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Resocializačné stredisko  RETEST pracuje od r. 1997 v priestoroch  na 

adovej ul. 11 a predstavuje svojho druhu ojedinelé zariadenie v Slovenskej 

republike. Jeho zriaďovate om je od 1.8.2007 hlavné mesto SR BratislavaĽ ktoré 

ho prevzalo od mestskej časti Bratislava-Staré mesto a  reprezentuje kvalitnú, 

profesionálnu starostlivosťĽ ktorú venuje hlavné mesto uďomĽ ktorí sa dostali do 

problémov s drogami a nedokážu sa bez pomoci iných zaradiť do spoločnosti. 

Retest sa snaží kopírovať rodinný model fungovania komunity. Po 

vyhodnotení predchádzajúcich skúseností sme sa v priebehu uplynulého roku 

rozhodli modifikovať náš program v zmysle skrátenia jeho celkovej dĺžky na 18 

mesiacov. Takto vymedzený pobyt je rozvrhnutý do šiestich fáz. Klientom pri 

prijímaní odporúčame absolvovať celý pobytĽ avšak ako minimálnu dobu pobytu 

odporúčame jeden rok. 

 

V priebehu roku 2011 bolo do nášho programu zaradených celkovo 36 

klientov. Z tohto počtu bolo v priebehu roku 2011 prijatých 20 nových klientov. 

Traja klienti v tomto období riadne ukončili kompletný resocializačný program. 

Štyria klienti ukončili riadne pobyt tzv. mesačnou výpoveďou. Takýmto spôsobom 

majú možnosť klienti riadne ukončiť program po minimálne doporučenom ročnom 

pobyte v resocializačnom zariadení. 12 klientov odišlo zo zariadenia predčasne 

z vlastného rozhodnutiaĽ alebo pre vážne porušenie pravidiel resocializačného 

programu a 2 klienti museli ukončiť program z dôvodu nástupu výkonu trestu 

odňatia slobody.  15 klientov pokračovalo v resocializačnom procese v našom 

zariadení naďalej aj v roku 2012. Celkový počet žiadostí o pobyt v 

resocializačnom zariadení RETEST v priebehu roku 2011 bol 48. 

   

 Z celkového počtu zaradených klientov bolo 30 mužov a 6 žienĽ pričom ich 

priemerný vek bol 28 rokov (najmladší klient mal 18 a najstarší 41 rokov). 

Priemerná dĺžka pobytu klienta v resocializácii bola 273 dní. 

 

 Stav k 
31.12.10 

Prijatí 
 

Ukončili 
 

Odišli 
 

Stav k  
31.12.11 
 

Muži 12 18 5 12 13 

Ženy 4 2 2 2 2 

Spolu 16 20 7 14 15 
 



 

 

Z celkového počtu 36 klientov to bola až pre 27 z nich prvá skúsenosť s pobytom 

v resocializačnom zariadení. Prichádzali k nám zväčša po absolvovaní 

strednodobej liečby v niektorom zo špecializovaných zdravotníckych zariadení, 

najmä z CPLDZ v Banskej Bystrici, OLÚP Predná Hora, CPLDZ v Bratislava a KP 

v Pezinku. 

Z hľadiska diagnostikovanej závislosti predstavovali najvyšší počet  klienti 

u ktorých bola diagnostikovaná polymorfná závislosť (18), nasledovali závislí od 

pervitínu (12) a alkoholu (5) a jeden klient bol závislý od marihuany. U siedmich 

klientov bolo zároveň diagnostikované patologické hráčstvo. 

U závislých od nelegálnych návykových látok užívalo 65,6% klientov 

návykové látky intravenóznym spôsobom. U siedmich klientov bola 

diagnostikovaná hepatitída typu CĽ pričom dvaja klienti prešli v priebehu pobytu 

v našom zariadení úspešne jej liečbou. 

6 klientov malo v minulosti skúsenosť s výkonom trestu odňatia slobody 

a 12 klientov malo z rôznych dôvodov problémy spojené s porušením zákona. Ako 

sme spomínali vyššieĽ dvaja klienti museli resocializačný program ukončiť pre 

nástup výkonu trestu odňatia slobody. 

 

Resocializačný program zariadenia je postavený najmä na nasledujúcich 

piliéroch:  

 

1. Psychoterapia:    a) skupinová  

  b) individuálna 

  c) rodinná 

  d) terénna  

 

2. Pracovná terapia:  a) práca v Retest-e 

                                    b) práca mimo Retest-u ( bežné pracovné pomery) 

 

3. Voľnočasové aktivity 

 

 

 

 



 

 

Psychoterapia 

 

      Skupinová psychoterapia v kontexte nášho zariadenia je zameraná v prvom 

rade na aktuálnu dynamiku komunity, individuálne témy a hodnotenie uplynulého 

obdobia (tzv. prestupové správy klientov so skupinovou spätnou väzbou) 

Skupinová psychoterapia umožňuje terapeuticky vstúpiť do patologických 

sociálnych interakcii “in vivo” a pozitívne ovplyvňovať sociabilitu našich klientov. 

Prevažne sú užívané verbálne psychoterapeutické metódy v klasickom settingu 

skupinovej psychoterapie. Z h adiska metód uplatňujeme eklektický prístup pri 

vedení skupinových terapiíĽ pričom aj z h adiska zloženia terapeutického tímu 

vychádzame najmä z kognitívno-behaviorálnej terapie a logoterapeutického 

prístupu. 

 

 

Okrem zmien z h adiska celkovej dĺžky programu v našom zariadení sme 

počas uplynulého roku realizovali aj mierne úpravy obsahového zamerania. 

V oblasti psychoterapie to bolo najmä presunutie dôrazu na skupinové aktivity na 

úkor individuálnych sedení. Z h adiska zamerania na problematiku závislostí ako 

aj odvolávanie sa na princípy práce v terapeutickej komunite sa nám tento dôraz 

ukazoval ako vysoko indikovaný. S odstupom času sme ho vyhodnotili ako účinný 

v zmysle efektívnejšieho fungovania komunity a jej skupinovej dynamiky. 

Individuálne terapeutické sedenia sú však naďalej súčasťou nášho programuĽ 

predstavujú však menšiu časť terapeutickej intervencie  ako v predchádzajúcom 

období.  



 

 

V roku 2011 prebehlo celkovo 135 skupinových terapeutických sedení 

(jedno stretnutie 90 minút)Ľ pričom v tomto počte nie sú započítané ranné 

a večerné komunitné stretnutia a tzv. „mimoriadne skupiny“ ktoré majú klienti 

možnosť zvolať kedyko vek počas dňaĽ ak sú konfrontovaní pre nich s náročnými 

situáciami ktoré aktuálne nevedia riešiť. Okrem klientských skupinových sedení sa 

uskutočnilo 21 rodičovsko-klientských sedení a 11 sedení určených pre rodičov, 

resp. blízkych príbuzných našich klientov. Na základe skúsenosti z letnej terénnej 

terapie (viď nižšie) sme zaradili do ponuky aj jedno celodenné sobotňajšie 

stretnutie ktorého obsahom boli skupinové sedenia venované vybraným klientom 

a ich rodinným príslušníkom. Počas dňa sa uskutočnili 4 sedenia v trvaní 1,5 

hodiny.  Súčasťou programu je aj ponuka individuálnej rodinnej terapie ktorej sa 

pod terapeutickým vedením zúčastňuje klient spoločne s rodinnými príslušníkmi. 

Jej obsah býva často venovaný problematike tzv. spoluzávislosti rodinných 

príslušníkov ako aj otázkam ako budovať funkčné komunikačné schémy a vzťahy 

v rodine. V minulom roku sa uskutočnilo 12 sedení tohto typu.  Okrem samotných 

klientov tak bolo do terapeutických aktivít zapojených ďalších 57 ľudí. 

 
 

V čase od októbra do decembra 2011 sme v rámci projektu „Realizácia 

aktivít pre klientov RETEST-u zameraných na resocializáciu a terciárnu prevenciu 

drogovej závislosti“  realizovaného s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci 

dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu 

programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011 

realizovali aktivitu „Arteterapia v resocializácii drogových závislostí“. Jej obsahom 

bolo vytvorenie priestoru pre arteterapiu ako trvalú, systematickú súčasť celého 

programu a obohatiť ju o rozmer práce s hlinou s možnosťou vypa ovania. Počas 



 

 

tohto obdobia sa uskutočnilo 9 arteterapeuticky zameraných sedení (jedno 

sedenie v trvaní troch hodín). 

 
 

Do programu sú počas roka pod a potreby zaraďované aj tzv. „obedňajšie 

skupiny“ (závisí to najmä od počtu klientov v tzv. „karanténe“ nako ko klienti 

vyšších fáz sú v tom čase v zamestnaní). Tie sú zamerané najmä na získavanie a 

rozvoj sociálnych zručností (asertívne správanie, výchova k tolerancii, nácvik 

prijímacieho pohovoruĽ mediálna gramotnosťĽ spoločenská etiketaĽ riešenie 

konfliktov a pod.) alebo tematicky orientované (hudba, vzory, prípadne 

premietanie filmov s následnou diskusiou a pod.). Takto špecificky orientovaných 

sedení (v trvaní cca 1,5 hodiny) sa v priebehu minulého roku uskutočnilo 68. 

 
 

Tradičnou súčasťou pobytu v Reteste sú aj terénne terapie. Letná terénna 

terapia sa realizovala v dňoch 3.6.-10.6. 2011 v meste Šaštín-Stráže. Jej 

špecifikom bola v tomto prípade víkendová účasť rodinných príslušníkov. Jej prvá 

časť tak bola terapeuticky orientovaná najmä na fungovanie našich klientov 

v kontexte rodinných väzieb. V druhej časti pobytu sme sa aj vzh adom na 

aktuálne zloženie komunity orientovali najmä na podporu skupinovej kohézie, 

kooperácie a preberania individuálnej zodpovednosti za dianie v komunite. Počas 

letnej terénnej terapie sa uskutočnilo 6 skupín s rodinnými príslušníkmi a 10 

skupinových sedení  v trvaní 1,5 hod. Napriek náročnosti takto koncipovaného 

programu terénnej terapie sme spolu s klientmi pozitívne vyhodnotili účasť 

rodinných príslušníkov a chceli by sme aj v budúcnosti vytvárať priestor pre 

spoločné aktivity podobného typu. Letnej terénnej terapie sa zúčastnilo 12 

klientov, 8 rodinných príslušníkov a  8 pracovníkov RETESTu.  



 

 

Zimná terénna terapia sa realizovala v dňoch 27.11.-3.12. 2011 v Hornej 

Maríkovej a bola realizovaná s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci 

dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu 

programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 

2011. Zameraná bola na hlbšiu sebareflexiu doterajšieho života klientov 

s možnosťou získania lepšieho náh adu na svoju aktuálnu životnú situáciu ako aj 

získania perspektívy a motivácie ku kvalitnejšiemu spôsobu života. Využili sme pri 

tom techniku tvorby koláže s názvom „cesta života“ a jej prezentáciou pred 

skupinou. Súčasťou zimných terénnych terapií býva aj špecificky zameraná 

„Vianočná skupina“ orientovaná na prežívanie vianočných sviatkov v minulosti 

a teraz. Celkovo prebehlo 13 skupinových sedení v trvaní 1,5 hod. 

Súčasťou terénnych terapií je aj zaujímavý vo nočasový program ktorý má byť 

zároveň pre klientov zdrojom pozitívnych zážitkov života bez drog. Počas zimnej 

terénnej terapie sme sa zúčastnili turistického výletu na chatu „Kohútka“ v ČRĽ 

absolvovali prehliadku Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej a navštívili 

kúpele v Rajeckých Tepliciach. Aktivity sa zúčastnilo 12 klientov a 7 pracovníkov 

RETESTu. 

 

 

 



 

 

Pracovná terapia 

 

Pracovná terapia je ďalším zo základných prvkov celého resocializačného 

procesu. Špecifikum RETESTu je v tomĽ že naši klienti si za asistencie sociálnych 

pracovníkov h adajú prácu mimo zariadenia už po absolvovaní prvej fázy (tzv. 

„karantény“Ľ ktorá trvá pod a okolností 3-4 mesiace). V prvej fáze je súčasťou 

pracovnej terapie zapojenie do bežnýchĽ „prevádzkových“ činností v komunite ako 

je varenie celodennej stravy pod doh adom personálu pre celú komunituĽ pranieĽ 

žehlenieĽ práca v záhrade a skleníkuĽ upratovanie iziebĽ spoločných priestorov 

a v priebehu minulého roku aj ma ovanie a výzdoba spoločných priestorov v 

RETESTe. Príležitostne sa podie ali aj na prácach mimo zariadeniaĽ zväčša ako 

výpomoc pre sociálne zariadenia podobného typu (Detský domov Studienka, 

Senior centrum). Aj prostredníctvom tejto činnosti si klienti osvojujúĽ resp. 

znovanadobúdajú základné pracovné zručnosti a návyky takĽ aby sa neskoršie 

mohli zaradiť do bežného pracovného pomeru. 

Počas roku 2011 sa zamestnalo na trvalý pracovný pomer 7 klientov. Jeden 

klient počas pobytu zmenil prácu (túto možnosť majú až po minimálne rok 

trvajúcom pracovnom pomere alebo v prípadeĽ že pracovné prostredie je rizikovéĽ 

prípadne prichádza ku kolízii s resocializačným programom) a dvaja klienti 

pracovali dlhodobejšie brigádnicky. V rámci podpory a asistencie boli vykonané 

štyri návštevy u zamestnávateľov našich klientovĽ ktoré slúžia na oboznámenie 

a bližšie porozumenie pre špecifické potreby našich klientov v čase resocializácie 

zo strany zamestnávate a. Priemerná doba hľadania práce bola 37 dní. Sme radi, 

že aj napriek ekonomicky ťažkému obdobiu a špecifickým potrebám našich 

klientov sa nám oproti minulému roku podarilo skrátiť priemernú dobu h adania 

práce (v minulom roku až 67 dní). Bolo to aj vďaka kontaktom so 

zamestnávate miĽ ktorí majú s našimi klientmi pozitívnu skúsenosť z minulosti a sú 

tak prístupnejší pre zamestnávanie takejto špecifickej cie ovej skupiny. 

Do tejto časti zaraďujeme aj oblasť vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. 

V priebehu roku 2011 jeden klient úspešne ukončil rekvalifikačný kurz so 

zameraním na opatrovate stvo seniorov (akreditácia MPSVaR č. 73/2010-I/20). 

Súčasťou vzdelávania bol aj cyklus odborných prednášok, ktorého cie om 

bolo posilniť proces resocializácie klientov a reagovať tak na ich potreby po 

informáciách ktoré môžu uplatniť v praxi a reálnom živote. Tento cyklus bol 



 

 

súčasťou už spomínaného projektu realizovaného s finančnou podporou Úradu 

vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu 

vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej 

stratégie pre rok 2011 a jeho súčasťou boli prednášky na témy: 

 Uplatnenie sa na trhu práce  

 Hepatitída, typy a liečenie  

 Základy ekonomických zručností  

 Zdravý životný štýl  

 

 

 

Voľnočasové aktivity 

 

Okrem terapeutických aktivít a sociálnej starostlivosti je neoddelite nou 

súčasťou resocializácie aj budovanie pozitívnych spôsobov trávenia vo ného času. 

V Reteste sa tak deje aj prostredníctvom zapájania klientov do kultúrnych, 

duchovnýchĽ športových a ďalších aktivítĽ ktoré sú klientom ponúkané ako širšia 

súčasť zdravého životného štýlu.  

Z významnejších vo nočasových aktivít sme v priebehu roka absolvovali spolu s 

ďalšími členmi 20 terapeutických komunít s podobným zameraním (zo Slovenska, 

ČiechĽ Po ska a Francúzska) športový víkend na Tomkoch-KOMUNITA CUP  

2011. V priebehu prázdninových mesiacov sme absolvovali dva razy  víkendové 

splavy Malého Dunaja. Spolu s členmi JAS-klubuĽ „Endorfínmi“ a ďalšími členmi 

socioterapeutických klubov z Bratislavy sme sa zúčastnili turistických vychádzok 



 

 

ale aj slávnostného výročného stretnutia JAS-klubu. Absolvovali sme sa aj 

vybrané bratislavské bežecké podujatia ako Night Run a Silvestrovský beh cez 

bratislavské mosty. V rámci vzájomnej spolupráce s inými resocializačnými 

komunitami sme na víkendový pobyt pozvali do Retestu komunitu Návrat Kráľová. 

Okrem spoločného terapeutického a športového programu sme spoločne navštívili 

muzikálové predstavenie v rámci akcie „Noc divadiel“ na Novej scéne v Bratislave. 

Okrem toho sme ešte počas roku navštívili divadelné predstavenia v Teatro 

WűstenrotĽ na Malej scéne STU a v divadle LUDUS.  

 

Súčasťou víkendového vo nočasového programu bývajú tiež návštevy múzeí 

a galériíĽ ale aj účasť na podujatiach ako je „Bratislava pre všetkých“Ľ „Noc múzeí 

a galérií“ a pod. Rovnako sú ob úbené športové aktivity na ihrisku v blízkosti 

nášho zariadeniaĽ ale v zimnom období aj možnosť športovať v telocvični 

a v posilňovni priamo v našom zariadení.  

Klienti si počas minulého roku zorganizovali „Valentínsky karneval“ a tradíciou 

RETESTu je aj organizovanie Vianočného večierku ktorého bohatý program tvoria 

samotní klienti. Súčasťou večierku je aj predaj výrobkov ktoré vytvorili klienti 

v rámci aktivít a jeho výnos je určený práve pre rozšírenie možností trávenia 

vo ného času v našom zariadení. Práca s hlinou s následnou možnosťou 

vypaľovania si u klientov získala ob ubu a okrem jej využitia pri terapeutickom 

procese sa stala významnou súčasťou vo nočasových aktivít. Klienti ktorí prejavia 

záujem sa môžu (v prvej fáze s doprovodom) tiež zúčastňovať v nede u a počas 

sviatkov bohoslužieb. 

Zaujímavou skúsenosťou pre komunitu bolo aj zapojenie sa do natáčania 

dokumentu o klientoch Retestu s názvom „Kým je čas“. Spočiatku bola účasť na 

tomto projekte spojená aj s istou mierou neistoty a obáv, ale po vzhliadnutí 

dokončeného dokumentu sa u klientov stretol s výrazným úspechom. Tento film 

zároveň zaujímavým spôsobom dokumentuje činnosť nášho zariadenia. 
 



 

 

 
 

Iná odborná a osvetová činnosť pracovníkov RETESTu 

 

 Okrem vyššie spomínaných boli klientom v sociálnej oblasti poskytované 

najmä nasledujúce služby: 

 

a/ Vedenie sociálnej evidencie  

Administratívne zabezpečenie náležitostí pri prijatí do zariadenia a  poskytovaní 

starostlivosti v zariadení,  pri ukončení pobytu, zabezpečenie úhrad za 

poskytovanie sociálnej služby v súlade s ustanoveniami zákona č.305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisovĽ Všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č.5/2007 o poskytovaní starostlivosti 

a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v resocializačnom stredisku pre drogovo 

závislých.   

 

b/ Sprostredkovanie kontaktu s ÚPSVaR pod a miesta trvalého bydliska 

a asistencia pri vybavovaní žiadosti o priznanie podpory v nezamestnanosti 

a zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o priznanie dávky v hmotnej 

núdzi. 

c/ Spolupráca s vyššie uvedenými inštitúciamiĽ plnenie ohlasovacej povinnostiĽ 

informovanie o zmenách  v sociálnej situácií klientov relevantných pre 

rozhodovanie vo veciach evidencie ÚPSVaR. 



 

 

 

d/ Vzh adom na zanedbaný zdravotný stav klientov a ich následné oslabenie 

organizmu bola pomoc zameraná na sprostredkovanie zdravotníckych ošetreníĽ  

(najčastejšie stomatologické a interné ošetrenia)Ľ sprevádzanie  klientov na 

ošetreniaĽ pomoc pri liečbe chronickej hepatitídy. 

 

e/ Po prijatí klientov do komunity v úvodnej fáze bola vypracovaná sociálna 

anamnéza klienta, ktorá obsahovala relevantné informácie pre stanovenie plánu 

sociálnej terapie a určenie cie ov. Obsahom anamnézy bola rodinnáĽ osobnáĽ 

školskáĽ profesná anamnéza. 

  

f/ Poradenstvo a iniciovanie riešenia záväzkov a dlhov klientov voči inštitúciám 

(mobilní operátori, nebankové subjekty, banky a pod.). Asistencia a aktívna účasť 

na súdnych pojednávaniach v právnych veciach týkajúcich sa poh adávok 

a spôsobe ich plneniaĽ hlavne formou splátkových kalendárov (určenia výšky 

splátok a časového harmonogramu ich splácania). 

 

g/  Nácvik hospodárenia s financiami 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V priebehu roku 2011  pracoval s klientmi tím v tomto zložení: 
 

PhDr. Peter ŠulákĽ riadite Ľ     klinický psychológ 

PhDr. Jana Kordáčová CSc.Ľ      psychológ 

Mgr. Jana HlaváčkováĽ     psychológ 

Mgr. Kornélia Wilflingová,      sociálny pracovník 

Mgr. Kamil BartoňĽ      sociálny pracovník 

Mgr. Marek Haraka Ľ      sociálny pracovník 

Mgr. Marta ŠpalekováĽ     sociálny pracovník 

(pracovný pomer ukončený) 

Mgr. Dariusz Gleb,     sociálny pracovník 

(pracovný pomer prerušený) 

PaeDr. Erika Kovácsová     liečebný pedagóg   

Jana Tibenská,      hospodár 

Zuzana Belovičová      účtovníčka 

Terézia Hankeová     diétny pracovník 

  

V roku 2011 ukončil pracovný pomer Mgr. Dariusz Gleb a  na jeho miesto 

sociálneho pracovníka bol prijatý Mgr. Marek Haraka . Mgr. Marta Špaleková 

odišla na materskú dovolenku a na jej miesto bola prijatá PaeDr. Erika Kovácsová. 

V oboch prípadoch ide o pracovníkov s bohatými skúsenosťami z práce so 

závislými od návykových látok. 

 

Pracovníci RETEST-u v priebehu roku 2011 realizovali aj nieko ko 

odborných aktivít. PhDr. Peter ŠulákĽ riadite  zariadenia sa zúčastnil 

medzinárodného semináru s názvom „šport a drogy“ vo Vysokých Tatrách a tiež 

podujatia Národného monitorovacieho centra pre drogy - „Stav drogovej 

problematiky v Európe a na Slovensku“. Spoločne s dvoma pracovníkmi (PaeDr. 

Kovácsová a Mgr. Bartoň) sa tiež zúčastnil na preventívnej prednáške pre žiakov 

ZŠ v Domaniži. 

Mgr. Kamil Bartoň prezentoval zariadenie  na konferencii Úradu BSK – „Drogové 

závislosti v Bratislavskom kraji“Ľ zúčastnil sa na konferencii „Resocializačné 

stredisko versus terapeutická komunita“ organizovanej Asociáciou 

resocializačných stredísk a Fakultou sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity 



 

 

Konštantína Filozofa v Nitre a spoločne s Mgr. Martou Špalekovou sa zúčastnili na 

pracovnom stretnutí k odborným praxiam organizovanom Katedrou sociálnej práce 

PdFUK.  

 Naše pracovisko sa zapojilo do výskumu v rámci projektu VEGA č. 

1/0221/11 (Evaluácia výsledkov procesu resocializácie klientov resocializačných 

stredísk v podmienkach SR), ktorý pod vedením Doc. PhDr. uby Pavelovej PhD. 

realizuje Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre.  

RETEST sa tiež spolupodie al na výkone praxe pre študentov vysokých 

škôl. Prax s rôznym zameraním v Reteste absolvovalo 10 študentov rôznych 

odborov pomáhajúcich profesií (sociálna prácaĽ liečebná pedagogikaĽ 

andragogika, psychológia) z Pedagogickej a Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Vysokej 

škole v Sládkovičove.  

 

 

 

 

 



 

 

Rozbor  za rok 2011 – Ekonomická časť 
Spracovala: Zuzana Belovičová 
 
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov /EUR/ k 31.12.2011 
 
PRÍJMY: 
 
Rozpočet príjomv na rok 2011 19.184 
Skutočné plnenie príjmov  k 31.12. 2011 25.796 

- stravovanie 12.498 
- zaopatrenie 10.276 
- sponzorstvo 3.019 
- ostatné 3 

 
VÝDAVKY: 
Ropočet výdavkov na rok 2011 147.961 
Kap. výdavky 2.200 
Bežné výdavky 145.761 
Čerpanie výdavkov k 31.12. 2011 147.161 
 
Mzdy a odvody: 76.162 
Tarifné platy 47.940 
Príplatky 23.912 
Odmeny 4.310 
 
Poistné: 25.920 
Zdravotné poistenie: 7.530 
Odvody do sociálnej poisťovne: 18.390 
 
Tovary a služby:                                                                 42.879 
 
631 - Cestovné 4.298 
 
632 – Energie, voda telekomunikačné 
           a poštové služby 

12.748 

- plyn 6.999 
- elektrická energia 2.377 
- voda 1.726 
- telefón 1.597 
- poštovné 49 

 
Materiál a služby:  
633 – materiál 13.786 

- čiastiaci materiál 204 
- kancelársky materiál 272 
- ostatný materiál 602 
- potraviny 12.034 
- knihy TT 74 
- knihy,časopisy 12 
- všeob. mat. TT 460 
- soft.,licencie 67 
- potraviny TT 61 



 

 

 
634 – Dopravné náklady 1.252 

- PHL 543 
- servis a údržba,opravy 36 
- karty, známky parkovné 50 
- prenájom autobusu 183 
- poistenie vozidla 440 

 
635 – Rutinná a štandartná údržba stroj. 1.794 
 
637 - Služby 8.835 

- všeobecné služby 577 
- revízie 500 
- poplatky 413 
- stravovanie zamestnancov 1.650 
- povinný prídel do SF 704 

       -     dohody o vykonaní práce OON 4.837 
 

- vstupné 136 
- kolkové známky 3 
- poplatky TT 14 

 
642 – náhrada príjmu 166 
 
713– prev.stroje 2.200 
 

Čerpanie vo výdavkovej časti v roku 2011  bolo v súlade s upraveným rozpočtom. 
V roku  s e získali  spo zorský príspevok  vo výške  . 9,   EUR, ktorý bol použitý a 

teré u terapiu a bež é výdavky. 

Zo štátneho rozpočtu nám bola poskytnutá dotácia vo výške 3.758,00  a 7.482,00 EUR. V 

čiastke  7482,00 EUR boli zahrnuté aj kapitálové výdavky na nákup keramickej pece vo 

výške 2.200,- EUR. Celkové výdavky z uvedenej dotácie boli vo výške 6.691,85 EUR. 

Zvyšok nevyčerpanej dotácie v čiastke 790,15 bol vrátený na účet Úradu vlády, ktorý 

uvedenú dotáciu poskytol na Realizáciu aktivít pre klientov RETEST-u zameraných na 

resocializáciu a terciárnu prevenciu drogovej závislosti. 

 


