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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 

Akreditácia: 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodina SR udelilo akreditáciu dňa 19.6.2006 a 12.5.2009 pod 

č. 9545/2006-I/21 AK, dňa 26.11.2009 pod č.  9687/2009-I/25AK  

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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Správa o činnosti neziskovej organizácie ROAD, n.o., Holíčska 30, Bratislava  

za rok 2010 

 

Organizácia vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany na základe udelenej 

akreditácie Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR  

Rozhodnutie č. 9545/2006-I/21AK- zo dňa 11.mája 2009  

Rozhodnutie č. 9687/2009-I/25AK – zo dňa 28. októbra 2009 

 

V zmysle udelenej akreditácie sme v roku 2010 vykonali  opatrenia 

sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately v  nasledovných  programoch. 

 

Základné poradenstvo  

V roku 2010 sme poskytli základné sociálne  poradenstvo v oblasti užívania 

psychoaktívnych látok 563 klientom z toho bolo 38 detí. Počet kontaktov 

s uvedenými klientmi bol v 253 prípadoch osobný,  v 415 prípadoch sme vykonali 

poradenstvo po telefóne a v 188 prípadoch mailom.  

 

Špecializované poradenstvo  

V oblasti špecializovaného poradenstva sme poskytli individuálnu socioterapiu  

313 krát, po telefóne 101 krát a formou dotazu cez internet 63 krát. Celkom bolo 

poskytnuté špecializované poradenstvo 416 klientom, o mladistvých klientov sa 

jednalo  v 26 prípadoch. 

 

Individuálna práca s rodinou  

V sledovanom období sme mali v individuálnej sociálnej práci s rodinou 178 

klientov (rodina =1 klient) z toho bolo 6 rodín, kde išlo o problém detí. 

Z uvedeného počtu sme vykonali 171 osobných stretnutí, 60 po telefóne a 35 

mailom. 



Skupinová práca s rodinou 

V sledovanom období sme vykonávali opatrenia  v dvoch  základných programoch. 

Kluby rodičov a rodinných príslušníkov a voľné tribúny (rodinná terapia ). Celkovo 

do výkonu opatrení v sledovanom období bolo zapojených 435 klientov, z toho 

bolo 30 nových. Uskutočnili sme 446 osobných kontaktov, 48 prostredníctvom 

telefónu a 16 cez mail. 

 

Kluby klientov  

Do tohto programu sú zapojené dve základné skupiny klientov. Prvou je skupina 

abstinujúcich od psychoaktívnych látok a druhou je skupina mužov a žien  

abstinujúca od alkoholu. Celkovo sa v sledovanom období zapojilo do programov 

1277 klientov z toho 3 deti. Nových klientov  bolo 34. Osobný kontakt sme 

poskytli v 1389 prípadoch, kontakt po telefóne v 16 prípadoch a v 11 prípadoch 

prostredníctvom internetu.  

  

Sociálno-výchovný program - Sociálna integrácia  

Pilotný projekt 

Plnením opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytujeme 

v sociálno-výchovnom programe (SVP) podmienky pre predchádzanie vzniku 

krízových situácií v rodine, predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch 

psychického vývinu a zamedzovaniu sociálnopatologických javov.  

 

Dohľad nad výchovou  

V sledovanom období sme vykonávali opatrenia SPO u jednej klietky a to na 

základe rozhodnutia Okresného súdu Bratislava V., ktorým bola klientka 

preradená z resocializačného programu v Čistom dni v Galante do ambulantnej 

starostlivosti.  

 



5. Fáza resocializačného programu  

Kapacita zariadenia je 6 klientov, v sledovanom  období bolo v tomto programe 

mesačne v priemere zaradených 5 klientov.  

Opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sme personálne 

zabezpečili v sledovanom období nasledovne:  

 

3x sociálna pracovníčka  

1x liečebný pedagóg  

1x sociálna pracovníčka - supervízor sociálnej práce   

 

   

  Rok 2010  bol  štrnástym    rokom realizácie projektu v rámci  zákona 305/2005 

Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších 

predpisov.  

V roku 2010 prešlo programom resocializácie v resocializačnom stredisku na 

Tomkoch 38 klientov, z toho bolo nových 20klientov. Z počtu nových  klientov 

bolo 14 mužov  a 6 žien. Do programu bol zapojený 1 mladistvý klient na základe 

predbežného výchovného opatrenia vydaného súdom.  

Priemerný vek klientov spolu bol 24,7, priemerný vek mužov 25,3 a žien 22,3 

roka. Priemerná dĺžka pobytu klienta v  v programe bola 6 mesiacov.   

Celý program resocializácie ukončilo 12 klientov, 13 klientov ukončilo program 

predčasne z toho 7 klientov v adaptačnej fáze a 6 klientov po uplynutí 2/3 

programu. Počet klientov (ktorí ukončili program v roku 2009), a u ktorých bola 

preukázateľne kontrolovaná abstinencia po jednom roku bolo 12. 

 

 

 

 

 



V resocializačnom stredisku sme  plnili   pod vedením zodpovednej osoby 

opatrenia  § 45 a  § 63 zákona č. 305/2005  Z. z.  o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele.  

Používané boli    hlavne metódy a techniky v zmysle § 47 odst.3 písmena a) bod 

1,4,10, 12,13  písmena b) bod 2,3,4  písmena c) 1,3,4,5 písmeno d) 1,2, odst. 4 

písmeno c)   

 Sociálna práca podľa § 3 zákona 305/2005 Z.z. 

 Špeciálne sociálne poradenstvo 

 Resocializácia a resocializačné programy 

 Rehabilitačná činnosť 

 Pracovná terapia 

 Záujmová činnosť 

 Kultúrna činnosť 

 Pracovné uplatnenie 

 Zdravotná starostlivosť 

 Psychologická starostlivosť 

 Bývanie  

 Stravovanie  

     

     Na dodržiavanie odbornosti plnenia opatrení zákona o sociálnoprávnej ochrane 

detí a sociálnej kuratele sme mali mesačne vykonávanú supervíziu – odborníkom 

z oblasti psychiatrie.       

     Plnenie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona 

305/2005Z.z. bolo zamerané hlavne na  oblasť pracovnej terapie, socioterapie, 

rodinnej terapie, rodinnej terénnej terapie, voľnočasových aktivít, základného 

a špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálno-výchovného programu 

a klubovej činnosti.  

     Do resocializačného programu boli všetci klienti zaradení po detoxifikácii 

a strednodobej liečbe a na základe odporúčania adiktológa prípadne psychiatra.  

     Program resocializácie je presne daný režimom a riadený je pravidlami – 

parlamentom.  



     Voľnočasové aktivity boli v sledovanom období rozložené tak, aby ponúkali 

klientom zmysluplné trávenie voľného času, vytvárali priestor pre relax 

a relaxačné techniky zamerané na  rozvoj a zachovanie duševného zdravia.  

 

Aktivity v roku 2010 

1.1.2010            Tradičná novoročná vychádzka okolo Tomiek 

23.1.2010             Kino – Pevné puto 

2.4.- 5.4.2010           Pletenie korbáčov, maľovanie kraslíc a veľkonočná       polievačka 

1.5.2010  Stavanie Mája pre dievčatá, miestna tradícia 

18.6. - 20.6.2010  8.ročník Komunita Cup 2010, za účasti 21 komunít zo štyroch krajín,   

celkový počet účastníkov presiahol hranicu tristo ľudí.  

26.6.2010                 Domov dôchodcov Moravský Sv. Ján – sprevádzanie      imobilných 

klientov z DSS   na dedinský jarmok 

27.6.2010                 Cyklotúra spojená s  kúpaním (Sekule) 

10.7.2010            14. výročie otvorenia terapeutickej komunity ROAD  

17.7.2010            Cyklotúra spojená s kúpaním (Sekule) 

5.8.-11.8.2010           Letná terénna terapia , stanovanie na Bukovej 

20.8.-22.8.2010        Turistický víkend s cyklotúrou popri  rieke Morava 

17.9.-19.9.2010         Kulturfest v TK Magdaléna (Česká republika) 

26.9.2010                 Vychádzka  spojená s hľadaním hríbov 

25.10.2010                Kino - Zatiaľ spolu, zatiaľ nažive 

2.11.2010                   Zapaľovanie sviečok pri kaplnke na Tomkoch, pri  príležitosti  

pamiatky na zosnulých 

13.11.2010                 Plaváreň Malacky 

28.11.2010                Kino – Počiatok 

6.12.2010                  Stretnutie s Mikulášom a jeho družinou pri ohni, spolu                                

s miestnymi deťmi a obyvateľmi Tomkov 

11.12.2010                 Guľovačka a súťaž v stavaní snehuliakov  

18.12.2010                Plaváreň Malacky 

24.12.2010                Vianoce s programom, polnočná omša v kostolíku  

31.12.2010                Silvester s programom 

 

 

 

 



Pravidelné víkendové výlety a vychádzky do okolia,  športové aktivity. ( futbal, 

volejbal, kúpanie, bicyklovanie, zbieranie hríbov, vychádzky zimnou krajinou... 

Komunita Cup patrí medzi najznámejšie aktivity, ktoré organizujeme.  

K zvyšovaniu  atraktívnosti podujatia prispieva  jeho vysoká kvalita a skutočnosť, 

že ide o najmäsovejšiu aktivitu pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Svoj 

rešpekt si akcia vybudovala hlavne zodpovedným prístupom k príprave 

a schopnosťou osloviť a zapojiť do samotnej realizácie aj terapeutické komunity 

v rámci štátov EU. 

V roku 2010 pri príležitosti „Dňa sociálnych pracovníkov“ udelil predseda 

Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš riaditeľke našej neziskovej 

organizácie Mgr. Anne Hannikerovej  „Pamätnú medailu“ .  

 

                               

 

 

  



 
Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2010 

Príjmy  

 

Pokladňa - stav finančnej hotovosti k 1.1.2010 1 821,10 

Bankové účty - stav k 1.1.2010 9 466,10 

Prevádzkové dotácie  

VÚC Trnava 84 645,00 

VÚC Bratislava 22 000,00 

ÚPSVaR   18 053,45 

Nadácia Orange  1 220,00 

  

Ostatné príjmy                                                                                                         1 577,00 

Príspevky klientov 25 567,95  

Sponzorské dary     500,00  

   

Príjmy celkom 165 053,69 

  

Výdavky  

 

 

Potraviny  16 075,49 

Drogéria  

Kancelárske potreby 

Knihy, časopisy 

PHM, údržba aut 

Drobný HIM 

Komunita Cup 

Údržba ubytovacích zariadení 

Plynové bomby 

Pracovná terapia 

Kuchynské potreby 

Ostatné (náramky, drevo, športové potreby...) 

Mzdy 

Odvody do fondov, SF 

Dohody o vykonaní práce  

Elektrická energia 

Cestovné zamestnanci a klienti (TT) 

Telefón, internet, web 

Nájomné 

Účtovníctvo, supervízia, poradenstvo 

Komunálny odpad, kominár 

Poštovné 

Servis aut  

Služby spojené s rekonštrukciou 

Ostatné (semináre, čistiareň, software...) 

Dane, notárske poplatky, bankové poplatky 

Výdavky celkom 

Pokladňa – stav fin. hotovosti k 31.12.2010 

Bankové účty – stav k 31.12.2010 

Spolu 

 

  

                                              

2 478,99 

879,73 

221,81 

2 477,78 

3 877,43 

2 449,73 

1 039,40 

927,00 

1 259,00 

799,35 

1 174,62 

63 141,82 

20 782,21 

2 569,73 

2 269,36 

353,26 

4 272,92 

12 430,02 

13 149,82 

758,27 

300,60 

1 105,06 

1 785,00 

1 435,43 

3 342,62 

161 356,45 

666,96 

3 030,28 

165 053,69 

 

 

 



Naša budúcnosť  
 

     

 V nasledujúcom roku 2011 nás  okrem bežných vykonávaných opatrení zákona 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  čakajú dve mimoriadne 

náročné úlohy .  

     Prvou je obhájenie akreditácie na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately pred akreditačnou komisiou na Ministerstve 

práce sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o akreditáciu pre program resocializácie 

1.-4. fázy na Tomkoch a 5. fázy v Bratislave.  

     Druhou prioritou pre budúci rok je realizovanie  komplexnej rekonštrukcie 

objektu na Tomkoch. Finančné prostriedky investičného charakteru vo výške 

361 882,18€ sme získali ako nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho 

operačného programu spolufinancovaného  Európskym fondom regionálneho 

rozvoja. Projekt sa nachádza v časti verejného obstarávania. Predpokladaný 

termín začatia praktickej realizácie  je apríl 2011  a ukončenia december 2011.  

Našou snahou bude, aby sme dokázali realizáciu projektu „Rekonštrukcia objektov 

ozdravno-terapeutického centra ROAD n.o.“ realizovať bez obmedzenia počtu 

klientov zaradených do programu resocializácie.  
      

      

 

      

 

 

 

 
 


