
Názov Centra pre deti a rodiny na vykonávanie resocializačného programu (CDR):  

                                                                           RETEST 

sídlo:  

Ľadová 11, 811 05 Bratislava 

miesto výkonu:  

Ľadová 11, 811 05 Bratislava 

e-mail: info@retest.sk 

telefón: 02/52442601; 02/52442604; 0903642602 

web stránka CDR: www.retest.sk 

CDR zabezpečuje 

resocializačný program 

pre klienta závislého 

na:  

 

 

osoby závislé od drog, alkoholu a patologického hráčstva 

 

cieľová skupina CDR: 

 

pohlavie: muži, ženy 

vek:  

 

 

 

- plnoleté fyzické osoby 

utvorené podmienky na 

závislého dospelého 

rodiča spolu  

s dieťaťom: 

 nie 

formy pobytu:  

 

 

dobrovoľná 

Kapacita CDR: 

 

13 

dĺžka trvania 

resocializačného 

programu 

 

18-24 mesiacov 

stručný popis 

resocializačného 

programu CDR:  

 

RETEST ponúka program rozdelený do 6 fáz so zameraním na získanie 

zručností potrebných pre dlhodobú abstinenciu a integráciu do života: 

 1. fáza – tzv. „karanténa“ – vstup do komunity 

 prijatie roly závislého, adaptovanie sa na režim zariadenia, 

 2. fáza – „zamestnanie“ – nástup do práce 

skĺbenie pracovného pomeru s resocializačným programom, 

 3. fáza – „upevnenie“  

klient sa aktívne sa zapája do klientskej samosprávy, 

 4. fáza – „klient vzorom“  

klient sa učí viac „dávať ako prijímať“, intenzívne spolupracuje s 

terapeutickým tímom na programe resocializácie, 

 5. fáza – „príprava na odchod zo zariadenia“ 

 príprava návratu do rodinného prostredia alebo hľadania iných 

možností ubytovania, 



 6. fáza – „osamostatňovanie sa“ – odchod zo zariadenia 

 možnosti ďalšej spolupráce a iné následné formy odbornej pomoci, 

 

podmienky prijatia 

klienta do CDR: 

 

 

 

 

 vek nad 18 rokov, 

 vylúčenie psychiatrického alebo somatického ochorenia, ktoré by 

klientovi výrazným spôsobom obmedzovalo možnosť 

zúčastňovať sa resocializačného programu, 

 absolvovanie lôžkovej strednodobej liečby v zdravotníckom 

zariadení zameranom na liečbu závislostí, resp. dvojtýždňovú 

lôžkovú, detoxifikáciu /ak v minulosti už bola absolvovaná 

strednodobá liečba/, 

 zaslanie žiadosti o prijatie, 

 platný preukaz totožnosti a preukaz poistenca, 

 odporučenie na resocializačný pobyt od lekára so špecializáciou 

v špecializačnom odbore psychiatria, 

 ukončenie práceneschopnosti, 

 rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi, podpory v 

nezamestnanosti, prípadne invalidného dôchodku-po konzultácii, 

 

poznámky: 

 

 

 

Osoba zodpovedná za 

nahrávanie 

a aktualizovanie 

údajov do aplikácie 

VYSU  

Bartoň Kamil 02/52442601 

priezvisko meno telefón 

 


