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Resocializačné stredisko RETEST pracuje od r. 1997 v priestoroch

na

Ľadovej ul. 11 a predstavuje svojho druhu ojedinelé zariadenie v Slovenskej
republike. Jeho zriaďovateľom je od 1.8. 2007 hlavné mesto SR Bratislava, ktoré ho
prevzalo od mestskej časti Bratislava-Staré mesto a

reprezentuje kvalitnú,

profesionálnu starostlivosť, ktorú venuje hlavné mesto ľuďom, ktorí sa dostali do
problémov s drogami a nedokážu sa bez pomoci iných zaradiť do spoločnosti.
Predmetom činnosti resocializačného strediska RETEST je aktivizovanie
vnútorných

schopností

plnoletých

fyzických

osôb

(klientov)

na

prekonanie

psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových
závislostí alebo iných závislostí a na 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 fungovania komunity. Základný
program trvá 18-24 mesiacov. Takto vymedzený pobyt je rozvrhnutý do šiestich fáz.
Klientom pri prijímaní odporúčame absolvovať kompletný program, avšak ako
minimálnu dobu pobytu odporúčame jeden rok.
V priebehu roku 2016 bolo do nášho programu zaradených celkovo 29
klientov, pričom obložnosť zariadenia bola plnená na 92,22% (absolútna jednotka
11,98). Z tohto celkového počtu bolo v priebehu roku 2016 prijatých 18 nových
klientov. Štyria klienti v tomto období riadne ukončili kompletný resocializačný
program a jeden klient využil možnosť ukončiť pobyt tzv. mesačnou výpoveďou.
Takýmto spôsobom majú možnosť klienti riadne ukončiť program po minimálne
doporučenom ročnom pobyte v resocializačnom zariadení. 15 klientov odišlo zo
zariadenia predčasne z vlastného rozhodnutia, alebo pre vážne porušenie pravidiel
resocializačného programu. Deväť klientov pokračovalo v resocializačnom procese
v našom zariadení naďalej aj v roku 2017. Celkový počet žiadostí o pobyt v
resocializačnom zariadení RETEST v priebehu roku 2014 bol 32.
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Z celkového počtu zaradených klientov bolo 25 mužov a štyri (14,5,6,7,8)
ženy, pričom ich priemerný vek bol 30,48 rokov (najmladší klient mal 19 a najstarší
44 rokov). Dlhodobo máme zvýšený počet klientov, ktorí sú zároveň rodičmi
maloletých detí (20,69%). Táto skutočnosť vstupuje do procesu resocializácie a ako
zariadenie hľadáme spôsoby ako na túto situáciu v zmysle napĺňania špecifických
potrieb týchto klientov reagovať.
Klienti k nám prichádzali zväčša po absolvovaní strednodobej liečby
v niektorom

zo

špecializovaných

zdravotníckych

zariadení,

najmä

z CPLDZ Bratislava, CPLDZ v Banskej Bystrici, Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom
Záluží, OLÚP Predná Hora a z KDZ pri PNPP v Pezinku.
Až pre 79,31% klientov to bola prvá skúsenosť s pobytom v resocializačnom
zariadení. Toto v porovnaní s minulosťou vysoké percento klientov, ktorí sa po prvý
raz ocitli v prostredí resocializačnej komunity môže byť pre nás zaujímavé aj
z hľadiska analýzy a vyhodnocovania fluktuácie klientov počas uplynulého roka.
Zároveň to vnímame aj ako signál k určitej modifikácii najmä úvodnej, adaptačnej
fázy

resocializácie

tak,

aby

sme

dokázali

zvýšiť

retenciu

klientov

v

resocializačnom procese.
Z hľadiska diagnostikovanej závislosti predstavovali najvyšší počet

klienti

u ktorých bola diagnostikovaná závislosť od pervitínu (13), nasledovala polymorfná
závislosť (7) a závislosť od alkoholu (7). Po jednom bola zastúpená závislosť od
prchavých látok a marihuany. U šiestich klientov bolo zároveň diagnostikované
patologické hráčstvo.
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U závislých od nelegálnych návykových látok užívalo 65% (47) klientov
návykové látky intravenóznym spôsobom, pričom sme v našom zariadení oproti
minulosti zaznamenali výrazne nižší počet klientov ktorým bola diagnostikovaná
hepatitída typu C (1). Oblasť starostlivosti o týchto klientov je zabezpečená
v spolupráci s Národným referenčným centrom pre liečbu chronických hepatitíd.
Skúsenosť s výkonom trestu odňatia slobody malo v minulosti 5 našich
klientov a 11 klientov malo z rôznych dôvodov problémy spojené s porušením
zákona.
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 hľadiska metód uplatňujeme eklektický prístup pri vedení skupinových terapií,
pričom aj z hľadiska zloženia terapeutického tímu vychádzame najmä z kognitívnobehaviorálnej terapie a logoterapeutického prístupu.
4

V oblasti psychoterapie sme naďalej pokračovali v dôraze na skupinové
aktivity na úkor individuálnych sedení. Z hľadiska zamerania na problematiku
závislostí ako aj odvolávanie sa na princípy práce v terapeutickej komunite sa tento
dôraz ukazuje ako vysoko indikovaný. Hodnotíme ho ako účinný v zmysle
efektívnejšieho fungovania komunity a jej skupinovej dynamiky. Individuálne
terapeutické sedenia sú však naďalej súčasťou nášho programu, predstavujú však
menšiu časť terapeutickej intervencie ako v predchádzajúcich obdobiach.
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).
Možnosť skrátenia celkovej dĺžky programu bola už v predchádzajúcom
období zároveň podporená možnosťou využiť následnú formu chráneného bývania
na základe uzavretia dohody o spolupráci medzi Krízovým strediskom Dom na pol
ceste – OZ Brána do života a naším resocializačným zariadením. Už v minulých
rokoch klienti túto možnosť aktívne využívali. Tento trend sa potvrdil aj v priebehu
minulého roku keď túto ponuku využili všetci piati klienti po ukončení pobytu v našom
zariadení. Táto opakovaná skúsenosť veľmi jednoznačne ukazuje na opodstatnenosť
takejto možnosti ako aj dôležitosť následnej, postresocializačnej starostlivosti.
V roku 2016 prebehlo celkovo 143 skupinových terapeutických sedení (jedno
stretnutie cca 90 minút), pričom v tomto počte nie sú započítané ranné a večerné
komunitné stretnutia a tzv. „mimoriadne skupiny“, ktoré majú klienti možnosť zvolať
kedykoľvek počas dňa, ak sú konfrontovaní pre nich s náročnými situáciami ktoré
aktuálne nevedia riešiť.
V minulom roku sme pokračovali aj v zmenách, ktoré sme zaviedli do práce
s rodičmi, resp. blízkymi príbuznými našich klientov. Ich zapojenie môže intenzívne
vstupovať do procesu resocializácie a často býva

významným indikátorom

úspešnosti celého procesu. V spoločných rodičovsko-klientských sedeniach sme
pokračovali v pravidelných mesačných intervaloch (vždy posledná streda v mesiaci)
a doplnili sme ich ponukou „sobotňajších stretnutí“, ktoré vytvárajú pre zúčastnených
širší časový priestor. V roku 2016 sme opäť zorganizovali tri takéto sobotňajšie
stretnutia. Ich obsah býva tradične zameraný na problematiku tzv. spoluzávislosti
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rodinných príslušníkov ako aj na otázky budovania funkčných komunikačných schém
a vzťahov v rodine. Obdobne zamerané sú aj individuálne rodinné terapie, ktoré
absolvuje klient pod terapeutickým vedením spoločne s rodinnými príslušníkmi.
Okrem samotných klientov tak bolo do terapeutických aktivít zapojených ďalších 22
ľudí.
Do programu sú počas roka podľa potreby zaraďované aj tzv. „obedňajšie
skupiny“ (závisí to najmä od počtu klientov v tzv. „karanténe“ nakoľko klienti vyšších
fáz sú v tom 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 a pod.). Takto špecificky orientovaných sedení (v trvaní cca
1,5 hodiny) sa v priebehu minulého roku uskutočnilo 58

Tradičnou súčasťou pobytu v Reteste sú aj terénne terapie. Letná terénna
terapia sa realizovala v dňoch 17.6. - 24.6. 2016 v chatovej oblasti Modra-Piesok.
Okrem tradičného programu boli skupinové sedenia zamerané na získanie lepšieho
náhľadu a pochopenia prežívania vlastnej závislosti v kontexte využitia techniky
„Nakresli svojho superhrdinu“. Počas terénnej terapie sa okrem komunitných stretnutí
realizovalo 14 terapeutických skupinových sedení (jedno sedenie cca 1,5 hod.).
Letnej terénnej terapie sa zúčastnilo 14 klientov a 8 pracovníkov RETESTu.
Zimná terénna terapia sa realizovala v dňoch 26.11. - 03.12. 2016 na chate
v mestskej časti Poluvsie (mesto Rajecké Teplice) v okrese Žilina. Skupinové
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sedenia boli prostredníctvom techniky „Leporelo môjho života“ zamerané na analýzu
životných príbehov s perspektívou abstinencie počas resocializácie a po jej ukončení.
Súčasťou zimných terénnych terapií býva aj špecificky zameraná „Vianočná
skupina“, orientovaná na prežívanie vianočných sviatkov v minulosti a v čase pobytu
v resocializačnom zariadení. Počas terénnej terapie sa okrem komunitných stretnutí
realizovalo 10 terapeutických skupinových sedení (jedno sedenie cca 1,5 hod.).
V rámci pobytu navštívili vybraní pracovníci a klienti Centrum pre liečbu drogových
závislostí pri fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Aktuálne liečiacim sa
pacientom prezentovali ponuku služieb nášho resocializačného zariadenia. Zimnej
terénnej terapie sa zúčastnilo deväť klientov a 8 pracovníkov zariadenia.
Súčasťou terénnych terapií je aj pestrý voľnočasový program, ktorý má byť
zároveň pre klientov zdrojom pozitívnych zážitkov života bez drog. Počas letnej
terénnej terapie sme absolvovali výlet na zámok v Budmericiach a v zime sme
navštívili relaxačný kúpeľ v Rajeckých Tepliciach.
Okrem spomínanej návštev CPLDZ v Žiline, sme s ponukou nášho programu
navštívili aj zariadenie CPLDZ v Banskej Bystrici a Kliniku drogových závislostí pri
PNPP v Pezinku. Okrem našich návštev v spolupracujúcich zariadeniach sú
súčasťou nášho programu aj návštevy pacientov, ktorí sa aktuálne zúčastňujú liečby
v niektorom zo zdravotníckych zariadení. Potenciálni klienti sa tak majú možnosť
bezprostredne

zoznámiť

s našim

zariadením

a zvážiť

možnosť

následného

resocializačného pobytu. Z hľadiska prirodzenej dostupnosti sa takýchto návštev
v minulom roku opakovane zúčastnili pacienti z CPLDZ v Bratislave. Spolupráca
s CPLDZ Bratislava prebieha aj na úrovni starostlivosti o klientov. Naši klienti v rámci
programu majú povinnosť absolvovať pravidelný monitoring moču, ale využívajú tiež
niektoré ambulantné formy starostlivosti centra ako zdravotníckeho zariadenia.
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 119 telefonických kontaktov.
Pracovná terapia
Pracovná terapia je ďalším zo základných prvkov celého resocializačného
procesu. Špecifikum RETESTu je v tom, že naši klienti si za asistencie sociálnych
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pracovníkov hľadajú prácu mimo zariadenia už po absolvovaní prvej fázy (tzv.
„karantény“, ktorá trvá podľa okolností 3 - 4 mesiace). 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.
Klienti sa tiež podieľali aj na prácach mimo zariadenia, zväčša ako výpomoc
pre sociálne zariadenia podobného typu. Počas minulého roka naši klienti opakovane
brigádovali v Domove dôchodcov SKCH, Centre rodiny v Dúbravke a v „Bráne do
života“. Pravidelne (každú sobotu) vypomáhajú s prevozom stravy do zariadenia
Charitas a zapojili sa aj do projektu Cyklokoalície „Vietor vo vlasoch“ počas ktorého
prevážali seniorov z domova dôchodcov na nákladných bycikloch po dunajskom
nábreží. Podobné aktivity zorganizovali aj pre klientov RS Samária v Bratislave. Aj
prostredníctvom podobných aktivít si klienti osvojujú, resp. znova nadobúdajú
základné pracovné zručnosti a návyky tak, aby sa neskoršie mohli zaradiť do
bežného pracovného pomeru.
Počas roku 2016 sa zamestnalo na trvalý pracovný pomer 10 klientov. V rámci
podpory a asistencie boli vykonané tri návštevy u zamestnávateľov našich klientov,
ktoré slúžia na oboznámenie a bližšie porozumenie pre špecifické potreby našich
klientov v čase resocializácie zo strany zamestnávateľa.

8

Voľnočasové aktivity
Okrem terapeutických aktivít a sociálnej starostlivosti je neoddeliteľnou
súčasťou resocializácie aj budovanie pozitívnych spôsobov trávenia voľného času.
V Reteste sa tak deje aj prostredníctvom zapájania klientov do kultúrnych,
duchovných, športových a ďalších aktivít, ktoré sú klientom ponúkané ako širšia
súčasť zdravého životného štýlu.
Z významnejších voľnočasových aktivít sme v priebehu roka (3.6. - 5.6.)
absolvovali spolu s ďalšími členmi viacerých terapeutických komunít s podobným
zameraním (zo Slovenska, Čiech a Francúzska) športový víkend na TomkochKOMUNITA CUP 2016.
V priebehu prázdninových mesiacov sme absolvovali tradičný splav Malého
Dunaja. Aktivity sa zúčastnilo okrem 12 klientov a dvoch pracovníkov Retestu aj traja
„vonkajší“ klienti. S členmi JAS-klubu (socioterapeutický klub) sme zorganizovali
športový deň, absolvovali tradičné výlety na Devín, Pajštún či Biely kameň.
Obľúbené sú aj športové aktivity na ihrisku v blízkosti nášho zariadenia, ale aj
možnosť cvičenia v posilňovni priamo v našom zariadení. Okrem toho sme sa
v rámci športových aktivít zúčastnili aj vybraných bratislavských bežeckých podujatí
ako ČSOB Marathon Bratislava a Telekom Night Run.

Súčasťou víkendového voľnočasového programu bývajú tiež návštevy múzeí
a galérií, ale aj účasť na podujatiach ako je „Bratislava pre všetkých“, „Noc múzeí
a galérií“, „Mesiac fotografie“ a pod.
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Príležitostne

sa

tiež

zúčastňujeme

na

koncertných

a divadelných

predstaveniach. V minulom roku to boli napríklad muzikálové predstavenie Boyband
na Novej scéne a chrámový koncert v kostole Zjavenia Pána v Bratislave.
Po dlhšej prestávke sme sa 16 - 18. 9. 2016 opäť zúčastnili kultúrneho
festivalu terapeutických komunít v Mníšku pod Brdy v Českej republike. „Kulturfest“
organizuje už 18 rokov komunita Magdaléna a ide svojim spôsobom o jedinečnú,
nesúťažnú prehliadku divadelných predstavení zúčastnených komunít.
Klienti RETESTu si nacvičili jemne modifikovanú, “abstinentsky ladenú” verziu
známej rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Radi by sme touto cestou
zároveň poďakovali herečke a dramaturgičke Darine Abrahámovej. Aj vďaka
spolupráci s ňou sa predstavenie stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom u zúčastnených
komunít. Okrem divadelných predstavení sú súčasťou festivalu výtvarné dielne,
“sochanie” (do plynosilikátu), maľba na dosky so záverečnou vernisážou, ale aj
priateľské športové aktivity. Festival umožnil klientom RETESTu zážitok širšieho
spoločenstva ľudí, ktorí zdieľajú spoločný osobný zápas, ako aj vzájomnú podporu a
radosť z kreatívnych aktivít. Pracovníkom zariadenia poskytol v prostredí príjemnej a
neformálnej atmosféry možnosť konfrontácie a vzájomného zdieľania skúseností z
práce s cieľovou skupinou závislých od psychoaktívnych látok.
Sme radi, že účasť na tomto podujatí sme mohli absolvovať s priateľmi z
resocializačného zariadenia Road-Tomky a spoločne tak reprezentovať slovenské
resocializačné komunity.
Dlhodobou 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 voľného času v našom zariadení.
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
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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 predpisov, Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy

č.8/2012

o poskytovaní

starostlivosti

a o úhrade

za

poskytovanú

starostlivosť v resocializačnom stredisku pre drogovo závislých.
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/ Vzhľadom na zanedbaný zdravotný stav klientov a ich následné oslabenie
organizmu bola pomoc zameraná na sprostredkovanie zdravotníckych ošetrení,
(najčastejšie stomatologické a interné ošetrenia), sprevádzanie

klientov na

ošetrenia, 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 cieľov. Obsahom anamnézy bola rodinná, osobná,
školská, 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 pohľadávok a spôsobe ich
plnenia, hlavne formou splátkových kalendárov (určenia výšky splátok a časového
harmonogramu ich splácania).
g/ Nácvik hospodárenia s financiami
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V priebehu roku 2016 pracoval s klientmi tím v zložení:
Mgr. Kamil Bartoň,

riaditeľ, sociálny pracovník

Mgr. Jana Hlaváčková,

psychológ

Mgr. Kornélia Wilflingová,

sociálny pracovník

Mgr. Matej Čižmárik

sociálny pracovník

Mgr. Miroslava Albertová

sociálny pracovník

PhDr. Jana Kordáčová CSc.,

psychológ

Mgr. Marek Harakaľ,

sociálny pracovník

Terézia Hankeová

skladník-nákupca potravín

Bc. Zuzana Valuszová

hospodár

V roku 2016 došlo k nasledovným zmenám v zložení pracovného tímu. Po
odchode PhDr. P. Šuláka z pozície riaditeľa bola poverená riadením zariadenia Mgr.
D. Hlaváčková. Mestské zastupiteľstvo vymenovalo dňom 1.6. 2016 do funkcie
nového riaditeľa, Mgr. Kamila Bartoňa. Ku koncu roku 2016 ukončila pracovný pomer
v zariadení Mgr. M. Albertová.
Zamestnanci Retestu sa v pravidelných mesačných intervaloch stretávajú na
supervíznych sedeniach zameraných na zvýšenie kvality poskytovaných služieb.
V priebehu roku sa v RETESTe v spolupráci s občianskym združením
PROVENTUS realizoval projekt „Druhá šanca pre zmenu“, ktorý bol zameraný na
tému pracovných a sociálnych zručností a orientácie na trhu práce so zameraním pre
špecifickú skupinu abstinujúcich závislých. Zároveň bola časť prednášok v rámci
projektu zameraná aj na zvýšenie zručností a kompetencií pracovníkov v priamej
práci s touto cieľovou skupinou.
Reagovali sme aj na verejnú výzvu MZ SR na podporu protidrogových aktivít
pre rok 2016 a bol nám schválený projekt na zlepšenie podmienok pre pracovnú
terapiu, špecifické odborné terapie a voľnočasové aktivity „Spolu dokážeme viac“.
Terezia Hankeová úspešne ukončila kurz o odbornej spôsobilosti na výkon
epidemiologických závažných činnosti pre prácu v potravinárstve.
Vzhľadom na špecifickú situáciu v zložení pracovného tímu bol v priebehu
roku

2016

pozastavený

výkon

odbornej

praxe

študentov

vysokých

škôl.

Predpokladáme, že v priebehu nasledujúceho roku sa opätovne k tejto možnosti pre
štúdium a odborný rast študentov vrátime.
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Rozbor za rok 2016 – ekonomická časť
Spracovala: Ing. Mária Vechterová
Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov /EUR/ k 31.12.2016
PRÍJMY:
Rozpočet príjmov na rok 2016
Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2016
223003 - stravovanie
223001 - zaopatrenie
311
- grant MZ SR
221004 - ostatné poplatky

21600
30580
10470
13600
6370
140

VÝDAVKY:
Rozpočet výdavkov na rok 2016
Kap. výdavky
Bežné výdavky
Čerpanie výdavkov k 31.12.2016

179580
0
175311
175311

610
- Mzdy a odvody:
611
- Tarifné platy
612001 - Príplatky
614
- Odmeny

88926
48322
22210
18394

625 – Poistné Sociálna poisťovňa:
625001 - NP
625002 - SP
625003 - ÚP
625004 - IP
625005 - PvN
625006 - GP
625007 - PRF
621-Poistné VŠZP
623-Poistné ZP

24081
1325
13797
790
2631
857
0
4681
6011
3245

630 Tovary a služby:
631- Cestovné náhrady
632 – Energie, voda telekomunikačné
a poštové služby
632001 – 1 plyn
632001 – 1.1 elektrická energia

52840

632002 - vodné,stočné
632003 - 1 telefón
632003 - 1.1 poštovné

633 – materiál
633002 výpočtová technika
633001 interiérové vybavenie
633004 – prevádzkové stroje, zariadenia

15171
8700
3405
1938
968
160

20561
442
12
0
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633006 – všeobecný materiál
633009- knihy, časopisy, učebné pomôcky
633011-potraviny
633013- softvér
634 – Dopravné náklady
634001 - PHL
634002 - servis a údržba,opravy
634005 - karty, známky parkovné
634003 - poistenie vozidla
635 - Rutinná a štandardná údržba stroj.
635002 - výpočt. technika + software
635006- rutinná a štandardná údržba
637 - Služby
637004 - všeobecné služby
637005 - revízie
637011- štúdie, expertízy, posudky
637012 - poplatky
637014 - stravovanie zamestnancov
637001 – školenia a semináre
637016 - povinný prídel do SF
637032 – kolkové známky
637027 - dohody o vykonaní práce OON
637030 – preddavky na rozpočtové výdavky
640 - celkový súčet – odchodné
642013 – odchodné
642 015 - náhrada príjmu

7644
221
12203
39
958
311
153
50
444
1309
490
819
14823
1083
250
88
293
3675
746
880
0
7828
0
206
206

V Bratislave: 30.01.2017
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