
Klienti SSS môžu využívať aj ďalšie služby 
za  úhradu  podľa  cenníka  služieb  Mesta 
Banská Bystrica: 

– rehabilitácia,
– prepravná služba,
– požičiavanie kompenzačných pomôcok.

     SSS poskytuje sociálne služby v dvoch 
prevádzkach:

Budova prevádzky Na Uhlisku 1

Budova prevádzky na Ul. 9. mája 74

 Autonómia  a  jedinečnosť  seniora  je 
akceptovaná v plnom rozsahu s dôrazom na  
zvyšovanie pocitu dôstojnosti a spokojnosti.
  Želania a podnety seniorov sú v zariadení  
prioritou v každodennej práci s dôrazom   na  
etické  hodnoty   a  spoločensko-kultúrne 
normy.
 Senior  a  opatrovateľ  sú  v  partnerskom 
vzťahu.

Adresa: Na Uhlisku 1
Ul. 9. mája 74
Banská Bystrica

Tel.: 048/415 51 71
048/414 36 88

e-mail: sss.bb@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).

  SSS má zavedený systém 
    manažérstva kvality podľa normy 

              STN EN ISO 9001:2009.

   MESTO BANSKÁ BYSTRICA

STREDISKO 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zariadenie opatrovateľskej služby
a

Denný stacionár

Naša vízia:
Práve prežívaný okamžik je ten 
najdôležitejší v živote človeka.

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


Stredisko  sociálnych  služieb  (SSS) 
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. 

SSS  je  určené  hlavne  občanom 
s  poruchami  psychiky  od  počiatočných 
ľahších  foriem  až  po  ťažký  stupeň 
postihnutia - od pocitu osamelosti v prípade 
straty  životného  partnera,  zmenami 
osobnosti  občana,  ktoré  sa  prejavujú 
poruchami  pamäti,  stratou  schopnosti 
sebaobsluhy,  stratou  orientácie  v  čase  a 
priestore,  nepokojom,  skleslosťou, 
depresiou, agresiou, stratou slovnej zásoby, 
prekladaním  vecí,  bezcieľnym  chodením. 
Občania  s  takýmto  postihnutím  potrebujú 
celodennú pomoc,  ktorú im v SSS poskytnú 
kvalifikované opatrovateľky. 

Relaxačno-terapeutická miestnosť 
podľa holandskej koncepcie Snoezelen

SSS spája v sebe dva druhy zariadení:
– Zariadenie opatrovateľskej služby
– Denný stacionár.

Veľkou výhodou zariadenia je častý kontakt 
klientov  so  svojimi  blízkymi,  nakoľko  sa 
denne  (denný  stacionár)  alebo  počas 
víkendov  a  sviatkov  (zariadenie 
opatrovateľskej  služby)  vracajú  do  svojho 
prirodzeného  prostredia.  Umožňuje  im  to 
udržiavať  sociálne  kontakty  a  vo  veľkej 
miere prispieva    k zvyšovaniu kvality života 
aj napriek odkázanosti na pomoc inej osoby.

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje 
sociálne  služby  seniorom  týždennou 
pobytovou formou – počas pracovných dní od 
pondelka 6.00 hod do piatka 18.00 hod.

V  zariadení  opatrovateľskej  služby sa 
poskytuje:

– pomoc  pri  odkázanosti  na  pomoc inej 
osoby,

– sociálne poradenstvo,
– sociálna rehabilitácia,
– ošetrovateľská starostlivosť
– ubytovanie,
– stravovanie,
– upratovanie, pranie, žehlenie.

V  Zariadení  opatrovateľskej  služby  sa 
utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Výsledky tvorivej činnosti klientov

V Dennom  stacionári sa  poskytuje  sociálna 
služba v pracovné dni od 7.00 do 17.00 hod.
V Dennom stacionári sa poskytuje:

– pomoc  pri  odkázanosti  na  pomoc inej 
fyzickej osoby

– sociálne poradenstvo
– sociálna rehabilitácia
– stravovanie.

V  Dennom  stacionári  sa  zabezpečuje 
pracovná terapia a záujmová činnosť. 

Spoločenská miestnosť v SSS


