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PREAMBULA 
 

 

Boj  proti drogám a drogovej závislosti je spoločenský problém, ktorý je 

potrebné včas, urýchlene a s čo najväčšou zodpovednosťou riešiť. K 

prevencii, osvete a k liečebnej starostlivosti nesporne patrí tiež 

resocializácia osôb drogovo závislých, s cieľom rekonštruovať u nich model 

spoločensky a sociálne pozitívneho správania. 
 

Registrácia: 

Krajský úrad v Bratislave registruje 31.8.1998 pod č. OVVS-460/9/98-NO neziskovú organizáciu ROAD, nezisková 

organizácia, skrátený názov ROAD, n.o.  so sídlom na Holíčska 30,  851 05  Bratislava 5 
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Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodina SR udelilo akreditáciu dňa 19.6.2006 pod č. 9545/2006-I/21 AK 

IČO: 31 821 022 

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Malacky 

Číslo účtu: 0180044085/0900 

Tel./Fax:  

02/ 53418222, 53632869, 53632874 

 

E-mail: road@stonline.sk 

www.road-tomky.sk 
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Ako to bolo v roku 2008 
 

MUDr. Daniela Cymbalová – odborný garant projektu  

Milí priatelia, 

ani sme sa nenazdali a sme o rok múdrejší...nechcem hovoriť naschvál o veku, pretože mne sa zdá, 

že sme naše resocializačné zariadenie otvárali iba pred nedávnom a to je už 13 rokov. 

Neviem či je to dobou, ktorá sa vyznačuje vysokým tempom veľkým rozvojom vo všetkých 

oblastiach, alebo je to už predsa len viazané na môj vek.  

Pred nedávnom som hovorila, že Tomky dospievali v zmenách každých  päť rokov, po desiatke sa 

mi zdá, že za tie tri posledné roky sme urobili zmeny za 10 rokov a myslím tým v prospech 

zariadenia. Mohla by som vymenovávať spustu zmien a programov, ktorými sme rozšírili našu 

činnosť, ale to by trvalo veľmi dlho a bolo by to suchopárne.  

Aby som bola kratšia výstižnejšia a pravdivá , použijem porekadlo, ktoré som zmenila: 

„ Každá ryba vonia od hlavy!“ To vystihuje ten môj pocit a tým by som chcela verejne poďakovať 

našej riaditeľke Mgr. Anke Hannikerovej jej precíznej pravej ruke Monike Toporovej, že s takou 

odvahou, prehľadom a odbornosťou vedú našu organizáciu. 

Nie menej patrí moja úcta kolektívu terapeutov: Ruda, Alenky, Zuzky, Mira, Lenky a ešte 

niekoľkým externistom, ktorí sa podieľajú na hladkom priebehu programov v našej organizácii 

a ktorých práca sa nedá vyvážiť a ohodnotiť eurách. Nemôžem nespomenúť iba tak slovom 

všetkým tým, ktorí nám nie len držia prsty ale aj prispievajú na to aby sme mohli tu našu spoločnú 

snahu aj zrealizovať, a musím tiež poďakovať všetkým našim klientom, ktorým nie sú Tomky 

ľahostajné a ktorí šíria ďalej svojou zmenou dobré meno nášho zariadenia. 

Drahí priatelia asi som niekoho nepojala do objatia vďaky- nech mi prepáčia.... ale veď všetci, 

ktorí sa na našom diele podieľame robíme to pre vec samú nie pre slávu 

Do ďalšieho roka nám prajem veľa síl, veľa zdravia a hlavne čisté hlavy. 
 

Mgr. Anna Hannikerová  

     Do roku 2008 sme vstupovali s očakávaniami, čo nám prinesie účasť na  realizácii EU 

Twinningového  projektu SK/06/IB/SO/02 zameraného na „Zlepšovanie a rozširovanie 

resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé  od psychoaktívnych látok“  

     Projekt organizoval  Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu 

drog v SR v spolupráci s  Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciou  

resocializačných a postresocializačných zariadení a zástupcami VÚC.  Zo strany EU sa zúčastnili 

experti z  Francúzska a Fínska.  

     Pracovná skupina vytvorená zo zástupcov jednotlivých zložiek vypracovala štandardy pre 

resocializačné strediská. Ich realizáciou  budú resocializačné strediská spĺňať  európske normy 

pre danú oblasť sociálnej služby.  

     Súčasťou projektu bolo vzdelávanie trénerov – zamestnancov resocializačných stredísk, ktorí 

budú v budúcnosti zabezpečovať  školenie  ostatných zamestnancov. Vzdelávanie bolo rozdelené 

do 4 modulov a končilo vypracovaním, prezentáciou a obhájením  záverečnej písomnej práce. 

Účastníci obdržali „Osvedčenie vzdelávania“ akreditovaného prostredníctvom Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave a sú nositeľmi zmien a zvyšovania kvality 

sociálnych služieb pre osoby so závislosťou.  

     Realizácia projektu postavila pred  nás nové výzvy, ktorých naplnenie nebude jednoduché 

a bude si vyžadovať každého jedného nás z tímu.   

     Končíme rok 2008 so želaním, aby naše úsilie a pracovné nasadenie v roku 2009  bolo 

v prospech rozvoja klienta a jeho rodiny.  
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Rudolf Cserge  

Vždy, keď píšem príspevok do výročnej správy, uvedomujem si ako ten čas rýchlo letí. Možno 

trochu netradičný, až nostalgický začiatok môjho príspevku. Ale odkedy som sa stal dedom 

intenzívnejšie túto skutočnosť vnímam. Z uplynulého roku mám viacero nezabudnuteľných situácií, 

ktoré vynikli nad ostatnými. Ako prvú skutočnosť musím uviesť narodenie syna našej kolegyne 

Anky. Gratulujem. Chvíľu nato sa zrealizoval ďalší, už v poradí šiesty ročník Komunita cupu, 

tentokrát aj s účasťou  komunít so štyroch krajín a tak môj sen, že na našom cupe budú mať 

zastúpenie komunity z celej Európy sa pomaličky začína naplňovať. No a určite medzi 

skutočnosti,  ktoré sa natrvalo vryli do mojej pamäti, je nezabudnuteľný zážitok na kulturfeste 

v T.K. Magdaléna, kde ma naši klienti  svojím úžasným vystúpením dojali  k slzám radosti.  

K tomu ešte  všetky tradičné podujatia počas celého roku a som na začiatku môjho krátkeho 

príspevku. Ďalší rok uletel.   
                   
 

Alena Romančíková 

Keď sa tak zamýšľam nad tým čo napíšem do výročnej správy a premietam si uplynulý rok 2008,  

napadá mi, že bol spojený najmä s lúčením a odchodmi. Aj keď mi je veľmi smutno, zároveň cítim 

aj radosť. Je to preto, lebo som sa musela rozlúčiť s niekoľkými úžasnými mladými ľuďmi, 

ktorých som v ROADe stretla, obohatili môj život a navždy budú zaberať kúsok miesta v mojom 

srdci. Patria k ním bývalí terapeuti a klienti, ktorí ukončili pracovný pomer a pobyt v ROADe. Teší 

ma ale, že pokračujú v napĺňaní svojich snov, krásnych povinností, hľadaniu nových lások, nového 

čistého života  a plneniu svojich predsavzatí. Ďakujem im za všetko, čo sme spolu prežili. 

A ďakujem aj vám všetkým, s ktorými môžem naďalej  spolupracovať. 

                                                             

Zuzana Sotirová  

Dozvedela som sa, že i keď som sa vlani objavila v tejto komunite len v decembri, tak mam 

zhodnotiť vlaňajší rok. A tak tu sedím a hodnotím. V podstate už  v začiatkoch mojich povinnosti 

sa dialo stále niečo. Boli plánované či neplánované odchody aj nové príchody. Teší ma keď klienti 

urobia u seba zlom, a urobia to podstatné rozhodnutie, a skutočne na sebe začnú tvrdo pracovať. 

Ten posun je potom cítiť na cele komunite. A tak ak by som to mala jednoducho zhodnotiť, tak 

len toľko, že stále sa niečo deje. A som rada, že riadením osudu som sa ocitla práve tu a som pri 

tom. Som vďačná za kolegov, ktorí mi pomáhajú a majú so mnou trpezlivosť. Je vždy radosť 

chodiť do práce, kde sa v kolektíve dá komunikovať o všetkom a i všetky problémy sa dajú riešiť 

spoločne. Teraz už ostáva len privítať to čo prinesie ďalší rok.  
  

Z pohľadu klientov                                                                
 

Junior - 6 mesiacov 

Naučil som sa tu byť zodpovedný a viac sa rozprávať s ľuďmi. Je to tu dobré, sú tu fajn ľudia. 

Tomky mi dali veľa, hlavne som spoznal sám seba. 

 

Sveťo - 3 mesiace 

Som tu na Tomkoch už skoro 3 mesiace. Postupne ako sa mi čistí ,,hlava“, vidím sám seba a svoju 

minulosť reálnejšie. Pobyt tu mi dáva možnosť zmeny.......a dáva mi nádej. Ostatné je len na mne. 

 

Robo - 2 týždne 

Tomky je jedna nová cesta pre môj nový život. Čoraz viacej cítim malé zmeny a pohľad na svet 

trochu inými očami. A pokiaľ sa chcem zmeniť a ovládať svoje slabosti a moju osobu, 

musím na sebe tvrdo pracovať. 
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Zdeno - 2 mesiace 

No, som na Tomkoch 2 mesiace. Som tu preto, lebo som stratil chuť žiť normálny  

život. Ale tu na Tomkoch ho zase získavam žiť normálne a som tomu moc vďačný. 

 

Ondro - 8 mesiacov 

Napriek tomu, že som tu už druhý krát, som veľmi rád, že Tomky existujú. Môj prvý pobyt som 

nebral až tak vážne, a tak to aj dopadlo. Teraz som tu už s úplne inými postojmi. S pomocou  

komunity si tieto postoje snažím ešte viac upevniť, aby som ich dokázal využiť v mojom ďalšom 

živote. 

 

Braňo - 2 mesiace 

Som klient a tu na Tomkoch som ubytovaný skoro  tretí mesiac. Došiel som sa sem naučiť žiť bez 

drog, lebo vonku som nebol schopný fungovať bez tej ,,rakoviny“ narkomana. Túžim mať čistú 

hlavu a viesť obyčajný život, mať obyčajné starosti a radosti. 

 

Rasťo ll - 4 mesiace 

Beží tu čas rýchlejšie než som si myslel a s toho usudzujem ešte dosť vecí nevyriešených. Tu je 

to trošku ináč ako vonku a zo začiatku som nič nevedel prijať a veľa činností nevedel pochopiť. 

Zdalo sa mi ako keby sa chceli všetci proti mne otočiť. A prišli postihy, teda činnosti, za 

prešľapy,  ktoré som spravil a mal som ich dodržať. Nevedel som sa dlhú dobu  s tým zmieriť, ale 

pochopil som to. Teraz to vnímanie mám trochu iné. 

 

Rasťo lll - 3 mesiace 

Strašne som nadával, že musím ísť do resocu, veď ja to nepotrebujem. Ale čo, aspoň bude nejaká 

zmena a podvolil som sa. Začal som svet vidieť inými očami a strašne sa mi zapáčil. 

 

Jožo - 1 mesiac 

Som tu len veľmi krátko, ale už môžem povedať, že pracovať na sebe je pre mňa náročné. Ale 

ľudia sú tu super. 

 

Erik - 6 mesiacov  

Na Tomky som prišiel len tak, zo zvedavosti, vôbec som nevedel čo to je a čo to obnáša. Nemal 

som žiadnu predstavu čo chcem a či už vôbec chcem žiť ako normálny človek. Pribúdaním dní, 

týždňov, mesiacov som musel  prekonávať čím ďalej tým ďalšie prekážky. Tie prekážky sú skúšky 

dospelosti. Tomky mi znova ukázali cestu ktorou mám ísť. Konečne chcem znova žiť. 

 

Peťa -11 mesiacov 

Môj pobyt v resocializácii sa blíži ku koncu. Ešte pred pár mesiacmi som si nevedela predstaviť 

stráviť v takomto zariadení taký dlhý čas. Dnes už bezpečne môžem povedať, že neľutujem ani 

jeden deň strávený ne Tomkoch a teším sa novej ceste, ktorú si vďaka Tomkom  mohla zvoliť. 
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Správa o činnosti za rok 2008 
 

Činnosti našej organizácie sme vykonávali v dvoch strediskách: 

1. ROAD – Holíčska  

2. ROAD – Tomky  

     Počas sledovaného  obdobia sme poskytli  prostredníctvom telefónu poradenstvo v 483 

prípadoch. Klientom sme poskytovali informácie hlavne z oblasti  sociálnopatologických javov. 

Prostredníctvom našej webovej stránky sa na nás obrátilo o pomoc a konzultáciu 87 klientov. 

Prevažne sa jednalo o samotných ľudí, ktorí mali problém so psychoaktívnymi látkami, alebo  ich 

rodinných príslušníkov.    

     Sociálne poradenstvo sme poskytli v 425 prípadoch, kde sme podľa jednotlivých etáp sociálnej 

práce s jednotlivcom postupovali nasledovne: 

1. oboznámili sme sa s prípadom 

2. vykonali sme sociálne zhodnotenie 

3. vykonali sociálnu intervenciu  

4. zakončili prípad a klienta zaradili do programu resocializácie, alebo socioklubu  

5. viedli zápis o poskytnutom poradenstve  

Pri práci s klientom sme dodržiavali základné zásady práce s jednotlivcom: 

- právo klienta na riešenie vlastného problému  

- akceptácia klienta takého, aký je 

- hľadanie silných stránok klienta 

- hľadanie dobra pre rodinu  

     V oblasti terciárnej prevencie sme v sledovanom období zorganizovali a personálne zabezpečili 

50  socioklubov, na ktorých sa zúčastnilo 273 klientov, ktorí sa nejakou formou zúčastnili na 

resocializačnom programe na Tomkoch, ale aj klientov z iných resocializačných stredísk. 
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Najčastejšími témami bolo: 

 

 Čo ma ohrozuje  

 Zvládanie denného režimu 

 Aktivity a relaxácia po práci  

 Techniky relaxácie  

 Riešenie napätia  

 Čo mi dal týždeň 

 Prevzatie zodpovednosti  

 Štúdium, ako súčasť života 

 Čo je závislosť  

 Zmena pracovného miesta  

 Dôvera okolia a pokora 

    V roku 2008  sme zorganizovali kluby pre rodičov a rodinných príslušníkov. Naším  

hlavným cieľom bolo poskytovať im najnovšie informácie z oblasti liečby drogovej 

závislosti a resocializácie a adaptácia na súčasný stav.  Počas tohto obdobia sme 

zorganizovali 25 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo 155 klientov. Hlavnými témami 

stretnutí bolo: 

 Sebaobviňovanie  

 Čo nám bráni prijať skutočnosť, že naše dieťa je choré na závislosť 

 Strach z návratu do minulosti, citové odcudzenie 

 Hovoriť za seba  

 Prevziať zodpovednosť za seba 

 Potreba stretávania sa s ľuďmi s podobným problémom 

 Spätná väzba  

 Vplyv strachu na konanie 

 Čomu ma naučila závislosť  

 Pozitívny pocit 

 Zmena k prístupu riešenia problému  

 Nechať dospieť svoje dieťa 

 Čo mi bráni odpútať sa od zodpovednosti za dieťa 

 Trvať na dohodách  

 

     V oblasti  sociálnej práce s rodinou sme v sledovanom období  využívali metódy 

orientované  na  rekonštrukciu vzťahov v rodine, prijatie chorého dieťaťa v rodine, 

zásady správnej komunikácie so závislým a   predchádzanie sociálnopatologickým javom. 

     Dvakrát sme  zrealizovali projekt  terénnej  rodinnej  terapie, ktorej sa zúčastnilo 

17 rodičov a rodinných príslušníkov.  Prvýkrát to bolo v mesiaci september   a potom 

v mesiaci december. V oboch aktivitách sme využili priestor na chate Čertov – Lazy pod 

Makytou. Prítomní boli klienti resocializačného programu, odborný personál a rodičia.  

Všetky aktivity boli presne vymedzené v rámci programu. Spoločné  terapeutické 

skupiny sme  zamerali   hlavne na získavanie komunikačných zručností, racionálne 

riešenie konfliktov a asertívne správanie. Využívali sme relaxačné techniky, 

 biblioterapiu a dramatoterapiu. Voľnočasové aktivity sme orientovali na spoločné 

činnosti rodičov a ich deti.  

     V rámci sociálnej práce s rodinou sme v roku 2008 zorganizovali 12 stretnutí priamo 

v terapeutickej komunite na Tomkoch. Do projektu sa zapojilo 88 klientov. Odborný tím 

pôsobil v roli mediátorov. 

    Od septembra zabezpečujeme činnosť partnerského klubu – Iniciatíva – do činnosti 

ktorého sa zapájajú abstinujúci alkoholici a ich partneri a rodinní príslušníci. 

V sledovanom období bolo 11 stretnutí na ktorých sa zúčastnilo 186 klientov.  

    Odborný dohľad na klubovou činnosťou  mala MUDr. Daniela Cymbalová. 
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     Pilotný projekt – V. fázu resocializácie sme zabezpečovali na Holíčskej 30 v 

Bratislave . Kapacita zariadenia 6 lôžok  bola naplnená v roku 2008 v priemere na 

85,25%.  Začiatkom roka to boli 3 klienti a v posledných mesiacoch roka už 6 klientov. 

Vzhľadom na vysoký záujem je reálny predpoklad, že až 100% klientov aj v budúcnosti 

bude mať záujem pokračovať po ukončení programu na Tomkoch a V. fáze. 

     Všetci klienti 5. fázy sú zamestnaní, udržiavajú kontakt s rodinou, zúčastňujú sa na 

sociokluboch  a na individuálnych terapiách.  Reintegrácia klientov do reálneho života 

prebiehala bez väčších nepravidelností, ktoré by si vyžadovali radikálne riešenie.  Počas 

celého pobytu boli klienti námatkovo toxikologicky vyšetrovaní a vo všetkých prípadoch 

s negatívnym výsledkom.  Klienti 5. fázy sa zapájali aj do aktivít organizovaných na 

Tomkoch, išlo o Komunita Cup 2008, rodinné terénne terapie,  víkendové pobyty, 

návštevy kultúrnych podujatí... 

     Opakovane vykonávaná evaluácia projektu je hodnotená  vo všetkých  bio-psycho-

sociálnych oblastiach vysoko pozitívne.    Všetci klienti sú zaradení do pracovného 

procesu a majú možnosť využitia  programu Reštart na zvyšovanie si kvalifikácie 

a sociálnych zručností.    

Základné pravidlá pre V. fázu 

Do V. fázy resocializácie  môže nastúpiť klient po dovŕšení 18. rokov,  ktorý úspešne 

ukončil resocializačný program v akreditovanom resocializačnom stredisku. Do 

zariadenia môže nastúpiť aj klient IV. fázy resocializačného programu ROAD – Tomky.  

Okrem bývania poskytujeme v tejto fáze resocializácie  aj odborné sociálne poradenstvo 

a sociálnu prevenciu  individuálnou a skupinovou formou. 

Klient v tejto fáze musí byť zamestnaný, prípadne navštevovať školu. 

V. fázu môžu prednostne využívať klienti resocializačného programu ROAD Tomky, ktorí 

sa môžu zúčastňovať aktivít I.-IV. fázy programu, ktoré sú organizované mimo objektu 

zariadenia na Tomkoch.  

Do V. fázy resocializácie  sú prijímaní klienti na základe žiadosti a rozhodnutia 

odborného garanta MUDr. Daniely Cymbalovej. 

Na základe uzatvorenej zmluvy môže V. fáza  trvať 1-12 mesiacov.  Zmluvu je možné 

opakovane predĺžiť maximálne o 6 mesiacov.  

Počas pobytu v V. fáze je klient povinný  aktívne riešiť svoju sociálnu situáciu.  

V zariadení je klient povinný dodržiavať nočný kľud od 22,00 hod.  do 06,00 hod., viesť 

evidenciu   odchodov zo zariadenia,   podrobiť sa  toxikologickej kontrole, fajčiť, 

konzumovať potraviny a prijímať návštevy  len vo vyhradených priestoroch. 

V zariadení sa nesmie držať zbraň a chovať zvieratá.  

      Klient je povinný raz týždenne sa zúčastňovať  socioklubov a    raz mesačne na   

spoločnej pracovnej terapii.  Počas obdobia 5. fázy sa môže  klient (po nahlásení)  

vracať podľa vlastných potrieb do terapeutickej komunity na Tomky.  

   

   Činnosť  terapeutickej komunity Tomky 

     V sledovanom období nastúpilo do programu resocializácie 29 klientov, z toho bolo 6 

žien a 23 mužov. 

     Z celkového počtu boli  3 mladiství - chlapci.   V dvoch  prípadoch  sa jednalo o výkon 

súdneho rozhodnutia.  

      Do programu TK boli prijímaní klienti na základe  odporúčania  psychiatra, ktorí 

prešli  detoxifikáciou na lôžku v Centre pre liečbu drogových závislostí, prípadne 

psychiatrického oddelenia nemocnice, alebo dvojtýždňovou kontrolovanou abstinenciou.  

U všetkých klientov bola stanovená diagnóza závislosti od psychoaktívnych látok. 

Následnú zdravotnú starostlivosť o klientov sme  zabezpečovali v psychiatrickej 

ambulancii nemocnice v Malackách. Všeobecnú zdravotnú, stomatologickú, urologickú  
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a gynekologickú  starostlivosť sme pre klientov zabezpečovali  v obvode miestneho 

zdravotného strediska. Všetci klienti sa podrobili odberu krvi v Národnom centre pre 

manažment a liečbu chronických hepatitíd v Bratislave. V prípadoch, kde bolo vyšetrenie 

pozitívne, tak klientom vykonala punkciu pečene a následne boli nastavení na liečbu 

hepatitídy. V sledovanom období boli do liečby zaradení 4  klienti. 

     V sledovanom období sme vykonali klientom toxikologické vyšetrenie moču v 183 

prípadoch, vo všetkých boli výsledky negatívne.  

    V roku 2008 sme sa zúčastnili  EU Twinningového  projektu SK/06/IB/SO/02-

„Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby 

závislé  od psychoaktívnych látok“. 

Projekt mal tri hlavné ciele: 

1. Zmapovanie aktuálnej situácie v oblasti starostlivosti o osoby so závislosťou od 

psychoaktívnych látok  a následné spracovanie „Štandardov a dobrých  

skúseností“ 

2. Finančná podpora predložených projektov  

3. Odborné vzdelávanie trénerov 

     Naša organizácia aj pred realizáciou Twinningového projektu vykonávala na základe 

akreditácie MPSVaR SR opatrenia zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele (primárnu a terciárnu prevenciu, resocializáciu a postresocializačnú 

starostlivosť) zapojením sa do projektu sme získali  najnovšie vedomosti a skúsenosti, 

ktoré nám odovzdávali experti z Francúzska, Fínska a Poľska, ktorí sa v danej 

problematike pohybujú a svoje prezentácie majú podložené vedeckými poznatkami, ku 

ktorým sa dopracovali na základe dlhodobého angažovania sa v danej problematike na 

rozdiel od našej krátkej histórie riešenia problému drogovej závislosti.  

 

     Projekt - časť odborné vzdelávanie-  bol zameraný na efektívnu pomoc osobám so 

závislosťou a na ich  špecifické potreby s prihliadnutím na najnovšie vedecké štúdie 

a humanizáciu resocializačného procesu.  

      

     Veľký význam realizácie projektu bol podľa nás  hlavne v tom, že všetky 

resocializačné strediská mali rovnakú možnosť účasti na všetkých častiach projektu 

a aplikáciou získaných vedomostí je reálny predpoklad zvýšenia kvality sociálnej 

starostlivosti v oblasti resocializácie a rehabilitácie ľudí so závislosťou.  

     Výzvou do budúcnosti pre naše zariadenie je  spĺňať štandardy aj dobré skúsenosti, 

aby sme sa zaradili medzi štandardné zariadenia poskytujúce pomoc osobám so 

závislosťou v rámci Európskej Únie.  Pôjde o tímovú prácu všetkých zamestnancov 

s cieľom zefektívnenia práce s osobami so závislosťou.  

    Vzdelávanie zamestnancov v sledovanom období bolo dovŕšené ukončením 

stredoškolského vzdelania u terapeuta a vysokoškolského vzdelania u riaditeľky. 

Sociálna pracovníčka úspešne ukončila prvý ročník nadstavbového štúdia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately.  

     Počas celého obdobia mali sociálni terapeuti vykonávanú týždenne   nadriadenú 

supervíziu a mesačne skupinovú supervíziu.  

     V programe resocializácie sme využívali metódy sociálnej práce s jednotlivcom a so 

skupinou. V sociálnej terapii sme uplatňovali  kognitívno-behaviorálny prístup.  Hlavným 

cieľom programu bolo vytvorenie pozitívnych návykov,  prijatie spoločensky uznávaných 

noriem a hodnôt a navrátenie klientov do prirodzeného prostredia. Program 

resocializácie bol rozložený do 4 fáz v trvaní 12 a viac mesiacov.  Pracovnú terapiu sme 

organizovali hlavne v rámci údržby a opravy budovy, starostlivosti o hospodársky dvor, 

zberom dreva a zveľaďovaním  prostredia.   



 9 

     Počas roka 2008 sme s klientmi navštívili 3x filmové predstavenie, 1x divadelné 

predstavenie,  zúčastnili sa 2x rodinnej terénnej terapie, 9x sme boli na cyklotúre 

spojenej s dvojdňovým pobytom  v prírode. Zorganizovali sme s klientmi 12. výročie 

založenia organizácie a 6. ročník medzinárodných športových hier a taktiež sme vystúpili 

s divadelným predstavením na kultúrnom podujatí Kumunitafest v Čechách. 

     Klienti aktívne trávili voľný čas aj hraním volejbalu, futbalu, zbieraním lesných plodov 

a prechádzkami do okolia.       

     Počas sledovaného obdobia sme spolupracovali s Úradmi práce sociálnych vecí 

a rodiny  v mieste trvalého bydliska klientov.  Spolupráca s ostatnými resocializačnými 

strediskami na Slovensku bola zameraná na  realizáciu projektu Komunita cup 2008, 

ktorý finančne podporil Protidrogový fond a Trnavský samosprávny kraj. 

Projekt sme realizovali v dňoch 13 – 15.6.2008.  Do projektu sa zapojilo 168 osôb so 

závislosťou, 35 terapeutov a 10 hostí z terapeutických  komunít z Českej republiky, 

Francúzska, Poľska a Slovenska.   
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Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2008 

Príjmy  

 

Pokladňa - stav finančnej hotovosti k 1.1.2008 14 7 711,72 

Bankové účty - stav k 1.1.2007 16 259,64 

Prevádzkové dotácie  

VÚC Trnava 2 400 000,00 

VÚC Bratislava 720 000 

Magistrát hl.m. Bratislava  15 000 

Protidrogový fond 164 315,50 

MČ Petržalka 

VÚC Trnava – výzva  

           5 000,00 

39 930,00 

Ostatné príjmy                                                                                                              158 454,20 

Príspevky klientov 579 335,00  

Sponzorské dary     194 865,00  

Komunitná nadácia  25 000,00 

Príjmy celkom 4 465 871,06 

  

Výdavky  

 

 

Potraviny  381 211,50 

Drogéria  52 241,50 

Sety, lieky, zdr. materiál    26 647,00 

Noviny, časopisy, knihy                                8 978,00 

Kuchynské potreby 3 456,00 

Údržba a pracovná terapia 114,543,50 

Kancelárske potreby                                     31 601,50 

Nájomné 172 280,00 

PHM a ostatné cestovné  123 225,50 

Autopotreby, servis                                                   43 361,50 

DHIM   71 746,00 

Spotreba elektriky                                          74 768,00 

Terénna terapia, výcviky, semináre                              171 862,00 

Služby, telefón,internet, web, čistiareň, 

poštovné,  

146 367,50 

mzdy a odvody  1 960 776,00  

správne poplatky 18 388,00 

poistenie majetku  51 867,40 

Spotreba energie-plyn 10 400,00 

  

Leasing                                                             15 924,00 

Služby – ľudské zdroje 408 880,00 

Ostatné 19 490,00 

DHIM-hmotný majetok                                                      156 763,70 

Pokladňa - stav finančnej hotovosti k 

31.12.2008 

49 262,22 

Bankové účty - stav k 31.12.2008 351 830,24 

Výdaje celkom 4 465 871,06 
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Naša budúcnosť  
     Nepriaznivý ekonomický celosvetový vývoj má a bude mať vplyv na našu činnosť aj 

v roku 2009. Dodržiavaním prijatím úsporných opatrení a racionalizáciou poskytovaných 

služieb bude naším hlavným cieľom: 

1. Plnenie úloh pri znižovaní dopytu po drogách a alkohole v rámci Národného 

programu boja proti drogám.  

2. Ochrana verejného zdravia (pohlavné choroby, hepatitídy, kožné ochorenia, 

HIV...) znižovanie kriminality, delikvencie a ekonomických následkov užívania 

psychoaktívnych látok 

3. Poskytovanie  kvalitných sociálnych služieb v oblasti poradenstva, resocializácie 

a prevencie v zmysle zákona 305/2005 Z.z.   

Naše služby poskytujeme aj naďalej poskytovať   všetkým ľuďom bez ohľadu na 

pohlavie,  rasu, náboženskú a politickú príslušnosť za prísneho  dodržiavania  etického 

kódexu sociálneho pracovníka.   A naším hlavným cieľom bude  odstraňovanie sociálnych, 

psychických a fyzických dôsledkov užívania návykových látok, ktoré vznikli u aktívnych 

užívateľov a  ich rodinných príslušníkov.  

Aplikované metódy, techniky a postupy budeme vykonávať na základe  akreditácie č.   

9545/2006-I/21 AK-1  udelenej na 5 rokov Ministerstvom práce sociálnych vecí 

a rodiny SR.   

V oblasti sociálneho poradenstva a resocializácie  budeme využívať nasledovné metódy: 

1. Sociálna práca s jednotlivcom (osoby so závislosťou, rodinní 

príslušníci) 

2. Sociálna práca so skupinou (osoby so závislosťou, rodina, rodinní 

príslušníci, terénna rodinná terapia) 

3. Sociálna práca s terapeutickou komunitou (osoby so závislosťou) 

Pre dosiahnutie stanovených cieľov budeme využívať najmä tieto postupy: 

 Dosiahnutie vhľadu do problematiky jedinca a takto mu pomôcť pochopiť 

a zmeniť neprimerané a nesprávne postoje  

 Sociálna adaptácia – zmena vo vzorcoch správania  

 Vytváranie podmienok na dozrievanie osobnosti  

 Sprostredkovávanie vedomostí  

 Tréningy na odstraňovanie porúch správania a svojej sociálnej kompetencie 

Učenie nových foriem správania v prirodzenom prostredí 

 Vytváranie nových sociálnych väzieb  

 Objektívne hodnotenie skutočností  

 Využívanie negatívnych aj pozitívnych skúseností ostatných členov referenčnej 

skupiny 
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