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Predhovor

Mimovládne organizácie sú v našej komunite mimoriadne

významnými subjektami, ktoré svojou činnosťou prispievajú
k zlepšovaniu kvality života našich občanov a to vo všetkých
oblastiach - v sociálnej oblasti,

kultúre,

cestovom

ruchu,

v oblasti športu, voľnočasových aktivít i ochrany životného

prostredia. Účelom adresára je priblížiť

činnosť jednotlivých

mimovládnych organizácií, a to odbornej i laickej verejnosti

a zvýšiť tak jej informovanosť o významnom pôsobení tretieho
sektora pri rozvoji nášho mesta. Veríme, že adresár vytvorí

predpoklady pre vzájomnú spoluprácu a vytváranie partnerstiev

mimovládnych organizácií s miestnou a územnou samosprávou

i štátnou správnou pri tvorbe a realizácií projektov súvisiacich so

zlepšovaním podmienok života v našej komunite.

Adresár sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sa vybrané

organizácie prezentujú formou krátkych prípadových štúdií.

Druhá časť tvorí zoznam neziskových organizácií na územmí
mesta Banská Bystrica, ktorý je rozdelený podľa oblastí ich

pôsobenia.

Myšlienku vytvorenia adresára iniciovalo Banskobystrické

združenie

podporovať

mimovládnych
a obhajovať

organizácií,
záujmy

ktorého

občanov

poslaním

je

a mimovládnych

organizácií pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica. Jeho
vydanie podporili jednotlivé mimovládne organizácie, ktoré sa

v adresári prezentovali formou krátkych prípadových štúdií,
a Mesto Banská Bystrica.
V úvode

chceme

vyjadriť

i poďakovanie

študentom

sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorí
aktívne pomohli pri zostavovaní zoznamu MVO.

Veríme, že adresár bude vhodnou inšpiráciou a zdrojom

informácií pre ľudí žijúcich v našej komunite i mimo nej.

PhDr. Alžbeta Gregorová

Adventist Development
and Relief Agency
Adventistická agentúra pre
pomoc a rozvoj
Sídlo:

Rakytovská 12, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

6.4.1993 (nadácia), 7.8.1997 (o.z.)

Kontakt:

tel.:

048/4102615

e-mail:

adra@adra.sk

www:

www.adra.sk

Kontaktná osoba:

Pavel Cimerman

Územná pôsobnosť:

Slovensko a okolité štáty

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Pomoc ľuďom a inštitúciám v núdzi, v dôsledku zlej sociálnej situácie alebo živelnej
pohromy, rozvojové programy.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Poslaním agentúry je odrážať Božiu lásku prostredníctvom súcitu a láskavých skutkov.
Väčšina aktivít organizácie smeruje ku detským domovom, sociálnym ústavom a špeciálnym

školám na Slovensku. Okrem toho pomáha konkrétnym rodinám v ťažkej sociálnej situácii.
Niekoľko projektov bolo v minulosti realizovaných aj v okolitých krajinách – Balkán, Ukrajina,

Rumunsko, Česká republika. Bola poskytnutá finančná pomoc krajinám postihnutým
prírodnou katastrofou – Turecko, Česká republika, Irán.

Úspešné projekty

ADRA každoročne organizuje letné pracovné tábory, kde

prostredníctvom jej členov – dobrovoľníkov, pomáha
sociálnym inštitúciám na Slovensku.

„Adráci“ realizujú

rekonštrukčné práce, úpravy interiérov a exteriérov, ktoré

sú nevyhnutné
a nie sú na ne
financie,
venujú

sa

obyvateľom

ale

aj

daných

inštitúcií.

V minulosti

sa

tábory konali v sociálnom ústave v Pohorelskej
Maši, v internátnej škole v Kremnici, vo viacerých
ústavoch

na

Orave,

v detskom

domove

v Adamovských Kochanovciach, v internátnej škole

v Spišskom Štiavniku. Slovenská humanitá rada udelila občianskemu združeniu ADRA cenu
Dar roka za aktivity v sociálnych inštitúciách.

Agentúra podporovaného
zamestnávania
Sídlo:

Robotnícka12, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

nezisková organizácia

Dátum registrácie:

19.6.2001

Kontakt:

tel.:

048 / 414 77 92 048 / 414 43 83

fax:

048 / 414 77 92

www:

www.apz.sk

e-mail:

apzbb@changenet.sk

Kontaktná osoba:

Mgr. Peter Barin, riaditeľ

Územná pôsobnosť:

okres Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Pomoc a podpora ľudí so zdravotným postihnutím pri hľadaní vhodného zamestnania,
pomoc zamestnávateľom pri hľadaní vhodných zamestnancov so zdravotným postihnutím

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Výber nezamestnaných a tvorba databáz občanov so zdravotným postihnutím , ktorí
majú záujem zamestnať sa,

Analýza trhu práce a ponuky trhu práce z hľadiska voľných pracovných miest pre

občanov s ŤZP a so ZPS,
Spolupráca

s

Informačno-poradenskými

strediskami

pri

KÚP

informačných centrách pre občanom so zdravotným postihnutím,

a

Poradensko-

Diagnostika klienta (občan s ŤZP a so ZPS)

Poskytovanie poradenstva pre zamestnávateľov v rámci problematiky zamestnávania

občana s ŤZP a ZPS na trhu práce -

Prieskum trhu práce z hľadiska voľného pracovného miesta pre občana s ŤZP a so ZPS,
výber vhodného pracovného miesta pre konkrétneho občana,

Umiestnenie občana s ŤZP a so ZPS na konkrétnom pracovnom mieste a vykonávanie

monitoringu v adaptačnej fáze

Návrh opatrení nevyhnutných k realizácii ďalších podporných opatrení pri pracovnom

uplatnení a umiestnení klienta na pracovisku

Vypracovanie systému a pravidelné vedenie evidencie každodenných činností agentúry

Sledovanie úspešnosti klienta na pracovisku a riešenie prípadných konfliktných situácií,
monitoring fungovania jednotlivých systémov v procese - poradenstva, diagnostiky,
podporných systémov pri zamestnaní sa. Monitoring a poskytovanie pracovnej

asistencie priamo na pracovisku klienta s cieľom udržania si pracovného miesta,
priebežné poradenstvo pre klienta až po vypracovanie individuálnej stratégie ďalšieho
kontaktu s klientom. Prevencia a poradenstvo zamestnaných klientom so ZPS a ZPS

s ŤZP pred stratou zamestnania, napr. z dôvodu personálnych nezhôd, zhoršeného

zdrav. stavu a pod.

Zabezpečenie špecifických foriem pomoci nevyhnutných pre úspešnosť umiestnenia
klienta na trhu práce, vyplývajúcich z individuálnej potreby intervencie a supervízie
klienta

v

konkrétnom

pracovnom

prostredí,

s dôrazom

komunikácie, pracovných zručností a nezávislosti na trhu práce.

na

aspekt

mobility,

Úspešné projekty

Pracovný príjem – nástroj nezávislosti (PP-NN) - Počas roku 2002 bola vybudovaná a

udržiavaná sieť partnerov na zabezpečenie týchto služieb – psychologické poradenstvo

(Centrum poradensko-psychologických služieb) – v priebehu starostlivosti bola realizovaná
spolupráca v prípade 3 klientov, sociálne poradenstvo (Mesto Banská Bystrica), Vzdelávanie,
rehabilitácia (Centrum voľného času) – spolupráca v prípade 3 klientov, supervízia (Asociácia

supervízorov a sociálnych poradcov) – uskutočnených 13 supervíznych stretnutí v rozsahu
38 hodín. Taktiež sa snažíme o korektný vzťah s orgánmi štátnej, verejnej správy a najmä
miestnej samosprávy (Mesto, Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Okresný úrad,

Sociálna poisťovňa).Pri riešení otázok spojených so zamestnávaním boli v prípade 9 klientov

zapojení do procesu aj rodinný príslušníci.V rámci spolupráce so zamestnávateľskými
subjektami za účelom vytvárania alebo zlepšovania podmienok pre zamestnávanie občanov so

ZPS boli a naďalej sú budované formy možnej spolupráce a snažíme sa o spoluprácu výhodnú

pre APZ, n.o. a taktiež – a to predovšetkým – pre zamestnávateľov. Za týmto účelom

poskytujeme poradenstvo, resp. pomoc pri vyhľadávaní konkrétnych zamestnancov, pomoc pri

zriaďovaní chránených pracovísk – chránených dielní, riešenie nepriaznivého stavu na
pracovisku a pod. V priebehu roka 2002 sme za týmto účelom aktívne spolupracovali s 8

zamestnávateľmi, participovali sme na príprave 4 podnikateľských plánov na zriadenie

chráneného pracoviska. Počet všetkých cielene kontaktovaných zamestnávateľov je 80, pričom
s 19 (23%) prebieha aktívna spolupráca, 46 (57%) oslovených zamestnávateľov prijali

poskytnuté informácie a predpokladá sa možná ďalšia spolupráca a 15 (18%) zamestnávateľov

odmietli služby APZ.

Projekt „Aktivizačno – motivačný program APZ BB“ bol zameraný na nezamestnaných
občanov so zdravotným postihnutím. Cieľom tohto projektu bolo poskytnúť nezamestnaným
občanom so zdravotným postihnutím základné informácie z oblasti legislatívnej, práce s PC

a internetom, chránených dielní, prijímacieho pohovoru a komunikácie. Najdôležitejším

zistením a výsledkom tohto projektu je, že nezamestnaný občania so zdravotným
postihnutím majú záujem o poskytovanie základných informácií z vyššie vymenovaných

oblastí, avšak je veľmi dôležité motivovať a aktivizovať nezamestnaných občanov so
zdravotným postihnutím k tomu, aby sa rozhodli absolvovať takýto druh vzdelávania.

Vyplýva to častokrát z ich situácie – sú dlhodobo nezamestnaní a majú rôzne pracovné

obmedzenia kvôli ich nepriaznivému zdravotnému stavu. Preto sa u nich často vyskytuje

frustrácia a apatia, čo v konečnom dôsledku vedie k neochote spolupracovať pri riešení ich

nepriaznivej situácie a s ich uspokojením sa s nepriaznivou situáciou. Po ich motivácii

a aktivizácii sa však nezamestnaní občania so zdravotným postihnutím postavili veľmi

pozitívne k prijímaniu pre nich nových a dôležitých informácii. Preto je dôležitým poznatkom
z tohto projektu zistenie, že pred

prácou s nezamestnanými občanmi so zdravotným

postihnutím je veľmi dôležitá ich motivácia a aktivizácia – treba na ňu klásť oveľa vyšší
dôraz ako pri práci s inými cieľovými skupinami (nezamestnaní občania bez zdravotného

postihnutia). Na základe týchto zis rôznych vzdelávacích aktivít pre občanov so zdravotným

postihnutím v budúcnosti pracovať na ich aktivizácii a motivácii.

Centrum dobrovoľníctva
Sídlo:

Komenského 21, 974 01Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

28.8.2002

Kontakt:

tel.

0907 130 817

www:

www.centrumdobrovolnictav.sk

e-mail:

cd@hangenet.sj

Kontaktná osoba:

Alžbeta Gregorová

Územná pôsobnosť:

Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Centrum dobrovoľníctva sa zameriava najmä na rozvoj dobrovoľníctva v regióne Banská
Bystrica medzi mladými ľuďmi.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Centrum dobrovoľníctva si pre naplnenie svojho poslania stanovilo tieto ciele:

● zvyšovať informovanosť a záujem ľudí všetkých vekových kategórií o problematiku

dobrovoľníctva, ● získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť, ● skvalitniť úroveň

manažmentu dobrovoľníckej práce v organizáciách, ● zabezpečiť servis dobrovoľníckej
práce

Hlavné aktivity Centra dobrovoľníctva sú:

propagačná a osvetová činnosť v oblasti dobrovoľníctva

servis dobrovoľníckej práce
školenia

a konzultácie

manažmentu dobrovoľníctva

pre

organizácie

z oblasti

publikačná činnosťv oblasti dobrovoľníctva

spolupráca s inými mimovládnymi organizáciami, štátnou správou, samosprávou
a médiami

Úspešné projekty:

Centrum dobrovoľníctva sa už niekoľko rokov aktívne podieľa na rozvoji dobrovoľníctva

v meste Banská Bystrica najmä medzi mldými ľuďmi. Za týmto účelom zorganizovalo v roku
2003 už šiesty ročník Dobrovoľníckej kampane, ktorá sa každoročne stretáva so záujmom

nielen mladých ľudí, ale aj mimovládnych organizácií.

V tom istom roku zorganizovalo CD výstvavu k Medzinárodnému dňu dobrovoľníkov
v Štátnej

vedeckej

knižnici

a ocenilo

aktívne

pracujúcich

dobrovoľníkov.

CD

sa

prostredníctvom vzdelávacích a konzultačných aktivít dlhodobo venuje aj zvyšovaniu kvality

práce MVO v práci s dobrovoľníkmi.

Centrum komunitného
organizovania
Sídlo:

Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

Dátum registrácie:

občianske združenie

1.1.2003, predtým od roku 1996 ako NDI a od roku
1999 ako Občania v akcii – Centrum komunitného
organizovania

Kontakt:

tel/fax:

048/412 38 80

e-mail:

ckobb@cko.sk

www:

www.cko.sk

Kontaktná osoba:

Ľuboš Vrbický

Územná pôsobnosť:

celoslovenská

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Komunitné organizovanie a podpora sociálno-ekonomických a rozvojových procesov na
lokálnej úrovni.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Centrum komunitného organizovania (CKO) podporuje a presadzuje aktívnu účasť občanov
v procesoch verejného rozhodovania, napomáha občanom pri formulovaní a obhajobe ich

prirodzených záujmov. Vytvára platformu pre efektívnu spoluprácu medzi občanmi, verejnou

správou a podnikateľským sektorom pri všestrannom rozvoji komunít.
Programy CKO:

1. Rozvoj veľkokapacitných mestských sídlisk

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju sídliskových komunít, ktorý
napĺňame prostredníctvom:
•

diagnózy sídliskového prostredia

•

mapovania vývojových trendov

•

zapájania občanov do procesov verejného rozhodovania

•

vytvárania partnerstiev medzi občanmi, verejnou správou a podnikateľským

sektorom
•

tvorby vízií a realizácie plánov udržateľného rozvoja komunít.

2. Rozvoj rómskych komunít

Hlavným cieľom programu je napomôcť k všestrannému rozvoju rómskych komunít, ktorý
napĺňame prostredníctvom:
•
•
•

diagnózy rómskych komunít

zapájania Rómov do procesov verejného rozhodovania;
vytvárania komunitných centier

•

servisu

poskytujúceho poradenstvo v otázkach bývania, zamestnania,

vzdelávania, práva
•

organizovania

a sprostredkovania

tréningov

nevyhnutné potreby obyvateľov komunít
•

a školení

reflektujúcich

posilňovaním kultúrnej identity rómskeho etnika.

3. Služby

Hlavným cieľom je poskytovať občanom, verejnej správe a podnikateľskému sektoru služby,

ktoré napomôžu zvýšiť kvalitatívnu aj kvantitatívnu úroveň občianskej participácie na
verejnom rozhodovaní. Poskytujeme:
•
•

konzultácie

tréningy a školenia

•

sprostredkovanie externých poradenských a školiacich aktivít

•

organizovanie a facilitovanie rôznych typov verejných stretnutí, diskusných
fór a vyjednávaní

•

organizovanie a vedenie plánovacích procesov v komunitách

Spoločným menovateľom pri celkovom programovom zameraní CKO je úsilie budovať

vzájomné porozumenie a spoluprácu medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom

komunít.

Osobitným klientom CKO je združenie Občania v akcii, ktorému CKO poskytuje organizačný,
metodický a technický servis pri napĺňaní jeho poslania.

Centrum vzdelávania
neziskových organizácií
Sídlo:

Tajovského 51, 974 01Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

14.09.1998

Kontakt:

tel.

048/ 4137 811

fax

048/ 4137812

e-mail:

info@cvno, cvno@cvno,

www:

www.cvno.sk

Kontaktná osoba:

Danica Hullova

Územná pôsobnosť:

Slovensko

Oblasť činnosti a cieľová skupina

CVNO je vzdelávacia organizácia, ktorá má za sebou niekoľko ročné skúsenosti v oblasti
tvorby a riadenia projektov. Služby CVNO využívajú predstavitelia neziskových organizácií,
verejnej správy (Úrad vlády, ministerstvá, miestna a regionálna samospráva, úrady práce),
stredných a vysokých škôl, podnikatelia, zástupcovia RRA a BIC.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Zámerom CVNO je adaptovať zahraničné skúsenosti na domáce podmienky pri hľadaní

efektívnych projektových riešení v oblasti rozvoja regiónov. Aktivity CVNO:

1. inovácia, príprava a realizácii ekonomického a manažérskeho vzdelávania prostredníctvom
akreditovaných vzdelávacích programov vzdelávacích programov,

2. spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi pri hľadaní nových foriem vzdelávania,
výmene lektorov a príprave nových vzdelávacích projektov,

3. vývoj študijných a iných podporných materiálov pre potreby vzdelávacích programov

4. poskytovanie poradenskej, konzultačnej a expertíznej činnosti pre manažérov rozvojových

programov

Úspešné projekty

vzdelávanie a poradenstvo pri tvorbe a riadení projektov - akreditované vzdelávacie
bloky

zamerané na celý okruh tém týkajúci sa prípravy projektov pre EÚ fondy,

projektová angličtina pre projektových manažérov, akreditované rekvalifikačné kurzy
(160 hodín) – Tvorba projektov; krátkodobé tréningy (1 až 3 dni): príprava projektov,
tvorba rozpočtov, práca s formulármi, partnerstvá, monitoring, hodnotenie projektov,
fundraising (získavanie finančných prostriedkov), logické rámce

Projektová škola EÚ (2002), ročný vzdelávací projekt pre zástupcov neziskovcýh
organizácií a samospráv pri tvorbe projektov

Medzinárodné projekty (2001 – 2004), Socrates, Leonardo

Monitoring projektov pre Delegáciu EK (2002)

Divadlo z Pasáže
Sídlo:

Horná strieborná 25, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

25.9. 1996

Kontakt:

tel. /fax:

048/412 47 82

e-mail:

divpasaz@hotmail.com

www:

www.divadlozpasaze.sk

Kontaktná osoba:

Viera Dubačová, umelecká riaditeľka

Územná pôsobnosť:

Banskobystrický kraj

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Tvorba a hranie divadelných predstavení, v ktorých sú hercami dospelí ľudia s mentálnym

postihnutím.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Divadelná: divadlo je založené na spolupráci profesionálnych umelcov s ľuďmi s mentálnym
postihnutím na báze integrácie.

Integračná: Zaradenie ľudí s mentálnym postihnutím do mimoústavného života formou ich
vlastnej špecifickej umeleckej výpovede.

Sociálna: Poskytovanie nevyhnutnej asistencie ľuďom s mentálnym postihnutím. Ktorú
vykonávajú

asistenti,

ktorí

dobrovoľníkmi Divadla z Pasáže.

sú

zamestnancami,

externými

zamestnancami

alebo

Poradenská: V oblasti poznania životných možností, ktoré existujú pre týchto ľudí. Súčasťou
je aj poradenstvo pre rodičov, rodinných príslušníkov, pracovníkov sociálno-vzdelávacích

inštitúcií a študentov pomáhajúcich profesií.

Úspešné projekty :

Divadlo z Pasáže je občianske združenie, ktoré pôsobí v Banskej Bystrici už deviatu sezónu a

ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím.

Za obdobie od nášho vzniku sme naštudovali 8 inscenácií, natočili celovečerný hraný film „Z
denníka jedného vagóna“, 4 televízne dokumenty v spolupráci so Slovenskou televíziou, TV
Markíza

a

Českou

televíziou.

Zorganizovali

sme

v Banskej

Bystrici

prvý

ročník

medzinárodného divadelného festivalu: „Arteterapia, teória a prax v krajinách Vyšehradu“ a
zorganizovali internú divadelnú prehliadku. Oslovili sme niekoľko desiatok tisíc divadelných

a televíznych divákov všetkých vekových kategórií, zúčastnili sem sa medzinárodných

festivalov a divadelných prehliadok v Dánsku, Lotyšsku, Českej republike ( Praha, Brno,

Ostrava, Slavičín, Zlín) a na Slovensku.

Pred troma rokmi sme začali so vzdelávaním našich hercov, ktoré je ich prípravou na
zamestnávanie a samostatný život. Podieľali sme sa na vzniku neziskovej organizácie DOM,

ktorej cieľom je vytvorenie chráneného bývania pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím
a sme spoluzakladateľmi Agentúry podporovaného zamestnávania v Banskej Bystrici.
V októbri roku 2003 sme otvorili Denný stacionár pri Divadle z Pasáže.

Denný stacionár pri
Divadle z Pasáže
Sídlo:
Forma:

Horná strieborná 25, 974 01 Banská Bystrica
nezisková organizácia

Dátum registrácie:

26.8.2003

Kontakt:

tel./fax:

Kontaktná osoba:

Mgr. Ivana Pisoňová, riaditeľka

Územná pôsobnosť:

Banskobystricky kraj

e-mail:

048/412 47 82

divpasaz@hotmail.com

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Denný stacionár je plnohodnotnou alternatívou k tradičnej ústavnej starostlivosti (

poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu vymedzenom zákonom), ktorý poskytuje zatiaľ 15

dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím priestor, v ktorom sa môžu naplno realizovať,
pracovať, tvoriť a pripravovať sa na zamestnanie a samostatný život.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
-

poskytovanie asistenčných služieb dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím

Ochrana ľudských práv a základných slobôd

Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
-

výchova a príprava na samostatný život a zamestnávanie dospelých ľudí s mentálnym
postihnutím

-

poskytovanie poradenstva dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodine za
účelom integrácie do spoločenského procesu

-

zabezpečovanie voľnočasových aktivít ľuďom s mentálnym postihnutím

Úspešné projekty

Za najväčší úspech považujeme samotné založenie Denného stacionára, pretože napriek

plánovanej decentralizácii poskytovania sociálnych služieb je stále problém založiť podobné

zariadenie na neštátnej úrovni. Denný stacionár ďalej od svojho vzniku prebral vzdelávacie

aktivity Divadla z Pasáže, v rámci ktorých pripravuje dospelých ľudí s mentálnym

postihnutím na zamestnávanie a samostatný život.

INTEGRA – Centrum
prevencie v oblasti siekt
Sídlo:

Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

9. 5. 2000

Kontakt:

tel.

048/413 56 29

e-mail:

integra@pobox.sk

www:

www.slovanet.sk/integra

Kontaktná osoba:

Mgr. Ivana Škodová

Územná pôsobnosť:

banskobystrický kraj + Slovenská republika

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Cieľom o.z. INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt je venovať pozornosť sociálnopatologickým javom v spoločnosti a prevencii vzniku rôznych závislostí u detí, mládeže aj

dospelých na základe poznatkov psychologických, pedagogických, medicínskych, právnych

a sociologických vied. Prednostne sa zameriava na komplexnú primárnu, sekundárnu

a

terciálnu prevenciu v oblasti zhubných kultov a siekt a pôsobenia psychickej manipulácie.

Svoje ciele v tejto sfére dosahuje poskytovaním informácií, poradenstva, pomoci a ochrany
pred psychickou manipuláciou a pôsobením zhubných kultov a siekt.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

poskytovanie informácií a poradenstva pri riešení
dospelých v oblasti zhubných

problémov detí, mládeže aj

kultov a siekt uplatňovaním psychologických,

poradenských, pedagogických, a resocializačných metód;

publikačná a vydavateľská činnosť zameraná na osvetu a informovanie verejnosti;

vzdelávacie, tréningové a školiace aktivity pre odborníkov, dobrovoľníkov aj širokú
verejnosť - organizovanie seminárov, výcvikov, workshopov, prednášok, konferencií;

prieskumné a výskumné projekty mapujúce aktuálne problémy spoločnosti v oblasti
sociopatogénnych javov a pôsobenia zhubných kultov a siekt;

získavanie aktuálnych informácií a systematické budovanie

databanky informácií

a odbornej knižnice zameranej na deštruktívne a manipulatívne spoločenstvá;

riešenie aktuálnych problémov súvisiacich s pôsobením deštruktívnych skupín
dosahovať spoluprácou so štátnymi aj mimovládnymi organizáciami a inštitúciami;

Úspešné projekty:

Projekt podporený Komunitnou nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica:
Klub dobrovľníkov spojený so socálno-psychologickým výcvikom
Projekt podporený NPOA v programe PHARE:

Poradenské a informačné centrum s telefonickou linkou dôvery.

v spolupráci s CPPS – PDZ, Dolná Strieborná 2, 974 01 Banská Bystrica

každý utorok a štvrtok od 16.00 do 20.00 hodiny Tel: 048/415 23 26

Integrácia postihnutého
dieťaťa
Sídlo:

Kollárova 55 (budova Detského integračného centra),
97401 Banská Bystrica

Forma:

Dátum registrácie:
Kontakt:

občianske združenie
13.1.2000
tel:

0905/824380

e-mail:

bibiana_n@hotmail.com

www:

www.dicbb.sk

Kontaktná osoba:

Mgr. Bibiana Novakovová

Územná pôsobnosť:

Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Sociálna oblast. Deti a mládež s postihnutím.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Založenie občianskeho združenia Integrácia postihnutého dieťaťa inicioval odborný tím

Detského integračného centra v Banskej Bystrici za účelom podpory sociálnej integrácie

postihnutých, hendikepovaných i postihnutím ohrozených detí a mládeže.
Aktivity organizácie

poradenské služby pre rodičov postihnutých detí v rámci spoločných stretnutí

organizovanie spoločných rekondično-rehabilitačných pobytov pre postihnuté a
postihnutím ohrozené, ale aj intaktné deti a ich rodičov

relaxačné cvičenia pre rodičov i všetkých ostatných

ľudí, ktorí sa starajú o postihnuté deti

spolupráca s organizáciami zaoberajúcimi sa
podobnou problematikou

Úspešné projekty

Vlak pomoci deťom (2000) - rekondično-rehabilitačný

pobyt v Ľubochni za finančnej podpory KN ZM v Banskej

Bystrici. Spolupráca s OZ MOSTY v Žiari nad Hronom pri

realizácii rekondično-rehabilitačného pobytu v Taliansku,
Bibione (2003). Spolufinancovanie zariadenia

novovytvorenej Integrovanej triedy pre deti s narušenou
komunikačnou schopnosťou v MŠ pri Detskom

integračnom centre v Banskej Bystrici. Organizovanie školenia špeciálnej metodiky “Tréning
fonematického uvedomovania podľa Eľkonina” pre učiteľky MŠ v Banskej Bystrici a okolí v

spolupráci s Dialógom, spol. s r.o. v Bratislave.

Organizácia voľnočasových aktivít pre postihnuté deti a mládež (MDD, karnevaly) v
spolupráci s DIC, OZ PONS.

Jaffa Gate Forum
Sídlo:

Nám. SNP 7, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

9.11.1999

Kontakt:

tel./fax:

048/412 3010

e-mail:

jaffagate@in.slovanet.sk

www:

www.jaffagateforum.sk

Kontaktná osoba:

Mária Koláriková

Územná pôsobnosť:

regionálna

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Občianske združenie JAFFA GATE FORUM (ďalej JFG) je nezisková organizácia, ktorá vznikla z
iniciatívy ľudí, ktorí sú, alebo sa cítia byť najrozličnejšími cestami spätí s kultúrou a životom

krajín Blízkeho východu. JFG je otvorené pre všetkých, ktorí chcú spoznávať kultúru, jazyky,

náboženstvá, umenie a prírodné krásy blízkovýchodných krajín a sú otvorení pre dialóg.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Združenie napomáha rozvoju priateľstva, tolerancie, poznania, porozumenia a spolupráce

medzi Slovenskom, Európou a krajinami Blízkeho východu. Činnosť združenia ja zameraná
taktiež na budovanie kvalitného infocentra a knižného fondu a pracuje ako informačné,

propagačné

a vzdelávacie

centrum,

ktoré

zhromažďuje

a triedi

informácie

spojené

s krajinami Blízkeho východu. JGF je oficiálne akreditovaná ako vysielajúca organizácia
programu Európskej únie MLÁDEŽ. Tento program je najväčším komunitárnym programom

EÚ, ktorého cieľom je neformálne vzdelávanie mladých ľudí.

Úspešné projekty

Kurzy arabčiny a hebrejčiny pre začiatočníkov a pokročilých v rozsahu 40 a 50 hodín

Výstava umeleckých fotografií „IZRAEL – krajina troch náboženstiev“, realizovaná
v mestách Lučenec, Košice, Banská Bystrica. 12 000 návštevníkov

Súťaž detí v kreslení „IZRAEL – krajina troch náboženstiev“. Táto súťaž bola
sprievodnou akciou k výstave a vybrané práce sa použili na výrobu nástenného
kalendára s tématikou „Významné sviatky monoteistických náboženstiev“. Podporené
Ministerstvom školstva

Séria prednášok na tému: „Spolužitie troch monoteistických náboženstiev“
Chanuka – židovský sviatok svetiel

Séria prednášok Naprieč kultúrami: /Postavenie ženy v Islame, Káhirské vône
a Sinajská púšť, Rodina a vzťahy v arabskom svete, Jeruzalem križovatka kultúr,

Život beduínov na Sinaji, Cesty k stredovekej filozofii, Stretnutie Európskej

a moslimskej kultúry, Život v kibucoch, Život kresťanov v Sýrii, Chasidizmus
v strednej Európe, Holokaust/.

Festival Naprieč kultúrami realizovaný v októbri 2002 v Banskej Bystrici

Diskusné fórum: Represálie – reč minulosti, Benefičný koncert Jozefa Doda Šošoku
V rámci programu EÚ MLÁDEŽ sme vyslali dobrovoľníkov do viacerých krajín

Junior Achievement Slovensko
Mládež pre budúcnosť
Sídlo:

Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Kontakt:

tel.:

048/4126013

e-mail:

paulus@jasr.sk

Územná pôsobnosť:

celoslovenská

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie
prostredníctvom praktických programov. Prepojenie s podnikateľským sektorom

a profesionálny prístup dáva študentom príležitosť eticky sa rozhodovať a orientovať

v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením do pracovného procesu. Programy

podporujú ekonomické a podnikateľské myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre
zamestnanosť mládeže.
PROGRAMY

Základy podnikania

Aplikovaná ekonómia
GLOBE, EuroGLOBE
MESE

SÚŤAŽE

Veľtrhy študentských spoločností

Mladý líder

Horúca téma roka

Konferencia mladých lídrov

Banky v akcii

Team SAP

Poznaj svoje peniaze

Manažérske hry

Manažérsky vzor

Vitajte v našom regióne

Globálny etický program

Nápad pre môj región

Podnikanie v cestovnom ruchu
e- Ekonómia

Manažérske hry

1 program
4 zapojené
školy
80 študentov

1992

Banky v akcii
WWW stránka študentských spoločností

11 programov
10 celosleovenských súťaží
1 105 zapojenýc škôl
20 461 študentov

2004

Koala
Sídlo:

Farma Suchý Vrch 153, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

7.2.1997

Kontakt:

tel.:

e-mail:

Kontaktné osoby:

www:

0905 653 031, 0905 726 916
koala@changenet.sk

www.changenet.sk/koala

Ing. Dušan Hromada, PhDr. Klára Giertlová

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Sme skupina vytrvalých optimistov, ktorí sa rozhodli venovať svoj voľný čas a energiu aj

dobrovoľníckej práci. Ako občianske združenie sme boli zaregistrovaní 7. 2. 1997.

Vo svojom úsilí vytrvávame teda už viac ako 7 rokov a všetky kroky, ktoré sme doteraz

urobili, nás približujú k nášmu cieľu – vybudovať v extraviláne Banskej Bystrice výcvikovorehabilitačné a

integračné stredisko

pre ľudí so zdravotným
postihnutím. Získali

sme starú budovu a v
súčasnosti ju

rekonštruujeme na

moderné, ekologické
pracovno-

rehabilitačné a

agroturistické centrum.
Stredisko
týmto

umožní

ľuďom

objavovať a využívať

svoj ľudský i pracovný

potenciál, pričom budú
svojou prácou prispievať k poskytovaniu reštauračných a ubytovacích služieb návštevníkom
regiónu.

Toto všetko bude potvrdzovať našu skúsenosť, že aj ľudia s postihnutím chcú a môžu byť

spoločnosti užitoční.

Kresťanské centrum
nepočujúcich na Slovensku
Sídlo:

Nám. SNP 14, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

27. 5. 1992

Kontakt:

tel./fax.:

048/415 31 36

e-mail:

kcn@bb.psg.sk

www:
Kontaktná osoba:

Erika Sukupová

Územná pôsobnosť:

celé Slovensko

www.kcns.sk

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Oblasť činnosti sa zameriava hlavne na sociálnu prevenciu a sociálne poradenstvo pre

nepočujúcich. Cieľovou skupinou sú nepočujúci všetkých vekových kategórií (deti, mládež,

dospelí) na celom Slovensku

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:
KCNS sa vo svojich cieľoch snaží:

pomôcť nepočujúcim na Slovensku harmonicky sa rozvíjať v oblasti duchovnej,

duševnej, telesnej a spoločenskej na kresťanských princípoch

spoločne s nepočujúcimi riešiť ich problémy cez zabezpečenie sociálnej prevencie
a poradenstva

napomáhať členom nájsť a zaujať plnohodnotné miesto v živote a v spoločnosti

odstraňovať informačné a komunikačné bariéry

pomôcť a sprevádzať nepočujúcich na ich ceste životom bez rozdielu vyznania viery

Hlavné aktivity:
-

zabezpečenie sociálno-právneho poradenstva
duchovná služba pre nepočujúcich – sväté omše v posunkovom jazyku, sväté prijímanie

a uzavieranie sviatosti manželskej v posunkovom jazyku
-

klubové stretnutia – nepočujúci z celého Slovenska majú možnosť stretnúť sa každý
mesiac po sv. omši v klube (na stretnutí – posedenie, besedy, rozhovory s odborníkmi)

-

sociálno-rehabilitačné výlety pre dospelých nepočujúcich

výlety a poznávacie zájazdy pre nepočujúce deti a mládež – deti plnohodnotne

využívajú svoj voľný čas, rozširuje sa im obzor poznania
-

odborné stretnutia rodičov a rodičov nepočujúcich detí

-

vydávanie informačného časopisu GAUDIUM – časopis pre nepočujúcich v jednoduchej

-

kurzy posunkového jazyka – pre všetkých, ktorých zaujíma život nepočujúcich a chcú

reči distribuovaný pre čitateľov (počujúcich aj nepočujúcich) po celom Slovensku

sa naučiť posunkový jazyk

Kultúrne združenie
Rómov Slovenska
Sídlo:

Golianova ul. 10, 974 01 Banská Bystrica
Sídlo komunitného centra: NA HRBE č. 16, B.Bystrica

Forma :

občianske združenie

Dátum registrácie:

14. marca 1994

Kontakt:

tel./fax č. :
e- mail:

www:
Kontaktná osoba:

048/4148552, 0905 740 849
kzrsr@stonline.sk

www.kzrsr.sk

Mgr. Jonášová Helena – štatutárna zástupkyňa
Mgr. Bučková Andrea- programová manažérka

Územná pôsobnosť:

regionálna

Oblasť činnosti a cieľová skupina

na základe povolenia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (Bratislava) od
roku 2002 poskytujeme sociálne poradenstvo a vykonávame terénnu prácu
a sociálnu prevenciu najmä v rodinách s maloletými deťmi.

realizovanie voľno-časových aktivít (doučovanie, klubové aktivity podporujúce rozvoj

vedomostí, zručností, kreatívnosti atď.)

organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rámci

príležitostných sviatkov

programy podpory a rozvíjania kultúrnej etnicity

realizácia vzdelávacích a tréningových programov cielených na komunitný rozvoj,

posilnenie flexibility pri hľadaní si zamestnania, rozvoj sociálnych a spoločenských

zručností, gender problematiku v intenciách riešenia rodovej nerovnosti
a nerovnocenného partnerstva

Našou cieľovou skupinou sú Rómovia zo sociálne vylúčených komunít žijúci na nízkom socio
-kultúrnom stupni v regióne Banská Bystrica

Hlavné poslanie:

prispieť k riešeniu problémov v spolužití rómskej a nerómskej populácie, k riešeniu
špecifických situácií rómskej menšiny prostredníctvom aktivít a služieb im

zodpovedajúcich, a k postupnej integrácii rómskeho obyvateľstva do spoločnosti

posilňovať rozvoj komunitnej práce

programovými aktivitami rozvíjať a upevňovať participáciu Rómov v zlepšovaní ich
životnej úrovne s dôrazom na zvnútornenie občianskych potrieb podieľať sa na
veciach verejných

Úspešné projekty:

Školiaci tréning pomocných terénnych pracovníkov - Cieľom tohto projektu bolo
vyškoliť nezamestnaných Rómov

vo veku od 20- do 45 rokov , ktorí

vykonávať terénnu sociálnu prácu v regióne Banská Bystrica a Krupina.
riešenie problémov cieľovej skupiny s dôrazom
k samostatnému riešeniu vlastnej životnej situácie.

budú

na ich aktivizáciu a prípravu

realizovanie preventívnych opatrení, ktoré zabránia príčinám vzniku, prehlbovania,

alebo opakovania nepriaznivých situácii.

posilnenie spolupráce s orgánmi štátnej správy
znižovanie sociálneho napätia v spoločnosti

projekt Archa - Obsahom tohoto projektu bolo implementovanie terénnej sociálnej
práce v rómskych komunitách u rodín kde pretrváva nízky sociálny status
v mestských častiach Banskej Bystrice – Senici a Cementárenskej ulici.

projekt Zapáľme svetlo: Cieľovú skupinu tvorili rómske dievčatá a ženy z rómskej

lokality Šobov (Banská Štiavnica). Náš projekt bol zameraný na rozšírenie škály

sociálnych a spoločenských zručností, vedomostí v oblasti tém domáceho násilia,

sexuálnej a rodovej identifikácie a tém trojitej diskriminácie rómskych žien. Cieľom
bolo stimulovať dievčatá a ženy k uvedomeniu a pomenovaniu problémov a k

otvorenej diskusii. Projekt smeroval aj vytypovaniu si potenciálnych aktivistiek
a participantiek. Tie by mali postupom času byť schopné samostatného prístupu –

čiže od identifikácie problémov cez načrtnutie stratégií riešenia k vypracovaniu
projektu a následnej koordinácii.

Komunitná nadácia
Zdravé mesto
Sídlo:

Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

nadácia

Dátum registrácie:

11.11.1994

Kontakty:

tel./fax:

048/ 415 60 59

tel.:

048/ 415 17 41

mobil:

0908 48 48 89

www:

www.knzm.sk

e-mail:

knzm@knzm.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Beata Hirt, správca nadácie

Územná pôsobnosť:

okresy Banská Bystrica, Zvolen

Oblasť činnosti:

prostredníctvom udeľovania grantov rôznym lokálnym mimovládnym organizáciám,
školským zariadeniam a občianskym iniciatívam pomáhame pomáhať iným
podporujeme dobrovoľné aktivity a spoluprácu v komunite

vytvárame podmienky a mechanizmy pre miestnych darcov tak, aby bol dar použitý

podľa záujmu darcu a zároveň bol efektívne využitý na riešenie lokálnych potrieb, či

príležitostí v komunite

Hlavné poslanie:

zvyšovanie kvality života a zlepšovanie životného prostredia v regióne miest Banská
Bystrica, Sliač, Zvolen

posilňovanie sociálneho kapitálu

oživenie a rozvoj miestneho darcovstva a filantropie

Úspešné projekty:

V priebehu celej svojej činnosti nadácia podporila celkom 849 regionálnych projektov
v celkovej sume 6,9 milióna korún. Nadácia spravuje finančné prostriedky 15 darcovských

fondov v hodnote 1,6 milióna korún.

Komunitná nadácia Zdravé mesto je členom Asociácie komunitných nadácií Slovenska,

Banskobystrického

združenia

neziskových

organizácií,

Fóra

donorov,

Transatlantic

Community Foundation Network, Višegrádskej siete komunitných nadácií

V posledných rokoch naša nadácia spolupracuje s českými, chorvátskymi, kosovskými,

litovskými, rumunskými, srbskými, ukrajinskými a ďalšími partnermi pri zakladaní
organizácií komunitného typu v ďalších európskych krajinách.

Nádej deťom
Sídlo:

Horná Strieborná , 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

16.4.1998

Kontakt:

tel.:

048/413 0698

fax.:

048/415 1789

Kontaktná osoba:

Územná pôsobnosť:

e-mail:

info@oznd.sk

www:

www.oznd.sk

Štefan Náther

miestna

Oblasť činnosti

Výchova a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých , práva detí, voľnočasové aktivity, terénna

komunitná práca v sociálne vylúčených komunitách

Poslanie organizácie

Naša činnosť vznikla ako reakcia na akútny problém našej spoločnosti. Začiatkom 90 –tych
rokov bolo mnoho rómskych rodín deložovaných do náhradných bytov, pretože kvôli strate

zamestnania prestali platiť nájomné. Postupom času sa k nim pridali aj nerómske rodiny,

ktoré boli deložované do náhradných bytov. Ťažko sa vyrovnávali so zložitou situáciou
a neboli ju schopní bez pomoci iných riešiť. V takomto neprimeranom prostredí vyrastajú

deti. Poslaním združenia je pomáhať rómskym, sociálne slabým a neprispôsobivým rodinám

pri rovnomernom rozvoji osobnosti detí v telesnej, duševnej i duchovnej oblasti v ich živote.

Úspešné projekty
Od roku 1999 realizujeme program
zameraný na predškolskú prípravu detí

priamo v ich prirodzenom prostredí. Deti,
ktoré prešli týmto programom neboli

preradené do Špeciálnej základnej školy,
ako sa to stávalo bežne po minulé roky
hneď v prvom ročníku.

Od roku 2002 participujeme spoločne s deťmi na projekte „Práva detí“. Výsledkom je vydaná

brožúrka s rovnakým názvom, kde deti pracovali na obsahu a kreslili piktogrami

k jednotlivým právam. Brožúrka obsahuje aj kontaktné čísla a miesta, kde sa môžu deti

obrátiť s dôverou o pomoc.

Projekt „Babinec“ od 2002 je zameraný na
rodinnú výchovu, ktorý má okruhy tém:

Úlohy a roly v rodine, plánované rodičovstvo,
rozpočet v rodine, zdravá výživa, hygienické
návyky,
režim
dňa,

vývinové
štádia

dieťaťa

a jeho potreby.

Žena v rodine a v spoločnosti od 2003 pomáha svojimi

aktivitami ženám na od tabuziovanie tém (napr. možnosti
antikoncepcie, rozhodovanie o financiách, budúcnosti
svojich detí a domáce násilie).
Ich

deti

sú

zapojené

do

našich

vzdelávacích

a voľnočasových programov a 3 z nich nám pomáhajú

a sami seba nazývali asistentky čo svedčí o ich záujme

spolupracovať.

Životné

zručnosti

paria

k aktivitám

od

začiatku práce s cieľovou skupinou, kde sa

vzdelávajú napr.Písanie životopisu, žiadostí,

varenie, zodpovednosť, ako povedať Nie
a iné.....

Spolupráca s UMB v B.B. najskôr začala s KETM no v minulom roku spolupracujeme aj
s budúcimi pedagógmi ako aj so sociálnymi pracovníkmi cez možnosť realizovať v našom
OZ prax.

NÁŠ DOMOV - SÁSOVÁ
Nezávislá občianska iniciatíva
Sídlo:

ZŠ Magurská 16, 974 11 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

12.04.1999

Kontakt:

telefón+ fax:

048/417 7888

e-mail:

nds@pobox.sk

Kontaktná osoba:
Územná pôsobnosť:

Ing. František Paluška, štatutárny zástupca NOI

Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Podnecovanie a podpora účasti občanov (mládeže) na verejnom dianí v rámci komunity
sídliska.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

tlmočenie názorov a požiadaviek obyvateľov sídliska orgánom samosprávy,
vyjadrovanie sa ku investičným a organizačným zámerom na území sídliska,

spolupráca s ostatnými občianskymi združeniami a inými mimovládnymi
organizáciami,

aktivity ku zlepšovaniu životného prostredia na sídlisku.

Úspešné projekty:

kampaň za dokončenie rozostavanej polikliniky
na sídlisku,

pomoc writterom pri legálnej tvorbe graffiti na

sídlisku,

dobudovanie viacúčelového športového

areálu na Rudohorskej ul. 25,

súťaž medzi školami sídliska v zbere
plastového odpadu.

Návrat

Sídlo:

Bratislava, Šancova 42, 811 05 Bratislava
Banská Bystrica, Komenského 21, 974 01 Banská
Bystrica

Forma:

Kontakt:

Kontaktná osoba:

občianske združenie

telefón+ fax:

048/414 38 97

mobil:

0907 51 8180

e-mail:

navratbb@changenet.sk

www:

www.navrat.sk , www.adopcia.sk

Mgr. Dana Žilinčíková

Územná pôsobnosť:

banskobystrický kraj

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

problematika náhradného rodičovstva - adopcia, pestúnstvo, profesionálne náhradné
rodičovstvo

sociálne a psychologické poradenstvo a pomoc v oblasti náhradného rodičovstva

vyhľadávanie a asistencia pri umiestňovaní detí v náhradných rodinách

sociálna terénna práca a poradenstvo pre rodiny s deťmi v náhradnej rodinnej
starostlivosti

obhajoba záujmov dieťaťa/aktívna advokácia

tvorba a manažment svojpomocných profesijných, medziprofesijných aj
medzisektorových skupín (v oblasti rodiny)

príprava tvorby medzisektorových a medziprofesijných sietí – poradenstvo,
konzultácie, manažment a supervízia,

individuálna a skupinová príprava na náhradné rodičovstvo
vedenie svojpomocných skupín náhradných rodičov

poradenstvo, konzultácie a supervízia pre zmeny v starostlivosti o klientov v oblasti
rodiny

monitoring služieb pre rodiny v danom regióne

rozvoj ľudských zdrojov (tréningy, zážitkové programy, výcviky , semináre pre

náhradných rodičov, profesionálov v téme, študentov, dobrovoľníkov, komunity)
infolinka nielen o adopcii 0907 80 80 80
interaktívne internetové poradenstvo
lobbing

publikačná činnosť (publikácie a filmy s tematikou náhradného rodičovstva)
aktívna práca s verejnou mienkou (kampane, práca s novinármi…)

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Prioritou o.z. Návrat je prispievať k vytváraniu tolerantnej občianskej spoločnosti, v ktorej

bude systém starostlivosti o opustené, osirelé a inak ohrozené deti postavený na rodinných
modeloch.

Poskytujeme priamu pomoc opustených deťom pri hľadaní náhradnej rodiny a následne
sociálne, psychologické a

pedagogické poradenstvo a
služby pre náhradné rodiny.
Aktívne spolupracujeme so

štátnou správou, médiami aj
širokou verejnosťou na zmene

systému starostlivosti o opustené

deti a obhajujeme najlepší záujem
dieťaťa.

Úspešné projekty

Putovná výstava fotografií a

novinárska súťaž „Najlepšie je
s mamou a otcom“

Vydanie knihy o obhajobe

záujmov detí: Dlhá cesta domov
Kampaň: Hľadá sa mama, oco
(mediálna kampaň a literárna
súťaž pre deti)

Filmy o problematike náhradného
rodičovstva (Ne)chcené deti

Občania v akcii
(OvA)
Sídlo:

Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica

Dátum registrácie:

1.12.2002

Kontakt:

e-mail:

info@ova.sk

www:

www.ova.sk

Forma:

občianske združenie

Kontaktná osoba:

Jaroslav Huba

Územná pôsobnosť:

celoslovenská

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Občianske združenie Občania v akcii je tvorené sieťou sídliskových skupín na členskom

princípe. V Banskej Bystrici do tejto siete patria tri sídliskové organizácie a to OvA-Podlavice

očami Podlavičanov, OZ Za dôstojnú Radvaň a OvA-Sásovčania pre Sásovú. Členmi týchto

občianskych organizácií sú aktívni obyvatelia z daného sídliska, ktorí chcú spolupracovať na
rozvoji svojej komunity.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Poslaním OZ Občania v akcii je posilňovanie občianskeho vedomia, zvyšovanie vplyvu

občanov pri verejnom rozhodovaní na všetkých úrovniach, aktívne vstupovanie do
rozhodovacích procesov, ktoré sa

týkajú ich oprávnených záujmov, ako aj prinášanie

alternatívnych návrhov a riešení konkrétnych problémov a potrieb občanov na miestnej,
regionálnej a celoštátnej úrovni. Všetky aktivity jednotlivých sídliskových organizácií na

území

mesta

Banská

Bystrica

smerujú

k skvalitňovaniu

života

obyvateľov

žijúcich

a vychovávajúcich svoje deti na sídliskách ako je Sásová, Radvaň či Podlavice, aby sa aj naše

sídliská premenili na príjemné prostredie plné zelene, s miestami na oddychovanie či šport.

Zároveň prostredníctvom svojich aktivít občianske skupiny posilňujú budovanie občianskej
spoločnosti na miestnych úrovniach. Hlavné témy, s ktorými občania na lokálnych, ale aj

národnej úrovni zápasia, sú najmä transparentnosť verejných procesov a s tým spojené
potláčanie

korupcie

a klientelizmu,

prístup

k informáciám,

presadzovanie

myšlienok

demokracie a participatívnych prístupov v plánovacích a rozhodovacích procesoch ako aj
obhajoba práv minoritných skupín.

Sú to témy, ktoré odrážajú hlboké problémy našej

spoločnosti, riešenie ktorých predstavuje dlhodobé úsilie občianskych iniciatív a organizácií.
Všetky projekty OvA sú zamerané na budovanie občianskych kapacít tak, aby občania boli

pripravení preberať zodpovednosti za riešenie problémov svojich komunít.
Tento cieľ chceme naplniť najmä:

Posilňovaním občianskych lídrov konkrétnymi príkladmi občianskej participácie
Spoločným

hľadaním

možností

riešenia

občianskych

problémov

a zvyšovania

občianskeho vplyvu a transparentnosti v rozhodovacích procesoch na lokálnych
i národnej úrovni

Výmenou skúseností a úspešných príkladov občianskeho aktivizmu
Hľadaním

možností

na

s podnikateľským sektorom

spoluprácu

s verejnou

a štátnou

správou

ako

aj

OK klub
Sídlo:

Kynceľová 45, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

nezisková organizácia

Dátum registrácie:

20.09.2000

Kontakt:

tel.:

048-4143889, 0907-431 597

e-mail:
Kontaktná osoba:

jana.orlicka@stonline.sk

RNDr. Jana Orlická

Oblasť činnosti:

Financovanie rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt na úrovni širokej umeleckej
bázy regiónu, predovšetkým v oblasti jazzovej a swingovej hudby

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

získavanie a poskytovanie finančných prostriedkov hudobným telesám pre
reprezentáciu mesta a štátu na medzinárodných jazzových podujatiach

organizovanie kultúrno-umeleckých stretnutí zameraných na podporu všeobecnej
regionálnej kultúry

finančná podpora odborného vedenia a rozvoja mladých talentov
organizovanie koncertov pre mládež v oblasti jazzu

financovanie nákupu a opravy hudobných nástrojov a hudobnej techniky
finančná podpora pri výrobe zvukových nosičov jazzových telies

Úspešné projekty

Od svojho zaregistrovania, 19.09.2000, má OK klub, n.o. pod
svojou

záštitou

organizovanie

niekoľkých

desiatok

spoločenských hudobných večerov v duchu swingovej a jazzovej
hudby, zároveň sa spolupodieľala na organizovaní 6. a 7. ročníka
Medzinárodného dixielandového festivalu v Banskej Bystrici.

Hudobné telesá, ktoré spolupracujú s organizáciou, majú za
sebou desiatky výchovných koncertov v regióne, spoluprácu
s „Klubom anonymných alkoholikov“ psychiatrického oddelenia
Trstená

a Centra

drogových

závislostí

NsP

F.D.Roosvelta

v Banskej Bystrici, kde sa každoročne podieľajú na tvorbe výročného kultúrneho programu.
V rámci napĺňania činnosti organizácie, táto financuje každoročne reprezentáciu vynikajúcich

regionálnych jazzových telies na zahraničných festivaloch a prehliadkach. Organizácia sa
spolupodieľa na financovaní snímania CD nosičov kapiel a telies, s ktorými spolupracuje. OK

klub, n.o., finančne obhospodaruje technické a reprezentačné vybavenie spolupracujúcich
jazzových telies. Výsledkom je nielen široká klientela záujemcov o jej činnosť, ale aj

vynikajúce výkony telies, s ktorými spolupracuje.

Playgroup
Podlavice
Sídlo:

Závoz 1, 97409 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

december 2002

Kontakt:

telefón:

048/4139466

e-mail:

playgroupbb@stonline.sk

www:

www.materskecentra.sk

Kontaktná osoba:

Janka Ťažárová

Územná pôsobnosť:

regionálna

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Centrum nielen pre mamičky s deťmi chce svojím zameraním a činnosťou napodobniť
„PLAYGROUPS“, ktoré už roky úspešne fungujú v miestnych komunitách Anglosaských krajín,
napr. v Austrálii. Playgroup vytvara priestor pre rodiny a umoznuje: organizovane sa
stretavat, konzultovat problemy s odbornikmi, vzdelavat sa a nadobudat nove zrucnosti...

Kapacita klubu je zatiaľ obmedzená, preto je vhodné konzultovať pri záujme návštevy
vedúcu Playgroup-u. Programové možnosti: Organizované vedenie detí, desiata detí, dialóg

v coffe time, individuálne zamestnanie detí, spoločne trávené chvíle pri kolektívnych hrách

Hlavné poslanie a aktivity
organizácie:

Vytvarame priestor, aby sa materstvu
a rodine prinavratila jeho dolezitost

v spolocnosti, radíme tym, ktori chcu
zalozit centra podobne Playgroupom.

Playgroup fungoval ako neformalna
obcianska

skupina

v Podlaviciach

v Banskej Bystrici od r. 2000. Stretavaju
sa tu ludia, najma matky s detmi od 6

mesiacov do 6 rokov. Centrum dava

zenam na materskej dovolenke moznost prezit tento cas tvorivo a zmysluplne. Playgroup
venuje velku pozornost detom, ktore v spolocnosti svojich vrstovnikov dostavaju zaujimavy,
podnetny a bezpecny priestor pre volny aj organizovany program.Spolupracujeme s:

Agentúrou podporovaného zamestnávania, Centrom dobrovoľníctva. Ďakujeme za finančnú

podporu: Komunitnej nadácii Zdravé mesto B. Bystrica a nadácii Ekopolis ETP Slovensko z
programom

Tvoja

Zem

ďalším

podporovateľom

myšlienky

Playgroup-u

Podlavice:

Občianskej iniciatíve Podlavice očami Podlavičanov, všetkým, čo venujú svoj čas pre šírenie

tejto myšlienky centier podobných Playgroupom nielen v Austrálii, na Slovensku – ale na
celom svete.

PONS, o.z.
Sídlo:

Námestie Š.Moysesa 2B, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Kontakt:

tel:

048/4175239

e-mail:

noskojan@orangemail.sk

Dátum registrácie:

10. 4. 2000

Kontaktná osoba:

MUDr. Ján Nosko

Územná pôsobnosť:

Banská Bystrica

Poslanie organizácie

Občianske združenie PONS vzniklo za účelom vytvorenia podmienok pre dôstojný život a

vzdelávanie detí a mladistvých s viacnásobným postihnutím, s cieľom dosiahnuť ich

maximálnu možnú integráciu do života našej spoločnosti, s možnosťou poskytnutia

sebarealizácie aj po ukončení vzdelávacieho procesu.

Prostriedkom k tomu je vytvorenie polyfunkčného integračného centra s organickými

súčasťami:

•centrum voľného času
•špeciálne – pedagogická časť s

prepojením na chránené pracoviská

Úspešné projekty:
•

fungujúce Centrum voľného
času pre postihnutých pri

Gymnáziu na Mládežníckej ulici
v Banskej Bystrici
•

každoročne - organizácia

denných letných integračných táborov pre postihnuté deti
•

organizácia plaveckých výcvikov, karnevalov a
výletov pre postihnuté deti

•

spolupráca s OZ podobného zamerania

Pro-Konzervatórium, n.f.
Sídlo:

Skuteckého 27, Banská Bystrica

Forma :

neinvestičný fond

Dátum registrácie:

28.8.1997

Kontakt:

tel.

048/4124656,

fax:

048/4124656

www:

www.konzjlbbb.sk

Kontaktná osoba:

Buckulčíková Marta

Územná pôsobnosť:

miestna

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Neinvestičný fond Pro-Konzervatórium, n.f.je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom

je rozvíjať hudobný a tanečný talent mladých ľudí.

Sprostredkováva, organizuje a finančne podporuje koncerty študentov pre verejnosť, zájazdy
do zahraničia, účasť študentov na štátom nedotovaných súťažiach a festivaloch.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

podpora aktivít Konzervatória J.L.Belu zameraných na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a pomoc pri organizácii a finančnom zabezpečení kultúrnych

verejno-prospešných školských a mimoškolských podujatí.

umožnenie účasti študentov školy na domácich i zahraničných interpretačných
súťažiach a festivaloch.

pomoc pri zabezpečení lepšieho materiálneho vybavenia školských umeleckých

súborov pre realizáciu umeleckých aktivít

iniciovanie aktivity študentov v prospech neinvestičného fondu, napr. výchovné
koncerty, vystúpenia a koncerty pre verejnosť a pod.

Úspešné projekty :

Každoročne sa podarí prostredníctvom neinvestičného fondu zorganizovať 35-40 koncertov
alebo verejných vystúpení študentov Konzervatória J.L.Bellu.

Už sa stalo každoročnou

tradíciou, že v predvianočnom období realizujeme sériu Predvianočných koncertov pre

verejnosť. V roku 2002 najúspešnejším projektom bol „Prorok RAK“- premiéra opery na

motív ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského s hudbou slov. skladateľa Igora Dibáka. Na

premiére a repríze v Štátnej opere v Banskej Bystrici účinkovali študenti – speváci,

inštrumentalisti a tanečníci v réžii Martina Geišberga. V roku 2003 prostredníctvom

neinvestičného fondu mohli študenti Konzervatória reprezentovať našu republiku na
Medzinárodnom festivale speváckych zborov MUDI CANTANT v Olomouci, kde získali dve
zlaté a jednu striebornú medailu.

Rada pre poradenstvo
v sociálnej práci
Sídlo:

Centrum RPSP- Františkánska 2, 811 01 Bratislava
Pracovisko RPSP Banská Bystrica – Kukučínova 3, 974
01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

18. augusta 1997

Kontakt:

tel./fax:

O48-4144494

e-mail:

rpsp.bb@stonline.sk

www:

www.rpsp.sk

Kontaktná osoba:

PhDr. Slavomír Krupa, PhD., ThLic.Jozef Brenkus, PhD.

Územná pôsobnosť:

celoslovenská

Oblasť činnosti:

Individuálne poradenstvo pre občanov a subjekty pôsobiace v sociálnej sfére
Monitoring kvality služieb v zariadeniach sociálnych služieb
Spracovanie sociálnej analýzy regiónov a obcí

Akreditované vzdelávanie pre jednotlivcov a zariadenia
Systematické vzdelávanie pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby so

-

zameraním na kvalitu
-

Základy kvality sociálnych služieb a ich implementácia v praxi

-

Individuálne programy rozvoja osobnosti
Vzdelávanie

-

a výcvik

pre

pracovníkov

v priamom

v predchádzaní a zvládaní agresívneho správania
Základy

-

opatrovateľskej

starostlivosti

pre

kontakte

pracovníkov

s klientom
pracujúcich

v opatrovateľských službách

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Víziou RPSP je zvýšenie kvality života občanov (hlavne občanov so špecifickými potrebami

a starších

občanov)

v nepriaznivých

životných

situáciách.

RPSP

túto

víziu

napĺňa

prostredníctvom poradenstva, vzdelávania, ale aj terénnej a komunitnej sociálnej práce.

Úspešné projekty:

Chránené bývanie pre miestnu komunitu občanov s postihnutím v Banskej Bystrici,
s podporou Nadácie Ekopolis.

Participácia na projekte Kvalitné sociálne služby. V rámci projektu sa skúmala kvalita

sociálnych služieb formou komparácie kritérií a štandardov sociálnych služieb so

sociálnou situáciou, kde sú služby poskytované. Výstupom z projektu sú publikácie
RPSP – Kvalitné sociálne služby I., (2000), Kvalitné sociálne služby II., (2003).

Regionálna Organizácia Mentálne
postihnutých
Banská Bystrica
Sídlo:

Radvanská 23, 974 05 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

30.7.1993

Kontakt:

tel.č.

Územná pôsobnosť:

širší región

Kontaktná osoba:

Zdenek Ružínyi

048/4164358

Oblasť činnosti a cieľová skupina

ROMP je dobrovolné, svojpomocné, záujmové a neziskové združenie rodičov s mentálne
postihnutými deťmi.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Hlavným postaním ROMP je integrácia osob s mentálním postihnutím do společnosti. Za

týmto účelom organizujeme rehabilitačno-rekreačnú činnost a mimoústavné rekreačnné

vyžiti počas prázdnin.

Úspešné projekty

Ozdravné rekondično-integračné pobyty v Kováčovej (už 7. rok) pre 36 osôb.

Oslavy MDŽ, MDD, 1. mája, Mikuláša a štvrťročne oslavy menín a okrúhlych narodením.

Naše Motto:

„Nikdy nevieš koľko váži bremeno, ktoré nosíš“

o.z. ROSA –

fond na

podporu zdravého
psychického vývinu dieťaťa
Sídlo:

Štefánikovo nábrežie 2, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

20.10.2000

Kontakt:

tel.č.

048/4124537

email:

ozrosa@post.sk

Kontaktná osoba:

Ivana Ladomerská

Územná pôsobnosť:

okres Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Zameriava svoje úsilie na podporu zdravého psychického vývinu dieťaťa a na oblasť ochrany
práv detí vo všetkých sférach spoločenského života. Pomáha pri vytváraní ideových

a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti.
Cieľovú skupinu tvoria deti vo veku 3-15 rokov

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Činnosť OZ nadväzuje na činnosť pedagogicko-psychologickej poradne v BB, ktorú
rozširuje.

Formou

individuálnych,

podporuje nasledovné oblasti:

skupinových,

klubových

alebo

táborových

aktivít

starostlivosť o deti so špecifickými poruchami učenia na prvom aj na druhom

stupni ZŠ

starostlivosť o deti s poruchami správania na prvom a druhom stupni ZŠ

šírenie osvety v oblasti primárnej prevencie negatívnych sociálnych javov
prevencia násilia a drogových závislostí v základných školách v okrese B. B.

Úspešné projekty:

Reedukačný letný tábor pre deti s poruchami
učenia

a správania

ktorého cieľom je:

na

prvom

stupni

ZŠ,

y zlepšenie čitateľských zručností a zvýšenie

kvality písomného prejavu, y iniciovať zmenu

postoja k výchovno-vzdelávaciemu procesu, y
posilniť sebavedomie detí

y

zlepšiť vzťahy

v detských kolektívoch. Tábor sa v roku 2003
už uskutočnil deviaty krát.

V septembri 2003 bol zriadený Klub Kamarát. Je to spoločenstvo detí (staršieho školského
veku) s prvkami rizikového osobnostného a sociálneho vývinu navštevujúcich druhý stupeň

ZŠ v okrese Banská Bystrica. Klub má za cieľ: y naučiť deti prijímať zodpovednosť za svoje
správanie, y

dať im príležitosť vyskúšať si nové formy správania, y umožniť získať od

rovesníkov informácie o sebe, y zlepšiť sa v komunikácii y zmysluplne využívať voľný čas.

Slovenská akademická
informačná agentúra - SAIA
Sídlo:

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

nezisková organizácia

Dátum registrácie:

1.1.1992

Kontakt:

tel./fax.:

048/413 78 10

email:

saiabb@isternet.sk

www:
Kontaktná osoba:

www.saia.sk

Ing. Eva Kašpárková, koordinátorka akademických
programov, regionálne pracovisko Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Poradenstvo o štúdiu v zahraničí a mobilitné programy pre študentov, vysokoškolských
učiteľov a vedeckých pracovníkov.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie

Poslaním SAIA, n.o. je programami a službami posilňovať občiansku spoločnosť a

napomáhať internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. SAIA vznikla v marci 1990 z
iniciatívy pracovníkov zahraničného oddelenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky ako

reakcia na nové porevolučné možnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania.

Štatút nezávislej neziskovej organizácie SAIA získala 1. januára 1992. V roku 1993 rozšírila

svoje aktivity o služby pre mimovládne organizácie doma i v zahraničí. Tento program
ukončila v roku 2003. Od roku 2004 SAIA poskytuje špeciálne služby aj pre vedeckých

pracovníkov v rámci mobilitného centra. V súčasnosti SAIA realizuje svoje programy a

ponúka služby okrem Bratislavy aj v regionálnych pracoviskách v Banskej Bystrici, Nitre,
Košiciach, Prešove a Žiline.

Úspešné projekty

Akademické mobility - Informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí a o

štipendijných programoch, výberové konania na štipendijné pobyty v zahraničí, prijatia

zahraničných štipendistov MŠ SR na študijné a výskumné pobyty v SR. Organizovanie
seminárov pre VŠ zamerané na akademické mobility, informačných dní o možnostiach štúdia

v zahraničí a o štipendijných programoch pre študentov stredných a vysokých škôl.

Vydávanie publikácií o štúdiu v zahraničí a mesačníka Bulletin SAIA.

Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní - Program zameraný na podporu
spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vzdelávania, vysokého školstva, ako aj
vo výskumnej oblasti.

CEEPUS – Národná kancelária - výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia.

Mobilitné centrum pre vedeckých pracovníkov –ERA-Slovensko - poskytuje pomoc

zahraničným a slovenským vedeckým pracovníkom a vytvára systém, ktorý umožňuje prístup

k aktuálnym informáciám a osobnú asistenciu vedeckým pracovníkom a ich rodinám.

Slovensko-švajčiarske združenie
pre rozvoj cestovného ruchu
Sídlo:

Tajovského 10, 974 00 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

1. 10. 1997

Kontakt:

Tel. a fax:
e-mail:

Kontaktná osoba:

Územná pôsobnosť:

048/4152782
peter.patus@umb.sk

Peter Patúš

celoslovenská

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu,

poradenská a konzultačná činnosť v cestovnom ruchu,
príprava projektov na čerpanie štrukturálnych fondov v cestovnom ruchu,
publikačná činnosť,

praxe pre študentov v zahraničí.

Cieľové skupiny: mestá a obce, podnikatelia v cestovnom ruchu, združenia cestovného
ruchu, neziskové organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu, študenti vysokých a stredných
škôl cestovného ruchu.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Poslaním organizcácie je podpora rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.
Aktivity:

koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu,
podnikateľské plány,

vzdelávacie kurzy a školenia,

vydávanie odborných publikácií
praxe vo Švajčiarsku a na Cypre.

Úspešné projekty:

Rozvoj cestovného ruchu v regióne Horehronie (v spolupráci s anglickým partnerom)
Rozvoj cestovného ruchu v regióne Zamagurie (v spolupráci s flámskym partnerom)
Marketingová koncepcia cestovného ruchu mesta Banská Bystrica a jeho okolia.

Svetielko nádeje,
oz
Sídlo:

Detská nemocnica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 B. Bystrica

Kontakt:

tel.:

0908 073 073

e-mail:

svetielko.nadeje@zmail.sk

www:

www.svetielkonadeje.sk

Kontaktná osoba: MUDr. Pavel Bician
Hlavné poslanie a aktivity organizácie:
Cieľom činnosti združenia je zlepšenie a skvalitnenie života detí a mladistvých s
onkologickým alebo iným vážnym ochorením a súčasne aj ich rodín. Činnosť je
zameraná na aktivity, ktoré nie sú zabezpečené a finančne kryté prostredníctvom

štátnych inštitúcií. Pomáhame zlepšiť kvalitu života v čase hospitalizácie, ale
zameriavame sa aj na resocializáciu pacientov po ukončení vlastnej liečby.
Zvyšujeme úroveň komplexnej diagnostiky a liečby, ale aj podmienky pre
vzdelávanie detí a ich kultúrny rast počas pobytu v nemocnici.
Úspešné projekty:
• Rekonštrukcia osvetlenia na oddelení
•

nákup

materiálu

a

špeciálneho

prístrojov

zdravotníckeho

(špeciálne

pumpy,

perfúzory, ... )
• kultúrne vystúpenia pre deti (Lucia
Šoralová, Paľo Drapák, Kúzelník Talostan...)
• letný tábor pre deti a výlety do Tropicaria,
kina Imax, ...
• nákup IKT pre nemocničnú školu a
oddelenie

• Vydanie kolekcie pozdravov s obrázkami
malých pacientov a
básňami
Rúfusa.

Milana

Šťastné deti, o.z.
Sídlo:

Tulská 39, 974 04 Banská Bystrica

Poštová adresa:

Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

23.8.2000

Kontakt:

tel./fax:

0484172045

e-mail:

stastnedeti@changenet.sk

wwww:

ww.stastnedeti.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Csilla Droppová

Územná pôsobnosť:

Slovensko

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Výchova a vzdelávanie. Cieľová skupina: deti a mládež, učitelia, rodičia, samospráva, štátna

správa.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Cieľom „Združenia“ je aktívne podporovať také vzdelávanie, ktoré vedie k pozdvihovaniu
osobnosti

detí,

sebadôvere,

tvorivosti,

úcte

k názorovej

a

kultúrnej

pestrosti

a

k demokratickému správaniu, a to neschematickými a pestrými metódami. „Združenie“

pomáha pedagógom rozvíjať také výchovné postupy, ktoré motivujú deti k učeniu
z vnútorného záujmu, a nie z povinnosti či strachu. „Združenie“ tiež podporuje aktívnu

spoluprácu rodičov a pedagógov a otvorenosť vyučovacieho procesu. Na lokálnej úrovni je

cieľom „Združenia“ spolupracovať pri vytváraní optimálnych personálnych, priestorových,
právnych a finančných podmienok pre ďalší rozvoj inovačných pedagogických projektov.

Úspešné projekty

V rokoch 2000 a 2001 sme realizovali projekt Škola hrou, ktorého cieľmi bolo: y samostatne
fungujúca Škola hrou, podľa predstáv rodičov, y pri škole realizované kvalitné mimoškolské

aktivity ako pozitívny príklad pre často formálne školské kluby, y propagačná kampaň o

poslaní a dôležitosti záchrany alternatívnej školy a skúsenostiach rodičov.

V roku 2002 sme realizovali projekt O čo sa snažíme v slovenskom školstve. Cieľom bolo
prostredníctvom zorganizovania celoslovenskej konferencie prispieť k verejnej diskusii na
tému ďalšieho vývoja základného školstva, ovplyvniť verejnú mienku k pozitívnemu postoju
k alternatívnemu školstvu a aktívnemu postoju k ovplyvňovaniu vývoja základného školstva,

dať spätnú väzbu tvorcom zákonných noriem týkajúcich sa základného školstva a zistiť

záujem MVO zaoberajúcich sa rozvojom a propagáciou alternatívneho školstva o spoločný

postup a obhajobu alternatívneho školstva a iniciovať spoluprácu.

V roku 2004 sme zorganizovali celoslovenskú konferenciu o účasti rodičov na tvorbe
vzdelávacej politiky na tému Práva súvisiace so vzdelávaním, akú sú a aké by mali byť ?

Univerzitné pastoračné
centrum sv. Abraháma,
Banská Bystrica
Sídlo:

Kalinčiakova 8, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

cirkevná organizácia

Dátum registrácie:
Kontakt:

23.8.2000
tel./fax:

0484161553

e-mail:

beniac@post.sk

wwww:

ww.upcbb.ahoj.sk

Kontaktná osoba:

Branislav Beniač, 0905934104

Územná pôsobnosť:

Banská Bystrica

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Sme cirkevná organizácia, ktorá sa venuje práci so študujúcou mládežou v Banskej Bystrici.

Zriaďovateľom tejto organizácie je miestny biskup. Pôsobíme na Univerzite Mateja Bela
a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Naším cieľom je poskytovať mládeži pomoc, predovšetkým duchovnú. Do našej činnosti
patri:

organizovanie a zabezpečovanie prednášok z rôznych oblastí spoločenského života,
poskytovanie možnosti duchovnej obnovy a duchovných cvičení,

formovanie spoločenstva a jednotlivých menších spoločenstiev na internátoch a na

univerzite,

zriadenie knižnice s náboženskou a inou literatúrou,
spolupráca s vedením univerzity a internátov v duchovnej starostlivosti o študentov,
organizovanie kultúrnych, športových akcii a spoločenských podujatí.

Najbližšími spolupracovníkmi duchovného správcu sú práve študenti, ktorí sa týmto

spôsobom majú možnosť prejaviť a urobiť niečo v prospech svojho okolia, ako aj v
prospech seba samých.

„NESEĎ U PECE, PRÍĎ DO UPC!“

Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska,
Krajské stredisko
Banská Bystrica
Sídlo:

Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

11.9.1990

Kontakt:

tel.:

048/4134201, 0905 477 975

fax.:

048/4134201

e-mail:
www:

unss.bystrica@unss.sk

www.unss.sk

Kontaktná osoba:

Dagmar Filadelfiová

Územná pôsobnosť:

Banskobystrický kraj

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Odborne a komplexne vedená činnosť zameraná na získanie, osvojenie, podporu a rozvoj
špecifických vedomostí, zručností a návykov, ktoré sú potrebné na prekonávanie dôsledkov
straty

alebo

poškodenia

zraku

a zvyšovanie

nezávislosti

osoby

s ťažkým

zrakovým

postihnutím.

Našou cieľovou skupinou je človek so zrakovým postihnutím, resp. skupina ľudí so zrakovým

postihnutím, ktorí sa ocitajú v sociálne nepriaznivej životnej situácii, ako aj ich bezprostredné
okolie ( rodičia, príbuzní, priatelia ... )

Hlavné poslanie organizácie:

Zlepšenie kvality života ľudí so zrakovým postihnutím, aby slabozrakí a nevidiaci mohli
plnohodnotne žiť a podieľať sa na rozvoji v integrovanej spoločnosti.

Úspešné projeky:

Globtel, Mesto Banská Bystrica, Výstavba – CSS priechodu pre chodcov na ul. Nové
Klalište

NÚP-PHARE, Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom poradenstva a vzdelávania na

regionálnej úrovni - Možnosti priestorovej orientácie, motivácie, sociálnych zručností
a využitia práce s počítačom pri uplatnení sa na trhu práce občanov so zrakovým

postihnutím

Vedecká hračka
Sídlo:

Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

18. január 1995

Kontakt:

tel.:

0903-549243

e-mail:

vedhra@pobox.sk

Kontaktná osoba:

Ing. Beata Puobišová

Územná pôsobnosť:

slovenská

Oblasť činnosti a cieľová skupina

Voľnočasové záujmové a poznávacie technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

navrhovanie, vývoj, skúšanie, výroba, sústreďovanie, propagácia vedeckých hračiek a

hier,

právna ochrana a prezentácia vytvorených produktov (ako člen Medzinárodnej
asociácie vynálezcovských združení),

spracúvanie a rozširovanie informácií o vedeckých hračkách, najmä vhodných do

škôl,

medzinárodná súťaž o pôvodnú vedeckú hračku,

putovné interaktívne výstavy hračiek, podpora snahy o
vytvorenie slovenského centra vedy.

Úspešné projekty

VÝSTAVY: „Vedecká hračka – prekvapenie, potešenie, poznanie“ –
prvá interaktívna výstava hračiek, hier a jednoduchých fyzikálnych

experimentov s odbornými opismi, Múzeum SNP Banská Bystrica,
1.12.1998 - 7.3.1999 (projekt ocenený KNZMBB). Prerástla do

putovnej výstavy, na ktorej sa do mája 2004 počas 48 reinštalácií na
38 miestach Slovenska pohralo vyše 90 000, najmä detských, návštevníkov. Stála výstava Vedecká

hračka je v škole v skanzene Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre od 25.6.2002. Prvá
výstava v zahraničí: Békešská Csaba, Maďarsko, apríl 2004. PUBLIKÁCIE: Tri katalógy k

výstavám; zborník z troch seminárov pre učiteľov a pracovníkov s deťmi a mládežou vo
voľnom čase; kniha

E. Balážová: Hračka v škole (2004). SÚŤAŽ: Jedenásť ročníkov

medzinárodnej súťaže Scientific Toy: 138 návrhov (z

toho 80 zo zahraničia) od 85 autorov (z toho 22 do
18 rokov)

produktov

TVORBA

A

chránených

priemyselnoprávnu

OCHRANA:
alebo

ochranu;

28

pôvodných

prihlásených

prezentácia

na

55

slovenských patentov, úžitkových a priemyselných
vzorov na 9 vynálezcovských výstavách v zahraničí, kde
získali 15 cien.

Vidiecky parlament
Banskobystrického kraja –
BB VIPA
Sídlo:
Forma:

Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica 1
občianske združenie

Dátum registrácie:

28.1.2003

Kontakt:

tel.:

048/415 2022

e-mail:

bbvipa@vipa.sk

Kontaktná osoba:
Územná pôsobnosť:

Peter Rusnák, predseda
Banskobystrický kraj

Oblasť činnosti a cieľová skupina

rozvoj vidieka, mikroregióny v BB kraji

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:
1.

zvyšovať sociálny kapitál na vidieku a vytvoriť funkčnú podpornú regionálnu

infraštruktúru pre rozvoj vidieka:

- rozširovaním a posilňovaním štrukturovanej siete partnerstiev pre rozvoj vidieka

- podporou budovania komunikačných centier VIPA a podporných regionálnych

inštitúcií

- vzdelávaním facilitátorov, poradcov a odborníkov pre rozvoj vidieka
2.

spoluvytvárať vhodné prostredie a nástroje pre kultúrne, sociálne a ekonomické

oživenie vidieka pri zachovaní jeho identity a rozmanitosti:

- spoluprácou a posilňovaním vzťahov s Banskobystrickým samosprávnym krajom,
miestnou štátnu správou, samosprávou, dotknutými ústrednými orgánmi štátnej
správy, mimovládnymi a odbornými inštitúciami

- podporou programovania, akčného a interaktívneho plánovania rozvoja vidieka
v partnerstve na všetkých úrovniach, pre sociálno – ekonomický rozvoj

a trvalo

udržateľné využívanie miestneho potenciálu a zdrojov, ako aj pre potreby efektívnej
implementácie podporných nástrojov

- obhajobou potrieb a záujmov vidieka a jeho obyvateľov v Banskobystrickom kraji

Úspešné projekty BB VIPA:

Verejný záujem – dopravná obslužnosť vidieka - hlavným cieľom projektu bola obhajoba
verejného záujmu v oblasti zabezpečenia dopravnej obslužnosti vidieka a vytvorenie

predpokladov pre prevádzkovanie regionálnych tratí neštátnymi subjektami. Ten sa skladal
z nasledovných čiastkových cieľov:

-

Legislatívne zakotvenie verejného záujmu v oblasti obslužnosti územia

-

Zabezpečenie legislatívy a noriem pre potreby transformácie železníc na regionálne

-

Získanie podpory samosprávnych krajov pre transformáciu železníc
subjekty

Výsledky: V rámci projektu bol spracovaný návrh koncepcie transformácie regionálnych tratí
a zoznam dotknutej legislatívy pre novelizáciu, ako aj podklady argumentačnej bázy pre
rokovanie s predstaviteľmi verejnej moci o tejto otázke. Koncepcia bola prerokovaná so

zástupcami Banskobystrického, Bratislavského, Prešovského, Košického, Trenčianskeho,

Žilinského a Bratislavského samosprávneho kraja a s primátormi miest Banská Štiavnica,
Rajecké Teplice, Revúca, Tisovec, Trenčianske Teplice. Na vybraných regionálnych tratiach

v Banskobystrickom kraji boli spracované pilotné projekty pre využitia železníc pre
integrovanú verejnú dopravu.

Zvýšenie účasti verejnosti na rozvoji vidieka - strategickým cieľom tohto rozsiahleho

projektu bolo zvýšiť účasť verejnosti a posilniť princípy partnerstva pri trvalo udržateľnom

rozvoji na miestnej úrovni v záujme zlepšenia absorbčnej schopnosti vidieka

Banskobystrického kraja pre implementáciu podporných nástrojov z EÚ. Skladal sa z troch
čiastkových cieľov:
-

zvýšiť motivovanosť starostov obcí na vidieku v Banskobystrickom kraji na vyššom
zapojení verejnosti a miestnych subjektov na spolurozhodovaní o miestnom rozvoji

prostredníctvom poskytnutia informácií o princípoch a technickej realizácii regionálnej
politiky a politiky rozvoja vidieka Európskej únie, príprave SR na čerpanie prostriedkov
-

zo Štrukturálnych fondov EÚ a dôsledkoch, ktoré z toho pre obce vyplývajú.

posilniť v povedomí samospráv princípy partnerstva a občianskej spolupráce
prostredníctvom iniciácie aktívneho prístupu starostov a samospráv obcí

k intenzívnejšej spolupráci s verejnosťou, občianskymi združeniami a iniciatívami
a miestnymi podnikateľmi a prispieť tak k posilneniu občianskej spoločnosti na

-

miestnej úrovni.

podnietiť vznik a posilniť existujúce verejno-súkromné vidiecke partnerstvá

prostredníctvom rozvinutia inter-komunálnej a multisektorálnej spolupráce a zapojenia
miestnych partnerov, smerujúcej k spoločnému riešeniu rozvoja vidieka na miestnej

úrovni a príprave druhého kroku do EÚ - vypracovať vlastné rozvojové programy trvalo
udržateľného rozvoja na miestnej úrovni.

výsledky:

Projekt sa realizoval najmä prostredníctvom stretnutí so starostami obcí a školeniami pre
nich o význame partnerstva medzi tromi sektormi spoločnosti. Všetky aktivity boli

koordinované s partnermi z Banskobystrického samosprávneho kraja, Slovenskej agentúry

životného prostredia, Krajskou rozvojovou agentúrou v B. Bystrici a inými expertnými
inštitúciami pôsobiacimi v kraji

oblasti rozvoja vidieka. BB VIPA aktivity realizoval

prostredníctvom svojich štyroch regionálnych výborov v kraji – Gemer, Horný Hron,
Novohrad a Horný Hron. Celkovo sa v troch vlnách realizovalo 76 odborných podujatí

s celkovou účasťou 2411 účastníkov, boli vydané 4 informačno – metodicko - propagačné
materiály pre potreby projektu a ich účastníkov a špeciálne tématické vydanie časopisu Náš

vidiek pre informovanie celoslovenského vidieka.

VOKA - Vidiecka
organizácia pre
komunitné aktivity
Sídlo:

Nám. Š. Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

august 1998

Kontakt:

tel.:

048/4151691-2

fax:

048/4151693

e-mail:

voka@voka.sk

www:

www.voka.sk

Kontaktná osoba:

PHDr. Katarína Kubiňáková

Územná pôsobnosť:

Celoslovenská

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Rozvoj vidieka (ekonomický a komunitný), obce do 5000 obyvateľov, vidiecke mikroregióny

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

VOKA je občianske združenie jednotlivcov a organizácií zaoberajúcich sa rozvojom vidieka.

Prostredníctvom našich programov posilňujeme demokratickú spoluúčasť občanov na

plánovaní a živote vo vidieckych komunitách na celom Slovensku. Pracujeme najmä v obciach
do 5 000 obyvateľov. Dôraz kladieme na to, aby si miestne problémy riešili sami obyvatelia
za pomoci skúsených lídrov.
Naším

poslaním

je

aktivizovať

miestny

potenciál,

podporovať

trvaloudržateľný

a

demokratický rozvoj komunít za predpokladu zachovania kultúrneho dedičstva a to
prostredníctvom vzdelávania a poskytovania technickej pomoci. Pomocou výmeny informácií

a skúseností členovia VOKA riešia podobné problémy na miestnej úrovni efektívnejšie,

navzájom si pomáhajú a spolupracujú pri realizácii vidieckych rozvojových aktivít.
Ako vám môžeme pomôcť:
-

Návštevy v komunitách

Poradenstvo
Zakladanie

Vzdelávanie

Publikácie:

Skúsenosti

slovenskom
slovenskom

fundraising,
-

a

rozvoj

miestnych

a

regionálnych organizácií
Začíname
z malého

vidieku,

podnikať,

podnikania

vidieku,

Život

na

na

Komunitný

Líderstvo v komunitných

organizáciách,

časopis Náš vidiek

-

písanie projektov pre štrukturálne fondy

poskytovanie informácií, iné podľa potreby

Úspešné projekty

Projekt načúvania je špeciálnym formou komunitného prieskumu, ktorý aktivizuje ľudí
žijúcich v jednej obci. Môže to byť prvý krok k spoločnému plánovaniu práce a aktivizácie

občanov. Dobrá komunikácia medzi občanmi a ich samosprávou môže začať práve
Projektom načúvania.

Sieť vidieckych líderiek je program pre ženy slovenského vidieka, ktoré sa chcú aktívne
zapájať do života svojich komunít. Prostredníctvom výmeny skúseností a vzdelávania sa

účinnejšie a kvalitnejšie podieľajú na správe vecí verejných, ekonomickom a spoločenskom

rozvoji svojich obcí.

Mikropôžičkový

program

poskytuje pôžičky od 20 000,- do

50 000,- Sk skupinám 3 – 5
občanov –podnikateľov na dobu 6
–

15

mesiacov

za

výhodných

podmienok. Individuálne pôžičky
do 100000,- Sk.

Program ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja obcí a mikroregiónov potrebuje
mať každá obec. Rozvojová stratégia je tvorená za účasti širokej verejnosti v spolupráci

s odborníkmi tak, aby si účastníci osvojili zručnosti a vedomosti pre budúcu tvorbu plánov
ad komunitného prieskumu po akčné plány.

Združenie mladých
Rómov na Slovensku
Sídlo:

Tr.SNP 27 ,Banská Bystrica

Forma:

občianske združenie

Dátum registrácie:

21.1.1999

Kontakt:

tel./fax:

048/ 4148279

www:

www.youngroma.sk

e-mail:

zmr@youngroma.sk

Kontaktná osoba:

Ivan Mako

Územná pôsobnosť:

Slovensko

Oblasť činnosti a cieľová skupina:

Združenie mladých Rómov bolo založené v januári 1999 Jeho základným cieľom je zjednotiť

intelektuálny potenciál mladej rómskej populácie,. Združenie aktívne vstupuje do všetkých
prebiehajúcich procesov, ktoré sa zvlášť dotýkajú rómskej populácie.

Hlavné poslanie a aktivity organizácie:

Počas krátkeho pôsobenia sme vykonali prieskum súčasného stavu úrovne žitia rómskej
populácie, organizovali sme stretnutia, aby sme získali čo najpresnejší obraz o stave veci,

ktorý

chceme

ovplyvňovať.

meniť,

kontrolovať

a

predovšetkým

našimi

možnosťami

pozitívne

Dominujúcim momentom našej filozofie práce je systematické pôsobenie na rómsku
populáciu s akcentom na výchovu a vzdelávanie Pôsobnosť ZMR je orientovaná na viaceré

prioritné oblasti, ako:

vzdelávanie a zamestnanosť

Projekt „Rómsky asistent učiteľa“ napomáha
žiakom

základných

a získavaní

škôl

sociálno

–

pri

vzdelávaní

hygienických

zručností a má mimoriadne dobrú odozvu
medzi

rómskou

aj

nerómskou

komunitou, podporuje vzdelávanie

v 27

okresoch Slovenska s veľkou koncentráciou
Rómov. V týchto lokalitách, predovšetkým

v rómskych osadách, sa organizuje vzdelávanie a osveta formou komunitnej práce. ZMR v
rámci projektu zamestnávalo 200 Rómov.
poradensko – informačná činnosť

Na výkon uvedených poradenských činností získalo ZMR štátnu certifikáciu 20/2001-1/52.

ZMR je členom „ Asociácie Občianskych poradní na Slovensku“, ktoré vznikli podľa britského
modelu občianskeho poradenstva a poskytuje odborné sociálne poradenstvo. Komunitnú

poradenskú a informačnú prácu organizuje ZMR v rómskych osadách banskobystrického
regiónu od roku 2000 a to bezplatne na základe akreditácie.

Komunitný
rozvoj

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
" RODIČIA ZA

KOMUNITNÉHO
ORGANIZOVANIA CKO, O.Z.

Kapitulská 13
97401 Banská Bystrica

EKOPOLIS NADÁCIA
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
KOMUNITNÁ NADÁCIA

ZDRAVÉ MESTO BANSKÁ
BYSTRICA
Komenského 21
97401 Banská Bystrica
MOJE MESTO BANSKÁ
BYSTRICA, N.F.
ČSA 26, MSÚ
97401 Banská Bystrica
NEZÁVISLÁ OBČIANSKA
INICIATÍVA NÁŠ
DOMOV - SÁSOVÁ,
O.Z.
Magurská 16

oblasť

VÝSTAVBU DETSKÉHO
IHRISKA SPOJOVÁ UL.

CENTRUM

Sociálna

Spojová 12

97404 Banská Bystrica

(sociálne služby,
poradenstvo,
náhradná rodinná
starostlivosť)

VIDIECKA ORGANIZÁCIA
PRE KOMUNITNÉ
AKTIVITY - VOKA
Nám. Š. Moyzesa 4
97401 Banská Bystrica
VIDIECKY PARLAMENT
BANSKOBYSTRICKÉHO
KRAJA – BB VIPA
Námestie SNP 7
97401 Banská Bystrica
ZA DÔSTOJNÚ RADVAŇ,
O.Z.
Kalinčiakova 13

97405 Banská Bystrica

ADRA
Rakytovská 12
974 01 Banská Bystrica
AGENTÚRA
PODPOROVÁNEHO
ZAMESTNÁVANIA, N.O.
29. augusta 15

97401 Banská Bystrica
BIELA PYRAMÍDA, N.O.
Pieninská 25
97401 Banská Bystrica
COR CENTRUM, N.O.
Tulská 38

97401 Banská Bystrica
CENTRUM
DOBROVOĽNÍCTVA,
O.Z.
Komenského 21

97411 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

OBČANIA V AKCII, O.Z.

DENNÝ STACIONÁR PRI

Kapitulská 13

97401 Banská Bystrica

DIVADLE Z PASÁŽE
Horná strieborná 25
97401 Banská Bystrica

DIECÉZNA CHARITA

KLUB RÓMSKYCH ŽIEN

BANSKÁ BYSTRICA

NA SLOVENSKU SO

Námestie Š.Moyzesa 23

Tajovského 1

SÍDLOM V BANSKEJ

97411 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

BYSTRICI

DIVADLO Z PASÁŽE,
O.Z.

Horná strieborná 25
97401 Banská Bystrica

PONS, O.Z.

Internátna 59

RADA PRE

97400 Banská Bystrica

PORADENSTVO V

SOCIÁLNEJ PRÁCI (RPSP)
KOALA, O.Z.

BANSKÁ BYSTRICA

Farma Suchý vrch 153

Kukučínova 3

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

FOND NA PODPORU
CHUDOBNÝCH A

KOMPA

REGIONÁLNA

CHORÝCH, N.O.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

ORGANIZÁCIA

Nám. SNP 19

29. augusta 13

MENTÁLNE

97400 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

POSTIHNUTÝCH
Radvanská 23

HEUREKA, O.Z.

KRESŤANSKÉ CENTRUM

Dolná strieborná 2

NEPOČUJÚCICH NA

97401 Banská Bystrica

SLOVENSKU, O.Z.
Námestie SNP 14

CHRÁNENÉ BÝVANIE A

97401 Banská Bystrica

CHRÁNENÉ DIELNE, O.Z.
- CHRABYD

Hviezdoslavova 11
97401 Banská Bystrica

SIEKT, O.Z.

SIGNÁL OHROZENIA,
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Mládežnícka 34
97404 Banská Bystrica

KULTÚRNE ZDRUŽENIE
RÓMOV SLOVENSKA

SLOVENSKÉ MISIJNÉ

Golianova 10

HNUTIE

97401 Banská Bystrica

Skuteckého 4

INTEGRA - CENTRUM
PREVENCIE V OBLASTI

97405 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
NÁDEJ DEŤOM, O.Z.
Horná strieborná 3,

SLOVENSKÝ ČERVENÝ

Tulská 101

P.O.Box 12

KRÍŽ, BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

97411 Banská Bystrica

INTEGRÁCIA

NÁVRAT, O.Z.

Pod Urpínom 6
97401 Banská Bystrica

POSTIHNUTÉHO

Komenského 21

SLOVENSKÝ ZVÄZ

DIEŤAŤA, O.Z.

97401 Banská Bystrica

SCLEROSIS MULTIPLEX,

Kollárova 55

BANSKÁ BYSTRICA

97401 BANSKÁ

PLAYGROUP PODLAVICE

BYSTRICA

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Závoz 1
97401 Banská Bystrica

Karpatská 2
97401 Banská Bystrica

SPOLOČNOSŤ NA
POMOC OSOBÁM S
AUTIZMOM B.B. (SPOSA
- BB)

Deti, mládež
a voľný čas

Kollárova 12
97401 Banská Bystrica

SEKCIA PRE MLÁDEŽ PRI
RÍMSKOKATOLÍCKEJ
CIRKVI BISKUPSTVE V
BANSKEJ BYSTRICI, N.O.
Skuteckého 4

DOMKA-ZDRUŽENIE

97400 Banská Bystrica

SPLOČNOSŤ PRIATEĽOV

MLÁDEŽE, STREDISKO

SLOVENSKÝ SKAUTING,

DETÍ Z DETSKÝCH

BANSKÁ BYSTRICA

56.ZBOR

SALEZIÁNSKEJ

DOMOVOV - ÚSMEV

Tatranská 98

Krivánska 4

AKO DAR

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

Kollárova 50
97401 Banská Bystrica
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
Detská nemocnica

Námestie L. Svobodu 1

INFORMAČNÉ CENTRUM

SLOVENSKÝ SKAUTING,

MLÁDEŽE BANSKÁ

89, ZBOR CUPRUM

BYSTRICA

BANSKÁ BYSTRICA

Dolná Strieborná 2
97401 Banská Bystrica

Tulská 35

97401 Banská Bystrica

975 17 Banská Bystrica
ÚNIA NEVIDIACICH A

KLUB PRIESKUMNÍK -

YMCA BANSKÁ

PATHFINDER

BYSTRICA

SLABOZRAKÝCH

Banícka 17

Podháj 45

SLOVENSKA

97405 Banská Bystrica

97405 Banská Bystrica

Internátna 10

97401 Banská Bystrica

KRESŤANSKÉ

ZDRUŽENIE LAURA

ZDRUŽENIE MLADÝCH

Javornícka 3

ZÁKLADNÝ ČLÁNOK

ĽUDÍ, MIESTNE

ZVÄZU TELESNE

ZDRUŽENIE BANSKÁ

POSTIHNUTEJ MLÁDEŽE

BYSTRICA

Starohorská 18

97401 Banská Bystrica

97411 Banská Bystrica
OZ ROTARACT KLUB
ZDRUŽENIE MLADÝCH

RÓMOV NA SLOVENSKU

Nám. SNP 5

97401 Banská Bystrica

(ZMR)
Trieda SNP 27

ROSA - FOND NA

97400 Banská Bystrica

PODPORU ZDRAVÉHO
PSYCHICKÉHO VÝVINU

ŽENSKÝ SPOLOK
KAROLIN DREXLEROVEJ
Kpt. Nálepku 4

97401 Banská Bystrica

DIEŤAŤA, O.Z.
Štefánikovo nábrežie 2
97401 Banská Bystrica

97411 Banská Bystrica

Kultúra

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
KONCERTNÉHO

Cestovný ruch

ZDRUŽENIA PRI
CASSANOVA SPOLOČNOSŤ VESELÝCH
ŠERMIAROV Z BANSKEJ
BYSTRICE

Horná 21
97401 Banská Bystrica
COUNTRY A SQUARE
DANCE CLUB PEGAS
BANSKÁ BYSTRICA
Tatranská 6
97401 Banská Bystrica
FAN CLUB SEX PISTOLS
BANSKÁ BYSTRICA
Karpatská 2
97401 Banská Bystrica
HUDOBNÁ ÚNIA
BANSKÁ BYSTRICA
Tajovského 40

97401 Banská Bystrica
KĽÚČIK ZDRUŽENIE
RODIČOV A PRIATEĽOV
DETSKÉHO SÚBORU
MATIČIARIK, O.Z.
Povstalecká 12
97401 Banská Bystrica
NEINVESTIČNÝFOND
PRO KONZERVATÓRIUM, N.F.
Skuteckého 27
97401 Banská Bystrica

FAKULTE MUZICKÝCH

SLOVENSKO -

UMENÍ V BANSKEJ

ŠVAJČIARSKE

BYSTRICI

ZDRUŽENIE PRE

J.Kollára 22
97401 Banská Bystrica

ROZVOJ CESTOVNÉHO
RUCHU
Tajovského 10

OK KLUB

97400 Banská Bystrica

Kynceľova 45
974 11 Banská Bystrica

ASOCIÁCIA
SPRIEVODCOV

SPOLOK DIVADELNÝCH
NADŠENCOV - SPO - DI
- NA

Horná 21
97401 Banská Bystrica
ZDRUŽENIE RODIČOV
PRI FOLKLÓRNOM
SÚBORE " RADOSŤ ",
O.Z.

Tichá 39
97401 Banská Bystrica

ZDRUŽENIE SOS PRE
UMELECKÉ A KULTÚRNE
AKTIVITY
Dolná 35
97401 Banská Bystrica

CESTOVNÉHO RUCHU
97401 Banská Bystrica

Zdravie

NEINVESTIČNÝ FOND
DERMAT
Nemocnica F.D:

BANSKOBYSTRICKA

Roosvelta, Nám. Ľ.

HORSKÁ SLUŽBA 1999,

Svobodu 1

O.Z.

97401 Banská Bystrica

Lazovná 56
97401 Banská Bystrica

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
EPILEPSIA

DOBROČINNÉ

Pod Jesenským vŕškom

ZDRUŽENIE HEMAT PRI

559/2

HEMATOLOGICKOM

97400 Banská Bystrica

ODDELENÍ,
Nemocnica

STOP CHRONICKEJ

F.D.Roosevelta, o.z.

BOLESTI

nám.L.Svobodu 1

97401 Banská Bystrica
HUMANITNÉ ZDRUŽENIE

Nám. L.Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica

SVETIELKO NÁDEJE

DARCOV KOSTNEJ

NsP F.D.Roosevelta,

DRENE

Nám. L.Svobodu 1

L. Svobodu 1
97401 Banská Bystrica
MEDICÍNSKO EKOLOGICKÝ FOND,
N.F.
Bernolákova 12
97405 Banská Bystrica
NADÁCIA CHIRURG
Jegorovova 22

97401 Banská Bystrica
NADÁCIA CHIRURGIA
BANSKÁ BYSTRICA
Nemocnica F. D. R.,
Nám. L. Svobodu 1
97401 Banská Bystrica

97517 Banská Bystrica

Vzdelávanie,
veda a rozvoj
ASOCIÁCIA RUSISTOV
SLOVENSKA, O.Z.
Tajovského 51

97401 Banská Bystrica
CENTRUM
VZDELÁVANIA
NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
EURÓPSKE
VZDELÁVACIE
CENTRUM, N.O.
Medený Hámor 7
97401 Banská Bystrica
HUBBARDOVA
AKADÉMIA

ADMINISTRATÍVY B.B.
(HAA BB), N.O.
Krátka 13
97405 Banská Bystrica
HUMANITAS
ACADEMICA , O.Z.
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
INFORMAČNÉ CENTRUM
PLÁNOVANÉHO
RODIČOVSTVA
Nám. Ľ. Štúra 1
97401 Banská Bystrica

JAFFA GATE FÓRUM

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

ŠŤASTNÉ DETI, O.Z.

Nám. SNP 7

PRI GYMNÁZIU A.

Tulská 39

97401 Banská Bystrica

SLÁDKOVIČA

97401 Banská Bystrica

Komenského 18
JUNIOR ACHIEVEMENT

97401 Banská Bystrica

SLOVENSKO

Lazovná 21

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

97404 Banská Bystrica

PRI SOU PP BANSKÁ
BYSTRICA

KLUB GYMNÁZIA JOZEFA

Pod Bánošom 80

GREGORA TAJOVSKÉHO

97411 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Tajovského 25

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

97401 Banská Bystrica

UNIVERSITAS MATTHIAE

KLUB PRE ROZVOJ
ZDRUŽENEJ STREDNEJ

BELII

Národná 12
97401 Banská Bystrica

ŠKOLY BANSKÁ
BYSTRICA
Školská 5
97401 Banská Bystrica

SAIA-SCTS, POBOČKA
BANSKÁ BYSTRICA
Tajovského 51
97401 Banská Bystrica

KLUB STREDNEJ

PRIEMYSELNEJ ŠKOLY

SLOVENSKÁ

J.MURGAŠA BANSKÁ

SPOLOČNOSŤ PRE

BYSTRICA, O.Z.

ZAHRANIČNÚ POLITIKU

Hurbanova 6

SFPA

97518 Banská Bystrica

Národná 6
97401 Banská Bystrica

NADÁCIA BRÁNA
JAZYKOV OTVORENÁ
Nám. Š. Moyzesa 23

97401 Banská Bystrica
O.Z. EKONÓMIA

SÚLAD, O.Z.
Tr. SNP 75, č.d. 704

97401 Banská Bystrica
STREDOSLOVENSKÉ

Tajovského 10

NÁRODOPISNÉ

97401 Banská Bystrica

ZDRUŽENIE
Dolná 52

O.Z. VEDA.SK
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

VEDECKÁ HRAČKA
Švermova 26

97404 Banská Bystrica

Šport

Ochrana

životného
prostredia a
zvierat
ELIÁŠ, O.Z.

Iliašská cesta 37
97405 Banská Bystrica

KYNOLOGICKÁ
ZÁCHRANÁRSKA
BRIGÁDA BANSKÁ
BYSTRICA
Radvanská 29
97405 Banská Bystrica
MIESTNY KYNOLOGICKÝ
KLUB CANIS BANSKÁ
BYSTRICA
Ďumbierska 20
97401 Banská Bystrica
ORGANIZÁCIA PRE

POMOC A OCHRANU
ŽIVOTA A PRÍRODY
SLOVENSKA (OPPOŽPS),
N.O.
Kapitulská 8
97400 Banská Bystrica
SLOVENSKÝ ZVÄZ
OCHRANCOV PRÍRODY
A KRAJINY-ZO NIZKE
TATRY
Kalinčiakova 2
97401 Banská Bystrica

CABALLO CLIMBING
CLUB BOCIANIK BANSKÁ
BYSTRICA

AEROKLUB BANSKÁ

Dolná 22

BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Bakossova 23

97401 Banská Bystrica

DELTAKLUB BANSKÁ
BYSTRICA

AKADÉMIA BOJOVÝCH

Majerská c. 68

UMENÍ BANSKÁ

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA - BUDO
AKADÉMIA

DUKLA BANSKÁ

Tatranská 6

BYSTRICA MODERNÝ

97401 Banská Bystrica

PÄŤBOJ, O.Z.

BANSKOBYSTRICKÝ

Podháj 28

97405 Banská Bystrica

KLUB ZLATOKOPECKÝ
Internátna 31

ENVI ŠPORT KLUB

97404 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Kynceľova 10

BASKETBALOVÝ KLUB

97401 Banská Bystrica

SLÁVIA UMB BANSKÁ
BYSTRICA - MUŽI
Partizánska 93

97401 Banská Bystrica

EXTRA-TOUR SLOVAKIA
- EXPEDIČNÉ

TURISTICKÉ ZDRUŽENIE
(E.T.Z.)

BASKETBALOVÝ KLUB

ul. Prof. Sáru 34

UNIVERZITY MATEJA

97401 Banská Bystrica

BELA, O.Z.
Cesta na štadión 36

FAN KLUB

97404 Banská Bystrica

FUTBALOVÉHO KLUBU

BEŽECKÝ KLUB ATHLETE
BANSKÁ BYSTRICA
Karpatská 4

DUKLA BANSKÁ
BYSTRICA

Štadión SNP
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
FUTBALOVÝ KLUB
BILIARDOVÝ KLUB

DUKLA BANSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA

BYSTRICA

Nám.Ľ.Štúra 11

97401 Banská Bystrica

Tr. SNP 62

97401 Banská Bystrica

FUTBALOVÝ KLUB JUPIE

HORAL KLUB BANSKÁ

KLUB BMX BANSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA -

BYSTRICA

BYSTRICA

PODLAVICE, O.Z.
Jaseňova 23

Tulská 2

Švermova 19

97404 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
FUTBALOVÝ KLUB

HOROLEZECKÝ KLUB
BANSKÁ BYSTRICA

MALÉHO FUTBALU

Spojová 2

DEVILS BANSKÁ

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA

UMENIA TAEKWON-DO
ITF BANSKÁ BYSTRICA
Majerská cesta 49
97401 Banská Bystrica

Radvanská 4

J.I.M. CLUB VZPIERANIA

97401 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Moskovská 44

FUTBALOVÝ KLUB

KLUB BOJOVÉHO

97401 Banská Bystrica

MALÉHO FUTBALU

FLAMENGO BANSKÁ

JACHTÁRSKY KLUB

BYSTRICA

BANSKÁ BYSTRICA

Javorová 2

Kapitulská 12

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

KLUB LYŽIAROV BANSKÁ
BYSTRICA
Dolná 13
97401 Banská Bystrica
KLUB MALÉHO FUTBALU
FCL BANSKÁ BYSTRICA
Sitnianská 18
97401 Banská Bystrica

FUTBALOVÝ KLUB

KARATE KLUB ELÁN

ROYAL, O.Z.

BANSKÁ BYSTRICA

Radvanská 24

97405 Banská Bystrica

Sitnianska 29

97401 Banská Bystrica

KLUB PRIATEĽOV SKOKU
NA LYŽIACH BANSKÁ
BYSTRICA

Rudlovská 21
FUTBALOVÝ KLUB

KARATE KLUB S.B.A.

ŠALKOVÁ

BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Šalková

Trieda SNP 51

KLUB REKREAČNÝCH

97406 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

ŠPORTOV BANSKÁ
BYSTRICA

FUTBALOVÝ KLUB ŠK

KLUB AIKIDO BANSKÁ

Gaštanová 10

RUDLOVÁ-BANSKÁ

BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA

Švantnerova 3

Severná 26
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

KLUB SLOVENSKÝCH
LYŽIAROV PRI ZVT Š.P.

KLUB BIATLONU AŠK

BANSKÁ BYSTRICA

GOLFOVÝ KLUB BB

DUKLA BANSKÁ

Zvolenská 14

JUNIOR

BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Tr. Hradca Králové 35

Hutná 3

97404 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

KLUB SLOVENSKÝCH

KST FATRA BANSKÁ

MESTSKÝ

TURISTOV TELEKOM PRI

BYSTRICA

HÁDZANÁRSKY KLUB

PO ST BANSKÁ

Tulská 33

BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Horná 77
97401 Banská Bystrica

ČSA 25
97401 Banská Bystrica

KST LOKOMOTÍVA

BANSKÁ BYSTRICA
KLUB TELESNEJ

Lazovná 17

VÝCHOVY UNIVERZITA

97401 Banská Bystrica

MATEJA BELA BANSKÁ
BYSTRICA

BANSKÁ BYSTRICA

MKK BANSKÁ BYSTRICA
97401 Banská Bystrica
MKK BANSKÁ

LYŽIARSKY KLUB

BYSTRICA-ŠALKOVÁ

Ružová 12

SKOKANOV DUKLA

Areál MKK

97401 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

AŠK Dukla, Hutná 3
KLUB ZIMNÉHO

TRIATLONU DONOVALY

97401 Banská Bystrica

MUŽSKÝ A

MLÁDEŽNÍCKY

Nám. SNP 3

LYŽIARSKY KLUB SLÁVIA

BASKETBALOVÝ KLUB

97401 Banská Bystrica

EKONÓM UMB BANSKÁ

ŠKP BANSKÁ BYSTRICA

BYSTRICA
KRAJSKÉ BASKETBALOVÉ

Tr. SNP 37

ZDRUŽENIE BANSKÁ

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA
Partizánska cesta 93

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
NEINVESTIČNÝ FOND

LYŽIARSKY ODDIEL
MLADOSŤ BANSKÁ
BYSTRICA

KRAJSKÝ ZVÄZ JUDO

Tulská 72

BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Partizánska 93
97401 Banská Bystrica

Partizánska cesta 93

PRE PODPORU FUTBALU
Hutná 3

97400 Banská Bystrica
ODBOR KLUBU
SLOVENSKÝCH

MERIDA KLUB BANSKÁ

TURISTOV JUNIOR B.B.

BYSTRICA (CYKLISTIKA)

J.Kráľa 9

KRASOKORČULIARSKY

Partizánska c. 71

97401 Banská Bystrica

KLUB ISKRA BANSKÁ

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA, O.Z.

OKRESNÉ ZDRUŽENIE

Hronské predmestie 4

MESTSKÁ ÚNIA MALÉHO

TELESNEJ KULTÚRY

97401 Banská Bystrica

FUTBALU

OKRESU BANSKÁ

Partizánska cesta 93
KST A LYŽIAROV 91
BANSKÁ BYSTRICA
Nám.Ľ.Štúra 16
97401 Banská Bystrica

97400 Banská Bystrica

BYSTRICA
Partizánska c.93
97401 Banská Bystrica

OLYMPIJSKÝ KLUB

REGIONÁLNA RADA

SPELEOKLUB BANSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA

KLUBU SLOVENSKÝCH

BYSTRICA

Hutná 3
97401 Banská Bystrica

TURISTOV B.B.
Partizánska cesta 93

Sitnianska 13
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
PARAGLIDING CENTRUM
BANSKÁ BYSTRICA

RIALL - ŠK B.B.

SPOLOK PRIATEĽOV

VODY A MUŠKÁRENIA

29. augusta 24

Jakubská cesta 64

Nám. Š. Moyzesa 6

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

PARATREKKING KLUB

SLOVENSKÁ

STREDOSLOVENSKÝ

BANSKÁ BYSTRICA

SPOLOČNOSŤ

ATLETICKÝ ZVÄZ

PRIATEĽOV AIKIDÓ

BANSKÁ BYSTRICA

Skuteckého 1
97401 Banská Bystrica
P-KLUB BANSKÁ
BYSTRICA

Severná 26

Partizánska 93

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

SLOVENSKÝ CAMPING A

STREDOSLOVENSKÝ

ČSA 26

CARAVANING CLUB

FUTBALOVÝ ZVÄZ

97401 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Na Starej tehelni 17

PLAVECKÝ KLUB DELFÍN

97401 Banská Bystrica

STREDOSLOVENSKÝ
SLOVENSKÝ

POĽOVNÍCKY ZVÄZ
Trieda SNP 14

PLAVECKÝ ODDIEL

97584 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Mládežnícka 47

Partizánska cesta 93

TENISOVÝ ZVÄZ

Partizánska cesta 93
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

KLUBU TELESNEJ

ŠACHOVÝ KLUB

VÝCHOVY UNIVERZITY

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY

TATRAN HARMANEC

MATEJA BELA

ZVÄZ MSO BANSKÁ

JUNIOR BANSKÁ

BYSTRICA

BYSTRICA

Mládežnícka 47
97401 Banská Bystrica
PRVÝ ŠACHOVÝ KLUB
BANSKÁ BYSTRICA
Kalinčiakova 2
97401 Banská Bystrica

Ruttkaya Nedeckého 2
97401 Banská Bystrica

Junior centrum, Janka
Kráľa 9

97401 Banská Bystrica
SLOVENSKÝ ZVÄZ
BIATLONU
Partizánska cesta 71
97401 Banská Bystrica

ŠACHOVÝ KLUB VEŽA
CVČ BANSKÁ BYSTRICA
CVČ, Karpatská 7
97401 Banská Bystrica

ŠÍPKOVÝ KLUB MAJÁK

ŠK ISKRA BANSKÁ

ŠK OK ŠPORT BANSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA

BYSTRICA

BYSTRICA

Okružná 15

Hronské predmestie 4

Robotnícka 11

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

ŠÍPKOVÝ KLUB Š.K. 7 D
BANSKÁ BYSTRICA

ŠK JAFI BANSKÁ
BYSTRICA

Radvanská 30

Sládkovičova 64

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

ŠK PRV-RBB BANSKÁ

BYSTRICA (ORIENTAČNÝ
BEH)
Sitnianska 25
97401 Banská Bystrica

ŠK ATLETIKA DUKLA

ŠK JAZDECTVA EQUUS

BANSKÁ BYSTRICA

SPORT BANSKÁ

ŠK REMIO BANSKÁ

BYSTRICA

BYSTRICA

Hutná 3
97401 Banská Bystrica
ŠK BEST BANSKÁ
BYSTRICA
Zvolenská 5
97401 Banská Bystrica

Tatranská 50

Lazovná 7

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

ŠK JUNIOR BANSKÁ

ŠK S BANSKÁ BYSTRICA

BYSTRICA

Garbanka 1

Golianova 15

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
ŠK BIKO BANSKÁ

ŠKP BANSKÁ BYSTRICA

BYSTRICA

ŠK KOVO-ŠPECIÁL

Hviezdoslavova 1

ČSA 10

BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

Hurbanova 3

97401 Banská Bystrica
ŠK ENERGIA BANSKÁ
BYSTRICA
9. mája 16
97401 Banská Bystrica

ŠPORTOVÝ A HOKEJOVÝ
KLUB ISKRA BANSKÁ

ŠK MACCABI BANSKÁ
BYSTRICA
Oremburská 11

BYSTRICA
Hronské predmestie 4
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
ŠK HELLIUS BANSKÁ
BYSTRICA

Banícka 72
97401 Banská Bystrica

ŠPORTOVÝ KLUB
ŠK MISTRÁL BANSKÁ
BYSTRICA

Skuteckého 32

BENECOL, O.Z.
Horná 51

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
ŠK HIGH JUMP CLUB
BANSKÁ BYSTRICA

ŠPORTOVÝ KLUB BIKO
ŠK NÁMORNÉHO

B.B.

Gerlachovská 4

JACHTINGU HEUREKA

ČSA 10

97401 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Bernolákova 11

97401 Banská Bystrica

ŠPORTOVÝ KLUB

ŠPORTOVÝ KLUB

TELOVÝCHOVNÝ KLUB

BYSTRIČAN – LYŽIARIK

POLÍCIE BANSKÁ

HRON BANSKÁ

Partizánska cesta 94

BYSTRICA, O.Z.

BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Hviezdoslavova 1

Brezová 29

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

ŠPORTOVÝ KLUB

EXPEDIČNEJ TURISTIKY

ŠPORTOVÝ KLUB

TENISOVÝ KLUB RELAX

HELIOS BANSKÁ

UNIVERZITA MATEJA

BANSKÁ BYSTRICA

BYSTRICA

BELA BANSKÁ

Tr. SNP 53

BYSTRICA, O.Z.

97401 Banská Bystrica

Tatranská 72
97401 Banská Bystrica

Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

ŠPORTOVÝ KLUB

TJ DUKLA BANSKÁ
BYSTRICA

MLADÝCH SAVON

TELOVÝCHOVNÁ

Tulská 26

BANSKÁ BYSTRICA

JEDNOTA IURIS

97401 Banská Bystrica

Tatranská 20

97401 Banská Bystrica

Komenského 3
97401 Banská Bystrica

TJ ELEKTROPROJEKTA
BANSKÁ BYSTRICA

ŠPORTOVÝ KLUB

TELOVÝCHOVNÁ

Horné záhrady 19

MODERNÝ PÄŤBOJ

JEDNOTA JUNIOR ČUPKA

97401 Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA
Podháj 28

Kremnička 10
97405 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
TELOVÝCHOVNÁ

TJ IURIS BANSKÁ
BYSTRICA

Komenského 3, P.O.

ŠPORTOVÝ KLUB OK

JEDNOTA ŠK

Box 525

ŠPORT, O.Z.

KREMNIČKA

97401 Banská Bystrica

Robotnícka 11

Kremnička

97401 Banská Bystrica

97405 Banská Bystrica

TJ LOKOMOTÍVA
BANSKÁ BYSTRICA

ŠPORTOVÝ KLUB

TELOVÝCHOVNÁ

Lazovná 17

OLYMPIA BANSKÁ

JEDNOTA ŠK SOKOL

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA

JAKUB

Ul.družby 5
97401 Banská Bystrica

Jakubská cesta 12

TJ PARTIZÁN BANSKÁ

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA
Šmeralova 5

ŠPORTOVÝ KLUB

TELOVÝCHOVNÉ

POLÍCIE BANSKÁ

ZDRUŽENIE BECHERS

BYSTRICA -

CUP ASSOCIATION

TJ PARTIZÁN ŠPORTOVÝ

HÁDZANÁRSKY KLUB

BANSKÁ BYSTRICA

KLUB B.BYSTRICA, O.Z.

Cesta na štadión

97404 Banská Bystrica

Bakossova 50

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

Partizánska cesta 93

97401 Banská Bystrica

TJ SC PENTA BANSKÁ

TURISTICKO-ATLETICKÝ

BYSTRICA

KLUB URPÍN BANSKÁ

Partizánska 93
97401 Banská Bystrica

BYSTRICA
Kráľovohoľská 14

Rodičovské
združenia

97401 Banská Bystrica
TJ SLÁVIA EKONÓM,
O.Z.

VEDECKÁ SPOLOČNOSŤ

Tajovského 10

PRE TELESNÚ VÝCHOVU

97401 Banská Bystrica

A ŠPORT BANSKÁ
BYSTRICA

TJ SLOVAK ATHLETIC

Tajovského 40

CLUB BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

(ATLETICKÝ
Tulská 28

VOJENSKÁ TJ DUKLA

97401 Banská Bystrica

VOJENSKÉ GYMNÁZIUM
SNP BANSKÁ BYSTRICA

TJ SPOJE BANSKÁ

Golianova 44

BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

ČSA 25
97401 Banská Bystrica

VOLEJBALOVÝ KLUB
HYDROTERM

TJ STAVBÁR BANSKÁ

Tatranská 66

BYSTRICA

97411 Banská Bystrica

Tulská 107
97401 Banská Bystrica

VOLEJBALOVÝ KLUB
MILANOTRADE B.B.

TJ ŠPORTOVÁ ŠKOLA

Golianova 11

BANSKÁ BYSTRICA

97401 Banská Bystrica

Mládežnícka 33
97401 Banská Bystrica

ZO AMK MOTORSPORT
BANSKÁ BYSTRICA

TJ VETERÁN KLUB

BANSKÁ BYSTRICA
Oremburská 11
97401 Banská Bystrica
TJ ZNV BANSKÁ
BYSTRICA
Tulská 28
97401 Banská Bystrica

Partizánska c. 81

97401 Banská Bystrica

RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE PRI
EVANJELICKOM
GYMNÁZIU

Zvolenská cesta 14
97405 Banská Bystrica
RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE PRI
OBCHODNEJ AKADÉMII,
SKUTECKÉHO Č. 8,
BANSKÁ BYSTRICA
Skuteckého 8

97516 Banská Bystrica
RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE PRI
OSEMROČNOM
ŠPORTOVOM GYMNÁZIU
Trieda SNP 54

97401 Banská Bystrica
RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE PRI
STREDNEJ PRIEMYSELNEJ
ŠKOLE STAVEBNEJ
Skuteckého 20
97401 Banská Bystrica
RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE PRI
ZÁKLADNEJ ŠKOLE
MOSKOVSKÁ UL.2 V
BANSKEJ BYSTRICI
Moskovská 2
97401 Banská Bystrica

RODIČOVSKÉ
ZDRUŽENIE ZŠ
BAKOSSOVA UL.
Bakossova
97401 Banská Bystrica
ZDRUŽENIE RODIČOV

Ostatné

mimovládne
organizácie
ALTERA, O.Z.

PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Strieborné námestie 2

NA ULICI SPOJOVEJ V

97401 Banská Bystrica

BANSKEJ BYSTRICI, O.Z.

HOMO NOVUS - NOVÝ
ČLOVEK, O.Z.
Horná 26
97401 Banská Bystrica
IRIS, N.O.
Tichá 30

97400 Banská Bystrica
KLUB PODNIKATEĽOV

Spojová 14

ASOCIÁCIA SENIOROV

97401 Banská Bystrica

EXPERTOV, BANSKÁ

BANSKÁ BYSTRICA
Sládkovičova 9

BYSTRICA

97401 Banská

SLOVENSKÁ RADA

Sitianska 10

Bystrica

RODIČOVSKÝCH

97401 Banská Bystrica

ZDRUŽENÍ, BANSKÁ
BYSTRICA

LAMBDA SLOVENSKO
CAE, N.O.

Spojová 10

Dolná 4

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

Timravy 15
97401 Banská Bystrica
LEMI, N.O.

DOBRÁ SPRÁVA PRE

Moskovská 14

KAŽDÉHO, N.O.

97404 Banská Bystrica

Kremnička 36

97405 Banská Bystrica

LIONS CLUB BANSKÁ
BYSTRICA

ELSA BANSKÁ BYSTRICA
Komenského 20

Malachovská 98
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
MARÍNA, O.Z.
EWAP, O.Z.
29. augusta 5

Radvanská 1
97405 Banská Bystrica

97400 Banská Bystrica
MIEROVÁ SPOLOČNOSŤ
FAMULUS, O.Z.
Sládkovičova 20
97401 Banská Bystrica

V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
Jilemnického 48
97401 Banská Bystrica

HABIO, BANSKÁ
BYSTRICA
P.O.Box 185

97401 Banská Bystrica

MICHAEL N.F.
Internátna 14

97401 Banská Bystrica

NADÁCIA ATÉNION

ROYAL RANGERS V

ZDRUŽENIE

2000

SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SLOVENSKÝCH

Kuzmányho 1

Kapitulská 8

SPOTREBITEĽOV

97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

(BANSKÁ BYSTRICA)
Lazovná

O.Z. SVETOVÁ
ROZVOJOVÁ

ORGANIZÁCIA
Lazovná 20

SLOVENSKÁ BANÍCKA
SPOLOČNOSŤ
9. mája č. 2

OKRESNÉ ZTŠČ

97400 Banská Bystrica

REGIÓNOV BANSKÁ

97401 Banská Bystrica
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
FINANC
Tajovského 10

97401 Banská Bystrica

BYSTRICA
SLOVENSKÁ BIBLICKÁ

Partizánska 71

SPOLOČNOSŤ, O.Z.

97401 Banská Bystrica

Mlynská 43
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica
SLOVENSKÁ

ZDRUŽENIE
POŠKODENÝCH
OBČANOV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

SPOLOČNOSŤ PRE

Zvolenská cesta 14

OKO

TRHACIE A VŔTACIE

97405 Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1
97401 Banská Bystrica

PRÁCE
9. mája č. 2
97401 Banská Bystrica

ODBOROVÝ ZVÄZ
MESTSKÁ POLÍCIA
ČSA 26

97401 Banská Bystrica

ZDRUŽENIE ZBOROV PRE
OBČIANSKE ZÁL. "
ČLOVEK - ČLOVEKU " ,

UNIVERZITNÉ

PASTORAČNÉ CENTRUM
SV. ABRAHÁMA

O.Z.

Sládkovičova 92
97401 Banská Bystrica

Kalinčiakova 8
PRE LUMEN, N.O.

97405 Banská Bystrica

Kapitulská 2
97401 Banská Bystrica
PROMISE, N.O.
Kalinčiakova 2

97405 Banská Bystrica

BYSTRICA
ÚNIA MUŽOV NA

Strážovská 4

SLOVENSKU

97401 Banská Bystrica

P.O.Box. 3, Pošta 5
97405 Banská Bystrica
ZVÄZ HOTELOV A
VERITAS

ROBOTNÍCKY SPOLOK
Robotnícka 5

Mládežnícka 34
97401 Banská Bystrica

97401 Banská Bystrica

Národná 11

97401 Banská Bystrica

REŠTAURÁCII
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Nám. Slobody 2
97401 Banská Bystrica

ZDRAVÝ ROZUM, N.F.
ROTARY KLUB

ZO Č. 1 ZTŠČ BANSKÁ

Trieda SNP 74
97401 Banská Bystrica

,,,

