
Denné  centrum  Marína  a  Denné  
centrum Rozmarín
     V  prevádzke ASS , na Robotníckej 
č.12  sa nachádza Denné centrum Marína a 
Rozmarín   ( Klub  dôchodcov) .
V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne 
poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová 
činnosť. 
Tel.: 048/414 25 36, 048/433 07 34 

Budova prevádzky Robotnícka č.12

Zamestnanci  ASS  –  Opatrovateľská  
služba,  využívajú  svoje  profesionálne  
odborné vedomosti, zručnosti a skúsenosti -  
pozitívne  v  prospech  klienta  a  dodržiavajú  
zásady diskrétnosti,  taktnosti  a  dôvernosti  
informácií o klientoch.

Vstup  do ASS a Denného centra Marína a Denného  
centra Rozmarín

Adresa: Robotnícka 12
Banská Bystrica

Tel.: 048/414 24 73
       048/414 55 64

e-mail: assosl@stonline.sk
web: www.banskabystrica.sk

Podrobnejšie informácie získate aj 
na Klientskom centre Mestského 

úradu,ul.Československej armády 26 
v Banskej Bystrici  (tel. 048/4330 

777, 0800 14 15 14).

  ASS má zavedený systém 
    manažérstva kvality podľa normy 

              STN EN ISO 9001:2009.

   MESTO BANSKÁ BYSTRICA

AGENTÚRA SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB

Robotnícka ulica č. 12

Naša vízia:
 Každý človek je jedinečný, 

zraniteľný, má svoju hodnotu, 
dôstojnosť a právo na 

toleranciu a vierovyznanie.

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


Agentúra  sociálnych  služieb  – 
Opatrovateľská služba (ASS – OSL) 
patrí do siete zariadení sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Banská 
Bystrica  a  poskytuje  sociálne  služby 
občanom,  ktorí  sú  odkázaní  na  pomoc  inej 
fyzickej osoby  v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z  o sociálnych službách. 
Agentúra sociálnych služieb ponúka:

opatovateľská služba 
monitorovanie a signalizácia potreby 
pomoci - SOS Senior 
jedáleň (stravovanie) 

Kancelária  ASS, Robotnícka ul. č. 12 

Opatrovateľská  služba je  sociálna 
služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá  je 
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej 
stupeň odkázanosti je najmenej II v zmysle 
zákona  č.  448/2008  Z.z.  o  sociálnych 
službách. Je odkázaná na pomoc  pri úkonoch 
sebaobsluhy,  starostlivosti  o  domácnosť, 
sociálnych aktivitách a zabezpečení dohľadu. 

Veľkou  výhodou  opatrovateľskej 
služby je,  že  sa  poskytuje  v  domácnosti 
klienta  a  tým  mu  umožňuje  čo  najdlhšie 
zotrvať  v  jeho  prirodzenom  sociálnom 
prostredí.  Umožňuje  to  udržiavať  sociálne 
kontakty  a  vo  veľkej  miere  prispieva   k 
zvyšovaniu  kvality  života  aj  napriek 
odkázanosti na pomoc inej osoby.

Opatrovateľská  služba  sa  poskytuje 
terénnou  formou  počas  pracovných  dní, 
víkendov a sviatkov .

Sociálne  pracovníčky  ASS  –  OSL 
poskytujú  klientom  a  ich  rodinným 
príslušníkom základné sociálne poradenstvo.

Občan,  ktorý  požiada  o  posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu s vyznačením 
druhu  sociálnej  služby  -  opatrovateľská 
služba  a  bude  s  ním  uzatvorená  zmluva  o 
poskytovaní  opatrovateľskej  služby  musí 
mať v meste Banská Bystrica trvalý pobyt.

Monitorovanie a signalizácia potreby 
pomoci –  je v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z.  o  sociálnych  službách   sociálna  služba 
poskytovaná  fyzickej  osobe,  ktorá  má 
nepriaznivý  zdravotný  stav,  s  cieľom 
zabrániť  vzniku  krízovej  sociálnej  situácie 
alebo zabezpečiť jej riešenie.

Pre koho je sociálna služba určená ?

 Seniorom žijúcim osamotene■

 Osobám s rizikovým ochorením■
 Seniorom u ktorých je riziko pádu■
 Pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom■  

prostredí
 Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím■

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - 
signalizačné  zariadenie

Jedáleň - je v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách  sociálna služba.

 V jedálni sa poskytuje  stravovanie fyzickej 
osobe, ktorá :

nemá zabezpečené nevyhnutné 
podmienky na uspokojovanie 
základných životných potrieb, s 
trvalým pobytom v meste Banská 
Bystrica

nepriaznivý zdravotný stav (vyjadrenia 
od lekára alebo poberateľ plného 
invalidného dôchodoku),  s trvalým 
pobytom v meste Banská Bystrica

dovŕšila dôchodkový vek , s trvalým 
pobytom v meste Banská Bystrica




