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RETEST, znamená „opätovný test“, teda nová skúška, nová šanca… Zároveň 

významovo zodpovedá skratke pre REsocializačno-TErapeutické STredisko pre 

závislých od návykových látok, ktoré vzniklo v roku 1997 na pôde mestskej časti 

Bratislava - Staré mesto. V roku 2007 si resocializačné stredisko RETEST ako svoju 

rozpočtovú organizáciu preniesol pod svoju zriaďovateľskú kompetenciu Magistrát 

hlavného mesta SR Bratislava.  

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 centra pre deti a rodiny s resocializačným programom je 

aktivizovanie vnútorných schopností plnoletých fyzických osôb (klientov) na 

prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových alebo iných 

závislostí a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



V priebehu roku 2020 bolo do nášho programu zaradených celkovo 32  

klientov, pričom obložnosť zariadenia bola plnená na 81,32% (absolútna jednotka 

10,57).  Pre viac ako polovicu z nich (19) išlo o prvú skúsenosť s pobytom v zariadení 

s resocializačným programom. Opakovane sa tak potvrdzuje zvýšený podiel klientov, 

ktorí vyhľadali program s resocializačným zameraním opakovane.  

Z uvedeného celkového počtu (32) bolo v priebehu roku 2020 prijatých         22 

nových klientov. Traja klienti v tomto období riadne ukončili kompletný resocializačný 

program. Dvaja klienti ukončili program po minimálne doporučenej dĺžke programu 

v trvaní 12 mesiacov a 17 klientov odišlo zo zariadenia predčasne z vlastného 

rozhodnutia, alebo pre vážne porušenie pravidiel resocializačného programu. Desať 

klientov pokračovalo v resocializačnom procese v našom zariadení naďalej aj v roku 

2021. Celkový počet žiadostí o pobyt v resocializačnom zariadení RETEST 

v priebehu roku 2020 bol 43. 

 

 Stav k 

31.12. 2018 

Prijatí 

 

Ukončili 

 

Odišli 

 

Stav k 

31.12. 2019 

Muži 6 19 3 14 8 

Ženy 4 3 2 3 2 

Spolu 10 22 5 17 10 

 

Z celkového počtu zaradených klientov bolo 25 mužov a 7 žien, pričom ich 

priemerný vek bol 34,12 rokov (najmladší klient mal 19 a najstarší 47 rokov). Tento 

údaj potvrdzuje, že vekový priemer klientov prichádzajúcich do nášho zariadenia sa 

pomaly zvyšuje.  

Klienti k nám prichádzali zväčša po absolvovaní strednodobej liečby 

v niektorom zo špecializovaných zdravotníckych zariadení, najmä 

z CPLDZ Bratislava, Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, KDZ pri PNPP 

v Pezinku, CPLDZ v Banskej Bystrici a z OLÚP Predná Hora.  

 

 

 

 



Z hľadiska diagnostikovanej závislosti predstavovali najvyšší počet  klienti 

u ktorých bola diagnostikovaná závislosť od pervitínu (16), nasledovala závislosť od 

alkoholu (6) a polymorfná závislosť (6). Zastúpená bola tiež primárna závislosť od 

heroínu (2), a po jenom prípade závislosť od marihuany a 

benzodiazepínov.  U siedmich klientov bolo zároveň diagnostikované patologické 

hráčstvo. Tento počet rovnako potvrdzuje tendenciu z predchádzajúcich rokov, ktorá 

ukazovala na zvyšujúce sa percento klientov s pridruženou diagnózou nelátkovej 

závislosti. 

Medzi klientmi závislými od ilegálnych návykových látok výrazne (takmer 

o polovicu) kleslo zastúpenie užívania návykovej látky intravenóznym spôsobom. 

Naopak, oproti minulému roku trojnásobne stúpol počet  klientov, ktorým bola 

diagnostikovaná hepatitída typu C. Oblasť starostlivosti o týchto klientov je 

zabezpečená v spolupráci s Národným referenčným centrom pre liečbu chronických 

hepatitíd.  

K posunu došlo aj v zložení našich klientov z hľadiska vzdelania. V prípade 

základného a  učňovského vzdelania ku výraznejším zmenám nedošlo, ale 

v absolútnych číslach o tretinu poklesol počet klientov so  stredoškolským vzdelaním 

ukončeným maturitnou skúškou a trojnásobne sa zvýšil počet klientov s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním. Už v minulosti sme mali oproti celoslovenskému priemeru 

vyšší počet klientov s VŠ vzdelaním a vo výpovediach týchto klientov (ale nie len) 

zachytávame, že pri výbere zariadenia zohľadňujú skoršiu možnosť zapojenia sa do 

bežného pracovného procesu. 

Skúsenosť s výkonom trestu odňatia slobody mali v minulosti 3 naši klienti 

a piati mali z rôznych dôvodov problémy spojené s porušením zákona.  

 

 

 

 

 



 

Resocializačný program zariadenia je postavený najmä na nasledujúcich 

troch pilieroch:  

 1. Poradenstvo     

 a) skupinové  

 b) individuálne 

 c) rodinné 

 d) terénne terapie 

 

 2. Nácvik pracovných zručností   

 a) pracovné samoobslužné aktivity v priestoroch centra 

 b) práca mimo RETEST-u (bežný pracovný pomer) 

 3. Voľnočasové aktivity 

 

Poradenstvo 

      Skupinové poradenstvo v kontexte centra pre deti a rodiny s resocializačným 

programom je zamerané v prvom rade na aktuálnu dynamiku komunity, individuálne 

témy a hodnotenie uplynulého obdobia (tzv. prestupové správy klientov z jednotlivých 

fáz resocializačného programu so skupinovou spätnou väzbou). Skupinové aktivity 

umožňujú terapeuticky vstúpiť do patologických sociálnych interakcii “in vivo” a 

pozitívne ovplyvňovať sociabilitu našich klientov. Prevažne sú užívané verbálne 

poradenské metódy s využívaním účinných prvkov klasickej skupinovej psychoterapie.  

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

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).  

Pokračovali sme v úspešnej implementácii tzv.  samoriadiacich skupín klientov 

v týždenných intervaloch. Tieto skupiny sa odohrávajú za pasívnej účasti pracovníka 

centra s možnosťou následnej spätnej väzby orientovanej na proces ktorý sa v skupine 



odohrával a nie na samotný obsah skupiny, s cieľom podporovať vzájomný 

svojpomocný potenciál jednotlivcov a skupiny.  

Príprava a zaradenie samoriadiacich skupín sú súčasťou aktualizácie a inovácie 

resocializačného programu v rámci projektu Lepšie pripravení na život – 

zefektívnenie resocializačného programu. Projekt sa v RETESTe realizuje od 03. 

07. 2018 a jeho cieľom je zefektívnenie resocializačného programu a jeho rozšírenie 

o nové prvky v súlade s aktuálnymi potrebami klientov. Jeho implementácia je 

plánovaná na 36 mesiacov, do júna 2021 a je podporený v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu 

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Súčasťou spomínaného projektu bolo aj prepracovanie jednotlivých fáz 

resocializačného programu najmä s ohľadom na celkové zvýšenie retencie klientov 

v resocializačnom procese. Navrhované úpravy jednotlivých fáz resocializačného 

programu ako aj vnútorný poriadok Centra boli dané na pripomienkovanie klientom 

a ich zapracovanie a schválenie do štruktúry programu resocializačného centra by 

malo byť zrealizované do ukončenia projektu. 

Uvedený projekt nám prostredníctvom možnosti prijatia psychológa na polovičný 

úväzok umožňuje tiež venovať sa vo zvýšenej miere vstupnej diagnostike klienta.  

Aktuálne používaná testová batéria sa delí na dve časti: 

 

1. vyšetrenie kognitívnych funkcií a úrovne intelektových schopností - použitý je Komplexný test 

kognitívnych schopností Woodcock-Johnson International Edition s normami pre SR; 

a) v rámci jeho subtestov sa u klienta preverí úroveň verbálnych schopností, schopností myslenia, 

matematických konceptov, priestorových vzťahov, krátkodobej a dlhodobej pamäti a distribúcie 

pozornosti. 

2. vyšetrenie osobnostných charakteristík, emócií, agresivity a prípadnej psychopatológie 

a) kresba stromu a kresba ľudskej postavy - sebaobraz, emocionalita 

b) Lüscherov farbový test - celkové emočné nastavenie a osobnostná dispozícia 

c) asociačný experiment - problematické oblasti vzťahov a prežívania, poruchy myslenia, prípadné 

bludové poruchy 

d) Rosenzweigov Frustračný obrázkový test PFT - reakcia na frustráciu, prejavy agresie 

e) Hand test - komunikácia, sebavnímanie, agresivita 



V priebehu minulého roka bola testová batéria obohatená o Test agresivity Bilika 

a Kluberta (TABaK). Ide o verbálny projektívny test na zaznamenávanie potencionálne 

agresívnych prejavov. Zachytáva a kvantifikuje celkovú mieru agresívneho potenciálu 

tzv. index agresivity, ako aj agresívny potenciál v jednotlivých oblastiach osobitne. 

Priestor pre dramaterapiu prostredníctvom metódy Developmental 

transformation (DvT, v ČR známe ako Vývojové premeny) sme oproti minulému 

obdobiu rozšírili a stal sa pravidelnou súčasťou skupinových aktivít. Využíva sa aj pri 

individuálnom sprevádzaní klienta a tvorila aj významnejšiu časť aktivít počas 

terénnych terapií. Jej cieľom je naučiť sa zmierniť strach z nestability, ktorá v sebe 

zahŕňa akceptáciu risku a učenie sa ako dosiahnuť rovnováhu uprostred nestabilných 

podmienok. Stretnutia vedie Mgr. Renáta Mitašová – frekventantka dlhodobého 

výcviku DvT pod vedením Dipl.KT Beate Albrich a MgA. Viktora Dočkala.  

Skrátenie celkovej dĺžky programu bolo už v predchádzajúcom období 

podporené možnosťou následnej formy chráneného bývania na základe uzavretia 

dohody o spolupráci medzi Krízovým strediskom Dom na pol ceste – OZ Brána do 

života a naším centrom. Už v predchádzajúcich rokoch klienti túto možnosť aktívne 

využívali. Tento trend naďalej pokračuje a v priebehu minulého roku túto možnosť 

využili traja z piatich klientov po ukončení pobytu v našom zariadení.  

V roku 2020 prebehlo celkovo 128 skupinových sedení, 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. Zároveň je nutné uviesť, že 

v čase výrazných protipandemických opatrení sme skupinové stretnutia skrátili na 45 

minút (oproti pôvodným 90 minútam). V tomto náročnom období sme dbali vo zvýšenej 

miere na zníženie celkovej záťaže klientov, ale aj pracovníkov centra a v niektorých 

obdobiach sme ako prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19 pracovali 

v zmenenom režime v zmysle redukcie zamestnancov prítomných na pracovisku. 

Najvýznamnejšie sa to prejavilo na práci s rodičmi, resp. blízkymi príbuznými 

našich klientov. Ich zapojenie intenzívne vstupuje do procesu resocializácie a často 

býva významným indikátorom úspešnosti celého procesu. Pandemická situácia nám 

neumožnila pravidelne v sedeniach pokračovať a uskutočnili sa tak iba začiatkom roka 

a v letných mesiacoch, v čase zlepšenia epidemiologickej situácie. Veľké, „sobotňajšie 

stretnutia“, ktoré vytvárajú pre zúčastnených širší časový priestor sa v priebehu 



minulého roku nerealizovali vôbec. S odstupom času môžeme vidieť, že tento faktor 

sa negatívne podpisuje pod kvalitu resocializačného programu. Podobne ako 

dlhodobo obmedzená možnosť vychádzok a trávenie voľného času v prirodzenom 

prostredí klienta. Čiastočne to kompenzovali individuálne rodinné sedenia, ktoré 

absolvuje klient pod vedením odborného zamestnanca spoločne s rodinnými 

príslušníkmi, resp. ich čiastočná náhrada online formou.  

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 37, čo je v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom takmer o polovicu nižšie a rovnako súvisí s obmedzeným 

„pandemickým režimom“ . 

Odborný tím zamestnancov sa zúčastňoval v pravidelných mesačných 

intervaloch skupinovej supervízie, ktorá je orientovaná najmä na vzťahy s klientmi 

a hľadanie možností efektívnej pomoci. Vďaka spomínanému projektu „Lepšie 

pripravení na život“ sme mohli starostlivosť o zamestnancov rozšíriť aj o možnosť 

individuálnej supervízie ako aj supervíznych stretnutí na zlepšenie procesov 

v samotnej organizácii služieb. V tomto smere sa nám podarilo na situáciu pomerne 

pružne zareagovať a aj vzhľadom na množstvo nových problémov a situácií ktorým 

sme boli vystavení sme sa prirodzene presunuli do spoločného  online priestoru. 

Tradičnou súčasťou pobytu v RETESTe sú aj dva razy ročne organizované 

terénne terapie. Sme veľmi radi, že aj napriek komplikovanej situácii sa nám podarilo 

túto tradíciu udržať. Letná terénna terapia sa realizovala v dňoch 12.6.-19.6. 2020 

s využitím priestorov a služieb františkánskeho kláštora v Beckove. Okrem 

intenzívneho programu, ktorý využíval najmä prostriedky a metódy expresívne 

zameraných terapeutických prístupov v kontexte skupinového poradenstva, sme mali 

priestor aj na voľnočasové aktivity. Využili sme bezprostrednú blízkosť hradu Beckov, 

navštívili Trenčiansky hrad a okúpali sa vo Váhu. 



Zimná terénna terapia sa realizovala v dňoch 21.11.-28.11 2020 aj vďaka 

ústretovému prístupu Hotela Remata. Za prísnejších hygienických opatrení 

a prostredníctvom vlastnej dopravy sme v rámci našej „sociálnej bubliny“ mohli prežiť 

intenzívny program, ktorý komunite, ale aj jednotlivcom poskytol náhľad na situáciu 

v kontexte závislosti, ale aj  možnosť novej životnej perspektívy. Pri práci sa využívali 

najmä prvky arteterapie a dynamika skupinovej práce a poradenstva. Pre voľnočasové 

aktivity sme vzhľadom na obmedzenia využívali najmä okolitú prírodu, vystúpili sme 

na Bralovú skalu v blízkosti hotela a navštívili vyhliadkovú vežu Čajka v Bojniciach. 

Bežnou súčasťou terénnych terapií boli v minulosti aj výjazdy do spolupracujúcich 

zdravotníckych zariadení s predstavením resocializačného programu. Žiaľ, podobne 

ako mnohé iné aktivity, aj tieto sa vzhľadom na zákazy návštev v zdravotníckych 

zariadeniach nemohli uskutočniť. V priebehu roku 2020 sme tak nenavštívili žiadne 

z týchto zariadení a neuskutočnili sa ani žiadne návštevy v priestoroch nášho Centra 

s výnimkou aktuálne sa liečiacich pacientov CPLDZ Bratislava. Návšteva prebehla 

začiatkom roka, ešte pred zavedením opatrení. Spolupráca s CPLDZ Bratislava na 

úrovni ambulantnej psychiatrickej starostlivosti pre našich klientov naďalej 

pokračovala, pričom v epidemiologicky náročnom období bola čiastočne poskytovaná 

dištančnou formou. Niektorí z našich klientov využívali služby CPLDZ aj v rámci 

výkonu ochrannej, súdom nariadenej protialkoholickej a protitoxikomanickej liečby. 

V indikovaných prípadoch, najmä pre klientov vo vyšších fázach programu, 

zabezpečujeme aj ambulantnú formu psychoterapie podľa individuálnych potrieb 

klienta. Aj v tomto prípade zväčša využívali vytvorenú možnosť presunúť sa do online 

priestoru. 

 



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 116  telefonických kontaktov. 

 

Nácvik pracovných zručností 

 

Nácvik pracovných zručností je ďalším zo základných prvkov resocializačného 

procesu. Špecifikum RETESTu je, že klienti si za asistencie sociálnych pracovníkov 

hľadajú prácu mimo zariadenia už po absolvovaní prvej fázy (tzv. „karantény“, ktorá 

trvá podľa okolností 3-4 mesiace). V prvej fáze je súčasťou nácviku pracovných 

zručností zapojenie sa 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. 

V jarných mesiacoch sme využili prijaté protipandemické opatrenia na prípravu 

a výrobu vyvýšených záhonov. Ich výroba a umietnenie sú súčasťou širšieho konceptu 

nového využitia vonkajších priestorov RETESTu.  

 

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

výpomoc pre sociálne zariadenia podobného typu. Počas minulého roka naši klienti 

vzhľadom na situáciu brigádovali v Domove seniorov ARCHA, resp. pomáhali so 

sťahovaním a prípravou priestorov pre prípad zhoršenej epidemiologickej situácie.  Aj 

prostredníctvom týchto aktivít si klienti osvojujú, resp. znova nadobúdajú základné 

pracovné zručnosti a návyky tak, aby sa neskoršie mohli zaradiť do bežného 

pracovného pomeru. 

Počas roku 2020 sa na trvalý pracovný pomer zamestnalo sedem klientov CDR. 

Sme radi, že napriek zhoršenej situácii na trhu práce počas protipandemických 

opatrení sa naši klienti aj v tomto náročnom období dokázali uplatniť. Zároveň boli 

zamestnaní v odvetviach, ktoré neboli touto situáciou zasiahnuté a mohli tak v práci 

nepretržite pokračovať. Následkom zhoršenej situácie prišiel o prácu iba jeden klient, 

ale v krátkom čase sa opäť zamestnal na trvalý pracovný pomer. 

 Napriek nášmu zámeru podporenému projektom „Lepšie pripravení na život“ sa 

nám už zo spomínaných dôvodov nepodarilo v priebehu roka obnoviť návštevy 



u zamestnávateľov našich klientov. Tieto návštevy slúžia najmä na oboznámenie sa 

a bližšie porozumenie špecifickým potrebám našich klientov v čase resocializácie zo 

strany zamestnávateľa. Kompenzovali sme to čiastočne telefonickou komunikáciou. 

 

 

 

Voľnočasové aktivity 

Okrem podporných a poradenských aktivít je neoddeliteľnou súčasťou 

resocializácie aj budovanie pozitívnych spôsobov trávenia voľného času. V RETESTe 

sa tak deje prostredníctvom zapájania klientov do kultúrnych, duchovných, športových 

a ďalších aktivít, ktoré sú klientom ponúkané ako širšia súčasť zdravého životného 

štýlu. Aj do tejto oblasti veľmi výrazne zasiahla pandemická situácia. Mnohé tradičné 

a obľúbené aktivity sme museli v priebehu roka 2020 vynechať (KOMUNITA CUP, 

stretnutia a spoločné aktivity s členmi socioterapeutického JAS-klubu, alebo klasické 

bežecké podujatia a pod.). Počas priaznivejších letných mesiacov sa nám ale podarilo 

udržať tradíciu splavu Malého Dunaja, na ktorom sa zúčastnilo okrem klientov a 

pracovníkov aj viacero „vonkajších“ klientov RETESTu. Tesne pred zavedením 

opatrení sme ešte navštívili predstavenie v Divadle ASTORKA Korzo´90, „Lásky jednej 

plavovlásky“ a jedno filmové predstavenie. 

Vo zvýšenej miere sme tak využívali najmä športové aktivity na ihrisku 

v blízkosti nášho zariadenia, možnosť cvičenia v posilňovni priamo v centre, ale aj 

cyklovýlety do blízkeho okolia (Jarovská bažantica, okolité jazerá a pod.).  

Dlhodobou tradíciou RETESTu je aj organizovanie Vianočného večierku, 

ktorého bohatý program tvoria samotní klienti. Vzniknutá situácia nás prinútila 

v minulom roku pri jeho organizácii výrazne improvizovať. Konal sa vo veľmi 

komornom zložení, len pre blízkych príbuzných klientov po splnení podmienok a vo 

vonkajších priestoroch Centra. Počasie k nám bolo ústretové, nechýbalo ani tradičné 

divadelné predstavenie a táto forma sa nám natoľko zapáčila, že v budúcnosti 



zvažujeme jej zopakovanie. Dúfame však, že to bude možné aj so širšou účasťou hostí 

tak, ako sme na to boli v predchádzajúcich rokoch zvyknutí. 

  

 

 

. 

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. 61/2018 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, 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 zdravotníckych ošetrení,  (najčastejšie 

stomatologické a interné ošetrenia), sprevádzanie  klientov na ošetrenia, pomoc pri 

liečbe chronickej hepatitídy. 

e/       Vypracovanie sociálnej anamnézy 

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

ktorá obsahuje relevantné informácie pre stanovenie Individuálneho resocializačného 

plánu klienta. Obsahom anamnézy je rodinná, osobná, školská a profesijná anamnéza.  

f/        Poradenstvo a iniciovanie riešenia  

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 

 

Odbornú prax vzhľadom na obmedzenia v RETESTe (pod vedením Mgr. 

Martina Valentíniho PhD.) absolvovala iba jedna študentka sociálnej práce 

z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského a v odbore liečebnej pedagogiky u nás 

prebehla jedna atestačná prax.  

Situácia nás v minulom roku prinútila zrušiť niekoľko plánovaných vzdelávacích 

a osvetových aktivít. Niektoré sa však napriek situácii podarilo zrealizovať: 

• “Súčasná situácia a trendy na drogovej scene v kontexte poskytovaných 

služieb”-spoločné vzdelávanie zamestnancov RETESTu v spolupráci s o.z. 

Brána do života (lektor-PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA) 

• “Terapeutická komunita v špeciálnych výchovných zariadeniach”, účasť        

(Mgr. Jana Hlavačková) na vzdelávacom seminári pod vedením doc. PhDr. 

Albína Škovieru PhD. 

• “Duša a Film”-cyklus hraných filmov a diskusií. Na tému drogovej závislosti, jej 

príčin a následkov diskutoval s moderátorom MUDr. Petrom Breierom Mgr. 

Kamil Bartoň, riaditeľ CDR. 



• “Šanca na návrat”-národný projekt realizovaný zborom väzenskej a justičnej 

stráže s cieľom znížiť riziká sociálneho vylúčenia osôb vo výkone trestu 

prostredníctvom resocializačných programov. Zapojenie prostredníctvom 

lektorskej činnosti pracovníka CDR (Mgr. Kamil Bartoň) v pilotnom programe 

realizovanom v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. 

 

Zamestnanci RETESTu v roku 2020: 
 

Mgr. Kamil Bartoň, riaditeľ 

Mgr. Jana Hlaváčková, psychológ, zástupca riaditeľa 

Mgr. Martin Valentíny PhD, sociálny pracovník, koordinátor resocializačného programu 

Mgr. Matej Fabián Čižmárik, sociálny pracovník  

Mgr. Zuzana Sotirová, sociálny pracovník,  

Mgr. Renáta Mitašová, psychológ,  

Mgr. Marek Harakaľ, zamestnanec technickej asistencie projektov 

Ing. Zuzana Černá, ergoterapeut, zamestnaná od 1.5. 2020 

Bc. Eva Praženicová, hospodár, 

Ing. Maria Vechterová, ekonóm 

PhDr. Jana Kordáčová CSc., psychológ, ukončený pracovný pomer 31. 01. 2020 

Terézia Hankeová, nákupca potravín, skladník, ukončený pracovný pomer 30. 04. 2020 

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: 

Mgr. David Lupták, psychológ 

Mgr. Marta Špaleková, sociálny pracovník, ukončený pracovný pomer 30.04. 2020 

Mgr. Katarína Debnáriková PhD., sociálny pracovník, od 01. 09. 2020 

Individuálnu a skupinovú supervíziu zabezpečovali: 

• Prof. PaeDr. Vladimír Labáth, PhD. 

• Mgr. Vladimír Hambálek 

 

Stav zamestnancov po prepočítaní ku 31.12.2020 bol 10,16. 



Na záver by som rád vyjadril úprimné poďakovanie všetkým pracovníkom 

a klientom, ktorí boli v priebehu minulého roku súčasťou života v našom Centre. Aj 

vďaka ich zodpovednému prístupu a nasadeniu sa nám podarilo náročnú situáciu 

zvládať a udržať situáciu v zariadení z hľadiska šírenia ochorenia COVID 19 

bezpečnou. 

Naše poďakovanie patrí tiež 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 

a ďalších náležitostí vyplývajúcich z pandemickej situácie.  

Špeciálne poďakovanie patrí MUDr. Borisovi Leštianskemu PhD., vďaka 

ktorému sme testovania pre klientov a zamestnancov mohli realizovať v priestoroch 

nášho Centra. 

Ďakujeme! 

         Kamil Bartoň 

 

 

 

 

 

 



Rozbor  k 31.12.2020 – Ekonomická časť 

 

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov /EUR/ k 31.12.2020 

Plnenie príjmov k 31.12.2020  je vo výške  69097,59  €,  t.j.  107,269% 

Plnenie výdavkov k 31.12.2020   je vo výške   318117,02  €, t.j.  88,49% 

PRÍJMY: 

Rozpočet príjmov na rok 2020 64419,00 

Skutočné plnenie príjmov  k 31.12.2020 69097,59 

223003 - stravovanie 10699,46 

223001 - zaopatrenie 12870,74 

292017- príjmy z vratiek 504,40 

311 – tuzemské bežné granty 45018,55 

221004 – poplatky                    4,44

  

VÝDAVKY: 

Rozpočet výdavkov na rok 2020 359490,00 

Kap. výdavky 0 

Bežné výdavky 359490,00 

Čerpanie výdavkov k 31.12.2020 318117,02 

Z toho projekt ESF implementačna 

agen. 

+MPSVaR mimoriadne odmeny 

26494,14 

Bežné výdavky Schválený Upravený Čerpanie  % čerpania 

 rozpočet rozpočet rozpočtu k upravenému 

    rozpočtu 

Celkom 290948 359490 318117,02 88,49 

v tom:     

610 - mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania 

153333 186185 176554,00 94,83 

620- poistné a príspevok do poisťovní 58385 75130 61993,39 82,51 

630- tovary a služby 77200 96145 78166,87 81,30 

640- bežné transfery 2030 2030 1402,40 69,08 

                                                  

Karant.mestečko 

 

610         -Mzdy                                     25092,13 

          Retest 

 

151462,23 

611       - Tarifné platy                        13350,72 100191,62 

612001 – Príplatky                               6250,67 17195,13 

612002-   Príplatky                               5490,74 17165,68 

  614      - Odmeny       0           16909,80 

620 – Poistné                                            

8594,35         

53399,55 



625001 – nemocenské poistenie                

344,22 

2156,62 

625002 – starobné  poistenie                  

3442,82 
22044,25 

625003 – úrazové poistenie                       

196,65 
1278,06 

625004 – invalidné poistenie                     

737,67 
4288,93 

625005 – poistenie v nezamestnanosti       

245,8 
1370,29 

625006 – garančné poistenie                        0 0 

625007 -  rezervný fond                            

1168,0 
7478,64 

621-Poistné VŠZP                                           
2459,1 

10025,18 

623-Ostatné poistenie                                       0 4757,07 

 

Tovary a služby:  

78166,87 

 

632 – Energie, voda telekomunikačné 

 +631 - cestovné 

15917,14 

632001 – 1 plyn 10942,45 

632001 – 1.1 elektrická energia 1391,25 

632002 -       vodné a stočné 2105,23 

632003 - 1    telefón a poštovné 1160,52 

631001 -       cestovné 317,69 

 

 

Materiál a služby:        

633 – materiál 23057,93 

633001 – interiérové  vybavenie 0 

633006 -  všeobecný materiál 6072,40 

633010 -  pracovná odev, obuv 25,95 

633002 – výpočtová technika 343,79 

633009- knihy časopisy 152,89 

633011-potraviny 16311,82 

633013-softvér a licencia 151,08 

 

634 – Dopravné náklady 1761,26 

634001 - PHL 553,57 

634002 - servis a údržba, opravy 205,48 

634005 - karty, známky parkovné 50 

634003 - poistenie vozidla 952,21 

 

635 - údržba 17451,55 

635002 - výpočt. technika + software 948,82 



635006 – údržba budovy 15502,73 

  635001- údržba interiérového vybavenia                                                                                  1000,0

             

637 - Služby 19978,98 

637004 - všeobecné služby 5995,29 

637001- školenia  a semináre 145,00 

637011 – štúdie, expertízy, posudky 0 

637012 - poplatky 143,21 

637014 - stravovanie zamestnancov 3255,38                                                                                       

                                                kar.mest. 1934,40 

637035 – dane, pokuty 0 

637016 - povinný prídel do SF 2007,38 

637027 – dohody o vykonaní práce 

PROJEKT 

1127,20 

637027 - dohody o vykonaní práce OON 5371,13 

 

637030 – preddavky na rozpočtové výdavky 0 

               

642 013 -  odchodné 1402,40 

 

 

 

V Bratislave:  22.01.2020 
Vypracovala: Ing. Vechterová 

 


