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Základné údaje 

Občianske zdruţenie Adam, Staré záhrady 34, 821 05  Bratislava vzniklo dňa 10.1.1997 registráciou 

na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov. 

Registrácia bola vykonaná na základe písomného návrhu na registráciu a splnení ostatných zákonom 

stanovených náleţitostí pod č. VVS/1-900/90-12242. 

Občianskemu zdruţeniu Adam bola dňa 21.9.2006 udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

v zariadení resocializačné stredisko  podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane 

detí a o sociálnej kuratele, ktoré bolo Občianskym zdruţením Adam zriadené na účel aktivizovania 

vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, 

fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí, alebo iných závislostí a na 

zapojenie sa do ţivota v prirodzenom prostredí. 

Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: 

Resocializačné stredisko Adam, Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45  Gbely - Adamov 

 

Organizačná štruktúra v RS Adam v roku 2009 

 

Riaditeľ:    PhDr. Roman Boţik 

 

Psychológ:    PhDr. Daniela Pavlíková 

 

Sociálni pracovníci:   Mgr. Mária Vlkovičová 

     Mgr. Ľubomíra Šoková 

 
 

Pracovní terapeuti:   Drahoš Sýkora 

     Radovan Belica 

 
 

Kontaktný pracovník:  Dáša Ďorďová 

 

Účtovníctvo a administratíva: Bc. Slavomíra Boţiková 
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Predmet činnosti  

 

Resocializačné stredisko Adam, ktorého zriaďovateľom je Občianske zdruţenie Adam, Staré 

záhrady 34, Bratislava je akreditovaný subjekt v zmysle Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele, určený na resocializáciu osôb s rôznymi druhmi závislostí.  

 

Resocializačný program je štruktúrovaný tak, aby si resocializanti znovu osvojili zdravý 

spôsob ţivota, naučili sa systematicky pracovať, rešpektovať základné spoločenské pravidlá a zdravé 

medziľudské vzťahy. Ďalším z cieľov je naučiť klientov ovládať svoje správanie, emócie a zvládať 

záťaţové situácie. Program zariadenia výrazne pomáha pri opätovnom návrate klientov do reálneho 

ţivota. 

 

Resocializačné stredisko Adam vykonáva svoju činnosť pobytovou formou, pričom: 

 poskytuje klientom bývanie a stravovanie formou vytvárania podmienok na prípravu stravy 

v rámci pracovnej terapie, 

 vykonáva resocializáciu, resocializačné programy a rehabilitačné činnosti pre osoby závislé 

od psychoaktívnych látok, pracovnú terapiu a iné druhy terapií, psychologickú starostlivosť, 

zdravotnú starostlivosť, vykonáva rekreačné činnosti vo forme terénnych terapií, 

 utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, vzdelávanie a prípravu na 

pracovné uplatnenie. 

 

Program resocializačného strediska bol vytvorený tak, aby bol zvládnuteľný pre všetkých 

klientov, a aby poskytoval také modelové situácie, ktoré umoţňujú dobrý tréning správania 

a zvládania záťaţových situácií. Optimálna dĺţka pobytu v zariadení je stanovená na 12 aţ 24 

mesiacov, podľa individuálnych potrieb jednotlivých klientov, s prihliadnutím na ich konkrétnu 

sociálnu a zdravotnú situáciu.  

 

Zariadenie funguje na princípoch komunitnej práce, v ktorej boli stanovené jasné podmienky 

prijatia, všetky práva a povinnosti klienta, ktoré sú zakotvené vo vnútorných pravidlách zariadenia.  

 

Psychologická podpora klientov bola zabezpečovaná PhDr. Danielou Pavlíkovou a to formou 

skupinovej aj individuálnej terapie. V zmysle komplexnej starostlivosti o klientov spolupracujeme s 

Doc. MUDr. Gazdíkom,CSc. odborníkom na liečbu hepatitíd.  
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      V rámci práce s rodinou patrí do programu aj rekonštrukcia rodinných vzťahov, preto sa 

v stredisku uskutočňovali stretnutia s rodinnými príslušníkmi klientov, kde sa v prípade potreby 

riešili vzťahové problémy, aby sa klient po ukončení resocializácie mohol vrátiť do priaznivého 

rodinného prostredia. 

 

 

Zhodnotenie činnosti v roku 2009  

 

Hlavnou činnosťou Resocializačného strediska Adam bolo v roku 2009 poskytovanie sluţieb 

v oblasti resocializácie a reintegrácie do spoločnosti osobám závislým od psychoaktívnych látok. Do 

zariadenia boli prijímaní klienti – muţi s rôznymi typmi závislosti, a to na základe vlastnej ţiadosti 

o prijatie do resocializačného strediska v prípade klientov vo veku od 18 rokov alebo na základe 

ţiadosti zákonných zástupcov alebo na základe súdom uloţeného výchovného opatrenia v prípade 

klientov vo veku do 18 rokov. 

 

V roku 2009 mala organizácia kontrahovaný príspevok z Trnavského samosprávneho kraja 

pre 12 klientov, avšak skutočný priemerný počet klientov, ktorým bola v priebehu roka poskytovaná 

starostlivosť bol 12,167 klientov tzn. vyťaţenosť strediska bol 101,39 %. Táto skutočnosť odráţa 

dlhodobo narastajúci počet ţiadostí o prijatie do strediska a pretrvávajúci záujem klientov 

o poskytovanie sluţieb v Resocializačnom stredisku Adam, ktoré z uvedených dôvodov poţiadalo 

o rozšírenie kapacity, nakoľko sa dispozičným riešením ubytovania klientov a organizačnými 

zmenami podarilo vytvoriť priestor na zvýšenie počtu lôţok. 

 

Viacerí klienti sa v priebehu roka 2009 zúčastnili výučby a výcviku za účelom získania 

vodičského oprávnenia v rámci prípravy na uplatnenie sa na trhu práce po skončení pobytu 

v resocializačnom stredisku. Klienti mali vytvorené podmienky pre samoštúdium a prípravu na 

pokračovanie v štúdiu.  

 

Pracovná terapia bola realizovaná jednak v areáli strediska, kde klienti pracovali na údrţbe 

budovy, drobných opravách a údrţbe areálu, starostlivosti o záhradu a hospodársky dvor.  Výkon 

pracovnej terapie mimo zariadenia spočíval v prevádzaní pomocných prác v Ţrebčíne Kobylany 

a Bioaspa Kúty. Takisto sa klienti podieľali na prácach v podkroví. 
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Resocializačné stredisko Adam participovalo v roku 2009 na projektoch realizovaných 

mestom Topoľčany formou exkurzie a besedy s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

stredisku a SPDDD Úsmev ako dar formou exkurzie a odbornej prednášky pre koordinátorov 

protidrogovej prevencie. 

 

Resocializačnému stredisku Adam bol Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave udelený formou certifikátu titul fakultného zariadenia za aktívnu spoluprácu pri príprave 

študentov v oblasti pedagogickej a odbornej praxe.  

 

Na prevádzku resocializačného strediska bol poskytnutý finančný príspevok z Úradu 

Trnavského samosprávneho kraja, vďaka ktorému môţe Resocializačné stredisko Adam vykonávať 

svoju činnosť v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. 

 

Resocializačné stredisko Adam, člen Asociácie resocializačných stredísk, preukázalo svoju 

opodstatnenosť a jeho činnosť napomáha klientom k opätovnému začleneniu sa do prirodzeného 

prostredia. 

 

 

Realizované projekty 

 

Projekt: „Skvalitnenie resocializačného procesu v RS Adam“ 

 

V roku 2009 bol ukončený projekt „Skvalitnenie resocializačného procesu v RS Adam“, na 

financovanie ktorého resocializačné stredisko získalo v roku 2008 grant z prostriedkov Prechodného 

fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci Grantovej schémy.  

 

Hlavným cieľom projektu realizovanom v čase od 23.10.2008 do 22.8.2009 bolo skvalitnenie 

a rozšírenie resocializačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok. Projekt umoţnil 

realizovať nové prístupy v práci s klientom, kontinuálne nadviazal na doterajšie aktivity strediska 

a umoţnil zásadným a relevantným spôsobom zvýšiť kvalitu personálnej kapacity 

a inštitucionálneho zabezpečenia strediska.   
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V súlade s časovým harmonogramom prebiehali počas trvania projektu tieto aktivity: 

- supervízia 

- materiálno-technické vybavenie 

- úpravy priestorov 

- výcvik zameraný na komunikačné a sociálne zručnosti klientov 

- terapia: canisterapia / muzikoterapia / pracovná terapia / arteterapia 

- výcvik zameraný na komunikačné schopnosti realizačného tímu 

- propagácia 

 

Počas 10 mesiacov trvania projektu boli klienti ako primárna cieľová skupina priamo 

zaangaţovaní do realizácie pracovnej a ďalších druhov terapií v rámci programu strediska a zároveň 

boli prijímateľmi nových druhov terapií, realizovanými externými odbornými pracovníkmi, ako aj 

personálom strediska, ktorý zároveň tvoril druhú cieľovú skupinu projektu. 

 

 
Projekt: „Resocializácia osôb závislých od psychoaktívnych látok v Resocializačnom           
                 stredisku Adam“ 
 

 

Na realizáciu projektu „Resocializácia osôb závislých od psychoaktívnych látok 

v Resocializačnom stredisku Adam“ získalo stredisko dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky, 

GSVMDZKD a zároveň na tomto projekte participovalo vlastnými finančnými prostriedkami na 

výdavkoch projektu v súlade s uzatvorenou zmluvou. 

 

Projekt umoţnil zvýšenie kvality inštitucionálneho zabezpečenia Resocializačného strediska 

Adam formou zlepšenia jeho technickej pripravenosti, čo zvýšilo úroveň všetkých aktivít 

vykonávaných resocializačným strediskom, vrátane pomoci pri sociálnej reintegrácii. Skvalitnil 

a rozšíril resocializačnú starostlivosť o klientov formou pobytu klientov a terapeutického tímu 

v prírodnom prostredí a podporil výkon pracovnej terapie v stredisku. 

 

Priebeh realizovaných aktivít: 

- drobné úpravy priestorov 

- pracovná terapia 

- terénna terapia 

- materiálno-technické vybavenie 

- propagácia 
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V rámci tohto projektu bola v počte 5 dní realizovaná aktivita Terénna terapia, ktorá bola 

zameraná na pobyt klientov a terapeutického tímu Resocializačného strediska Adam v prírodnom 

prostredí Rekreačného zariadenia Výtoky pri Piešťanoch. Klienti si utuţili vzájomné vzťahy pri 

jednotlivých skupinových činnostiach, pobyt bol zameraný na prácu s klientmi v nových 

podmienkach – schopnosť preorientovať sa na nové ţivotné podmienky – a tieţ zmena stereotypu 

a preverenie fyzických zdatností a ich upevnenie.  

 

 

Projekt: „Pracovná terapia v Resocializačnom stredisku Adam“ 
 

     

Resocializačné stredisko Adam“ získalo v roku 2009 dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky, 

GSVMDZKD na financovanie projektu „Pracovná terapia v Resocializačnom stredisku Adam“, 

ktorý bude realizovaný v roku 2010. Hlavným cieľom je realizácia, skvalitnenie a rozšírenie 

resocializačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok.  
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Finančná správa 

 

 

Súvaha  (v €)     

AKTÍVA 01.01.2009 31.12.2009 

Stále aktíva 77 456    73 823    

Dlhodobý nehmotný majetok     

Drobný dlhodobý nehmotný majetok 3 704    3 475    

Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku     

Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku -3 704    -3 475    

Dlhodobý hmotný majetok     

Budovy, haly, stavby 1 537    0    

Stroje, prístroje a zariadenia 15 367    14 129    

Dopravné prostriedky 14 240    14 240    

Inventár 22 576    28 447    

Nedokončené investície 58 873    62 744    

Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku     

Budovy, haly, stavby -308    0    

Stroje, prístroje a zariadenia -4 242    -5 718    

Dopravné prostriedky -8 011    -11 572    

Inventár -22 576    -28 447    

Obežné aktíva 23 251    15 641    

Zásoby      

Vlastné výrobky 890    878    

Zvieratá 246    706    

Finančný majetok     

Peniaze 673    811    

Bankové účty 16 184    13 246    

Pohľadávky     

Pohľadávky 261    0    

Iné pohľadávky 4 997    0    

Časové rozlíšenie 412    242    

Prechovné účty aktívne     

Náklady budúcich období 412    242    

AKTÍVA CELKOM 101 119    89 706    
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Súvaha  (v €)     

PASÍVA 01.01.2009 31.12.2009 

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 6 406    9 073    

Hospodársky  výsledok     

Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia 2 737    2 668    

Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov 3 669    6 405    

Cudzie zdroje 5 284    6 935    

Dlhodobé záväzky     

Záväzky zo sociálneho fondu 625    452    

Krátkodobé záväzky     

Záväzky z obchodného styku 177    183    

Záväzky voči zamestnancom 950    0    

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 320    0    

Daňové záväzky 95    0    

Záväzky voči rozpočtu územnej samosprávy 3    0    

Iné záväzky 126    0    

Finančné výpomoci a pôžičky     

Finančné výpomoci 2 988    6 300    

Časové rozlíšenie 89 429    73 698    

Prechodné účty pasívne     

Výdavky budúcich období 0    23    

Výnosy budúcich období 89 429    73 675    

PASÍVA CELKOM 101 119    89 706    
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Výkaz ziskov a strát  (v €)     
VÝNOSY         

Zmena stavu zásob výrobkov   878    

Zmena stavu zásob zvierat   460    

Aktivácia materiálu a tovaru   -890    

Aktivácia vnútroorganizačných služieb   1 830    

Úroky z vkladov   4    

Kurzové zisky   0    

Poplatky za poskytovanie služieb   9 405    

Príjmy z pracovnej terapie   132    

Príjmy z výkazníctva   145    

Ostatné výnosy   146    

Prijaté príspevky od iných organizácií   1 289    

Dotácia ÚTSK   59 749    

Dotácia Úradu vlády SR "Resocializácia osôb závislých od psychoakt. látok v RS Adam" 4 873    

Grant z prostriedkov Prechodného fondu EU   9 605    

Grant z prostriedkov štátneho rozpočtu   9 605    

Príspevky z podielu zaplatenej dane    335    

ÚPSVaR SR   4 728    

Zúčtovanie príspevkov z PF   5 841    

Zúčtovanie dotácie MPSVaR SR   983    

VÝNOSY CELKOM   109 118    

   NÁKLADY     

Spotreba materiálu   18 401    

Spotreba energie   4 158    

Opravy a udržiavanie   1 848    

Cestovné   555    

Náklady na reprezentáciu   0    

Ostatné služby   12 994    

Mzdové náklady   40 324    

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie   11 018    

Zákonné sociálne náklady   1 913    

Ostatné dane a poplatky   142    

Zmluvné pokuty a penále   40    

Ostatné pokuty a penále   49    

Úroky   2    

Iné ostatné náklady   434    

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku   14 371    

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám   200    

Hospodársky výsledok pred zdanením   2 668    

Daň z príjmov   1    

NÁKLADY SPOLU   109 118    
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Ďakujeme 

 

Trnavskému samosprávnemu kraju 

Úradu vlády Slovenskej republiky 

Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

za finančné príspevky v roku 2009. 

 

 

a všetkým darcom finančných darov a darcom podielu zo 

zaplatenej dane z príjmov FO a PO a všetkým tým, ktorí svojou 

pomocou prispeli ku skvalitneniu poskytovanej starostlivosti. 


