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Základné údaje 

RETEST existuje od r. 1997 v priestoroch na Ľadovej ul. 11. Jeho zriaďovateľom je od 

1.8.2007 Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, ktoré ho prevzalo od mestskej časti 

Bratislava - Staré mesto.  

S účinnosťou zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov sa zrušil pojem resocializačné stredisko a od 1.1.2019 nesie naše 

zariadenie názov RETEST, centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom. 

Predmetom činnosti nášho centra je aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých 

fyzických osôb (klientov) na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov 

drogových alebo iných závislostí a ich zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí, v zmysle 

zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

RETEST sa snaží kopírovať rodinný model komunity. Základný resocializačný program 

trvá 16 - 24 mesiacov. Takto vymedzený pobyt je rozvrhnutý do piatich fáz. Klientom pri 

prijímaní odporúčame absolvovať kompletný program, avšak ako minimálnu dobu pobytu 

odporúčame jeden rok. 

 

Údaje o klientoch 

 V roku 2021 sme prijali 24 žiadostí, z toho do programu reálne nastúpilo 14 klientov. 

Súčasťou programu bolo celkovo 30 klientov – z toho bolo 22 mužov a 8 žien, pričom celková 

obložnosť bola 31,80%. Päť klientov bolo v našom zariadení na tzv. „posilňovacom programe“, 

ktorý slúži na stabilizáciu, posilnenie režimu a obnovenie princípov abstinentského života. 

Kompletný resocializačný program dokončili v roku 2021 dvaja klienti. Dvadsiati klienti odišli 

predčasne z vlastného rozhodnutia alebo pre vážne porušenie pravidiel resocializačného 

programu.  

 

 Stav ku 

31.12.2020 

Prijatí Ukončili Odišli „Posilňovačky“ Stav ku 

31.12.2021  

Muži 8 15 1 16 2 3 

Ženy 2 6 1 4 3 0 

Spolu 10 31 2 20 5 3 

 

Priemerný vek klientov bol 32,8 rokov, pričom najmladší klient mal 22 rokov a najstarší 50. 

Oproti roku 2020 sa vekový priemer klientov znížil. 

Klienti k nám prichádzali zväčša po absolvovaní strednodobej liečby v niektorom zo 

špecializovaných zdravotníckych zariadení, najmä z CPLDZ Bratislava, Psychiatrickej 

nemocnice Veľké Zálužie, KDZ pri PNPP v Pezinku, CPLDZ v Banskej Bystrici a z OLÚP 

Predná Hora. 



Z hľadiska dosiahnutého vzdelania malo 6 klientov základnú školu, 5 klientov strednú školu 

ukončenú výučným listom, 14 klientov strednú školu s maturitou a 5 klientov malo 

vysokoškolské vzdelanie. 

Z hľadiska diagnostikovanej závislosti predstavovali najvyšší počet klienti, u ktorých bola 

diagnostikovaná závislosť od metamfetamínov (15), alkoholu (7), patologického hráčstva (5), 

opiátov (1), polymorfnú závislosť (2), kanabinoidov (3). Niektorí klienti mali viacero závislostí. 

Šesť klientov malo podmienečný trest, traja klienti boli vo výkone trestu. Päť klientov malo 

diagnostikovanú hepatitídu typu C – ich starostlivosť sme zabezpečovali v spolupráci 

s Národným referenčným centrom pre liečbu chronických hepatitíd. 

Na konci roka 2021 sa v našom zariadení nachádzali 3 klienti.  

 

Resocializačný program 

Našim klientom ponúkame program v celkovom trvaní 16 - 24 mesiacov. Takto 

vymedzený pobyt je rozvrhnutý do piatich fáz - adaptačná, prechodová, stabilizačná, modelová, 

separačná + tzv. nultá orientačná fáza, ktorá trvá 2 týždne a slúži klientovi na spoznanie 

resocializačného programu a komunity, na základe čoho sa následne rozhodne, či chce program 

absolvovať. V prvej polovici roku 2021 sme pokračovali v resocializačnom programe ako 

v predchádzajúcich rokoch. Počas roka však počet klientov v našom centre klesal, následne pre 

porušenie kardinálnych pravidiel muselo ukončiť pobyt cca polovica komunity a začiatkom 

septembra odišli aj poslední 3 klienti. V septembri a októbri sa obložnosť centra pohybovala v 

rozmedzí 1-2 %. Počas tohto obdobia sme sa venovali hlavne renováciám vnútorných 

priestorov, analýze vzniknutej situácie a zmenám v resocializačnom programe, ktoré sme 

identifikovali ako základné pre udržanie klientov v zariadení. Na pravidelných týždňových 

poradách sme sa intenzívne venovali viacerým zmenám v rámci pravidiel resocializačného 

programu zameraných najmä na intenzívnejšiu spoluprácu s rodinou, posilnenie odmien 

v rámci resocializačného procesu a tiež všetkým režimovým zmenám, ktorými sa snažíme 

reagovať na dopyt potenciálnych klientov. Výsledkom je aktualizovaná verzia resocializačného 

programu, ktorú môžete nájsť na stránke www.retest.sk. 

Resocializačný program je postavený na týchto 3 pilieroch: 

1. Poradenstvo 

a) skupinové 

b) individuálne 

c) rodinné 

d) tzv. „terénne terapie“ 

 

2. Nácvik pracovných zručností 

a) pracovné samoobslužné aktivity v priestoroch centra 

b) práca mimo Retest-u (bežný trvalý pracovný pomer) 

 

3. Voľnočasové aktivity 



 

1. Poradenstvo 

Skupinové poradenstvo v kontexte nášho zariadenia je zamerané v prvom rade na aktuálnu 

dynamiku komunity, individuálne témy a hodnotenie uplynulého obdobia (tzv. prestupové 

správy klientov so skupinovou spätnou väzbou). Individuálna práca s klientom im umožňuje 

odhaľovať problematické oblasti v ich životoch a minulosti. Skupinová zas umožňuje  

analyticky vstúpiť do patologických sociálnych interakcií „tu a teraz“ a pozitívne ovplyvňovať 

sociabilitu klientov. Prevažne pri tom pracujeme verbálnymi poradenskými metódami 

s využívaním účinných prvkov klasickej skupinovej psychoterapie.  

V oblasti poradenstva sme naďalej pokračovali v dôraze na skupinové aktivity na úkor 

individuálnych sedení. Takýchto stretnutí sa v priebehu roku 2021 uskutočnilo cca 100. 

Zameranie na individuálne potreby klienta sa snažíme rozvíjať vo zvýšenej miere 

prostredníctvom práce s Individuálnymi resocializačnými plánmi. Práca s individuálnym 

resocializačným plánom a jeho výstupmi je zároveň vyhodnocovaná aj prostredníctvom 

skupinových aktivít (napr. pri spomínanom hodnotení klienta komunitou pri prestupoch do 

vyšších fáz resocializačného programu).  

Do programu sú počas roka, podľa potreby, zaraďované aj tzv. „doobedňajšie skupiny“ 

(závisí to najmä od počtu klientov v tejto fáze, nakoľko klienti vyšších fáz sú v tomto  čase 

zväčša v zamestnaní). Tie sú zamerané najmä na získavanie a rozvoj sociálnych zručností 

(asertívne správanie, výchova k tolerancii, nácvik prijímacieho pohovoru, mediálna 

gramotnosť, spoločenská etiketa, riešenie konfliktov a pod.) alebo tematicky orientované 

(hudba, vzory, prípadne premietanie filmov s následnou diskusiou, edukačné skupiny a pod.).  

Tradičnou súčasťou pobytu v RETESTE sú aj tzv. „terénne terapie“. Letná terénna terapia 

sa realizovala v dňoch 20.06. - 25.06.2021 v Beckove v počte 3 klienti a 6 pracovníci Retestu.. 

Okrem tradičného programu boli skupinové sedenia zamerané na získanie lepšieho náhľadu 

a pochopenia prežívania vlastnej závislosti v kontexte využitia techník z arteterapie 

a dramaterapie. Okrem 9 skupinových stretnutí a ranných a večerných komunít sme absolvovali 

aj výlet do ZOO v Zlíne. Tzv. zimnú terénnu terapiu sme absolvovali v Modre v období 17.11. 

– 21.11.2021 v počte 5  klientov a 7 pracovníkov Retestu. Okrem 9 skupinových stretnutí, 

ranných a večerných komunít, sme absolvovali aj niekoľko dlhších vychádzok ako napr. výstup 

na Veľkú Homoľu či túru do obce Červený Kameň. 

Úspešní absolventi celého programu aj tento rok mohli, na základe dohody o spolupráci  

medzi nami a Krízovým strediskom Dom na pol ceste – OZ Brána do života, využiť následnú 

formu chráneného bývania. Využili ju dvaja klienti z dvoch. 

V súvislosti so záujmom o pobyt v našom zariadení, resp. informácií bezprostredne 

súvisiacich s riešením problematiky drogových závislostí poskytujeme aj telefonické 

poradenstvo. V priebehu minulého roku sme v tejto súvislosti zaznamenali cca 80 takýchto 

telefonátov plus cca 20 telefonátov za účelom poskytnutia podpory v krízových situáciách pre 

bývalých klientov. Podporné intervencie a poradenstvo bývalým klientom v krízových 

situáciách sú pravidelnou súčasťou našej práce aj osobne, keď sa zastavia u nás priamo 

v zariadení. 

Aj rok 2021 sa niesol najmä v znamení obmedzení v súvislosti s pandemickou situáciou 

kvôli COVID 19. Od 30.12.2020 – 7.1.2021 bolo naše zariadenie v karanténe, kvôli možnému 

rozšíreniu nákazy, ktoré sa našťastie nepotvrdilo. Aj kvôli mnohým epidemickým opatreniam 



sa však radikálne znížil počet tzv. „rodičovských skupín“, ktoré sa konávali poslednú stredu 

v mesiaci – v roku 2021 však prebehla iba jedna (máj 2021). Zároveň sa uskutočnilo aj menej 

individuálnych stretnutí klientov s rodičmi a s pracovníkmi Retestu prezenčne, čo sme sa 

snažili nahradiť stretnutiami v online priestore. Ich obsah bol tradične zameraný na 

problematiku tzv. spoluzávislosti rodinných príslušníkov, ako aj na otázky budovania 

funkčných komunikačných schém a vzťahov v rodine. Tzv. „veľké sobotňajšie stretnutia“, 

ktoré vytvárajú pre klientov a ich rodinných príslušníkov širší časový priestor, sa v priebehu 

minulého roku nerealizovali vôbec. Práve tieto zmeny, vrátane obmedzenej možnosti 

vychádzok a trávenia voľného času v prirodzenom prostredí klienta, sa negatívne podpísali na 

kvalite nášho resocializačného programu. 

 

2. Nácvik pracovných zručností 

Nácvik pracovných zručností je ďalším zo základných prvkov celého resocializačného 

procesu. Špecifikum RETESTU je v tom, že naši klienti si za asistencie sociálnych pracovníkov 

hľadajú prácu mimo zariadenia už po absolvovaní prvej adaptačnej fázy (už po cca 3-4 

mesiacoch). V prvej fáze je súčasťou pracovnej terapie zapojenie do bežných, „prevádzkových“ 

činností v komunite ako je varenie celodennej stravy pod dohľadom personálu pre celú 

komunitu, pranie, žehlenie, práca v záhrade, skleníku, upratovanie izieb, spoločných priestorov 

a ďalších nevyhnutných prác vychádzajúcich zo spoločného komunitného fungovania.  

Príležitostne sa klienti podieľali aj na prácach mimo zariadenia, zväčša ako výpomoc pre 

sociálne zariadenia podobného typu (Dom seniorov ARCHA, Brána do života). Aj 

prostredníctvom tejto činnosti si klienti osvojujú, resp. znova nadobúdajú základné pracovné 

zručnosti a návyky tak, aby sa neskoršie mohli zaradiť do bežného pracovného pomeru. 

V priebehu roka 2021 sa zamestnali na trvalý pracovný pomer 4 klienti. Väčšinou išlo 

o profesiu skladníka či pomocnej administratívnej sily. 

 

3. Voľnočasové aktivity 

Okrem podporných a poradenských aktivít je neoddeliteľnou súčasťou resocializácie aj 

budovanie pozitívnych spôsobov trávenia voľného času = nástroj na predchádzanie recidív 

a relapsov. V RETESTE sa tak deje aj prostredníctvom zapájania klientov do kultúrnych, 

duchovných, športových a iných aktivít, ktoré sú klientom ponúkané ako širšia súčasť zdravého 

životného štýlu.  

Vzhľadom na protipandemické opatrenia sme mali aj tento rok v tejto oblasti obmedzené 

príležitosti, napriek tomu sa nám podarilo absolvovať v letných mesiacoch tradičný splav 

Malého Dunaja (okrem aktuálnych klientov a časti pracovníkov, sa ho zúčastnil aj jeden bývalý 

klient). V máji sme stihli divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej v divadle ASTORKA 

a tiež niekoľko návštev múzeí a galérií (SNM, SNG, Dopravné múzeum, vojnové bunkre). 

Najčastejšie sme však kvôli obmedzeniam trávili čas v prírode na celodenných výletoch ako 

napr. výlet na vyhliadkovú vežu Veľká Homola, vyhliadka Hniezdo v obci Malinovo, túra na 

vrch Vysoká a pod. 

Obľúbené sú aj športové aktivity na ihrisku v blízkosti nášho zariadenia, ale aj možnosť 

cvičenia v posilňovni priamo v našom zariadení, bicyklové výlety spojené s kúpaním na 



Draždiaku, Kuchajde či návštevy obľúbených turistických miest v Bratislave (Slavín, Hrad, 

Pekná cesta). 

Súčasťou víkendového voľnočasového programu je aj práca s hlinou (s 

následnou možnosťou vypaľovania), ktorá si u klientov získala obľubu a okrem jej využitia pri 

arteterapeutickom procese sa stala významnou súčasťou voľnočasových aktivít.  

Klienti, ktorí prejavia záujem, sa môžu (v prvej fáze s doprovodom) tiež zúčastňovať 

v nedeľu a počas sviatkov bohoslužieb. 

 

Iná odborná a osvetová činnosť pracovníkov RETESTu 

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. 61/2012 Z.z.., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 

č.2/2019 o poskytovaní starostlivosti a o úhrade za poskytovanú starostlivosť v mestskej 

rozpočtovej organizácii RETEST. 

b) Sprostredkovanie kontaktu s ÚPSVaR podľa 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 inštitúciami,  

plnenie ohlasovacej povinnosti, informovanie o zmenách v sociálnej situácií klientov 

relevantných pre rozhodovanie vo veciach evidencie ÚPSVaR. 

d) Sprevádzanie klientov na zdravotné ošetrenie 

Vzhľadom na zanedbaný zdravotný stav klientov a ich následné oslabenie organizmu je pomoc 

zameraná na sprostredkovanie zdravotných ošetrení (najčastejšie stomatologické a interné 

ošetrenia), sprevádzanie klientov na ošetrenie, pomoc pri liečbe chronickej hepatitídy. 

e) Vedenie sociálnej evidencie 

Pri prijatí klienta do centra je v úvodnej fáze vypracovaná sociálna anamnéza klienta, ktorá 

obsahuje relevantné informácie pre stanovanie Individuálneho resocializačného plánu klienta.  

f) Poradenstvo a iniciovanie riešenia 

Poradenstvo a iniciovanie riešenia záväzkov a dlhov voči inštitúciám (mobilní operátori, 

nebankové subjekty, banky a pod.). Asistencia a aktívna účasť na súdnych pojednávaniach 

v právnych veciach týkajúcich sa pohľadávok a spôsobe ich plnenia, hlavne formou 

splátkových kalendárov (určenia výšky splátok a časového harmonogramu ich splácania). 

g) Nácvik hospodárenia s financiami 

 

 

 



Materiálno - technické zabezpečenie  

Počas roku 2021 sa nám podarilo zrenovovať tri kancelárie a tri miestnosti pre klientov 

(maľovanie a nákup zariadenia). Dokončili sme poslednú etapu opravy havarijného stavu 

kanalizačných stupačiek a sociálnych zariadení. Nakúpili sme materiálne vybavenie dôležité 

pre arteterapeutické skupiny, doplnili batériu psychodiagnostických testov, vybavenie do PC 

miestnosti slúžiacej klientom na hľadanie práce a zároveň zisťovanie informácii pri príprave 

voľnočasových aktivít, ktoré sú v ich réžii. Taktiež sme zabezpečili aj vybavenie na 

konferenčné videohovory, keďže časť z našich aktivít prešlo do online priestoru (najmä 

spojenie a spolupráca s klientovou rodinou). Podarilo sa nám zakúpiť aj vybavenie na prácu 

v záhrade, nové cvičiace zariadenia do posilňovne či športovej miestnosti.  

 

Účasť v projektoch a iných aktivitách 

Aj v roku 2021 sme pokračovali v projekte „Lepšie pripravení na život – zefektívnenie 

resocializačného programu“, ktorý sa u nás realizuje od 3.7.2018 a vzhľadom na neschválenie 

žiadosti o pozastavenie a následné predĺženie kvôli pandemickým opatreniam a nedostatku 

klientov bol ukončený v pôvodne plánovanom termíne 30.11.2021. Jeho cieľom bolo 

zefektívnenie resocializačného programu a jeho rozšírenie o nové prvky v súlade s aktuálnymi 

potrebami klientov – vznikli 3 verzie pozmeneného resocializačného programu najmä 

s ohľadom na celkové zvýšenie retencie klientov v našom zariadení. Vďaka nemu sme sa 

zároveň vo vyššej miere mohli venovať vstupnej diagnostike klienta. Projekt bol podporený 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Skrz lektorskú činnosť pracovníka CDR v pilotnom programe realizovanom v ÚVTOS 

Hrnčiarovce nad Parnou sme boli aj súčasťou národného projektu "Šanca na návrat", ktorého 

hlavným cieľom je znížiť riziká sociálneho vylúčenia osôb vo výkone trestu prostredníctvom 

resocializačných programov. Jeden zo špecializovaných programov je orientovaný aj na tému 

závislosti.  

Získali sme aj grantový projekt s názvom „Dať zo seba aj iným - dajme možnosť iným 

dozvedieť sa viac z našich skúseností“ z Ministerstva zdravotníctva (zmluva č. 395/2020), 

vďaka ktorému sme plánovali nakrútiť film. Pomocou neho sme chceli zvýšiť informovanosť 

o centre jeho prezentáciou v regionálnych aj celoštátnych médiách. Zároveň sme ho chceli 

využiť počas osobných prezentáciách v CPLDZ a iných relevantných inštitúciách. Projekt sa 

nám však nepodarilo zrealizovať kvôli protipandemickým opatreniam. 

 

Spolupráca s inými organizáciami 

S ponukou nášho programu, s cieľom zvýšiť počet žiadostí o nástup do nášho zariadenia,  

sme navštívili v priebehu júna a júla CPLDZ Šútovo, Banská Bystrica, Veľké Zálužie. Mali 

sme aj dve online prezentácie pre CPLDZ v Pezinku a OLÚP Predná Hora. Potenciálni klienti 

tak mali možnosť spoznať naše zariadenie a zvážiť, či využijú možnosť následného 

resocializačného programu. V septembri si prišli naše priestory osobne pozrieť potenciálni 

klienti z CPLDZ Bratislava. Počet prijatých žiadostí sa mierne zlepšil, ale otázka nízkej 

obložnosti stále ostala aktuálnou. 



V priebehu mesiaca október sme zorganizovali stretnutie so zástupcami CPLDZ po celom 

Slovensku – pozvanie nakoniec prijali pracovníci z Veľkého Zálužia a CPLDZ Bratislava. Jeho 

hlavným cieľom bolo vymeniť si skúsenosti a tiež zanalyzovať znížený počet žiadostí 

o resocializačný pobyt v našom zariadení počas tohto roka. V ten istý mesiac sme zorganizovali 

aj dlho odkladané stretnutie so zamestnancami karanténneho mestečka, s ktorými sme sa 

zhovárali aj o možnej vzájomnej spolupráci. 

Prax s rôznym zameraním v RETESTe absolvovali individuálne študenti odborov 

sociálna práca a sociálna pedagogika z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, pod 

vedením Mgr. Martina Valentínyho, PhD. 

 

Aktuálne výzvy a plány do ďalšieho roku 

Naše centrum v roku 2021 čelilo viacerým výzvam. Jednou z nich boli protipandemické 

opatrenia, ktoré značne znižovali kvalitu nášho resocializačného programu. Omnoho väčšou 

výzvou však bol nízky počet žiadostí nových klientov, ktoré sa tento rok výrazne zredukovali 

(24) – asi polovica oproti predchádzajúcemu roku (43). Napriek nášmu úsiliu so zvýšenou 

propagáciou v rôznych CPLDZ po celom Slovensku sme nezaznamenali výrazné zlepšenie.  

Taktiež sme ostali na 2 mesiace bez klientov. Počas tohto obdobia sme sa venovali renovácií 

priestorov centra a zároveň sme intenzívne prepracovávali resocializačný program. Výraznou 

zmenou v rámci resocializačného programu je rozhodnutie znížiť požiadavky pre prijatie 

nových klientov – nemusia už mať absolvovanú strednodobú liečbu, ale stačí, ak absolvovali 

detoxifikáciu. Tiež sme urobili viaceré zmeny v režimovom nastavení programu s cieľom na 

zníženie frustračnej záťaže a zameranie sa na zosilnenie podpory a sprevádzania klienta na jeho 

cesty v abstinencii. Zároveň nám vystalo viacero otázok, pričom jedna z tých najzákladnejších 

je, ako nastaviť program tak, aby reflektoval dopyt klientov a zároveň sme neodstránili práve 

tie prvky, ktoré absolventi nášho programu považovali za najviac prínosné – nácvik zvládania 

frustračných situácií v kontexte bezpečného prostredia. 

 

Personálne obsadenie  

Mgr. Jana Hlavačková, riaditeľka (od 01.06.2021)/ psychológ (do 31.05.2021) 

Mgr. Kamil Bartoň, riaditeľ (ukončil pracovný pomer 31.05.2021) 

Ing. Maria Vechterová, účtovníčka 

Mgr. Matej Fabián Čižmárik, sociálny pracovník  

Mgr. Marek Harakaľ, projektový koordinátor 

Mgr. Martin Valentíny PhD, sociálny pracovník 

Mgr. Zuzana Sotirová, sociálny pracovník 

Mgr. Renáta Mitašová, psychológ  

Bc. Eva Praženicová, správca, hospodár  

Ing. Zuzana Černá, skladník, nákupca potravín 

Mgr. David Lupták – psychológ (ukončil pracovný pomer 31.12.2021) 



Mgr. Katarína Debnáriková PhD, sociálny pracovník (od 01.07.2021) 

Bc. Vanesa Romančíková, sociálny asistent (od 08.10.2021) 

 

Zamestnanci v rámci projektu „Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného 

programu“ podporeného z Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného 

z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý bol ukončený 

ku 30.11.2021: 

Mgr. David Ľupták, psychológ (do 30.06.2021) 

Mgr. Katarína Debnáriková, PhD., sociálny pracovník (do 30.11.2022) 

Odborný tím zamestnancov sa zúčastňoval v pravidelných mesačných intervaloch 

skupinovej supervízie, ktorá bola najmä orientovaná na vzťah s klientom a hľadanie možností 

efektívnej pomoci. 

Individuálnu a skupinovú supervíziu zabezpečovali: 

Prof. PaeDr. Vladimír Labáth, PhD. 

Mgr. Vladimír Hambálek 

 

Odborní zamestnanci sa v roku 2021 zúčastnili aj ďalších aktivít: 

- Dvojdňový vzdelávací seminár „Skupinová dynamika“ 

- Stretnutie riaditeľov CDR v Liptovskom Jáne organizované ÚPSVaR 

- Akreditovaný vzdelávací program „Správa bytového fondu“ organizovaný Academia 

Istropolitana Nova 

- Pravidelné vzdelávania v rámci BOZP, školenia vodičov motorového vozidla, GDPR 

- Stretnutie CDR s resocializačným programom za účelom prezentácie liečebného 

programu pre látkové a nelátkové závislosti v OLÚP spolu s prezentáciou 

pripravovaného akreditovaného vzdelávania CPČ Látkové a nelátkové závislosti, kde 

sme zároveň debatovali o potenciálnej vzájomnej spolupráci 

 

Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým pracovníkom a klientom, ktorí boli v priebehu 

minulého roka súčasťou života v našom Centre. Aj vďaka ich zodpovednému prístupu 

a flexibilite sa nám podarilo zvládať viacero náročných situácii nielen v súvislosti s COVID 19. 

Naše poďakovanie patrí aj oddeleniu sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, 

Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny za 

pomoc a podporu pri zabezpečovaní ochranných pomôcok vyplývajúcich z pandemickej 

situácie. 

 

Ďakujeme 

 

 

 



Rozbor  k 31.12.2021 – Ekonomická časť 

 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov /EUR/ k 31.12.2021 

Plnenie príjmov k 31.12.2021  je vo výške 51202,06  €,  t.j. 72,50 % 

Plnenie výdavkov k 31.12.2021   je vo výške 509187,60  €, t.j.  88,87 % 

PRÍJMY: 

Rozpočet príjmov na rok 2021 70620,00 

Skutočné plnenie príjmov  k 31.12.2021 51202,06 

223003 - stravovanie 4242,26 

223001 - zaopatrenie 5629,70 

292017- príjmy z vratiek 1654,85 

311 – tuzemské bežné granty 15564,18 

453- nevyčerpané dotácie z roku 2020              24111,07 

            VÝDAVKY: 

Rozpočet výdavkov na rok 2021 572937,00 

Kap. výdavky 0 

Bežné výdavky 572937,00 

Čerpanie výdavkov k 31.12.2021 509187,60 

Z toho čerpanie FP zdroj 131K +111 

 

                                      24111,07   + 14381,18                                                                             

Bežné výdavky Schválený Upravený Čerpanie  % čerpania 

 rozpočet rozpočet rozpočtu k upravenému 

    rozpočtu 

Celkom 368113 572937 509187,60 88,87 

v tom:     

610 - mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania 

204026 335163   301087,65 89,83 

620- poistné a príspevok do poisťovní 78631 123526 106620,68 86,31 

630- tovary a služby 83382 112174 101164,97 90,19 

640- bežné transfery 2074 2074 314,30 15,15 

Karanténne  mestečko 

 

610         -Mzdy                                   143109,96 

Retest 

 

157977,69 

611       - Tarifné platy                       80126,44 99457,86 

612001 – Príplatky                             34559,52 17662,20 

612002- Príplatky                               21584,00 18149,34 

  614   - Odmeny      6840,00                        22708,29 

620 – Poistné                                         49594,49     57026,19 

625001 – nemocenské poistenie            1986,25 2232,28 

625002 – starobné  poistenie               19866,96 23669,85 

625003 – úrazové poistenie                    1134,83 1372,81 

625004 – invalidné poistenie                 4256,87 4677,79 

625005 – poistenie v nezamestnanosti  1418,65 1415,29 

625006 – garančné poistenie                        0 0 

625007 -  rezervný fond                          740,31 8027,98 



621-Poistné VŠZP                                11671,75 10368,86 

623-Ostatné poistenie                            2518,87 5261,33 

 

Tovary a služby:                                                              101164,97 

 

632 – Energie, voda telekomunikačné 

 +631 - cestovné 

10758,86 

632001 – 1 plyn 6324,00 

632001 – 1.1 elektrická energia 1856,86 

632002 -       vodné a stočné 1396,67 

632003 - 1    telefón a poštovné 1145,09 

631001 -       cestovné 36,24 

 

 

Materiál a služby:                                                                  

633 – materiál 23213,24 

633001 – interiérové  vybavenie 4094,59 

633006 -  všeobecný materiál 10240,68 

633010 -  pracovná odev, obuv 358,12 

633002 – výpočtová technika 719,88 

633009- knihy časopisy 678,56 

633011-potraviny 7096,81 

633013-softvér a licencia 24,60 

 

634 – Dopravné náklady 2199,72 

634001 - PHL 448,56 

634002 - servis a údržba, opravy 1166,95 

634005 - karty, známky parkovné 50,00 

634003 - poistenie vozidla                                                                    534,21 

 

635 - údržba 17235,20 

635002 - výpočt. technika + software 3098,36 

635006 – údržba budovy 13136,84 

 635001- údržba interiérového vybavenia                                                                                1000,00

             

637 - Služby 47757,95 

637004 - všeobecné služby 8813,62 

637001- školenia  a semináre 844,80 

637012 - poplatky 184,98 

637014 – stravovanie zamestnancov Retest 2914,89 

637014 - stravovanie zamestnancov KM                                                                  5572,89                                                                                      

637035 – dane, pokuty 0 

637016 - povinný prídel do SF 2859,35 

637027 – dohody o vykonaní práce 

PROJEKT 

1008,00 

637027 - dohody o vykonaní práce OON 11511,65 

637030 – preddavky na rozpočtové výdavky 0 



  637037 – vratky                                                                 14047,77

          

642 015 – transfery na nemocenské dávky 314,30 

 

 

 

V Bratislave:  23.01.2022 
Vypracovala: Ing. Vechterová 
 

 

 

 

 


