
rôznymi stupňami a 

formami postihnutia. 
Centrum podpory 

profesionálnych rodičov. 

“Zariadenie 
dočasného 

bývania KOTVA 
II“

Mesto
Banská Bystrica

Mičinská cesta 19, 
BB

Zariadenie 
dočasného 

bývania

60Podpora 
samostatného 

bývania

Rodiny s dieťaťom alebo 
deťmi, osamelá tehotná 
žena a rodič, ktorí sú v 
nepriaznivej sociálnej 
situácii, ktorí nemajú 

zabezpečené ubytovanie, 
alebo nemôžu doterajšie 
bývanie užívať, s trvalým 
pobytom na území mesta 

Banská Bystrica. 

“Úsmev ako dar“
Spoločnosť 

priateľov detí z 
detských 
domovov 

Pobočka 
Banská Bystrica

Výkon opatrení 
SPODaSK, 
základné a 

špecializované 
poradenstvo

  -Akreditovaný 
subjekt

Rodiny a osamelí rodičia v 
nepriaznivej sociálnej 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 sociálnej situácii, ktoré 
sú v ohrození života a zdravia a 
preto si vyžadujú bezodkladnú 

pomoc a riešenie danej situácie, 
mladí dospelí bez podpory 

rodiny po ukončení ústavnej 
starostlivosti, mladí dospelí s 

nedostatočne rozvinutými 
schopnosťami a zručnosťami pre 

začlenenie sa do spoločnosti a 
uplatnenie na trhu práce a mladí 
dospelí s nevhodnými životnými 

návykmi a spôsobom života.
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 Tabuľky vyjadrujú stav zariadení, ktoré poskytujú služby KI na území mesta avšak 
hrozba je oveľa väčšia z dôvodu tzv. tolerancie porušovania noriem, zákonov a nariadení vo 
vzťahu k určitej spoločenskej akceptácií niektorých statusov a spôsobov žitia. 

 Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že jednotlivec a rodina nachádzajúca sa v núdzi 
– poberatelia dávok v hmotnej núdzi sú práve kategóriou ohrozenou chudobou. Sociálnu a 
krízovú intervenciu treba vnímať teda pragmaticky v súvislostiach (práva a povinnosti) a 
pomoc stavať na zásluhovosti a aktivite ľudí nachádzajúcich sa v núdzi . Pri tejto problema-
tike je potrebné venovať pozornosť aj ostatným skupinám obyvateľstva na ostatné 
skupiny obyvateľstva, ktoré sa možno nenachádzajú v núdzi, ale na jej okraji.  Pomoc a 
politiky je potrebné vyvážene plánovať na podporu všetkých obyvateľov mesta.

 Celkove na území mesta Banská Bystrica sa služby KI poskytujú väčšinou formou 
útulkov, nocľahárne a zariadenia núdzového bývania podľa zákona č. 448/2008 Z.z. vznp s 
celkovou kapacitou 175 miest ( 2,25 miest/1000obyv.).

 Čo sa týka zariadení dočasného bývania podľa zákona č. 305/2005 Z.z. vznp má 
Banská Bystrica kapacitu 85 miest (1,1 miesta/1000 obyv.). 

2.3.2  Sociálne služby dlhodobej starostlivosti na území mesta Banská Bystrica zriadené                          
 v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpi-
 sov.

   

Poskytovateľ      Druh sociálnej        Forma sociálnej          Cieľová skupina               Kapacita
                                       služby                  služby 

“MANU“
Slovenský 

Červený kríž - 
Územný spolok 
Banská Bystrica

Pod Urpínom 6, 
BB

Zariadenie 
dočasného 

bývania

19Podpora 
samostat-

ného bývania

Jednotlivec alebo pár bez 
detí, ktorí sú v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorí 
nemajú zabezpečené 

ubytovanie, alebo nemôžu 
doterajšie bývanie užívať, a 

sú spôsobilí prijímať túto 
formu ubytovania.

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb BBSK, 2015

Terénne služby

Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Mesto Banská 
Bystrica

Československej 
armády 26

Banská Bystrica

Komunitné 
multifunkčné 

centrum KOMUCE
Robotnícka 12

Banská Bystrica

- opatrovateľská  
  služba
- monitorovanie 
  a signalizácia
- potreby pomoci
- prepravná 
  služba
- donáška 
  obedov do  
  domácnosti 
- požičiavanie 
  kompenz. 
  pomôcok

- verejný 
poskyto-

vateľ

Terénna forma Fyzické osoby 
odkázané na pomoc 

inej osoby
a občania so zdravot-

ným postihnutím.
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Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Únia nevidiacich
a slabozrakých 

Slovenska 
Krajské stredisko

Internátna 10, 
Banská Bystrica

opatrovateľská 
služba

sociálna 
rehabilitácia

sprievodcovská a 
predčitateľská 

služba

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Terénna forma Občania so zrakovým 
postihnutím.

EBBA, n.o. 
vzdelávanie, 
poradenstvo, 

sociálny servis, 

Nám. SNP 17/A, 
Banská Bystrica

opatrovateľská 
služba

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Terénna forma Občania so zdravot-
ným postihnutím.

Kresťanské 
centrum nepoču-
júcich na Sloven-

sku

Kapitulská 
21,Banská Bystrica

základné 
sociálne 

poradenstvo

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Terénna forma Občania so sluchovým 
postihnutím.

SENIORKA n.o.

ČSA 24, Banská 
Bystrica

opatrovateľská 
služba

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Terénna forma Fyzické osoby 
odkázané na pomoc 

inej osoby.

Atena personal 
consulting s.r.o

opatrovateľská 
služba

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Terénna forma Fyzické osoby 
odkázané na pomoc 

inej osoby.

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb BBSK, 2015

Ambulantné služby

Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Mesto Banská 
Bystrica

Československej 
armády 26

Banská Bystrica

denný stacionár

práčovňa

jedáleň

stacionár
9

verejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Seniori, občania so 
zdravotným

postihnutím, občania v 
nepriaznivej sociálnej 

situácii.

Únia nevidiacich
a slabozrakých 

Slovenska
Krajské stredisko

Internátna 10, 
Banská Bystrica

požičiavanie 
pomôcok

základné 
sociálne 

poradenstvo

špecializované 
sociálne 

poradenstvo 

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Občania so zrakovým 
postihnutím.
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Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Dom matky 
Terezy, n.o.

Družby 7
Banská Bystrica

Domov 
sociálnych 

služieb s denným 
pobytom

6 neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Občania so zdravot-
ným postihnutím.

Domov sociálnych 
služieb PRAMEŇ

Dolná Strieborná 5, 
Banská Bystrica

Domov 
sociálnych 

služieb – denný 
pobyt

28 verejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Deti a dospelí vo veku 
do 40 rokov s 
mentálnymi a 

duševnými poruchami 
odkázaní na pomoc 
inej fyzickej osoby.

Domov sociálnych 
služieb PRAMEŇ

Dolná Strieborná 5, 
Banská Bystrica

Rehabilitačné 
stredisko

5 verejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Deti a dospelí vo veku 
do 40 rokov s 
mentálnymi a 

duševnými poruchami 
odkázaní na pomoc 
inej fyzickej osoby.

STADETORE, n.o.

Slnečná 34, Banská 
Bystrica

Domov 
sociálnych 

služieb Slniečko

20 neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Deti so zdravotným 
postihnutím.

Zväz diabetikov 
Slovenska

pobočka Banská 
Bystrica

základné a 
špecializované 

sociálne 
poradenstvo

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Fyzické osoby s ťažkým 
zdravotným postih-
nutím na diabetes 

mellitus, ich rodiny a 
skupiny osôb, ktoré sú 
potenciálne ohrozené 

týmto ochorením.

Kresťanské 
centrum nepoču-

júcich
na Slovensku

Kapitulská 21
Banská Bystrica

základné 
sociálne 

poradenstvo

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Občania so sluchovým 
postihnutím.

Denné centrum
Divadla z Pasáže 

n.o.

Lazovná 21
Banská Bystrica

Domov 
sociálnych 

služieb

15 neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Občania so zdravot-
ným postihnutí.

Estera Hajzok,

Bakossova 
14464/3D, Banská 

Bystrica

tlmočnícka 
služba

- neverejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Občania so sluchovým 
postihnutím.

Domov sociálnych 
služieb KOMPA

Ul. 29. augusta 13
Banská Bystrica

Domov 
sociálnych 

služieb

20 verejný 
poskyto-

vateľ

Ambulantná 
forma

Deti a mládež s 
mentálnym postih-
nutím, pridruženým 

telesným postihnutím 
a kombináciou 

postihnutí vo veku do 
26 rokov, odkázané na 

pomoc inej fyzickej 
osoby.

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb BBSK, 2015
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Pobytové služby

Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Mesto Banská 
Bystrica

Československej 
armády 26

Banská Bystrica

Zariadenie pre 
seniorov JESEŇ

Internátna 10
Banská Bystrica

81 verejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Seniori a občania
so zdravotným 

postihnutím.

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby 

Družby 25,
Banská Bystrica

11 verejný 
poskyto-

vateľ

3-mesačná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným posti- 

hnutím.

Zariadenie 
podporovaného 

bývania 
KOMUCE

Krivánska 16-26
Banská Bystrica

48 verejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Občania so zdravot-
ným postihnutím

vo veku od 16 do 62 
rokov.

Zariadenie 
podporovaného 

bývania 
KOMUCE

Krivánska 16-26
Banská Bystrica

48 verejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Občania so zdravot-
ným postihnutím

vo veku od 16 do 62 
rokov.

Zariadenie 
podporovaného 

bývania
JESEŇ

Internátna 10
Banská Bystrica

10 verejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Občania so zdravot-
ným postihnutím

vo veku od 16 do 62 
rokov.

Zariadenie pre 
seniorov 
KOMUCE

Krivánska 16-26
Banská Bystrica

96 verejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným postih-

nutím.

Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby KOMUCE 

Krivánska 16,26
Banská Bystrica

13 verejný 
poskyto-

vateľ

3-mesačná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným posti- 

hnutím.

Zariadenie 
opatrovateľskej 

služby

Ul. 9. mája 74,

Na Uhlisku 1

Robotnícka 12, 
Banská Bystrica

24 verejný 
poskyto-

vateľ

týždenná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným posti- 

hnutím.
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Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Zariadenie pre 
seniorov

Centrum 
zborovej 
diakonie 
KANAÁN

Lazovná 23
Banská Bystrica

21 neverejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným posti- 

hnutím.

Domov 
sociálnych 

služieb pre deti 
a dospelých

Domov 
sociálnych 

služieb 
PRAMEŇ

Dolná 
Strieborná 5, 

Banská Bystrica

17 verejný 
poskyto-

vateľ

týždenná 
forma pobytu

Deti a dospelí vo veku 
do 40 rokov s 
mentálnymi a 

duševnými poruchami 
odkázaní na pomoc 
inej fyzickej osoby.

Domov 
sociálnych 

služieb

Dom matky 
Terezy, n.o.

Družby 7
Banská Bystrica

35/2 neverejný 
poskyto-

vateľ

týždenná
 a celoročná 

forma pobytu

Občania so zdravot-
ným postihnutím.

Domov dôchod-
cov a domov 

sociálnych 
služieb

Domov 
dôchodcov a 

domov 
sociálnych 

služieb Senium 

Jilemnického 
48, Banská 

Bystrica

160 
145/20

verejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným postih-

nutím, občania s 
duševnými poruchami 

a poruchami správania, 
telesným a zmyslovým 

postihnutím.

Zariadenie pre 
seniorov

Dom Božieho 
milosrdenstva, 

n.o.

Tibora 
Andrašovana 

44
Banská Bystrica

53 neverejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Seniori a občania so 
zdravotným postih-

nutím.

Zariadenie 
podporovaného 

bývania

Dom n.o.

Lazovná 21
Banská Bystrica

4 neverejný 
poskyto-

vateľ

Celoročná 
forma pobytu

Občania so zdravot-
ným postihnutím.

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb BBSK, 2015

 Kapacita miest v zariadeniach pre seniorov na území mesta je 396 miest (5,11 
miest/1000 obyvateľov), kapacita miest v zariadení podporovaného bývania je 62 miest 
(0,8 miest/1000 obyvateľov), v domove sociálnych služieb je 74 miest (0,96 miest/1000 
obyvateľov).

2.3.3 INÉ SLUŽBY PRE RODINY S DEŤMI DO 3 ROKOV (NAD RÁMEC ZÁKONA č. 448/2008 
 Z.z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH)

Iné služby pre rodiny s deťmi do 3 rokov (nad rámec zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Mestské detské 
jasle

Trieda SNP 15, 
Banská Bystrica

detské jasle 75 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

deti od 8 mesiacov
do 3 rokov
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Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Súkromné detské 
centrum Jahôdka

Rudlovská cesta 53, 
Banská Bystrica

detské jasle 10 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Súkromné detské 
centrum HUGO

ČSA 3, Banská 
Bystrica

detské jasle 15 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Detské centrum U 
Macka macíka

Tajovského 5, 
Banská Bystrica

detské jasle 15 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Súkromné detské 
jasle Lienka

Mlynská 23, Banská 
Bystrica

detské jasle 10 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Materské centrum 
Hviezdička, o.z.

Ul. 9. mája 74, 
Banská Bystrica

materské 
centrum

- neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Matky s deťmi.

Materské centrum 
Mostík

Trieda SNP 15, 
Banská Bystrica

materské 
centrum

- neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Matky s deťmi.

Materské centrum 
Mamina, o.z.

Tatranská 63, 
Banská Bystrica

materské 
centrum

- neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Matky s deťmi.

Súkromné detské 
jasle Harmónia

Slnečná 34, Banská 
Bystrica

detské jasle 15 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Súkromné detské 
jasle GIOIA

Sásovská cesta 38, 
Banská Bystrica

detské jasle 10 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Detské centrum 
Jonathan Puding

Na Lúčkach 2, časť 
Podlavice , BB

detské jasle 15 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Súkromné jasle 
Paráda

Bernolákova 9, 
Banská Bystrica

detské jasle 10 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Detske centrum 
Miláčik - jasle

,
Slnečná 34, Banská 

Bystrica

detské jasle 10 neverejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Deti.

Zdroj: Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, MsÚ BB, 2015
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 Kapacita predškolských zariadení pre deti vo veku 0-3 rokov je pokrytá 170 miesta-
mi, z čoho 56 % je poskytovaná súkromnými poskytovateľmi služieb.

2.3.4  DETI INTEGROVANÉ DO ZŠ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

 Celkom máme na území mesta 70 detí so zdravotným postihnutím integrovaných 
do bežných škôl a 14 detí s autizmom v špecializovanej základnej škole.

47

Deti integrované do ZŠ so zdravotným postihnutím

    Poskytovateľ                                                                                         Počet detí  
                                                                                šk. rok 2014/15                                          šk. rok 2015/16

Zdroj: Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, MsÚ BB, 2015

Súkromná základná škola
pre žiakov s autizmom Zvolen
pracovisko Banská Bystrica

Ul. 9. mája č. 74, Banská Bystrica

11 14

Základná škola Jána Bakossa

Banská Bystrica

4 5

Základná škola 

Moskovská 2, Banská Bystrica

9 6

Základná škola 

Spojová 14, Banská Bystrica

7 5

Základná škola 

Radvanská 1, Banská Bystrica

2 3

Základná škola Narnia

Okružná 2 Banská Bystrica

15 11

Základná škola

Sitnianska 32, Banská Bystrica

1 2

Základná škola

Pieninská 27, Banská Bystrica

4 5

Základná škola

Trieda SNP 20, Banská Bystrica

3 1

Základná škola

Golianova 8, Banská Bystrica

5 5

Základná škola

Ďumbierska 17, Banská Bystrica

7 11

Škola u Filipa

J. Bakossa 5, Banská Bystrica

17 16

Základná škola Slobodného 
slovenského vysielača

Skuteckého 8, Banská Bystrica

0 0

Základná škola Jozefa Gregora 
Tajovského

Gaštanová 12, Banská Bystrica

1 0
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2.3.5  OSTATNÉ SUBJEKTY, POSKYTUJÚCE SOCIÁLNE SLUŽBY NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ 
 BYSTRICA, KTORÉ NIE SÚ ZAPÍSANÉ V REGISTRI POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH 
 SLUŽIEB BBSK

48

Ostatné subjekty poskytujúce sociálne služby na území mesta Banská Bystrica, ktoré niesú zapísané
v registri poskytovateľov sociálnych služieb BB SK

Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Mesto Banská 
Bystrica

ČSA 26,
Banská Bystrica

Regeneračno 
rekondičné 

služby

- verejný 
poskyto-

vateľ

terénna aj 
ambulantná 

forma

Občania s trvalým 
pobytom

v Meste Banská 
Bystrica.

Denné centrum 
Harmónia

Lazovná 24-26, 
Banská Bystrica

300 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Lipa

Dolná 52, Banská 
Bystrica

40 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Na Uhlisku

Na Uhlisku 1, 
Banská Bystrica

180 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Pohoda

Internátna 10, 
Banská Bystrica

50 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Dúbrava

Gaštanová 12, 
Banská Bystrica

150 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Krivánska

Krivánska 18, 
Banská Bystrica

50 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Marína

Robotnícka 12, 
Banská Bystrica

70 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Nádej

Robotnícka 12, 
Banská Bystrica

80 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Púpava

Tatranská 10, 
Banská Bystrica

80 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.
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Denné centrum 
Quo Vadis

Kapitulská 21, 
Banská Bystrica

80 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Denné centrum 
Senior

Kremnička 10, 
Banská Bystrica

80 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Poskytovateľ      Druh sociálnej       Forma sociálnej      Cieľová skupina        Kapacita          Verejný /
                                        služby           služby                                                                      Neverejný

Denné centrum 
Rozmarín

Robotnícka 12, 
Banská Bystrica

130 verejný 
poskyto-

vateľ

ambulantná 
forma

Seniori.

Zdroj: Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti, MsÚ BB, 2015
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2.4 SWOT analýzy pre cieľové skupiny

SWOT analýza – Rodiny s deťmi a mládež

50

S WSilné stránky Slabé stránky

O TPríležitosti Ohrozenia

• existujúca sieť predškolských 
zariadení pre deti od 0 – do 6 rokov
• organizovanie podujatí pre rodiny
• podpora rodín v kríze
• krízové bývanie a zariadenia 
krízovej intervencie
• profesionálna práca s náhradnými 
rodinami
• outdoorové centrá pre deti, ihriská 
v parkoch
• poskytnutie priestorov od mesta 
pre aktivity a služby pre deti so 
zdravotným znevýhodnením (autiz-
mom, a pod)
• široká sieť odborného poradenstva
• existencia Detskej fakultnej 
nemocnica s poliklinikou (DFNsP)
• prítomnosť akademických inštitúcií 
(UMB, SZU)
• sieť pomoci tehotným ženám  v 
ohrození - Zachráňme Kukulíka – 
(spolupráca MVO a verejného sekto-
ra)
• modelové a inovatívne programy v 
systéme pomoci pre rôzne cieľové 
skupiny 

• Programovacie obdobie 2014 – 
2020, možnosť čerpania zdrojov z 
eurofondov
• možnosť čerpania financií z iných 
zdrojov (rozpočet mesta, VÚC,…)
• zefektívnenie existujúcej komuniká-
cie medzi poskytovateľmi služieb
• dobrovoľnícke organizácie ochotné 
spolupracovať na realizácii program-
ov
• nastaviť systém podpory pre rodiny 
s deťmi v kríze

• nestabilné a nedostatočné financo-
vanie
• absencia spolupráce zo strany 
niektorých rodičov

• nedostatočné zdroje v systémovej 
finančnej podpore organizácií pracu-
júcich pre rodiny s deťmi
• narastajúci počet rodín v kríze a 
ohrozených krízou
• absentujúce podporné programy 
pre talentovanú mládež zo sociálne 
slabšieho prostredia
• nedostatočne vybudovaný systém 
včasného zachytenia rodiny v 
ohrození
• nedostatok adekvátnych 
pracovných príležitostí
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SWOT analýza – Seniori

51

S WSilné stránky Slabé stránky

O TPríležitosti Ohrozenia

• 12 aktívnych denných centier pre 
seniorov
• existencia Univerzity tretieho veku 
(UTV)
• rozvinutá sieť terénnych a ambu-
lantných sociálnych služieb pre 
seniorov
• existujúci systém informovanosti o 
sociálnych službách
• podpora voľnočasových aktivít pre 
seniorov zo strany rôznych inštitúcií
• pozornosť mesta pri životných 
jubileách
• existencia Akadémie BB senior
• zavedené systémy manažérstva 
kvality pre sociálne služby pre senior-
ov
• zverejnené kritériá a podmienky 
poskytovania SS pre seniorov – 
transparentnosť pri umiestňovaní do 
ZSS (možnosť kontroly verejnosťou)
• možnosť výberu neverejných 
poskytovateľov v domácej opatro-
vateľskej službe a podpora nevere-
jných poskytovateľov sociálnych 
služieb v terénnych sociálnych 
službách
• modelové a inovatívne programy v 
systéme pomoci pre rôzne cieľové 

• Programovacie obdobie 2014 – 
2020, možnosť čerpania zdrojov z 
eurofondov
• možnosť čerpania financií z iných 
zdrojov (rozpočet mesta, VÚC,…)
• zapájanie sa do dobrovoľníctva a 
medzigeneračné prepájanie
• možnosť participácie na pripomien-
kovom procese tvorby legislatívy
• priestor pre aktivity v komunitných 
centrách

• nestabilné a nedostatočné financo-
vanie
• cenovo neprístupné služby v 
porovnaní s príjmom niektorých 
seniorov
• použité nevhodné nástroje infor-
movanosti
• sociálne vyčlenenie seniorov
• starnúca populácia, ubúdajúci počet 
ekonomicky aktívnych obyvateľov 
pracujúcich v meste
• neprepojenosť databázových 
systémov v sociálnej oblasti (socíalna 
poisťovňa, úrady práce, zdravotné 
poisťovňe,…)

• nedostatočne zapojenie seniorov 
do dobrovoľníckych aktivít

• individuálne zdravotné bariéry pri 
realizovaní aktivít

• absencia supervízie zamestnancov 
v sociálnej oblasti
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SWOT analýza – Osoby so zdravotným postihnutím

52

S WSilné stránky Slabé stránky

O TPríležitosti Ohrozenia

• existencia Detskej fakultnej 
nemocnice s poliklinikou (DFNsP)
• existencia komunitných centier
• existencia skupiny zamestnávateľov  
zamestnávajúca osoby so ZP
• svojpomocné skupiny pre ľudí s 
postihnutím špecializované na rôzne 
druhy postihnutia
• existujúci monitoring bezbariérovo-
sti + mapa
• nízkopodlažné autobusy MHD
• odborný potenciál pre prácu s 
ľuďmi s postihnutím
• rozvoj komunitných služieb
• modelové a inovatívne programy v 
systéme pomoci pre rôzne cieľové 
skupiny 

• Programovacie obdobie 2014 – 
2020, možnosť čerpania zdrojov z 
eurofondov
• možnosť čerpania financií z iných 
zdrojov (rozpočet mesta, VÚC,…)
• zvýšená spolupráca medzi poskyto-
vateľmi sociálnych služieb
• zvýšené vzdelávanie a kvalifikácia 
personálu sociálnych služieb
• zvyšovanie povedomia cieľovej 
skupiny o svojich právach
• zvýšená spolupráca s médiami
• rovoj komunitných služieb pre 
udržanie občanov so ZP v domácom 
prostredí s podpornými službami
• komisár pre občanov so ZP (na 
národnej úrovni – analógia aj na 
miestnej úrovni)

• nestabilné, nedostatočné financo-
vanie
• administratívna náročnosť služieb
• nespolupráca zo strany cieľovej 
skupiny 
• nedostatočná informovanosť zo 
strany prijímateľa
• nedostatok odborného personálu
• nedostatočná osveta a informova-
nosť o rovnakých právach občanov so 
ZP pre ich začlenenie do bežného 
života
• pretrvávajúca bariérovosť vo 
vzťahu k občanom so ZP
• absencia nespolupráce zo strany 
cieľovej skupiny v niektorých prípa-
doch

• nedostatočná ponuka finančne 
dostupných nájomných bytov
• obmedzený prístup na trh práce
• nedostatočne rozvinuté služby pre 
občanov so ZP v oblasti bývania a 
zamestnanosti
• nedostatok finančných zdrojov na 
odborný a kvalifikovaný personál
• absencia služieb včasnej intervencii
• absencia sociálnej rehabilitácie
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SWOT analýza – Osoby v obtiažnych životných situáciách

53

S WSilné stránky Slabé stránky

O TPríležitosti Ohrozenia

• rozvinuté základné sociálne pora-
denstvo (ZSP)
• možnosti riešení za podmienky 
aktívnej spolupráce klienta
• široká sieť sociálnych služieb 
krízovej intervencie v meste
• existencia komunitných centier
• bezplatná právna pomoc – Centrum 
právnej pomoci
• možnosť začleňovania sa a integrá-
cie na princípe zásluhovosti
• modelové a inovatívne programy 
v systéme pomoci pre rôzne cieľové 
skupiny 
• aktivity RÚZV a realizácia 
preventívnych programov na úrovni 
mesta (poradňa zdravia)
• aktivity program Zdravé komunity v 
lokalitách s vysokou koncentráciou 
MRK

• Programovacie obdobie 2014 – 
2020, možnosť čerpania zdrojov z 
eurofondov
• Deklarácia mesta BB k reflexii 
čerpania financií ŠF Úrad splnomoc-
nenca vlády SR pre rómske komunity 
– MV SR/SORO
• možnosť čerpania financií z iných 
zdrojov (rozpočet mesta, VÚC,…)
• zlepšená komunikácia medzi posky-
tovateľmi sociálnych služieb
• možnosť participácie na pripomien-
kovom procese tvorby legislatívy
• zvyšovanie povedomia cieľovej 
skupiny o svojich právach, ako aj 
povinnostiach
• zlepšený prístup cieľovej skupiny k 
trhu práce
• využitie nových nástrojov aktívnych 
opatrení trhu práce

• nestabilné a nedostatočné financo-
vanie
• absencia nespolupráce zo strany 
cieľovej skupiny v niektorých prípa-
doch
• nedostatočná informovanosť zo 
strany prijímateľa 
• zneužívanie sociálnych výhod 
časťou cieľovej skupiny
• absencia kontinuality pilotných, 
alebo iných rozbehnutých projektov
• včasná vyhorenosť pracovníkov s 
cieľovou skupinou
• nárast chudoby
• vysoký podieľ nezamestnaných 
mladých ľudí a dlhodobo nezamest-
naných (k 06.2015 – 40% UoZ do 35 r.)
• hrozby plynúce z nezodpovedného 
správania sa klientov v rôznych 
formách závislosti, zadĺžených klien-
tov a pod.

• nedostatočná ponuka finančne 
dostupných nájomných bytov 
• nízka vzdelanostná úroveň 
• nedostatok sociálnych zručností 
• nedostatok adekvátnych 
pracovných príležitostí 
• nedostatočná kapacita terénnych 
sociálnych služieb v meste
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SWOT analýza – Osoby aktívne v komunitách

54

S WSilné stránky Slabé stránky

O Príležitosti

T Ohrozenia

• nárast počtu formálnych a 
neformálnych skupín
• vytvorenie databázy dobrovoľníkov a 
organizácií, ktoré majú o dobrovoľníctvo 
záujem – Centrum dobrovoľníctva
• nárast počtu dobrovoľníkov
 a záujmu o dobrovoľníctvo
• široká ponuka kultúrno-osvetových 
aktivít pre všetky cieľové skupiny 
• zvýšená podpora zo strany mesta 
formálnym a neformálnym aktivitám
• vytváranie podmienok pre kontinuálny 
komunitný rozvoj
• vznik komunitných centier 
s preventívnou funkciou
• zapájanie obyvateľov do vecí ve-
rejných – participatívny rozpočet
• záujem a podpora zo strany volených 
zástupcov o komunitný rozvoj
• poskytovanie priestorov pre komunit-
né aktivity zo strany mesta
• existencia Rady MVO
• zvýšená informovanosť ohľadne 
komunitných aktivít (infotabule, sociálne 
média Mesta BB, Radničné noviny, web 
stránka)
• zvyšujúci sa počet odborníkov pre 
prácu s komunitami
• zlepšené sieťovanie subjektov venu-
júcich sa komunitnému rozvoju

• vznik cieľovej skupiny v rámci komunit-
ného plánu sociálnych služieb
• vyššia participácia zo strany občanov 
na základe úspešných príkladov dobrej 
praxe
• zvýšený počet komunitných centier 
preventívneho charakteru
• zvýšená participácia a finančná angažo-
vanosť do aktivít zo strany mesta
• zlepšené zosieťovanie organizácií 
a inštitúcií
• zlepšená spolupráca s akademickým 
svetom – efektívne vzdelávanie 
pracovníkov komunitného rozvoja
• zvýšený počet zapojených organizácií 
do dobrovoľníckych služieb
• zvýšený počet podporených projektov 
z participatívneho rozpočtu
• získanie ďalších finančných zdrojov 
(participatívny rozpočet mesta BB, EÚ 
fondy…)
• zvýšená spolupráca s inými subjektami 
na národnej a medzinárodnej úrovni

• nedostatočné a nestabilné financo-
vanie
• absencia kontinuality pilotných, 
alebo iných rozbehnutých projektov
• nedostatočná profesionalizácia 
pracovníkov komunitného rozvoja
• finančná nestabilita komunitných 
centier preventívneho charakteru
• nezáujem verejnosti o komunitné 
aktivity
• nevyhovujúca legislatíva zpre 
oblasť komunitného rozvoja
• absencia špecializovaného 
vzdelávania pracovníkov aktívnych v 
komunitnom rozvoji

• nedostatočná osveta a vzdelávanie v 
oblasti komunitného rozvoja – nedosta-
tok ľudských zdrojov
• nedostatočná aktivizácia občanov a 
podnikateľov
• chýbajúce informačné toky v oblasti 
komunitného rozvoja a aktívneho občian-
stva
• málo atraktívnych komunitných 
programov pre rodiny s deťmi v staršom 
školskom veku
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Rodiny s deťmi 
a mládež Seniori

Osoby so 
zdravotným 
postihnutím

Osoby v 
obtiažnych 
životných 
situáciách

Osoby aktívne v 
komunitách

S Silné stránky RDM S OZP OAKOOŽS

existujúca sieť predškolských zariadení pre 
deti od 0 – do 6 rokov

existencia Detskej fakultnej nemocnice s 
poliklinikou (DFNsP)

rozvinutá sieť terénnych a ambulantných 
sociálnych služieb pre seniorov

podpora voľnočasových aktivít pre seniorov zo 
strany rôznych inštitúcií 

poskytnutie priestorov od mesta pre aktivity 
a služby pre zdravotne znevýhodnené deti 
(autizmus, a pod.)

sieť pomoci tehotným ženám  v ohrození - 
Zachráňme Kukulíka – (spolupráca MVO 
a verejného sektora)

zverejnené kritériá a podmienky poskytovania 
SS pre seniorov – transparentnosť pri 
umiestňovaní do ZSS (možnosť kontroly 
verejnosťou)

krízové  bývanie a zariadenia krízovej interven-
cie

prítomnosť akademických inštitúcií (UMB, 
SZU)

modelové a inovatívne programy v systéme 
pomoci pre rôzne cieľové skupiny

existujúci systém informovanosti o sociálnych 
službách

zavedené systémy manažérstva kvality pre 
sociálne služby pre seniorov

organizovanie podujatí pre rodiny

outdoorové centrá pre deti, ihriská v parkoch

široká sieť odborného poradenstva

existencia Univerzity tretieho veku (UTV)

pozornosť mesta pri životných jubileách

podpora rodín v kríze

profesionálna práca s náhradnými rodinami

12 aktívnych denných centier pre seniorov

existencia Akadémie BB senior
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existencia komunitných centier

existencia skupiny zamestnávateľov  zamest-
návajúca osoby so ZP

možnosť výberu neverejných poskytovateľov 
v domácej opatrovateľskej službe a podpora 
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
v terénnych sociálnych službách

S Silné stránky RDM S OZP OAKOOŽS

existujúci monitoring bezbariérovosti + mapa
nízkopodlažné autobusy MHD

možnosti riešení za podmienky aktívnej 
spolupráce klienta

zlepšené sieťovanie subjektov venujúcich sa 
komunitnému rozvoju

možnosť začleňovania sa a integrácie na 
princípe zásluhovosti

aktivity RÚZV a realizácia preventívnych 
programov na úrovni mesta (poradňa zdravia)

nárast počtu formálnych a neformálnych 
skupín

nárast počtu dobrovoľníkov a záujmu o 
dobrovoľníctvo

zvýšená podpora zo strany mesta formálnym a 
neformálnym aktivitám

vznik komunitných centier s preventívnou 
funkciou

vytvorenie databázy dobrovoľníkov a 
organizácií, ktoré majú o dobrovoľníctvo 
záujem – Centrum dobrovoľníctva

svojpomocné skupiny pre ľudí s postihnutím 
špecializované na rôzne druhy postihnutia

odborný potenciál pre prácu s ľuďmi s posti- 
hnutím

široká sieť sociálnych služieb krízovej interven-
cie v meste

bezplatná právna pomoc – Centrum právnej 
pomoci

modelové a inovatívne programy v systéme 
pomoci pre rôzne cieľové skupiny

aktivity program Zdravé komunity v lokalitách 
s vysokou koncentráciou MRK

široká ponuka kultúrno-osvetových aktivít pre 
všetky cieľové skupiny 

vytváranie podmienok pre kontinuálny 
komunitný rozvoj

rozvinuté základné sociálne poradenstvo (ZSP)

rozvoj komunitných služieb
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S Silné stránky RDM S OZP OAKOOŽS

záujem a podpora zo strany volených zástup-
cov o komunitný rozvoj

zvýšená informovanosť ohľadne komunitných 
aktivít (infotabule, sociálne média Mesta BB, 
Radničné noviny, web stránka)
zvyšujúci sa počet odborníkov pre prácu s 
komunitami zlepšené sieťovanie subjektov 
venujúcich sa  komunitnému rozvoju

zapájanie obyvateľov do vecí verejných – 
participatívny rozpočet

poskytovanie priestorov pre komunitné 
aktivity zo strany mesta

existencia Rady MVO

W Slabé stránky RDM S OZP OAKOOŽS

nedostatočné zdroje v systémovej finančnej 
podpore organizácií pracujúcich pre rodiny s 
deťmi

nedostatok finančných zdrojov na odborný a 
kvalifikovaný personál 

nedostatočná osveta a vzdelávanie v oblasti 
komunitného rozvoja – nedostatok ľudských 
zdrojov

nedostatočná ponuka finančne dostupných 
nájomných bytov 

narastajúci počet rodín v kríze a ohrozených 
krízou

nedostatočne vybudovaný systém včasného 
zachytenia rodiny v ohrození

nedostatočne zapojenie seniorov do dobro-
voľníckych aktivít

individuálne zdravotné bariéry pri realizovaní 
aktivít

nedostatočne rozvinuté služby pre občanov so 
ZP v oblasti bývania a zamestnanosti

absentujúce podporné programy pre talento-
vanú mládež zo sociálne slabšieho prostredia

nedostatok adekvátnych pracovných príleži-
tostí

nedostatočná kapacita terénnych sociálnych 
služieb v meste

absencia sociálnej rehabilitácie

nedostatok sociálnych zručností

absencia supervízie zamestnancov v soc. oblasti

obmedzený prístup na trh práce

nízka vzdelanostná úroveň 
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chýbajúce informačné toky v oblasti komunit-
ného rozvoja a aktívneho občianstva

nedostatočná aktivizácia občanov 
a podnikateľov

málo atraktívnych komunitných programov 
pre rodiny s deťmi v staršom školskom veku

W Slabé stránky RDM S OZP OAKOOŽS

O Príležitosti RDM S OZP OAKOOŽS

Programovacie obdobie 2014 – 2020, možnosť 
čerpania zdrojov z eurofondov

nastaviť systém podpory pre rodiny s deťmi 
v kríze

možnosť participácie na pripomienkovom 
procese tvorby legislatívy

zvyšovanie povedomia cieľovej skupiny o 
svojich právach

využitie nových nástrojov aktívnych opatrení 
trhu práce

vyššia participácia zo strany občanov na 
základe úspešných príkladov dobrej praxe

rozvoj komunitných služieb pre udržanie 
občanov so ZP v domácom prostredí s 
podpornými službami

Deklarácia mesta BB k reflexii čerpania financií 
ŠF Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 
komunity – MV SR/SORO

zefektívnenie existujúcej komunikácie medzi 
poskytovateľmi služieb

možnosť čerpania financií z iných zdrojov 
(rozpočet mesta, VÚC,…)

dobrovoľnícke organizácie ochotné spolupra-
covať na realizácii programov

zapájanie sa do dobrovoľníctva a medzigene-
račné prepájanie

zvýšené vzdelávanie a kvalifikácia personálu 
sociálnych služieb

komisár pre občanov so ZP (na národnej 
úrovni – analógia aj na miestnej úrovni)

vznik cieľovej skupiny v rámci komunitného 
plánu sociálnych služieb

priestor pre aktivity v komunitných centrách

zvýšená spolupráca s médiami

zlepšený prístup cieľovej skupiny k trhu práce
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O Príležitosti RDM S OZP OAKOOŽS

zvýšená participácia a finančná angažovanosť 
do aktivít zo strany mesta

zvýšený počet podporených projektov z 
participatívneho rozpočtu

zlepšená spolupráca s akademickým svetom – 
efektívne vzdelávanie pracovníkov komunit-
ného rozvoja

zvýšený počet komunitných centier 
preventívneho charakteru

zvýšený počet zapojených organizácií do 
dobrovoľníckych služieb

zvýšená spolupráca s inými subjektmi 
na národnej a medzinárodnej úrovni

zlepšené zosieťovanie organizácií a inštitúcií

T Ohrozenia RDM S OZP OAKOOŽS  

cenovo neprístupné služby v porovnaní 
s príjmom niektorých seniorov

absencia nespolupráce zo strany cieľovej 
skupiny v niektorých prípadoch

zneužívanie sociálnych výhod časťou cieľovej 
skupiny

nedostatočná osveta a informovanosť o 
rovnakých právach občanov so ZP pre ich 
začlenenie do bežného života pretrvávajúca 
bariérovosť vo vzťahu k občanom so ZP

absencia spolupráce zo strany niektorých 
rodičov

nedostatočná informovanosť zo strany 
prijímateľa

nedostatočná informovanosť zo strany 
prijímateľa 

absencia kontinuality pilotných, alebo iných 
rozbehnutých projektov

starnúca populácia, ubúdajúci počet 
ekonomicky aktívnych obyvateľov pracujúcich 
v meste

neprepojenosť databázových systémov v 
sociálnej oblasti (sociálna poisťovňa, úrady 
práce, zdravotné poisťovne,…)

použité nevhodné nástroje informovanosti

administratívna náročnosť služieb

nestabilné a nedostatočné financovanie

sociálne vyčlenenie seniorov

nespolupráca zo strany cieľovej skupiny 

nedostatok odborného personálu
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T Ohrozenia RDM S OZP OAKOOŽS

včasná vyhorenosť pracovníkov s cieľovou 
skupinou

nedostatočná profesionalizácia pracovníkov 
komunitného rozvoja

absencia špecializovaného vzdelávania 
pracovníkov aktívnych v komunitnom rozvoji

finančná nestabilita komunitných centier 
preventívneho charakteru

nevyhovujúca legislatíva pre oblasť komunit-
ného rozvoja

vysoký podiel nezamestnaných mladých ľudí 
a dlhodobo nezamestnaných (k 06/2015 – 40% 
UoZ do 35 r.)

hrozby plynúce z nezodpovedného správania 
sa klientov v rôznych formách závislosti, 
zadlžených klientov a pod.

nárast chudoby

nezáujem verejnosti o komunitné aktivity
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 Zo zhodnotenia SWOT analýz všetkých cieľových skupín vyplýva, že občania          
Banskej Bystrice opakovane pozitívne vnímajú existenciu Detskej fakultnej nemocnice s 
poliklinikou (RDM a OZP) a taktiež existenciu komunitných centier v meste (OZP a OOŽS). 
Až tri cieľové skupiny (RDM, Seniori a OZP) si určili ako silnú stránku realizáciu modelových 
a inovatívnych programov v systéme pomoci.

 Naopak, za opakujúce sa nedostatočné, alebo slabé stránky si banskobystričania 
zvolili nedostatočnú ponuku finančne dostupných nájomných bytov (OZP a OOŽS) a nedo-
statok adekvátnych pracovných príležitostí (RDM a OOŽS).

 Za najviac opakujúcu sa príležitosti do budúcna bolo identifikované podľa všetkých 
cieľových skupín programovacie obdobie 2014-2020 a teda možnosti čerpania zdrojov           
z eurofondov, ako aj možnosti čerpania financií z iných zdrojov, najmä z rozpočtu mesta 
Banská Bystrica, VÚC a pod. Zefektívnenie existujúcej komunikácie medzi poskytovateľmi 
služieb sa taktiež opakovane vyskytla v troch cieľových skupinách (RDM, OZS a OOŽS). 
Bystričania tiež opakovane pozitívne vidia do budúcna možnosť participácie na pripomien-
kovom procese tvorby legislatívy (Seniori a OOŽS) a zvyšovanie povedomia cieľovej 
skupiny o svojich právach (OZP a OOŽS).

 Financovanie bolo opakovane identifikované aj v časti ohrození a konkrétne jeho 
nestabilita a nedostatočnosť (všetky cieľové skupiny). Z ostatných ohrození sa bansko-
bystričania najviac boja absencie nespolupráce zo strany cieľovej skupiny v niektorých 
prípadoch (OZP a OOŽS), nedostatočnej informovanosti zo strany príjimateľa (OZP                  
a OOŽS) a absencie kontinuality pilotných, alebo iných rozbehnutých projektov (OOŽS          
a OAK).
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Zvýšiť počet sociálnych služieb pre rodiny s deťmi a mládežCieľ č. 1

Vytvorenie programov pre talentované detiCieľ č. 2

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri

Priorita         Opatrenie            Aktivita     Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                / Zdroje krytia   harmongram               partneri

Zvýšiť ponuku adekvátnych pracovných príležitostí Cieľ č. 3

Priorita         Opatrenie            Aktivita     Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                / Zdroje krytia   harmongram               partneri

1.1 
Rozvoj 
ambulant-
ných 
a terénnych 
sociálnych 
služieb 

1.1.1 
Zvýšenie 
počtu 
terénnych a 
ambulant-
ných služieb 
a zlepšenie 
ich kvality a 
dostupnosti

1.1.1.1 
Rozšírenie kapacity 
zariadení starostlivosti 
o deti do 3 rokov (o 50 
miest)
1.1.1.2 Vytváranie 
podmienok na 
rozširovanie počtu 
Materských centier a 
podporovanie dostupno-
sti už existujúcich

EŠIF
Mesto BB 
450 000,– EUR

Mesto BB, Dotácie, 
Granty, Príspevky, Dary
Režijné a prevádzkové 
náklady spojené s 
činnosťou MC:
5 000,– EUR / ročne

2017-2020 G: 
Mesto BB

G: 
Materské 
centrá

Únia MC

2016-2020

3.1 
Podpora 
tvorby 
pracovných 
príležitostí

3.1.1 
Využívanie 
efektívnych 
nástrojov 
aktívnej 
politiky trhu 
práce

3.1.1.1 
Vytvorenie systému 
implementácie nástroja 
sociálne zodpovedne 
orientovaného  
verejného obstarávania

3.1.1.2 Aktívne 
využívanie nástrojov 
APTP a zvýšiť počet 
participujúcich subjektov 
(resp. zamestnávateľov)

3.1.1.3 Podpora aktivít 
na zamestnávanie 
znevýhodnených UoZ

2% z celkového 
objemu zadaných VO 
charakteru 
využiteľného pre 
tento cieľ

EŠIF
1 500 000,-- EUR / ročne

ŠR 
75 000,-- EUR / ročne

EŠIF
30 000,- EUR / ročne

2016-2020 G: 
Mesto BB

G: 
ÚPSVaR

2016-2020

G: 
Mesto BB
MVO
ÚPSVaR

2016-2020

2.1 
Podpora 
talento-
vaných detí 
zo sociálne 
slabšieho 
prostredia

2.1.1 
Zvýšenie 
počtu 
programov

2.1.1.1 
Vytvorenie  nového 
štipendijného programu 
a fondu pre talentované 
deti a mládež zo sociálne 
slabšieho prostredia na 
voľnočasové aktivity

Verejné 
zbierky 

Súkromní 
prispievatelia 

5 000,-- EUR / 
ročne

2016-2020 G: 
Mesto BB
     
podnikateľský 
sektor
 a donori

1.2 
Zosúladenie 
rodinného a 
pracovného 
života 
a lepšie 
začlenenie 
žien na trh 
práce

1.2.1 
Zníženie 
ener-
getickej 
náročnosti 
prevádzky v 
MsDJ a 
rozšírenie 
dostupnosti 
verejných 
služieb

1.2.1.1 
Skvalitnenie a 
zefektívnenie poskytova-
nia služieb v MSDJ a 
zvýšenie kapacity služieb 
pre deti do 3 rokov veku

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

EŠIF
150 000,– EUR

EŠIF
20 000,– EUR

2016-2020 G: 
Mesto BB

MVO

G:
Mesto BB

MVO

2017-2018

3.1 Ciele a priority cieľovej skupiny: Rodina s deťmi a mládež
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Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
1.1 
Rozvoj 
terénnych 
a ambulant-
ných 
sociálnych 
služieb

1.1.1 
Zvýšenie 
počtu 
terénnych 
a ambulant-
ných 
sociálnych 
služieb

1.1.1.1 
Podpora a vytvorenie 
sociálnych služieb na 
báze IKT 

1.1.1.2 Transformácia 
denného stacionára na 
špecializované 
pracovisko s dennou 
formou pobytu

EŠIF   
               
200 000,- EUR

Mesto BB  

50 000,– EUR

2017-2018 G: 
Mesto BB

G: 
Mesto BB

2016-2018

1.1.1.3 Zvýšiť podiel 
sociálnych služieb 
poskytovaných v 
domácnosti o 10 % 

Mesto BB

EŠIF    

80 000,– EUR 

G: 
Mesto BB

MVO

2016-2020

Zvýšiť počet dobrovoľníkov – seniorov (svojpomocné skupiny)Cieľ č. 2

Priorita         Opatrenie      Aktivita                 Predpokladaný náklad         Časový                 Gestor /  
                                            / Zdroje krytia             harmongram        partneri
2.1 
Rozvoj 
dobro-
voľníctva u 
seniorov

2.1.1 
Vzdelávanie 
a osveta k 
dobro-
voľníctvu 
seniorov

2.1.2
Zvýšenie 
počtu 
dobro-
voľníckych 
ponúk pre 
seniorov a 
programov 
medzi 
generačnej 
spolupráce

2.1.1.1 Propagácia 
dobrovoľníctva medzi 
seniormi

2.1.1.2 Aktívne 
využívanie databázy 
Centra dobrovoľníctva 
seniormi

Dotácie štátu, 
Mesto BB, Granty
500,– EUR/ročne

Dotácie štátu, Mesto 
BB, Granty
500,– EUR / ročne

2016-2020 G: Centrum 
dobrovoľníctva
P: Mesto BB, denné 
centrá,  komunitné 
centrá, Univerzita 
tretieho veku UMB

G: Centrum 
dobrovoľníctva

2016-2020

2.1.2.1 Vytvorenie 
ponuky dobrovoľníckych 
aktivít vhodných pre 
seniorov 

Dotácie štátu, Mesto 
BB, Granty
2 000,-- EUR / ročne

G: Centrum 
dobrovoľníctva
P: MVO, organizácie 
poskytujúce SS  
zriadené regionálnou a 
miestnou 
samosprávou, školy, 
školské zariadenia

2016-2020

2.1.2.2 Vytvorenie 
programov medzi 
generačnej spolupráce s 
aktívnym zapojením 
seniorov

Dotácie štátu, 
Mesto BB, Granty
2 000,-- EUR / ročne 

G : Centrum 
dobrovoľníctva
P: MVO, organizácie 
poskytujúce SS 
zriadené regionálnou a 
miestnou 
samosprávou, školy,  
školské zariadenia

2012-2020

1.2 
Zabezpeče-
nie 
sociálnych 
služieb na 
komunitnej 
báze  

1.2.1 
Transformá-
cia zariadení 
SS na 
zariadenia na 
báze 
komunitnej 
starostlivosti

1.2.1.1 
Rekonštrukcia a 
modernizácia DOS 
Krivánska 16-26 
(zariadenie pre seniorov 
2x40 miest, špecializo-
vané zariadenie 2x40 
miest, denný a týždenný 
stacionár 40 miest

1.2.1.2 Priebežne 
monitorovať potreby 
seniorov (1 x ročne 
prieskum)

EŠIF
Mesto BB 

3 530 000,– EUR

Granty   
Mesto BB
               
10 000,– EUR 
(2 000,– EUR / ročne)

2018-2020 G: 
Mesto BB

G:
Mesto BB

2016 – 2020

Cieľ č. 1

3.2 Ciele a priority cieľovej skupiny: Seniori
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Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutieCieľ č. 3

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
3.1 
Podpora 
aktívneho 
starnutia

3.1.1 
Zvýšenie 
počtu 
programov 
aktívneho 
starnutia

3.1.1.1 
Zorganizovať  športovo- 
pohybové aktivity

3.1.1.2 Zvýšiť počet 
regeneračno-
rekondičných stredísk

Granty, Mesto BB   
5 000,– EUR 
(1 000,– EUR / 
ročne)

Mesto BB
15 000,– EUR

2016-2020 G: 
Mesto BB
MVO

G: 
Mesto BB

2016-2020

3.1.1.3 Zabezpečiť 
sieťovanie denných 
centier

Granty, Mesto BB                     
5 000,– EUR 
(1 000,– EUR / ročne)

G: 
Mesto BB

2016-2020

3.1.1.4 Podpora 
programov celoživot-
ného vzdelávania

UMB
70 000,-- EUR  

G: 
UMB

2017-2020

3.3 Ciele a priority cieľovej skupiny: Osoby so zdravotným 
 postihnutím

Rozšíriť ponuku služieb pre občanov so zdravotným postihnutím a ich rodinyCieľ č. 1

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri

Podpora inovatívnych typov služieb na komunitnej úrovniCieľ č. 2

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri

1.1 
Rozvoj 
terénnych a 
ambulant-
ných 
sociálnych 
služieb

1.1.1 
Zvýšenie 
počtu 
terénnych a 
ambulant-
ných služieb

1.2.1 
Podpora 
pre rodiny s 
deťmi so 
zdravotným 
postihnutím

1.1.1.1 
Vytvorenie služby 
včasnej intervencie

1.2.1.1 Zriadenie 
denného stacionára pre 
deti so ZP

Granty 
BBSK
Mesto BB

200 000,– EUR

Granty 
EŠIF

30 000,– EUR / ročne

2016-2020 G: 
Mesto BB 
BBSK
MVO

G:
Mesto BB
MVO

2017-2020

2.1 
Podpora 
samostat-
ného 
bývania

2.1.1 
Vytvorenie 
podmienok 
na bývanie

2.1.1.1 
Zabezpečenie sociálnej  
služby na podporu 
samostatnosti a 
nezávislosti s podporou 
komunitných služieb

EŠIF
Mesto BB
ŠFRB 

240 000,– EUR 
+ 30 000 EUR 
prevádzka

2017-2020 G: 
Mesto BB 
MVO
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Podpora aktivizácie a pracovného začlenenia občanov so ZPCieľ č. 3

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
3.1 
Podpora 
tvorby 
pracovných 
príležitostí

3.1.1 
Vytvoriť 
podmienky 
pre 
začlenenie 
osôb so ZP 

3.1.1.1 
Zriadenie centra
pracovnej
rehabilitácie

3.1.1.2 
Vytvorenie programu 
pre oceňovanie 
zamestnávateľov 
ústretových k zamest-
návaniu občanov so ZP

EŠIF 
ÚPSVaR

100 000,– EUR

Mesto BB, Granty

8 000,-- EUR

2017-2020 G: 
MVO
P:
ÚPSVaR 

G:
Mesto BB
zamestnávate-
lia
P:
ÚPSVaR 

2017-2020

Integrácia detí so ZP do vzdelávacieho systému na úrovni ZŠCieľ č. 4

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
4.1 
Podpora 
procesu 
integrácie 
detí so ZP do 
ZŠ

4.1.1 
Motivácia 
ZŠ k 
integrácii 
detí so ZP 
(oceňo-
vanie škôl) 

4.1.1.1 
Zvýšiť počet integro-
vaných detí so ZP do 
vyučovacieho procesu o 
5%

4.1.1.2 
Realizácia osvetových 
aktivít na zvyšovanie 
povedomia pracovníkov 
s ľuďmi  so ZP

Mesto BB              
Granty

2 000,– EUR / 
ročne

Mesto BB 
Granty

2 000,-- EUR

2017-2020 G: 
Mesto BB

G:
Mesto BB

2017-2020

Zvýšiť počet sociálnych služieb na komunitnej úrovni pre osoby 
v obtiažnych životných situáciáchCieľ č. 1

Priorita         Opatrenie            Aktivita     Predpokladaný náklad         Časový    Gestor / 
                                / Zdroje krytia             harmongram        partneri
1.1 
Rozvoj 
komunit-
ných 
sociálnych 
služieb

1.1.1 
Zvýšenie 
počtu 
terénnych a 
ambulant-
ných služieb

1.1.1.1 
Zriadenie občianskej 
poriadkovej hliadky v 
lokalitách so zvýšenou 
koncentráciou 
marginalizovaných 
rómskych komunít

1.1.1.2 Vytvorenie TSP 
pre prácu s ľuďmi bez 
domova

ÚPSVaR
Mesto BB 
Granty

80 000,– EUR

EŠIF
Mesto BB, ÚPSVaR

100 000,– EUR

2017-2020 G: 
Mesto BB
MVO
ÚPSVaR
Úrad splnomoc-
nenca vlády   pre 
rómske komunity

G:
Mesto BB
MVO
ÚPSVaR
Úrad splnomoc-
nenca vlády pre 
rómske komunity

2016-2020
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Vytvoriť možnosti vzdelávania v oblasti životných zručností 
aj v rámci prevencie obtiažnych životných situáciíCieľ č. 2

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
2.1 
Rozvoj 
neformálne-
ho 
vzdelávania 
životných 
zručnostií 

2.1.1 
Zvýšenie 
gramotnos-
ti pre osoby 
bez 
vzdelania

2.1.1.1 
Vytvorenie modulu 
aktivít neformálneho 
vzdelávania v oblasti 
životných zručností pre 
osoby ohrozené ťažkými 
životnými situáciami

EŠIF
Mesto BB

50 000,– EUR

2017-2020 G: MVO
P: Mesto BB
     ÚPSVaR

Vytvoriť možnosti dostupného bývania pre osoby v obtiažnych životných situáciáchCieľ č. 3

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
3.1 
Podpora 
samostat-
ného 
bývania

3.1.1 
Vytvorenie 
podmienok 
na bývanie 
pre ľudí v 
ťažkých 
životných 
situáciách

3.1.1.1 
Zabezpečenie sociálnej 
služby na podporu 
samostatnosti a 
nezávislosti s podporou 
komunitných služieb

EŠIF , Mesto BB            
(240 000,– EUR)
30 000,– EUR 
prevádzka
služieb  

2017-2020 G: Mesto BB
   

3.1.1.2
Podpora pre program 
svojpomocnej výstavby 
domčekov

EŠIF, Úrad splno-
mocnenca vlády 
pre rómske ko-
munity, Mesto 
BB,

2018-2020 G: MVO, Mesto BB

3.1.1.3
Vytvorenie vhodných 
podmienok pre 
poskytovanie sociálnych 
služieb na komunitnej 
báze, v prirodzených 
spoločenstvách 
organizačne podobných 
bežnej rodine

EŠIF, Mesto BB
240 000,– EUR

2019-2020 G: MVO, Mesto BB

Zvýšiť ponuku adekvátnych pracovných príležitostí pre občanov 
v obtiažnych životných situáciáchCieľ č. 4

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
4.1 
Podpora 
tvorby 
pracovných 
príležitostí

4.1.1 
Využivanie 
efektívnych 
nástrojov 
zamest-
návania

4.1.1.1 
Vytvorenie systému 
implementácie nástroja 
Sociálne zodpovedne 
orientovaného  
verejného obstarávania

4.1.1.2 Aktívne 
využívanie nástrojov 
APTP a zvýšiť počet 
participujúcich subjektov 
(resp. zamestnávateľov)

2% z celkového 
objemu 
zadaných VO 
charakteru 
využiteľného 
pre tento cieľ.

EŠIF
1 500 000,-- EUR

ŠR
75 000,-- EUR

2016-2020 G: Mesto BB

G: ÚPSVaR BB 2016-2020
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3.5 Ciele a priority cieľovej skupiny: Osoby aktívne v komunitách

Podpora integrovaných komunitných služiebCieľ č. 5

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
5.1 
Podpora 
rozvoja 
centier 
integrovanej 
zdravot-
no-sociálnej 
starostlivosti

5.1.1 
Rozšírenie so 
zameraním i na 
špecializované 
služby pre 
osoby so 
závislosťami a o 
osoby odkázané 
na zdravotnú 
starostlivosť

5.1.1.1 
Zriadenie nocľahárne a 
nízkoprahového 
denného centra v rámci 
siete pomoci osobám 
závislým a osoby 
odkázané na zdravotnú 
starostlivosť

EŠIF
Mesto BB

75 000,-- EUR
(700 000,-- EUR)

2017-2020 G: CPLDZ
     Mesto BB
     SČK

Podpora komunitného rozvojaCieľ č. 1

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
1.1 
Nastavenie 
vízie 
komunit-
ného 
rozvoja

1.2 
Rozvoj 
komunit-
ných centier

1.1.1 
Vytvorenie 
systémového 
nástroja pre 
komunitný 
rozvoj

1.2.1 
Skvalitnenie a 
rozšírenie 
podmienok 
pre komunit-
ný prácu

1.1.1.1 
Vypracovanie 
strategického dokumen-
tu pre komunitný rozvoj

1.2.1.1 
Rozšírenie siete 
nízkoprahových denných 
centier pre rodiny s 
deťmi v kombinácii s 
komunitnými centrami

Nadácie
EŠIF
Mesto BB

5 000,-- EUR

2016-2020 G: CKO
P: UMB
    Mesto BB

EŠIF
Granty

100 000,-- EUR

G: Mesto BB, 
MVO

2016-2020

Zvýšiť povedomie o komunitnom rozvoji a jeho význameCieľ č. 2

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
2.1 
Podpora 
informovano-
sti a osvety

2.1.1 
Podpora 
profesionál-
neho rozvoja 
pracovníkov 
pre komunit-
ný rozvoj

2.1.2 
Osveta v 
rámci témy 
komunitného 
rozvoja

2.1.1.1 
Vytvorená ponuka 
akreditovaných kurzov 
pre komunitný rozvoj

2.1.2.1 
Organizovanie 
formálnych a 
neformálnych komunit-
no-vzdelávacích aktivít 
pre širokú verejnosť

Nadácie
Mesto BB

2 000,-- EUR

Nadácie
EŠIF
Mesto BB

10 000,-- EUR

2016-2018 G: CKO
P: UMB, Mesto 
BB

G: Mesto BB, 
MVO
P: UMB

2016-2020
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Vytvoriť aktívnu sieť občianskych aktivít a ostatných sektorovCieľ č. 3

Priorita         Opatrenie            Aktivita      Predpokladaný náklad         Časový           Gestor / 
                                 / Zdroje krytia             harmongram              partneri
3.1 
Efektívne 
plánovanie 
občianskych 
aktivít 

3.1.1 
Zlepšenie 
podmienok pre 
sieťovanie 
subjektov 
venujúcim sa 
občianskym 
aktivitám

3.1.1.1 
Vytvorená dohoda 
odborných subjektov 
komunitného rozvoja o 
koordinácii sieťovania a 
využívania nástrojov 
sieťovania

Nadácie
EŠIF
Mesto BB

2 000,-- EUR

2017-2020 G: Rada MVO
P: Mesto BB
     UMB

3.1.1.2 
Vytvorená funkčná sieť 
subjektov venujúcich sa 
komunitným aktivitám v 
BB

Nadácie
Mesto BB

2 000,-- EUR

2017-2020 G: Rada MVO
     KC Sásová
     KC Fončorda
                 

KPSS mesta Banská Bystrica 2015 - 2020 Strategická časť



4   Implementačná časť



70

4.1 Monitoring a hodnotenie

Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS

Spôsob vyhodnocovania plnenia KPSSNávrh

Subjekt vykonávajúci kontrolu  Periodicita  Spôsob vykonania kontroly

Riadiaci výbor KPSS každoročne k 31.12. 
kalendárneho roka od 
2016 do 2020

Spracovanie informatívnej 
správy podľa navrhnutej 
tabuľky na každoročné monitor-
ovanie plnenia stratégie KPSS – 
podklady poskytnú všetky 
relevantné subjekty prostred-
níctvom partnerskej spolupráce. 

široká verejnosť počas platnosti KPSS na 
roky 2015-2020

Na oficiálnej webovej stránke 
mesta BB bude každoročne 
zavesená spracovaná 
informatívna správa o plnení 
stratégie KPSS. Občania budú 
mať možnosť pripomienkovať 
správu emailovo formou 
návratky. 

Mestské zastupiteľstvo každoročne v 1. kvartály 
kalendárneho roku od 
2016 do 2020

Na jednom zo zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v 1. 
kvartály kalendárneho roku 
bude predložená spracovaná 
informatívna správa Riadiacim 
výborom o plnení stratégie 
KPSS.  

Cieľová skupinaNávrh

Aktivita   Indikátor  2016      2017       2018       2019 2020

3.1.1.1 
Vytvorená dohoda 
odborných subjektov 
komunitného 
rozvoja o koordinácii 
sieťovania a využíva-
nia nástrojov 
sieťovania

Vytvorená dohoda 0 0 1 1 1
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Aktivita                                                                        Indikátor                             Požadovaná hodnota

71

4.2 Návrh indikátorov a požadovaných hodnôt aktivít

KPSS mesta Banská Bystrica 2015 - 2020 Implementačná časť

1.1.1.1 
Rozšírenie kapacity zariadení starostlivosti 
o deti do 3 rokov (o 50 miest)

Rozšírená kapacita 50

1.1.1.2 
Vytváranie podmienok na rozširovanie 
počtu Materských centier a podporovanie 
dostupnosti už existujúcich

Počet novovzniknutých 
Materských centier

2

1.2.1.1 
Skvalitnenie a zefektívnenie poskytovania 
služieb v MSDJ a zvýšenie kapacity služieb 
pre deti do 3 rokov veku

Kapacita služieb -

1.2.1.2 
Vytvorenie modelového programu a služieb 
ústretových k pracovnému, rodinnému a 
osobnému životu a zvýšenie zamestnanosti 
osôb s rodinnými povinnosťami.

Vytvorený modelový 
program

1

2.1.1.1 
Vytvorenie  nového štipendijného programu 
a fondu pre talentované deti a mládež zo 
sociálne slabšieho prostredia na 
voľnočasové aktivity

Vytvorený štipendijný 
program

1

3.1.1.1 
Vytvorenie systému implementácie nástroja 
Sociálne zodpovedne orientovaného 
verejného obstarávania

Vytvorený systém 1

3.1.1.2 
Aktívne využívanie nástrojov APTP a zvýšiť 
počet participujúcich subjektov (resp. 
zamestnávateľov)

Počet využívaných 
nástrojov APTP

8

3.1.1.3 
Podpora aktivít na zamestnávanie znevýhod-
nených UoZ

Počet aktivít -

1.1.1.1 
Podpora a vytvorenie sociálnych služieb na 
báze IKT 

Vytvorená služba 1

1.1.1.2 
Transformácia denného stacionára na 
špecializované pracovisko s dennou formou 
pobytu

Transformované 
pracovisko

1

1.1.1.3 
Zvýšiť podiel sociálnych služieb poskyto-
vaných v domácnosti o 2 % 

Zvýšené percento 
poskytovaných 

sociálnych služieb v 
domácnosti

o 2%
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Návrh indikátorov a požadovaných hodnôt aktivítNávrh

Aktivita                                                                        Indikátor                             Požadovaná hodnota

1.2.1.1 
Rekonštrukcia a modernizácia DOS 
Krivánska 16-26 (zariadenie pre seniorov 
2x40 miest, špecializované zariadenie 
2x40 miest, denný a týždenný stacionár 40 
miest

Zrekonštruované 
zariadenie/počet 

miest

1/2x40, 2x40, 
40

1.2.1.2 
Priebežne monitorovať potreby seniorov  
(1 x ročne prieskum)

Vytvorené a zrealizo-
vané monitorovanie

1x ročne

2.1.1.1 
Propagácia dobrovoľníctva medzi 
seniormi

Využívanie nástrojov 
informovanosti 

(web stránka mesta, 
Radničné noviny, 
newsletter Centra 
dobrovoľníctva)

áno

2.1.1.2 
Aktívne využívanie databázy Centra 
dobrovoľníctva seniormi

Počet 
dobrovoľníkov - 

seniorov

-

2.1.2.1 
Vytvorenie ponuky dobrovoľníckych 
aktivít vhodných pre seniorov 

Vytorená ponuka 1

2.1.2.2 
Vytvorenie programov medzigeneračnej 
spolupráce s aktívnym zapojením seniorov

Počet programov 3

3.1.1.1 
Zorganizovať  športovo-pohybové aktivity Počet športovo-

pohybových aktivít
2

3.1.1.2 
Zvýšiť počet regeneračno-rekondičných 
stredísk

Počet 
regeneračno-
rekondičných 

stredísk

z 2 na 3

3.1.1.3 
Zabezpečiť sieťovanie denných centier Počet zosieťovaných 

centier
6

3.1.1.4 
Podpora programov celoživotného 
vzdelávania

Počet podporených 
programov

3

1.1.1.1 
Vytvorenie služby včasnej intervencie Vytvorená služba 1

1.2.1.1  
Zriadenie denného stacionára pre deti so 
ZP

Zriadenie denného 
stacionára

1

2.1.1.1 
Zabezpečenie sociálnej služby na podporu 
samostatnosti a nezávislosti s podporou 
komunitných služieb

Počet bytových 
jednotiek

4
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Návrh indikátorov a požadovaných hodnôt aktivítNávrh

Aktivita                                                                        Indikátor                             Požadovaná hodnota

3.1.1.1 
Zriadenie centra pracovnej rehabilitácie Zriadené centrum 1

3.1.2.1 
Zvýšenie počtu pracovných miest pre 
občanov so ZP 

Počet pracovných 
miest

-

4.1.1.1 
Zvýšiť počet integrovaných detí so ZP do 
vyučovacieho procesu o 5%

Počet integrovaných 
detí so ZP

Zo 70 na 76

4.1.1.2 
Realizácia osvetových aktivít na zvyšo-
vanie povedomia pracovníkov s ľuďmi  so 
ZP

Počet 
zrealizovaných 

osvetových aktivít

2

1.1.1.1 
Zriadenie občianskej poriadkovej hliadky  
v lokalitách so zvýšenou koncentráciou 
marginalizovaných rómskych komunít

Zriadená 
hliadka/počet 

pracovníkov v jednej 
hliadke

1/2

1.1.1.2 
Vytvorenie TSP pre prácu s ľuďmi bez 
domova

Vytvorená TSP/počet 
pracovníkov

1/2

2.1.1.1 
Vytvorenie modulu aktivít neformálneho 
vzdelávania v oblasti životných zručností 
pre osoby ohrozené ťažkými životnými 
situáciami

Vytvorenie modulu 1

3.1.1.1 
Zariadenie samostatného bývania s 
podporou komunitných služieb  

Vytvorená služba 
samostatného 

bývania

1

3.1.1.2 
Podpora pre program svojpomocnej 
výstavby domčekov 

Vytvorený program 
podpory

1

3.1.1.3 
Vytvorenie vhodných podmienok pre 
poskytovanie sociálnych služieb na 
komunitnej báze, v prirodzených 
spoločenstvách organizačne podobných 
bežnej rodine

Definícia 
a vytvorenie 
podmienok

-

4.1.1.1 
Vytvorenie systému implementácie 
nástroja Sociálne zodpovedne oriento-
vaného verejného obstarávania

Vytvorený systém 1

4.1.1.2 
Aktívne využívanie nástrojov APTP a zvýšiť 
počet participujúcich subjektov (resp. 
zamestnávateľov)

Počet využívaných 
nástrojov APTP

8

5.1.1.1 
Zriadenie nocľahárne a nízkoprahového 
denného centra v rámci siete pomoci 
osobám závislým a osoby odkázané na 
zdravotnú staroslivosť

Zriadenie 
nocľahárne/centra

1
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Návrh indikátorov a požadovaných hodnôt aktivítNávrh

Aktivita                                                                        Indikátor                             Požadovaná hodnota

1.1.1.1 
Vypracovanie strategického dokumentu 
pre komunitný rozvoj

Vytvorený 
dokument

1

1.2.1.1 
Rozšírenie siete nízkoprahových denných 
centier pre rodiny s deťmi v kombinácii s 
komunitnými centrami

Zvýšiť počet 
nízkoprahových 

centier

z 2 na 3

2.1.1.1 
Vytvorená ponuka akreditovaných kurzov 
pre komunitný rozvoj

Vytvorená ponuka 1

2.1.2.1 
Organizovanie formálnych a neformálnych 
komunitno-vzdelávacích aktivít pre širokú 
verejnosť

Počet aktivít za rok 3

3.1.1.1 
Vytvorená dohoda odborných subjektov 
komunitného rozvoja o koordinácii 
sieťovania a využívania nástrojov sieťova-
nia

Vytvorená dohoda 1

3.1.1.2 
Vytvorená funkčná sieť subjektov venu-
júcich sa komunitným aktivitám v BB

Vytvorená sieť 1
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Záver 

 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica na obdobie rokov 2015 – 
2020 prioritne podporuje rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb, zosúladenie 
rodinného a pracovného života a lepšie začlenenie žien na trh práce, zameriava sa na pod-
poru tvorby pracovných príležitostí pre občanov ohrozených sociálnym vylúčením, na pod-
poru aktívneho starnutia a na rozvoj dobrovoľníctva.

 Oproti predchádzajúcemu komunitnému plánu sociálnych služieb dôraz sa kladie aj 
na komunitný rozvoj a bola zaradená aj nová cieľová skupina – osoby aktívne v komunitách. 
Prostredníctvom aktivít komunitného rozvoja vytvárame predpoklady pre rozvoj 
preventívnych programov, ktoré majú za cieľ predchádzať vzniku rôznych sociálno pato-
logických udalostí, ktoré v rámci sociálnych služieb následne riešime.

 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Banská Bystrica tvorí východiskový, stred-
nodobý dokument, ktorý vytvára predpoklady pre plánovanie, financovanie a časové 
zosúladenie rozvoja sociálnych služieb. Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2015 – 
2020 je otvorený, živý dokument, ktorý reaguje na zmeny a potreby obyvateľov  a celej 
komunity mesta Banská Bystrica. 

 Komunitný plán sociálnych služieb sa bude priebežne vyhodnocovať                                    
a prispôsobovať meniacim sa podmienkam, ktoré budú vyplývať z legislatívnych zmien, 
materiálno-finančného zabezpečenia a pod.  Konkrétne ciele a opatrenia budú upresňo-
vané a podrobne rozpísané v rámci ročných akčných plánov rozvoja sociálnych služieb.

       Mária Filipová
         Vedúca OSV MsÚ
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APTP – aktívna politika trhu práce

BB SK – Banskobystrický samosprávny kraj

CKO – Centrum komunitného organizovania

DeD – detský domov

DFNsP – Detská fakultná nemocnica s poliklinik-
ou

DOS – dom s opatrovateľskou službou

EAO – ekonomicky aktívne obyvateľstvo

EŠIF – Európske štrukturálne a investičné fondy

EU SILC - EU-Statistics on Income and Living 
Conditions (štatistické zisťovanie o príjmoch a 
životných podmienkach domácností krajín EÚ)

FO – fyzická osova

CHD – chránená dielňa

CHP – chránené pracovisko

IKT – informačné a komunikačné technoló
gie

IOM – International Organisation for Migration 
(Medzinárodná organizácia pre migráciu)

KC – komunitné centrum

KI – krízová intervencia

KPSS – komunitný plan sociálnych služieb

MPSVaR SR – Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny Slovenskej republiky

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej repub-
liky

MRK – marginalizované rómske komunity

MsÚ – mestský úrad

MVO – mimovládna organizácia

OAK – osoby aktívne v komunitách

OZP – osoby so zdravotným postihnutím

OOŽS – osoby v obtiažnych životných situáciách

OP – operačný program

OSV – Odbor sociálnych vecí

PPZ ÚHCP – Prezídium policajného zboru – 
Úrad hraničnej a cudzineckej polície

RDM – rodina s deťmi a mládež

RÚZV – Regionálny úrad verejného zdravot
níctva

SORO – sprostredkovateľský organ pod riadia-
cim orgánom

SPODaSK – sociálnoprávna ochrana detí a 
sociálna kuratela

SS – sociálna služba

SWOT – Strong, Weak, Opportunity, Threat 
(silné stránky, slabé stránky, príležitosti, 
ohrozenia)

SZU – Slovenská zdravotnícka univerzita

ŠF – štátny fond

ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania

ŠR – štátny rozpočet

ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej repub
liky

TSP – terénna sociálna práca

ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie

UMB – Univerzita Mateja Bela

UoZ – uchádzač o zamestnanie

UTV – Univerzita tretieho veku

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VO – verejné obstarávanie

VÚC – vyšší územný celok

ZP – zdravotné postihnutie

ZSP – základné sociálne poradenstvo
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