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ÚVOD 

Závislosť od  návykových látok je celosvetový problém. Návyku prepadajú 
jedinci bez ohľadu na  národnosť či rasu, sociálnu situáciu, vzdelanie, vek, 
pohlavie, či iné faktory. Odborníci uvádzajú, že presný počet ľudí, závislých 
od psychoaktívnych látok vo svete nie je známy. Ich celkový počet sa odha-
duje na viac ako na 50 miliónov ľudí. Počet evidovaných a diagnostikovaných 
závislých je niekoľkonásobne nižší. Problematika súvisiaca s  pitím alkoholu 
sa sleduje z rôznych aspektov. Odhadujú sa a vyčísľujú napr. finančné nákla-
dy a to jednak na samotný alkohol, ale i náklady vzniknuté v dôsledku zne-
schopnenia pre rôzne ochorenia, či úrazy v  dôsledku alkoholu. Celosvetové 
ekonomické náklady v dôsledku psychických zdravotných porúch sa pohybu-
jú v miliardách dolárov. V roku 1990 WHO uverejnila náklady za medicínske 
ochorenia na  celom svete. Výsledky boli sumarizované v  knihe The Global 
Burden of Disease. Veľa ľudí odhaduje, že najvyššie náklady sú spojené s rako-
vinou a kardiovaskulárnymi chorobami. Omyl. Duševné ochorenia nás stoja 
omnoho viac, ako iné ochorenia. Predmetom záujmu odborníkov sú aj psy-
chické komplikácie u závislých (psychózy). Poukazuje sa aj na iné celospolo-
čenské dôsledky pitia, akými sú rozvodovosť, trestná činnosť, ale aj sociálna 
a  vývojová prosperita detí z  rodín závislých rodičov. Pozornosť púta aj pitie 
u  detí, mladých ľudí, u  žien, či u  geriatrickej populácie. Doliečovanie zvyšu-
je kvalitu života abstinujúcich, čo sa prejavuje nielen na  ich emocionálnom 
prežívaní, ale napríklad aj na úrovni ich vzdelanosti. Kvalita života je pojem, 
ktorý označuje mieru spokojnosti jednotlivca s celou škálou životných oblastí, 
vnútorných i vonkajších podmienok. Vysoká kvalita života priaznivo ovplyv-
ňuje emocionálne prežívanie jednotlivca, nízka kvalita života naopak zneis-
ťuje a núti k hľadaniu náhradných riešení. Pre abstinujúcich závislých je ne-
bezpečné zotrvávať dlhodobo v negatívnom emočnom prežívaní, pretože sú 
emocionálne krehkí a nestabilní, takže môžu opäť siahnuť po drogách, aby 
aspoň na nejaký čas zlepšili svoje prežívanie. 

MUDr. Mária Martinove, PhD., garant doliečovania
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DOLIEČOVANIE – NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ 
ŽIVOTA ABSTINUJÚCEHO ZÁVISLÉHO

Závislosť je celoživotné ochorenie a tak je potrebné sa k tomu 
aj stavať!

Formy doliečovania
• pravidelné kontroly u ambulantného psychiatra 
• pravidelné sedenia u psychológa (psychologická poradňa) a u psychiatra - terapeutov 

pre dlhodobú individuálnu psychoterapiu, párovú alebo rodinnú skupinovú psychote-
rapiu

• resocializačný dlhodobý program
• navštevovanie klubov abstinujúcich závislých:
 - A, G, N - kluby
 - Anonymní alkoholici, Anonymní narkomani, Al - anon pre rodiny.

Prínosy doliečovania:
• aktívny prístup k dosiahnutiu a udržaniu zdravia 
• proces vytvárania nových sociálnych kontaktov s nerizikovými ľuďmi v nerizikovom pro-

stredí
• najdôležitejšia úloha – ustáliť zmeny v životnom štýle, udržať, príp. obnoviť motiváciu 

k trvalej a dôslednej abstinencii.

Resocializácia
• proces odstraňovania nevhodného správania, noriem a sociálnych rolí jednotlivca a ich 

nahrádzanie vhodnejšími, sociálne žiaducimi
• dlhodobá činnosť zameraná na uzdravovanie závislého jedinca 
• ovplyvňovanie a usmerňovanie závislého jedinca 
• je zameraná na zmenu životného štýlu prostredníctvom zmeny myslenia s cieľom do-

siahnuť plné zaradenie jedinca do spoločnosti
• cieľom je trvalá a dôsledná abstinencia.
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O nás: 
COR centrum n. o. je resocializačné stredis-
ko, ktoré vykonáva opatrenia v  súlade so 
Zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Resocializačné stredisko sa podľa tohto 
zákona zriaďuje za  účelom aktivizovania 
vnútorných schopností detí a  plnoletých 
fyzických osôb na prekonanie psychických 
dôsledkov, fyzických dôsledkov a  sociál-
nych dôsledkov drogových závislostí alebo 
iných závislostí a na opätovné zapojenie sa 
do života v prirodzenom prostredí.

Informácie pre rodinných 
príslušníkov a zákonných 
zástupcov
Priniesť občiansky preukaz, kartu poisten-
ca, zdravotnú kartu od  obvodnej lekárky, 
v  ktorej bude vyznačené, že ho vyraďuje 
z evidencie (klient bude evidovaný u nášho 
obvodného lekára), prepúšťacie správy, ak 
bol predtým klient hospitalizovaný na psy-
chiatrii, detox, detské domovy, lieky, ktoré 
užíva (ordinované psychiatrom, ale aj os-
tatné, napr. z  alergológie, kožného a  pod. 
v  dostatočnom množstve), veci na  bežné 
nosenie, písacie potreby, učebnice a zošity, 
ak sú potrebné k dokončeniu školy, hygie-
nické potreby základné – mydlo, zubná kef-
ka, pasta, holiace potreby, hrebeň, 2 uterá-
ky, toaletný papier, prášok na pranie.

Kontakt s klientom
Klienti sú jeden mesiac po  prijatí do  zaria-
denia v adaptačnej fáze. Jeden mesiac majú 
prerušený kontakt s okolím. Rodinní prísluš-
níci sa však môžu o adaptovaní klienta do ko-
munity informovať u personálu zariadenia te-

lefonicky, vždy v každú nedeľu po 16 hodine. 
V prípade mladistvých klientov je doba pre-
rušenia kontaktov s rodinou skrátená na dva 
týždne. Po  tomto období klienti môžu prijí-
mať telefonické hovory každú nedeľu po 16 
hodine (podľa potreby aj počas týždňa), 
môžu prijímať a odosielať poštu. Ak sú klienti 
vo fáze, ktorá umožňuje opúšťať zariadenie, 
môžu sa zúčastňovať priepustiek domov 
a takisto môžu prijímať návštevy v zariadení. 

Predmet činnosti  
(cieľ resocializácie):
Stredisko funguje na princípoch komunitnej 
práce. Sú stanovené jasné podmienky pri-
jatia, dohliada sa na dodržiavanie všetkých 
práv a povinností klienta, ktoré sú zakotvené 
vo vnútorných pravidlách strediska. Cieľom 
komunity je určiť a  podporovať pozitívne 
prejavy správania a motivovať jednotlivcov 
v  životnom štýle, ktorý je a  v  budúcom ži-
vote klienta po  úspešnom absolvovaní re-
socializačného procesu bude nezlučiteľný 
s užívaním návykových látok.

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria dospelí, maloletí 
a mladiství klienti z územia celej Slovenskej 
republiky.

Kapacita(muži, ženy): 
Zmiešaná komunita s kapacitou 25 osôb.

Podmienky prijatia: 
- odporúčanie odborného lekára psychiat-

ra k resocializácii
- absolvovanie dlhodobej/detoxifikačnej 

liečby závislosti v zdravotníckom zaria-
dení

- abstinencia v čase príchodu do zariadenia.

COR CENTRUM
 
Názov resocializácie: 

Resocializačné stredisko COR centrum n.o.
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Poplatky za resocializačný 
pobyt
Resocializačný pobyt v zariadení je spoplat-
nený. Aktuálny mesačný poplatok je 110 € 
na osobu za mesiac. 

Kontakt: 
COR centrum, n. o. 
Janka Jesenského 889/2
963 01 Krupina
e-mail: corcentrum@gmail.com
tel. 0948 041 531, 0948 041 532
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O nás: 
Resocializačné stredisko FILIUS PAUL fun-
guje od 1. 7. 2013. Sme síce mladí, ale môže-
me Ti ponúknuť veľa. Pýtaš sa čo? Naučíme 
Ťa opäť žiť, tešiť sa zo života v  abstinencii 
bez alkoholu, drog, či iných návykových lá-
tok. Ako je to možné? Lebo Ťa budú viesť 
k tomuto poznaniu nielen profesionáli, ale 
i ľudia, ktorí boli tak ako Ty na rázcestí a roz-
hodli sa, že chcú žiť dôstojne. Príď, spoznaj 
ich, čerpaj od nich skúsenosti, avšak len ak 
to naozaj chceš. Žijeme v  tichej a  krásnej 
obci Žibritov alebo v malebnom mestečku 
Krupina. 

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Ponúkame pomoc pri zvládnutí krízy, zdra-
votnú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu 
na  povolanie, psychologickú starostlivosť, 
psychoterapiu, resocializáciu a  resociali-
začné programy, obslužné činnosti, ubyto-
vanie, stravovanie.

Predmet činnosti 
(cieľ resocializácie):
Stredisko funguje na  princípoch komunit-
nej práce. Sú stanovené jasné podmien-
ky prijatia, dohliada sa na  dodržiavanie 
všetkých práv a  povinností klienta, ktoré 
sú zakotvené vo vnútorných pravidlách 
strediska. Cieľom komunity je určiť a pod-
porovať pozitívne prejavy správania a mo-
tivovať jednotlivcov v životnom štýle, ktorý 
je a  v  budúcom živote klienta po  úspeš-
nom absolvovaní resocializačného procesu 
bude nezlučiteľný s  užívaním návykových 
látok.

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria dospelí, maloletí 
a mladiství klienti z územia celej Slovenskej 
republiky.

Kapacita (muži, ženy): 
Zmiešaná komunita s kapacitou 37 osôb 
(Žibritov 21 klientov, Krupina 16 klientov).

Podmienky prijatia: 
- úspešné absolvovanie liečby, detoxikácie
- odporúčanie od psychiatra alebo právo-

platné rozhodnutie súdu.

Finančná spoluúčasť: 
U dospelých klientov je mesačný poplatok 
150 € (pri sume, ktorá pozostáva z  dávky 
v hmotnej núdzi a ochranného príspevku, 
ktorá činí 124,70 € je doplatok 25,30 €). Ro-
dičia za  maloletých a  mladistvých umiest-
nených na  výkon opatrení rozhodnutím 
súdu neplatia žiadne finančné prostriedky.

Dĺžka trvania resocializačného 
programu: 
U dospelých 18 mesiacov prvý cyklus. Ma-
loletí a mladiství podľa rozhodnutia súdu.

Kontakt: 
Mgr. Lýdia Štímelová – riaditeľ RS
tel. 0917 854 932
Sociálny pracovník – tel. 0911 346 806

FILIUS PAUL
 
Názov resocializácie: 

Resocializačné stredisko FILIUS PAUL
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O nás:
Od  roku 1997 pôsobíme ako mužská ko-
munita závislých na  psychoaktívnych lát-
kach s kapacitou 12 miest v osade laznícke-
ho typu. Klienti sú ubytovaní v troch izbách 
v prízemnej časti. Majiteľom nehnuteľnosti 
je Banskobystrický samosprávny kraj, s kto-
rým máme uzatvorenú Zmluvu o výpožič-
ke na  dobu neurčitú. Resocializačné stre-
disko je najbližšou budovou pri konečnej 
zastávke autobusu MHD Zvolen č. 11, ktorý 
premáva 3x denne z autobusovej/železnič-
nej stanice.

Do programu nášho 
zariadenia patria(ponuka 
služieb):
Ponúkame 4 fázový resocializačný prog-
ram v trvaní približne jedného roka s mož-
nosťou predĺženia pobytu v  5. Fáze (dom 
na polceste). Resocializačný program tvorí
režimová terapia, skupinová a  individu-
álna terapia, pracovná (políčko, záhrada, 
lesnícke a  záhradnícke práce), športová 
(ihrisko a  posilňovňa v  zariadení), terénna 
(raz ročne týždňové splavovanie Hrona, 
cykloterénky v  širšom okolí Zvolena), mu-
zikoterapia, arteterapia. Podpora vzdeláva-
nia na školách dennou alebo individuálnou 
formou štúdia.

Predmet činnosti(cieľ 
resocializácie):
Ponúkame komplexnú starostlivosť 
v  zmysle udelenej akreditácie osobám zá-
vislým od  psychoaktívnych látok v  oblasti 
resocializácie a reintegrácie do spoločnos-
ti. Využívame pritom osobnú skúsenosť, 

vzdelanie zamestnancov a osvedčené kro-
ky, ktoré mnohým závislým pomohli začať 
nový život.

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria muži z  celého 
Slovenska s  diagnostikovanou závislos-
ťou, dospelí po  absolvovaní detoxikácie 
resp. strednodobej liečby s  odporúčaním 
od  psychiatra, mladí muži po  žiadosti UP-
SVR na príslušný okresný súd s nariadením 
neodkladného alebo výchovného opatre-
nia.

Kapacita(muži, ženy):
Mužská komunita s kapacitou 12 osôb.

Podmienky prijatia:
- ochota zmeniť doterajší spôsob života,
- ochota dodržiavať vnútorné pravidlá,
- schopnosť zapojiť sa do komunitného 

režimu a do všetkých aktivít skupiny,
- odporúčanie od psychiatra.

Finančná spoluúčasť:
Poplatok predstavuje sumu 100 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
13 mesiacov

Kontakt:
NÁVRAT–RDZO 
Kráľová 540, 960 01 Zvolen
tel. riaditeľ: 0903 536 555
tel. službukonajúci: 0903 533 061
www.navrat-rdzo.eu
email: navrat540@gmail.com

OZ NÁVRAT – RDZO
 
Názov resocializácie: 

NÁVRAT–RDZO
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O nás: 
Resocializačné stredisko vzniklo v  novem-
bri 1995 ako prvé svojho druhu na  Slo-
vensku za  aktívnej podpory Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a  rodiny. V  rokoch 
1995-1999 nadväzovalo na  ústavnú zdra-
votnícku starostlivosť o  pacienta v  CPLDZ 
v Nových Zámkoch. Od roku 2000 pracuje 
samostatne s odborným personálom (psy-
chiater, psychoterapeuti, sociálni pracovní-
ci, vychovávatelia) zamestnaným na  plný 
pracovný úväzok. Stredisko sa v  priebehu 
rokov postupne dobudovávalo až do  sú-
časnej podoby, kedy poskytuje pomoc dro-
govo závislým v  dvoch komunitách spolu 
s  kapacitou 66 lôžok. Stredisko je priesto-
rovo členené na:
- prevádzku komunita Poloma, nachádza-

júcu sa medzi Zvolenom a Krupinou
- prevádzku komunita Ľudovítov ,neďa-

leko obce Palárikovo okr. Nové Zámky. 
V obidvoch komunitách je zavedený ne-
fajčiarsky režim.. 

Do programu nášho 
zariadenia patrí: 
1. Psychoterapia individuálna, skupinová 

a Rodinná terapia 
2. Špecializovaný program zameraný 

na  animoterapiu, canisterapiu a  hipote-
rapiu

3. Programy zamerané na  oblasť športu 
a kultúry 

Predmet činnosti (cieľ 
resocializácie): 
Našim cieľom je poskytovanie resocializá-
cie drogovo závislých v  resocializačnom 
stredisku za  účelom aktivizovania vnútor-

ných schopností klientov na  prekonanie 
psychických, fyzických a sociálnych dôsled-
kov drogových závislostí alebo iných závis-
lostí a na zapojenie sa do života v prirodze-
nom prostredí

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria závislí klienti.

Kapacita (muži, ženy): 
Zmiešaná komunita s kapacitou 40 osôb - 
stredisko Ľudovítov (30 mužov a 10 žien).

Podmienky prijatia: 
Pobyt klienta v  našom resocializačnom 
stredisku spravidla nadväzuje na predchá-
dzajúci liečebný proces v  zdravotníckom 
zariadení. Prijatie môže byť realizované aj 
bez tejto podmienky na základe vstupného 
pohovoru. Tento realizuje riaditeľ strediska, 
ktorý je zároveň psychiater. 

Finančná spoluúčasť 
U dospelých klientov celkom 240 €/mesiac, 
z toho pobyt 225 €/mesiac + vreckové 15 €/
mesiac

Dĺžka trvania 
resocializačného programu: 
18 až 24 mesiacov 

Kontakt:
MUDr. Gábriš Ľubomír, tel. 0903 731 888,  
e-mail: lubosgabris@gmail.com

Komunita Ľudovítov, tel. 0904 804 099, 
e-mail: komunitaludovitov@gmail.com

Komunita Poloma, tel. 0902 835 195,  
e-mail: komunita.poloma@gmail.com

KOMUNITA ĽUDOVÍTOV N.O
 
Názov resocializácie: 

Komunita Ľudovítov n.o.
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O nás:
V akreditovanom Resocializačnom stredis-
ku pre mužov Restart poskytujeme účinnú 
pomoc mužom, ktorí majú problém so zá-
vislosťou na  drogách a  alkohole. Kapacita 
zariadenia je 16 miest.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Resocializačný program v  sebe zahŕňa 
sociálne, psychologické a  špeciálnopeda-
gogické poradenstvo, psychoterapiu, pra-
covnú terapiu, animoterapiu, biblioterapiu, 
rodinnú terapiu, rôzne kultúrne a športové 
aktivity, výlety, exkurzie, besedy... Program 
Teen Challenge obsahuje okrem plnohod-
notnej sociálnej a terapeutickej práce s ab-
stinujúcimi drogovo závislými aj duchovné 
aktivity, ktoré pozostávajú z modlitieb, roz-
hovorov, štúdia Písma svätého a  návštev 
Bohoslužieb. 

Predmet činnosti (cieľ 
resocializácie):
Priama pomoc spočíva v dlhodobom reso-
cializačnom programe komunitného typu 
s kresťanským prístupom. Našim klientom 
pomáhame pri ich integrácii do každoden-
ného života v  spoločnosti, vedieme ich 
k usporiadaniu si rodinných vzťahov a po-
skytujeme im pomoc pri hľadaní zamestna-
nia a ubytovania.

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria závislí klienti vo 
veku od 18 rokov.

Kapacita (muži, ženy): 
Mužská komunita s kapacitou 6 osôb.

Podmienky prijatia:
- akceptovanie resocializačného progra-

mu Teen Challenge
- absolvovaný detoxifikačný pobyt v ne-

mocničnom zariadeni
- písomné odporučenie k resocializačnému 

pobytu od psychiatra, resp. adiktológa
- potvrdenie o bezinfekčnosti
- platný občianský preukaz, preukaz zdra-

votnej poisťovne
- doklad o evidencii na príslušnom Úrade 

práce sociálnych vecí a rodiny alebo do-
klad o invalidnom dôchodku

- zákaz fajčenia v celom areáli objektu 
Teen Challenge.

Finančná spoluúčasť:
Mesačný poplatok za ubytovanie, stravu 
(3x denne) a rôzne služby je 120 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
minimálne 12 mesiacov

Kontakt:
tel. 0950 506 191 (kancelária)
e-mail: tcs.sered@gmail.com
www.teenchallenge.sk

TEEN CHALLENGE SLOVAKIA
 
Názov resocializácie: 

Akreditované Resocializačné stredisko pre mužov „Restart“
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O nás:
Sme terapeutickou komunitou a  resocia-
lizačným strediskom. Dlhoročnými skúse-
nosťami a štruktúrovaným režimom učíme 
závislých ľudí žiť bez návykových látok, 
kvalitne a  zmysluplne. Prostredníctvom 
resocializačného programu podporujeme 
ich osobnostný rast a napomáhame vytvá-
raniu pozitívnej zmeny životného štýlu.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb):
Skupinová psychoterapia, sociálna tera-
pia, pracovná terapia, nácvikové činnosti, 
socioterapia, sociálne poradenstvo indivi-
duálne aj skupinové, špeciálna diagnostika 
klientov, arteterapia, športová terapia, mu-
zikoterapia, edukácia, biblioterapia, psy-
chogymnastika, psychodráma, záťažové te-
rénne programy na území aj mimo územia 
Slovenska a iné.

Predmet činnosti (cieľ 
resocializácie):
Našou snahou je aktivizovanie vnútorných 
schopností detí a  plnoletých fyzických 
osôb na prekonanie psychických, fyzických 
a sociálnych dôsledkov látkovej či iných zá-
vislostí.

Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou sú muži a ženy – s pri-
márnou diagnózou F10 – F19 na  báze 
dobrovoľnosti, na  žiadosť zákonných zá-
stupcov, nariadením súdu o  výchovnom 
opatrení alebo neodkladnom opatrení.

Kapacita (muži, ženy):
Zmiešaná komunita s kapacitou 42 osôb.

Podmienky prijatia:
- splnenie podmienky cieľovej skupiny,
- žiadosť o prijatie do RS (písomne, e-mai-

lom, telefonicky)
- doporučenie na  resocializačný pobyt 

od psychiatra – adiktológa
- právoplatné uznesenie (rozhodnutie 

súdu o  uložení neodkladného/výchov-
ného opatrenia).

Finančná spoluúčasť:
Jednorázový vstupný poplatok v  sume 
50,- € mesačne, u dospelého klienta je výš-
ka poplatku 225,- €, u mladistvého klienta 
je výška poplatku 300,- €

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
Odporúčaná dĺžka trvania pobytu je 18–24 
mesiacov.

Kontakt:
Čistý deň, n. o.
Hody 1228
924 01 Galanta
tel. 031 701 33 81
e-mail: cistyden@cistyden.sk

ČISTÝ DEŇ, n. o.
 
Názov resocializácie: 

ČISTÝ DEŇ, n. o.
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O nás: 
Pred dvadsiatymi rokmi sme začínali reali-
zovať náš projekt . Bolo nás aj s klientmi 8. 
Viac personálu ako klientov. Čas plynul 
a  my sme sa vypracovali na  moderné za-
riadenie, ktoré spĺňa štandardy pre reso-
cializačné strediská európskeho typu. Dnes 
máme kapacitu pre 25 klientov. Opatrenia 
zákona 305/2005 Z. z. o  sociálnoprávnej 
ochrane detí a  sociálnej kuratele vyko-
návame na  základe udelenej akreditácie  
MPSVaR SR.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
- Sociálne poradenstvo
- Individuálna a skupinová socioterapia
- Resocializačné programy 
- Reintegrácia prostredníctvom zamestná-

vania 

Predmet činnosti(cieľ 
resocializácie):
Cieľom resocializačného programu je, aby 
sme motivovali osoby so závislosťou ku 
zmene správania tak, aby si klienti osvo-
jili zdravý životný štýl a mohli viesť plno-
hodnotný a  kvalitný život v  otvorenom 
prostredí. 

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria deti s  poruchou 
správania z  dôvodu užívania psychotrop-
ných látok, osoby so závislosťou.

Kapacita(muži, ženy):
Zmiešaná komunita s kapacitou 25 osôb.

Podmienky prijatia:
- absolvovanie strednodobej liečby
- odporúčanie adiktológa, alebo psychiatra
- platný občiansky preukaz
- preukaz poistenca.

Finančná spoluúčasť:
Nástupný poplatok predstavuje sumu 
65,- €. Klienti následne platia mesačný po-
platok vo výške 205 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
Základný program:
- 0. fáza trvá 2 až 4 týždne
- 1. až 4. fáza – každá fáza trvá 3 mesiace, 

podmienkou prestupu je splnenie cieľov 
nižšej fázy

Nadstavbový program:
- 5. fáza – reintegrácia prostredníctvom 

zamestnávania v trvaní 3- 24 mesiacov.

Kontakt: 
ROAD, n.o.
Handlovská 11
851 01 Bratislava
tel. 0903 762 211, 0911 762 210
e-mail: road@stonline.sk
www.road-tomky.sk

ROAD n.o – TOMKY
 
Názov resocializácie: 

ROAD, n.o. 
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O nás: 
Občianske združenie Adam je zriadené 
za účelom aktivizovania vnútorných schop-
ností detí a  plnoletých fyzických osôb 
na  prekonanie psychických dôsledkov, fy-
zických dôsledkov a  sociálnych dôsledkov 
drogových závislostí alebo iných závislostí 
a na zapojenie sa do života v prirodzenom 
prostredí. 

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Resocializačné stredisko Adam vykonáva 
svoju činnosť pobytovou formou, pričom: 
poskytuje klientom bývanie a  stravovanie 
formou vytvárania podmienok na prípravu 
stravy v  rámci pracovnej terapie, vykoná-
va resocializáciu, resocializačné programy 
a rehabilitačné činnosti, pracovnú terapiu, 
psychologickú starostlivosť, zdravotnú 
starostlivosť, vykonáva rekreačné činnosti 
vo forme terénnych terapií, utvára pod-
mienky na záujmovú činnosť, kultúrnu čin-
nosť, vzdelávanie a  prípravu na  pracovné 
uplatnenie. Resocializačný program tvorí 
režimová terapia, ktorá pozostáva zo sku-
pinovej a  individuálnej psychoterapie, ar-
teterapie, pracovnej terapie.

Predmet činnosti  
(cieľ resocializácie): 
Resocializačný program Resocializačného 
strediska Adam je štruktúrovaný tak, aby si re-
socializanti znovu osvojili zdravý spôsob živo-
ta bez drog, naučili sa systematicky pracovať, 
rešpektovať základné spoločenské pravidlá 
a zdravé medziľudské vzťahy. Ďalším z cieľov 
je naučiť klientov ovládať svoje správanie, 
emócie a zvládať záťažové situácie. 

Cieľová skupina: 
Cieľovou skupinou nášho zariadenia sú 
osoby z územia Slovenskej republiky s pri-
márnou diagnózou závislosť od psychoak-
tívnych látok (alkohol, drogy) alebo s  pri-
márnou diagnózou nelátkovej závislosti 
alebo poruchy správania spôsobené užíva-
ním návykových látok.

Kapacita (muži): 
Mužská komunita s kapacitou 17 osôb.

Podmienky prijatia: 
- splnenie podmienky cieľovej skupiny 
- vlastné rozhodnutie a motivačný pohovor 
- právoplatné rozhodnutie / uznesenie 

súdu o  uložení výchovného opatrenia 
alebo predbežného opatrenia o výchov-
nom opatrení 

- absolvovanie liečby alebo detoxikácie 
doložené prepúšťacou správou zdravot-
níckeho zariadenia 

- platný občiansky preukaz a karta poistenca 
- písomná žiadosť o prijatie strediska.

Finančná spoluúčasť: 
predstavuje sumu 3,50 € / deň. 

Dĺžka trvania 
resocializačného programu: 
Dĺžka pobytu v zariadení je 12 až 24 mesia-
cov, podľa individuálnych potrieb jednot-
livých klientov s prihliadnutím na ich kon-
krétnu sociálnu a zdravotnú situáciu.

Kontakt: 
Resocializačné stredisko Adam 
Cesta z Kútov na Holíč 1336 
908 45 Gbely – Adamov 
tel. 0907 779 666 
e-mail: roman.bozik@stonline.sk

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO ADAM
 
Názov resocializácie: 

OZ ADAM, Resocializačné stredisko ADAM
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O nás:
Zriaďovateľom resocializačného zariade-
nia RETEST je hlavné mesto SR Bratislava. 
V podmienkach Slovenskej republiky pred-
stavuje RETEST svojho druhu ojedinelé 
zariadenie. Reprezentuje kvalitnú, pro-
fesionálnu starostlivosť hlavného mesta 
ľuďom so závislosťou od  psychoaktívnych 
látok, ktorí sa nedokážu bez pomoci iných 
zaradiť do spoločnosti.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
- skupinové sedenia a  individuálna práca 

s klientom
- ranné a večerné komunity
- skupinové a individuálne sedenia pre ro-

dičov a blízkych príbuzných klientov
- letné a zimné terénne terapie
- spolupráca s Centrom pre liečbu drogo-

vých závislostí v Bratislave
- možnosť liečby hepatitídy C
- pracovná terapia
- pomoc a podpora pri hľadaní zamestna-

nia, zvyšovanie kvalifikácie (práca s  PC, 
nácvik sociálnych zručností) a pod.

- pomoc pri splácaní dlhov
- priestor pre voľnočasové aktivity (po-

silňovňa, návšteva kultúrnych a  športo-
vých podujatí, tvorivé dielne)

- ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách
- stravovanie – plná penzia.

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria dospelí so závislos-
ťou od psychoaktívnych látok.

Kapacita(muži, ženy): 
Zmiešaná komunita s kapacitou 13 osôb.

Podmienky prijatia:
- dobrovoľnosť, prijatie pravidiel fungova-

nia resocializačnej komunity,
- vek nad 18 rokov,
- platný preukaz totožnosti a preukaz po-

istenca,
- odporučenie na  resocializačný pobyt 

od psychiatra alebo adiktológa,
- ukončenie práceneschopnosti,
- v  deň nástupu zaevidovanie v  CPLDZ 

Bratislava a  negatívne toxikologické vy-
šetrenie moču,

- doklad o evidencii na ÚPSVaR – úsek slu-
žieb zamestnanosti.

 

Finančná spoluúčasť:
Klient platí za poskytované služby nasledu-
júce poplatky:
- za bývanie 3,49 € / deň
- za stravovanie 3,40 € / deň.
Ak klient poberá dávku v  hmotnej núdzi 
spolu s ochranným príspevkom, platí úhra-
du za pobyt 75,20 € mesačne a 25 % sumy 
(49,50 €) zostáva klientovi ako vreckové.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
Základný resocializačný program trvá 18 
mesiacov, maximálna doba pobytu v reso-
cializačnom zariadení je 24 mesiacov.

Kontakt: 
Retest, Ľadová ul. 11, 811 05 Bratislava
tel. 02/5244 2601
tel. 02/5244 2604
tel. 0903 642 602
e-mail: retest@retest.sk

RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO RETEST
 
Názov resocializácie: 

RETEST 
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 O nás: 
Od svojho vzniku v roku 1997 poskytujeme 
sociálnoprávne opatrenia v  oblasti sociál-
nej práce resocializačnej, sociálne služby 
a  sociálne poradenstvo. Zameriavame sa 
na  minimalizovanie, resp. odstraňovanie 
dlhodobo pretrvávajúcich krízových ži-
votných situácií našich klientov, ako aj ich 
partnerov, rodinných príslušníkov a  iných, 
ktorí túto pomoc potrebujú. 

Predmet činnosti  
(cieľ resocializácie):
Cieľom resocializácie je návrat do reálneho 
života. Pre naplnenie tohto cieľa sú klien-
tom poskytované sociálnoprávne opatre-
nia, sociálne služby, sociálne poradenstvo, 
psychologické poradenstvo, špeciálnope-
dagogické a  liečebnopedagogické pora-
denstvo. 
Okrem doliečovania a poskytovania sociál-
nych služieb drogovo závislým klientom 
zabezpečujeme tzv. sociálne istoty (vyba-
venie dávky pomoci v hmotnej núdzi, zara-
denie do evidencie uchádzačov o zamest-
nanie príslušného úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny). Po úspešnom ukončení po-
bytu v RS poskytujeme klientom ubytova-
nie v  tzv. Dome na  pol ceste a  pomoc pri 
hľadaní vhodného zamestnania. 

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria fyzické osoby vo 
veku od 18 rokov závislé od akýchkoľvek 
drog.

Kapacita (muži, ženy): 
Zmiešaná komunita s kapacitou 29 osôb. 
(19 mužov a 10 žien)

Podmienky prijatia:
- písomná žiadosť plnoletej fyzickej osoby 

o prijatie, súčasťou prijímacieho konania 
je absolvovanie predvstupového poho-
voru s psychológom nášho zariadenia

- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca,
- zdravotná karta.

Finančná spoluúčasť:
poplatok pri nástupe 120 € + 50 € (170 €), 
pravidelný mesačný poplatok 120 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
minimálne 8 – 24 mesiacov

Kontakt:
Provital, o.z.
J. Damku 764 / 9 
972 13 Nitrianske Pravno časť Solka
tel. +421 905 475 127
e-mail: riaditel@provital.sk
e-mail: provital@provital.sk 
www.provital.sk

PROVITAL O.Z
 
Názov resocializácie: 

Provital. o.z., Dom života bez drog
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O nás:
Zariadenie funguje na  princípe terape-
utickej komunity, využíva pritom spôsob 
režimovej liečby. Doliečovací proces v  na-
šom zariadení je postavený na  otvorenej 
komunikácii, pričom klienti majú možnosť 
podieľať sa na chode zariadenia a prenáša 
sa na  nich časť zodpovedností prostred-
níctvom samosprávy klientov. V programe 
komunity hrajú dôležitú úlohu skupinové 
aktivity a ich organizačná štruktúra je upra-
vená tak, aby všetky druhy činností, inte-
rakcií a kontaktov boli integrované do cel-
kového priebehu doliečovacieho procesu, 
malého domáceho sociálneho systému.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb):
- psychoterapia a socioterapia 
- pracovná terapia (autoumyvárka, pneu-

servis a drobný servis áut, práčovňa, ku-
chyňa, stolárska dielňa a práce okolo RS)

- arteterapia
- muzikoterapia
- biblioterapia
- terénna terapia 
- rodinná terapia
- športová terapia
- skupiny zamerané na premietanie filmov 

s problematikou závislosti
- duchovná podpora: individuálne a  sku-

pinové stretnutia s kňazom

Predmet činnosti (cieľ 
resocializácie):
Cieľom resociálizácie je postupné prina-
vrátenie týchto ľudí do  plnohodnotného 
života bez drog a celková zmena životného 
štýlu.

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria muži a  mladiství 
vo veku od 16 do 50 rokov (po konzultácii 
do 55 rokov).

Kapacita (muži, ženy):
Mužská komunita s kapacitou 23 osôb 
(17 miest pre klientov I.–IV. štádia a 6 miest 
pre klientov V. štádia).

Podmienky prijatia:
- písomná žiadosť o prijatie do resocializácie
- odporúčanie psychiatra zariadenia, 

v ktorom pacient liečbu absolvoval
- krátky životopis písaný vlastnou rukou.

Ďalšie podmienky prijatia:
- klient prichádza do zariadenia v deň pre-

pustenia po ukončení liečby
- poplatok za  služby v  deň príchodu 

na mesiac dopredu. 
- klient musí byť hlásený na  Úrade práce 

a poberať dávku v HN

Finančná spoluúčasť:
Mesačné poplatky za služby predstavujú 
sumu 100 € a platia sa vopred na ďalší mesiac.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
Základný doliečovací proces –13 mesiacov. 

Kontakt:
Resocializačné stredisko Domov nádeje
Jarková 79, 080 01 Prešov
tel. 051/77 23 709, 0904 738 360
kontaktná osoba:
Ing. Branislav Božek, vedúci zariadenia
e-mail: domovnadeje@gkcharita-po.sk
www.rs-don.weebly.com

DOMOV NÁDEJE
 
Názov resocializácie: 

Resocializačné stredisko Domov nádeje
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O nás: 
Víziou našej neziskovej organizácie je za-
bezpečovanie poskytovania verejných slu-
žieb (bývanie, vzdelávanie, zamestnanie) 
pre osoby po absolvovaní liečby závislosti, 
vytvoriť podmienky pre začlenenie osôb 
po absolvovaní liečby závislosti do aktívne-
ho občianstva (práca, rodina, záujmy).

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
V  resocializačnom programe sú využívané 
nasledujúce metódy a  formy činnosti pri 
realizácii opatrení : 
- pracovná terapia – na farme, záhrade, re-

konštrukcie stavieb, príprava stravy, udr-
žiavanie budovy a okolia RS

- arteterapia, animoterapia, biblioterapia, 
tematické vzdelávacie skupiny 

- psychologická starostlivosť – individu-
álny rozvoj osobnosti, psychologické 
poradenstvo, skupinová a  individuálna 
psychoterapia, relaxácia, tréning psycho-
sociálnych zručností.

Predmet činnosti  
(cieľ resocializácie): 
Resocializačné stredisko je zamerané 
na  aktivizovanie vnútorných schopností 
fyzických osôb, na  prekonanie psychic-
kých, fyzických a  sociálnych dôsledkov 
drogových závislostí alebo iných závislostí 
a na zapojenie sa do života v prirodzenom 
prostredí.

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria osoby vo veku 18 až 
62 rokov.

Kapacita(muži, ženy): 
Petrovce 3 fázy, okres Sobrance - kapacita 
je 30 miest Štvrtá fáza, Košice – Mestská 
časť Ťahanovce s  kapacitou 16 miest. Re-
pejov v  Prešovskom kraji, sa zvýšil počet 
o ďalších 16 miest a RS Rozhanovce s kapa-
citou 9 miest. 

Podmienky prijatia: 
- žiadosť o prijatie do resocializačného za-

riadenia
- odporúčanie psychiatra alebo adiktológa.

Finančná spoluúčasť: 
Klient hradí príspevok podľa fázy zaradenia 
do resocializačného programu v rozpätí 
99–125 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu: 
Resocializačné stredisko sa štandardne za-
väzuje realizovať opatrenia resocializačné-
ho programu spolu s klientom pobytovou 
formou celoročne po dobu 2 rokov.

Kontakt: 
Resocia, n.o. 
Petrovce č. 2 
072 62 Koromľa
tel. 056 / 659 31 00
tel. 056 / 659 35 05
www.resocia.sk

RESOCIA – RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO
 
Názov resocializácie: 

ReSocia, n.o.



29

DOLIEČOVANIE – NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ ŽIVOTA ABSTINUJÚCEHO ZÁVISLÉHO

V Ý R O Č N Á  S P R Á V A 

2 0 1 5



ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, n.o. PREDNÁ HORA

30

O nás:
Naše zariadenie poskytuje rehabilitáciu 
s  cieľom aktivizovať vnútorné schopnos-
ti klienta na  prekonanie osobnostných 
a  sociálnych dôsledkov drogovo závislých 
a na zapojenie sa do života v prirodzenom 
prostredí.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
- nevyhnutná starostlivosť
- liečebno-výchovná starostlivosť
- poradenstvo
- psychoterapia
- zaujmová a kultúrna činnosť
- pracovná terapia.

Predmet činnosti 
(cieľ resocializácie):
- podpora motivácie svoj problém závis-

losti aktívne riešiť
- navrhovanie optimálnych riešení pros-

tredníctvom opatrení, ktoré podporujú 
pracovné návyky v  prospech zvýšenia 
kvality pracovných schopností a  zruč-
nosti

- poskytuje návod na sebapresadzovanie, 
odstraňovanie osobných nedostatkov 
a charakterových chýb

- možnosť na úspešnú abstinenciu.

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria muži.

Kapacita (muži, ženy): 
Mužská komunita s kapacitou 6 osôb.

Podmienky prijatia:
- absolvovanie odvykacej liečby
- písomná žiadosť
- odporúčanie psychiatra
- občiansky preukaz, kartička poistenca, ZK
- dobrovoľnosť a  chuť zmeniť doterajší 

spôsob života.

Finančná spoluúčasť:
Mesačný poplatok predstavuje sumu 100 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
24 mesiacov

Kontakt:
Žiadosť o prijatie do resocializácie:
Šanca n.o. – RS
072 41 Remetské Hámre 114
okr. Sobrance
tel. 056 / 698 10 10
tel. 0905 602 905

ŠANCA n.o
 
Názov resocializácie: 

ŠANCA n.o.
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O nás: 
Občianske združenie MANUS vzniklo 1. 3. 
2006 registráciou na  Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky. Služby v  resociali-
začnom stredisku sme začali poskytovať 
dňa 1. 7. 2007. Resocializačné stredisko má 
pestro štruktúrovaný podporno-tréningo-
vý liečebný program s  presným časovým 
rozvrhom celého dňa. 

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Liečebný režim a  program v  terapeutickej 
komunite sa opiera o  liečebný potenciál 
a  pôsobenie skupiny, ktorej procesy a  dy-
namiku podporuje a  reguluje terapeutic-
ký tím zložený z  odborníkov pre oblasti 
psychiatrie, psychológie, pedagogiky a so-
ciálnej práce. Komunita klientom v  ktorej-
koľvek časti režimu dňa umožňuje spozná-
vať sa, korigovať, napĺňať a  rozvíjať svoje 
emočné procesy, prejavy a potreby, kvalitu 
správania aj rozvoj myslenia a vyjadrovania 
sa. Neoddeliteľnou súčasťou programu sú 
pravidelné pracovné a  športové záťažové 
aktivity.

Predmet činnosti (cieľ 
resocializácie):
Hlavným cieľom dlhodobej liečby v  tera-
peutickej komunite je úspešné zapojenie 
alebo znovu začlenenie sa klienta do bež-
ného života. 

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria drogovo a  inak zá-
vislí klienti nad 16 rokov po skončení liečby 
(detox) na základe odporúčania psychiatra/
adiktológa. 

Kapacita (muži, ženy): 
Mužská komunita s kapacitou 15 osôb.

Podmienky prijatia
- odporúčanie psychiatra/adiktológa
- občiansky preukaz
- preukaz poistenca
- zdravotná dokumentáciu.

Finančná spoluúčasť:
Klient v deň nástupu platí vstupný adminis-
tratívny poplatok 70 €.
Mesačný poplatok predstavuje sumu 120 € 
za aktuálny mesiac.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
optimálna dĺžka resocializačného pobytu 
je od 14–19 mesiacov.

Kontakt:
MANUS
Blažeja Bullu 4828/15
036 08 Martin
tel. 0915 844 102
e-mail: ozmanus@gmail.com
www.facebook.com/MANUS
Resocializačné stredisko

MANUS o. z 
 

Názov resocializácie: Resocializačné stredisko pre liečbu drogových 
a iných závislostí MANUS
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O nás: 
Naše centrum sa zaoberá resocializáciou 
osôb so závislosťou od roku 2004. Pripravili 
sme 24 mesačný program, ktorý postup-
nými krokmi sprevádzanými povinnosťou, 
zodpovednosťou, úctou, sebareflexiou, po-
korou a hlavne ľudskosťou pomáha ochut-
nať a dosiahnuť dôstojnosť a slobodu.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Resocializácia prebieha pobytovou rezi-
dencionálnou formou s  plným zaopatre-
ním .
Poskytujeme: 
- ubytovanie
- stravovanie
- psychologickú starostlivosť
- psychoterapiu
- skupinovú psychoterapiu
- odborné sociálne poradenstvo
- pracovnú terapiu 
- režimovú liečbu
- zdravotnú asistenciu
- kultúrnu a záujmovú činnosť
- výchovné rozhodnutia podľa zákona 

305/2005 Z.z.
- výkon povinnej práce, výkon súdnych 

rozhodnutí o povinnej práci.

Zabezpečujeme:
- zdravotnú starostlivosť, psychatrickú sta-

rostlivosť, pedo-psychiatrickú starostli-
vosť

- právnické služby a právne poradenstvo.

Predmet činnosti  
(cieľ resocializácie): 
„Od závislosti ku nezávislosti.“

Cieľová skupina: 
Cieľovú skupinu tvoria klienti so závislos-
ťou od veku 15 rokov.

Kapacita (muži, ženy): 
Mužská komunita s kapacitou 14 osôb.

Podmienky prijatia:
Mladistvé osoby nastupujú do nášho cen-
tra v súlade so zákonom 305/2005 Z.z. Do-
spelé osoby s  diagnostikovanou závislos-
ťou po detoxifikácii, základnej liečbe.

Finančná spoluúčasť: 
Mesačný poplatok predstavuje sumu 90 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu: 
24 mesiacov vrátane domova na polceste.

Kontakt: 
Z- Návrat centrum n.o.
Nová cesta 385
029 42 Bobrov
tel. 043 / 558 70 77
tel. 043 / 558 70 76
tel. 043 / 558 70 26
www.znavrat.sk

Z–NÁVRAT CENTRUM n.o
 
Názov resocializácie: 

Z–Návrat centrum n.o. 
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O nás:
Občianske združenie Nelegál bolo zare-
gistrované na  Ministerstve vnútra SR dňa 
27. 4. 2000. V rámci tohto združenia vzniklo 
v  decembri 2001 Resocializačné stredisko 
Šurany – Okomáň. V  roku 2006 sme s  po-
mocou finančných prostriedkov z  Fondu 
sociálneho rozvoja zrekonštruovali budovu 
bývalej školy na Novom Svete pri Šuranoch. 
Týmto sme sa stali zmiešanou komunitou, 
vytvorili sme priestory aj pre ženy. 

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Naše zariadenie poskytuje komplexné so-
ciálne služby v oblasti resocializácie a reha-
bilitácie osôb závislých na drogách rôzneho 
druhu, alkohole a  patologickom hráčstve, 
pričom tieto služby poskytujeme podľa § 
63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-práv-
nej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení 
neskorších predpisov.

Predmet činnosti (cieľ 
resocializácie):
Cieľom resocializačného programu je 
adaptácia do  normálneho života a  priro-
dzeného prostredia. Náš resocializačný 
program stavia na  krokoch Anonymných 
alkoholikov a  Anonymných narkomanov, 
ktoré poskytujú návod na  sebapoznáva-
nie, odstraňovanie osobných nedostatkov 
a  charakterových chýb a  tým aj možnosť 
na úspešnú abstinenciu. 

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria ľudia závislí na dro-
gách, alkohole a patologickom hráčstve vo 
veku od 16 rokov.

Kapacita (muži, ženy):
Zmiešaná komunita s kapacitou 31 osôb, 
z toho 20 miest je pre mužov (12 v hlavnej 
budove, 8 vo vedľajšej) a 11 miest pre ženy 
(v hlavnej budove).

Podmienky prijatia:
- vek od 16 rokov
- odporúčanie psychiatra alebo adiktológa
- dobrovoľnosť a  chuť zmeniť doterajší 

spôsob života
- písomná žiadosť.

Finančná spoluúčasť:
Mesačný poplatok za pobyt je 150 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
12 mesiacov.

Kontakt:
Mgr. Ladislav Tatár
- vedúci resocializačného strediska
tel. 0907 797 503 
www.nelegal.eu

NELEGÁL O.Z
Názov resocializácie: 

OZ Nelegál, resocializačné stredisko
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O nás:
Účelom neziskovej organizácie Nádej – 
Reménység je poskytovanie humanitnej 
a  sociálnej starostlivosti so zameraním 
na prevenciu závislosti na alkohole a iných 
návykových látkach, poskytovať podporu 
a  pomoc závislým osobám, ich výchova 
k  zdravému spôsobu života a  napomáha-
nie ich sociálnej a zdravotnej rehabilitácie, 
ich vedenie k  získaniu a  udržaniu pracov-
ných návykov.

Do programu nášho zariadenia patria 
(ponuka služieb):
Pre našich klientov zabezpečujeme pestrú 
škálu terapeutických zamestnaní (veľká 
skupina, sebapoznávacia skupina, skupi-
nová biblioterapia, kreatívna terapia), špe-
ciálne sociálne poradenstvo, psychologic-
kú starostlivosť (individuálne pohovory), 
rehabilitačnú činnosť, pracovnú terapiu, 
psychoterapiu, zdravotnú starostlivosť, 
prípravu na povolanie.
Utvárame podmienky na  záujmovú čin-
nosť, kultúrnu činnosť, športové aktivity 
(viacúčelové športové ihrisko, posilňovňa), 
pracovné uplatnenie a samozrejme posky-
tujeme bývanie a stravovanie. V súčinnosti 
s RS funguje od roku 2012 aj domov na pol-
ceste. Domov na  polceste prevádzkujeme 
pre tých našich klientov, ktorí úspešne 
zvládli resocializačný program a nemajú al-
ternatívu na zabezpečenie bývania. 
Od roku 1997 zabezpečujeme skupinu pre 
bývalých klientov a rodinných príslušníkov, 
aby sa aktívne zúčastnili na  organizova-
ných programoch skupinovej a individuál-
nej terapie a sociálneho poradenstva.

Predmet činnosti(cieľ resocializácie):
Cieľom a poslaním resocializačnej činnosti 
nášho strediska je reintegrácia ľudí do

spoločnosti, do rodiny a na pracovný trh.
Medicínsky cieľ: zastaviť u  prijatého klien-
ta zhoršovanie zdravotného stavu, nápra-
va zdravia. Psychologický cieľ: aby klienti 
spoznali svoje slabosti, nedostatky svojej 
zrelosti a  aby boli ochotní zmeniť svoje 
správanie. 
Sociálny cieľ: aby sa poškodený sociálny 
postoj klientov upravil, aby sa zvýšila úro-
veň ichautonómie a aby boli schopní rein-
tegrácie do spoločnosti. 

Cieľová skupina:
Cieľovú skupinu tvoria závislí ľudia.

Kapacita (muži, ženy):
Mužská komunita s kapacitou približne 
40 osôb. Resocializačné stredisko má kapa-
citu 16 osôb a Domov na polceste 6 osôb.

Podmienky prijatia:
- odporúčanie psychiatra alebo adiktológa
- žiadosť o prijatie
- príprava žiadateľa na osobný pohovor.

Finančná spoluúčasť:
Mesačný poplatok za pobyt je 225 €.
V prípade oprávnenosti na hmotnú núdzu 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prizná-
va dávku v hmotnej núdzi a ochranný prís-
pevok v celkovej sume 124,70 €.

Dĺžka trvania resoc. programu:
trvá individuálne 12 až 18 mesiacov. 

Kontakt:
Nádej – Reménység, n.o.
Hlavná 196, 946 21 Veľké Kosihy
tel. 035 / 77 97 150
e-mail: nadej@resocializacia.sk
www.resocializacia.sk

NÁDEJ – REMÉNYSÉG N.O
Názov resocializácie: 

Nádej - Reménység, n. o.
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O nás: 
Pahorok, nezisková organizácia vznikla 
v  roku 1999. Účelom založenia nezisko-
vej organizácie bolo vytvoriť optimálne 
podmienky pre poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb na  úseku boja proti 
drogám a  drogovej závislosti a  pre pre-
vádzkovanie resocializačného strediska 
v  obci Bohunice pri Leviciach sociálnu 
pomoc, resocializačnú ochranu a  pomoc 
občanom, ktorí sa stali drogovo závislí a so-
ciálne služby s cieľom rekonštruovať u nich 
model spoločensky a sociálne pozitívneho 
správania.

Do programu nášho 
zariadenia patria (ponuka 
služieb): 
Pahorok n.o. zabezpečuje sociálnu prá-
cu podľa §3 a  to opatrenia sociálnopráv-
nej ochrany detí a  sociálnej kurately pre 
plnoleté fyzické osoby, rodinu, skupinu. 
Ďalej zabezpečuje odbornú diagnostiku 
a  pomoc na  zvládnutie krízy. Okrem toho 
poskytuje sociálne poradenstvo a psycho-
logickú starostlivosť. Prevádzkuje resocia-
lizáciu a resocializačné programy, rehabili-
tačnú činnosť a pracovnú terapiu

Predmet činnosti 
(cieľ resocializácie):
Predmetom činnosti je prevádzkovanie 
resocializačného strediska. Poskytuje bý-
vanie, stravovanie a  dlhodobý pobyt, kde 
zabezpečuje psychoterapiu, stravovanie, 
zdravotnú starostlivosť, socioterapiu a psy-
chologickú starostlivosť. 

Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou sú klienti nad 18 rokov.

Kapacita (muži, ženy):
Mužská komunita s kapacitou 20 osôb.

Podmienky prijatia:
- žiadosť o prijatie
- neformálny životopis
- odborné odporúčanie na pobyt
- absolvovanie základnej liečby, resp. de-

toxu
- registrácia na Úrade práce sociálnych 

vecí a rodiny
- túžba zmeniť svoj život. 

Finančná spoluúčasť:
Pri vstupe sa jednorázovo platí vstupný po-
platok vo výške 100 €, mesačne sa pripláca 
50 €.

Dĺžka trvania 
resocializačného programu:
Resocializačný program trvá 15 mesiacov 
a viac, je podmienený zrelosťou klienta.

Kontakt:
PAHOROK n.o.
BOHUNICE č. d. 29 
935 05 Bohunice, okres Levice
Mgr. Štefan Hacaj – riaditeľ 
tel. 0905 752 831 
e-mail: pahorok@stonline.sk
Mgr. Katarína Hacajová – sociálny  
pracovník
tel. 0917 375 696
e-mail: hasl1@stonline.sk
www.pahorok.sk

PAHOROK n.o
Názov resocializácie: 

PAHOROK n. o. 
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DOLIEČOVANIE – NEVYHNUTNÁ 
SÚČASŤ ŽIVOTA ABSTINUJÚCEHO 
ZÁVISLÉHO ČLOVEKA

Poslanie klubov

- zabezpečovať kontinuálny doliečovací proces

- informovať, ozrejmiť charakter ochorenia, zásady 
a princípy abstinencie

- posilňovať motiváciu abstinovať

- viesť k zdravému životnému štýlu

- emočne podporovať abstinujúcich pri zvládaní 
negatívnych emocionálnych stavov, krízových situácií 
a pocitov izolácie a „škatuľkovania“

- nácvik sociálnych zručností, riešenie medziľudských 
problémov, zefektívniť realizáciu sociálnych rolí – zvyšovať 
pocit kompetencie, sebaúcty a zodpovednosti 

- zmena a posilnenie siete sociálnych vzťahov.
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Banská Bystrica
BYSKA
Kontakt, adresa klubu: Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt, adresa osoby
zodpovednej za korešpondenciu:

Jaroslav Kapustík,
A. T. Sytnianského17, 962 62 Sása

Miesto stretnutia: CPLDZ Banská Bystrica 
Deň a hodina stretnutia: každý utorok 16.30–18.30 hod.
e-mail: wolt@cpldz-bb.sk, jarokapustik.sbsk7@centrum.sk

Bratislava
A 1 – klub
Kontakt, adresa klubu:
 

A1 Klub, AT Sanatórium, 
Osuského 10, 851 03 Bratislava 

Kontakt, adresa osoby
zodpovednej za korešpondenciu:

Vladimír Kluvánek, Marianska 21,  
900 31 Stupava, tel. 0910 907 591

Miesto stretnutia: AT Sanatórium, Osuského 10, 851 03 Bratislava 
Deň a hodina stretnutia: pondelok o 17.00 hod.
ALFA - klub
Kontakt, adresa klubu: Centrum voľného času, Gessayova 6
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 

Alena Caková
Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava

Miesto stretnutia: Gessayova 6
Deň a hodina stretnutia: streda o 17.30 hod.
A - 2 Osuského
Kontakt, adresa klubu: Osuského 10, Bratislava – Petržalka
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu: 

Jozef Polcer, Spodná 364/33
925 28 Pusté Úľany, tel. 0905 620 652

Miesto stretnutia: Osuského 10, Bratislava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16.00 hod.
e-mail: polcer.jozef@galemtech.sk
Anonymní alkoholici
Kontakt, adresa klubu: Hraničná, Tomášiková
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu:

Viera Ferenceyová 
Wolksova 13, 851 01 Bratislava

 Miesto stretnutia: 1. CPLOZ Hraničná
2. Por. psych. služieb, Tomášiková

 Deň a hodina stretnutia: prvý štvrtok v mesiaci o 18.30 hod.
druhá streda v mesiaci o 18.00 hod.

JAS klub Bratislava
Kontakt, adresa klubu: Hraničná, Bratislava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ján Nemec
tel. 0905 648 702

Miesto stretnutia: Hraničná, Bratislava
Deň a hodina stretnutia: utorok o 17.00 hod
e-mail: mvaradinek@zoznam.sk, Jasklub@ic.cz
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H – klub
Kontakt, adresa klubu: Sanatórium AT, s.r.o.

Osuského 10, 851 03 Bratislava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu:

Peter Andraši
predsesa klubu

Miesto stretnutia: AT–sanatórium, Osuského 10, 851 03 Bratislava
Deň a hodina stretnutia: utorok a štvrtok 19.30–21,00 hod.
Klub ľudí usilujúcich o dobro KĽUD
Kontakt, adresa klubu: Dušan Živický, Žehrianská 2, 851 07 Bratislava 8

tel. 0907 136 231
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 

Dušan Živický, Žehrianská 2, 851 07 Bratislava 8
tel. 0907 136 231

Miesto stretnutia: Bratislava–Petržalka, evanjelický kostol 
Strečianska 15

A 2
Kontakt, adresa klubu: AT Osuského 10, 851 03 Bratislava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 

Alfonz Smola
Bielomská 44, Bratislava

Miesto stretnutia: AT Osuského
Deň a hodina stretnutia: streda 16.00 hod.
A- klub 
Kontakt, adresa klubu: Hraničná č. 2, Bratislava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu: 

Ondrej Mocko
Hraničná 2, Bratislava

Miesto stretnutia: Malý klub, Hraničná č. 2
Deň a hodina stretnutia: pondelok o 17.00 hod.
Iniciatíva
Kontakt, adresa klubu: Hraničná č. 2, Bratislava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Igor Švec 
Hraničná č. 2, Bratislava 

Miesto stretnutia: Hraničná č. 2
Deň a hodina stretnutia: pondelok o 17.00 hod.
REŠTART - klub
Kontakt, adresa klubu: Tolstého 7, Bratislava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 
 

Viera Nogová
Tolstého 7, 811 01 Bratislava 1
tel. 02 / 544 150 73, 0905 599 831

Miesto stretnutia: Tolstého 7, Bratislava
Deň a hodina stretnutia: štvrtok o 18.00 hod.
www www.restart.sk, www.ipvarr.sk, www.esf.gov.sk
e-mail: restart@ipvarr.sk ; viera.nogova@post.sk
YMCA
Kontakt, adresa klubu: Karpatská ul č. 2, Bratislava
Miesto stretnutia: YMCA
Deň a hodina stretnutia: nedeľa o 18.00 hod.
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Brezno
A-klub HRON, Brezno
Kontakt, adresa klubu: A-klub Hron, Mestské kultúrne stredisko
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 

Vladimír Zvara, Krčulova 12, 977 01 Brezno
tel. 0902 616 288

Miesto stretnutia: MsKS Švermova 7, 977 01 Brezno
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí pondelok v mesiaci o 16.00 hod.
e-mail: jozef.belko09@gmail.com

Brezová pod Bradlom
Klub abstinentov Brezová pod Bradlom
Kontakt, adresa klubu: 
 

Ing. Miloš Kment, Budovatelská 379/46,
906 13 Brezová pod Bradlom

Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 
 

Ing. Miloš Kment, Budovatelská 379/46,
906 13 Brezová pod Bradlom
tel. 034/624 21 62, mobil: 0904 172 652

Miesto stretnutia: 
 

Denné centrum seniorov 
Námestie 7. apríla č. 409, Brezová pod Bradlom

Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v piatok 18.00–20.00 hod.
e-mail: kment.milos@stonline.sk

Dolný Kubín
DAK Dúha
Kontakt, adresa klubu: DAK Dolný Kubín, ul. Odborárov 1962, D. Kubín
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu: 

Peter Kontra  
tel. 0911 232 985 

Miesto stretnutia: klubovňa DAK (v budove Centrum pre rodinu) , 
ul. Odborárov 1962, Dolný Kubín

Deň a hodina stretnutia: prvá a tretia streda v mesiaci o 17.00 hod. bez 
rozdielu, či je sviatok

e-mail: dak.orava@gmail.com

Dunajská Streda
A - klub Dunajská Streda
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ján, tel. 0918 488 612, 0910 126 399
Andrej, tel. 0918 468 779

Miesto stretnutia: 
 

MsKS (mestské kulturné stredisko),
Bartók Korzo 781, I. posch. č.117, Dunajská Streda

Deň a hodina stretnutia: každú stredu 18.30–19.45 hod.
e-mail: aklubdunstreda@gmail.com

Galanta
Stretnutia abstinentov v Galante
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Miroslav, tel. 0905 240 916

Miesto stretnutia: Dom Matice slovenskej v Galante (oproti starému 
cintorínu), Bratislavská cesta

Deň a hodina stretnutia: každý utorok 18.00–20.00 hod.
e-mail lega@mail.t-com.sk , orosrobi@gmail.com
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Handlová
HAK- Handlová
Kontakt, adresa klubu: Dom kultúry
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Jozef Holica, Žiarska 97, 972 51 Handlová
tel. 0915 287 657

Miesto stretnutia: Dom kultúry Handlová, herecká šatňa 
Deň a hodina stretnutia: aždý pondelok 15.30 hod.
e-mail: jholica@gmail.com

Humenné
Klus Humenné
Kontakt, adresa klubu: 
 

Klus Humenné, Neštátna psychiatrická 
ambulancia, ul. 1. mája 2680/19, 069 01 Snina

Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

MUDr. Jana Krokkerová
Neštátna psychiatrická ambulancia
ul. 1. mája 2680/19, 069 01 Snina

Miesto stretnutia: 
 

Snina: Neštátna psych. ambulancia Snina 
Humenné: 2 streda v mesiaci  
Medzilaborce: reštaurácia MARGARET 

e-mail: novakslavomir@gmail.com 
tel. 0918 334 774

KRASA A-klub Kanianka
Kontakt, adresa klubu: KRASA A-klub, Kanianka

Bojnická cesta 593/40-12, 972 17 Kanianka
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Marián Baláž, Bojnická cesta 593/40-12, 972 17 
Kanianka, tel. 0907 742 359

Deň a hodina stretnutia: každý piatok 18.00 hod., ZŠ Kanianka
e-mail: aklubkrasa@gmail.com

Kežmarok
AA skupina Kežmarok
Kontakt, adresa klubu: Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Miki, tel. 0918 592 090

Miesto stretnutia:
 

Hviezdoslavova 18, budova Kežmarského lýcea 
(prízemie), 060 01 Kežmarok

e-mail vivit@stonline.sk
Spolok extra triezvych – SET
Kontakt, adresa klubu: Mestské kultúrne stredisko

Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ladislav Faix, tel. 0915 909 447
Lukáš Šulej, tel. 0902 274 679

Miesto stretnutia: Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, Kežmarok
Deň a hodina stretnutia: každý utorok v nepárnom týždni 17.00–19.00 h.
e-mail: set.kezmarok@gmail.com
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Košice
Občianske združenie „Priatelia života“
Kontakt, adresa klubu: CPL DZ, Skladná 2, 040 01 Košice
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu: 

Nadežda Capounová, tel. 0907 132 898
Miroslav Cicák, tel. 0907 928 069

Miesto stretnutia: CPL DZ, Skladná 2, 040 01 Košice
Deň a hodina stretnutia: prvý a tretí piatok v mesiaci o 17.00 hod.

Kremnica
Klub abstinentov „Kremienok“
Kontakt, adresa klubu: Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya

Ul. ČSA 234/139, 967 01 Kremnica
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Marta Luptáková, Psychiatrická nemocnica  
prof. Matulaya, ČSA 234/139, 967 01 Kremnica

Miesto stretnutia: ambulancia PhDr. Annerovej v NsP  
Žiar nad Hronom

Deň a hodina stretnutia: utorok o 16.00 hod.

Levice
Klub abstinentov Levice – Nový začiatok
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ing. Jozef Puškár
ul. Ľ. Štúra57, 934 01 Levice

Miesto stretnutia:
 

MsKS Junior 5. poschodie, č. d. 506,
Sládkovičova 2, Levice 

Deň a hodina stretnutia: každý druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci o 16.30 h.
e-mail: aklublevice@azet.sk

Levoča
Kruciata oslobodenie človeka
Kontakt, adresa klubu: Kláštor minoritov, KOČ – stanica č. 1,  

Košická ul. č. 2, 054 01 Levoča
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

RNDr. Štefan Paločko, Jilemnického 21/23
052 05 Spišská Nová Ves, tel. 0907 977 645

Miesto stretnutia: Kláštor minoritov, Košická ul. č. 2 Levoča
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 17.00 hod.
e-mail: e-mail: kruciata@kruciata.sk

Liptovský Hrádok
Klub Maják – Liptovský Hrádok
Kontakt, adresa klubu:
 

Mgr. Červeňanský Pavol
033 01 Liptovský Peter 256, tel. 0908 106 782

Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Mgr. Červeňanský Pavol
033 01 Liptovský Peter 256

Miesto stretnutia: Pizzeria Liptovský Hrádok – kultúrny dom
Deň a hodina stretnutia: druhý a štvrtý štvrtok v mesiaci o 14.30 hod.
e-mail: cepalo@post.sk, cervenanskyp@gmail.com
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Liptovský Mikuláš
Klub NÁDEJ Liptovský Mikuláš
Kontakt, adresa klubu: Kultúrny dom Liptovský Mikuláš 
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Milan Kraus, Podtatranského 26
031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 0903 841 531

Miesto stretnutia: Kultúrny dom Liptovský Mikuláš 
Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16.00 hod.
e-mail: klubnadej@szm.sk

Lučenec
A klub Lučenec
Kontakt, adresa klubu: A klub, Komenského725, 984 01 Lučenec
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Jozef Molnár, Rubanisko3/34,
984 03 Lučenec, tel. 0907 816 887

Miesto stretnutia: Komenského 725, 984 01 Lučenec
e-mail:  j.molnar@zmail.sk

Michalovce
ZEMPLÍNSKA ABSTINUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Kontakt, adresa klubu: Zemplínska abstinujúca spoločnosť

Partizánska 23, 071 01 Michalovce
Kontakt, adresa osoby
zodpovednej za korešpondenciu: 

Michal Rimko, 072 23 Staré 30

Miesto stretnutia: Partizánska 23, 071 01 Michalovce
Deň a hodina stretnutia: prvý pondelok v mesiaci o 15.30 hod.
e-mail: mrimko@post.sk

Veľký Krtíš
A – klub - Modrý Kameň – Veľký Krtíš
Kontakt, adresa klubu: MUDr. Kollár Ondrej , Banícka 1, 990 01 Veľký Krtíš
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

MUDr. Kollár Ondrej,
Mikszáthova 5, 990 01 Veľký Krtíš

Miesto stretnutia: interná ambulancia Veľký Krtíš, Banícka 1
psych. amb. NsP Veľký Krtíš

Deň a hodina stretnutia: posledný pondelok v mesiaci o 16.00 hod.

Moldava nad Bodvou
A – klub BODVA
Kontakt, adresa klubu: A-klub BODVA
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Jozef Lukács, Rožňavská 62,
045 01 Moldava Nad Bodvou

Miesto stretnutia: Poliklinika, ul. ČSA 35 (suterén č. dverí 30),
045 01 Moldava nad Bodvou

Deň a hodina stretnutia: Každú druhú pracovnú stredu (párny týždeň)  
o 17.00 hod.

e-mail: akbodva16@azet.sk
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Myjava
Klub abstinentov Myjava
Kontakt, adresa klubu: Klub abstinentov Myjava, Hoštáky 671, Myjava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Predseda: Ján Melichárek, 906 06 Vrbovce
tel. 0908 305 525
Predseda: Milan Bachar, 907 01 Brestovec
tel. 0911 606 302

Miesto stretnutia: Klub dôchodcov, Myjava – Hoštáky 671
Deň a hodina stretnutia: každý párny týždeň vo štvrtok o 15.30 hod.
e-mail: jedalnicka@gmail.com

Nitra
A - klub
Kontakt, adresa klubu: MUDr. Zuzana Janečková

Ľ. Okánika 2, 949 01 Nitra
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

MUDr. Zuzana Janečková
Ľ. Okánika 2, 949 01 Nitra

Miesto stretnutia: Centrum poradensko-intervenčných služieb, 
BUDÚCNOSŤ, Wilsonovo nábrežie 82, Nitra

Deň a hodina stretnutia: každý utorok o 16.00 hod.
e-mail: klozik.frant@zoznam.sk
Klub MAJÁK
Kontakt, adresa klubu: Klub Maják
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Peter Vavro
tel. 0905 361 942 

Miesto stretnutia: 
 

Centrum poradensko-intervenčných služieb 
BUDÚCNOSŤ
Wilsonovo nábrežie 82, Nitra

Deň a hodina stretnutia: každý druhý štvrtok 16.00 hod.

Nové Mesto nad Váhom
A – klub Nové Mesto nad Váhom
Kontakt, adresa klubu: Pavol Jarábek, 916 38 Beckov 428
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Pavol Jarábek, 916 38 Beckov 428
tel. 032 777 7167, 0903 220 080

Miesto stretnutia: Dom kultúry Nové Mesto nad Váhom
Deň a hodina stretnutia: každý párny štvrtok 16.00 hod.
e-mail: itness.jarabek@centrum.sk

Omšenie
Klub abstinentov Omšenie
Kontakt, adresa klubu: A–klub, Stanislav Homola

Omšenie č. 17, okr. Trenčín
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Vladimír Palacka, 914 43 Omšenie č. 645

Miesto stretnutia: Omšenie č. 17 u p. Homolu
Deň a hodina stretnutia: každý párny týždeň v piatok 20.00 hod.
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Oravská Jasenica
A–klub JASEŇ
Kontakt, adresa klubu: Oravská Jasenica 15, 029 64 Oravská Jasenica
Adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu: 

Farský Vladimír, predseda klubu
Oravská Jasenica 15, tel. 0917 915 226
Modleňák Pavol, , podpredseda a hovorca klubu
tel. 0915 954 927

Miesto stretnutia: Farský úrad – AMANDA, Oravská Jesenica 
Deň a hodina stretnutia: každá streda v letnom časeo 19.00 hod.  

a v zimnom čase o 18.00 hod.
e-mail: akjasen@gmail.com 

Partizánske
o.z. Klub abstinentov Partizánske (KAP)
Kontakt, adresa klubu: Kolačno 297, 958 41
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu: 

Slavomír Duchovič
Kolačno 297, 958 41

Miesto stretnutia: 
 

Fatra Izolta a.s.
Nitrianska 149, 958 01 Partizánske

Deň a hodina stretnutia: každý druhý piatok v mesiaci o 17.00 hod. 
e-mail: slavo.duchovic@gmail.com

Pezinok
ALFA
Kontakt, adresa klubu: Hrnčiarska 44, 902 01 Pezinok
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Jozef Poláček, Cajlanská 17,
902 01 Pezinok, tel. 0904 329 326

Deň a hodina stretnutia: každý nepárny štvrtok v mesiaci o 17.00 hod.
e-mail:  jozefpolacek@zoznam.sk

Piešťany
A–klub Piešťany
Kontakt, adresa klubu: Poštová1, Jezuitské pastoračné centrum

Piešťany 
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Mgr. Adriana Hrutková, Janošíkova 13,
921 01 Piešťany, tel. 0908 778 663

Miesto stretnutia: 
 

Poštová 1, Jezuitské pastoračné centrum, 
prednášková miestnosť, Piešťany

Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 18.00 hod. (pre abstinentov)
e-mail: hrutka@centrum.sk

Poprad
Klub abstinentov KLUS Poprad
Kontakt, adresa klubu: MPČĽ 3053/11, 058 01Poprad
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ing. Karol Zavarský, MPČĽ 3053/11,
058 01 Poprad 
tel. 0907 920 454, 052 774 1816
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Miesto stretnutia: Kino Máj, Poprad–Veľká
Deň a hodina stretnutia: posledný pracovný štvrtok v mesiaci a dva týždne
e-mail larisa@stonline.sk

Považská Bystrica
A – klub Považská Bystrica
Kontakt, adresa klubu: Nemocnica s poliklinikou

Psychiatrické oddelenie, Považská Bystrica
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Beáta Slobodová, Pod hájom 1098/109,
018 41 Dubnica nad Váhom,  
tel. 0907 705 671

Miesto stretnutia: oddelenie psychiatrie – nemocnica
Považská Bystrica

Deň a hodina stretnutia: prvá streda v mesiaci o 15.30 hod.
e-mail: bslob@centrum.sk

Predná Hora
SPAS Predná Hora, klub Juraja Marianiho
Kontakt, adresa klubu: Daxnerova 1184/6, 050 01 Revúca
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Mgr. Viera Péliová, Daxnerova1184/6
050 01 Revúca, tel. 0907 935 486

Miesto stretnutia: 
 

Rekreačný areál Predná Hora, konferenčná 
miestnosť, www.prednahora.sk

Deň a hodina stretnutia: 
 
 

vždy posledná sobota v mesiaci 10.00–14.30 hod.
kalendár stretnutí na stránke 
www.spasklub.szm.com 

e-mail: spas.predna.hora@centrum.sk

Prešov
KAHAN – Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu
Kontakt, adresa klubu: GKCH Prešov, Klub KAHAN, Jarkova 79, Prešov
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Marek Barabas, Jarkova 79, 080 01 Prešov
tel. 0944 229 442

Miesto stretnutia: RS Domov nádeje, Jarkova 79, Prešov
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16.00–18.00 hod.
e-mail: marek.barabas@centrum.sk 
Klub prešovských abstinentov
Kontakt, adresa klubu: 
 

Klub prešovských abstinentov
Požiarnická ul. č. 17, 080 01 Prešov

Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Jakub Harčár, Za Kalváriou 40, 080 01 Prešov
tel. 0905 564 838

Miesto stretnutia: Požiarnická ul. č. 17 v Prešove 
Deň a hodina stretnutia: streda o 16.00 hod.
e-mail: harcarjakub@gmail.com
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Prievidza
Spolok abstinentov - Prievidza
Kontakt, adresa spolku: Priemstav a.s, Hviezdoslavová 3, 971 01 Prievidza
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ľuboš Štorcel, Sadová 603/2, 972 41 Koš
tel. 0918 538 104

Miesto stretnutia: Centrum voľného času Spektrum
ul. K. Novackého14, 971 01 Prievidza

Deň a hodina stretnutia: každý pracovný štvrtok 15.30–18.45 hod.
e-mail: sappd@sap-prievidza.sk ,www.sap-prievidza.sk

Revúca
Občianske združenie – POHODA - Revúca
Kontakt, adresa klubu: 049 18 Lubeník 165
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

049 18 Lubeník 165

Miesto stretnutia: Dom kultúry Revúca
Deň a hodina stretnutia: každú stredu o 17.30 hod.

Ružomberok
RAK – Ružomberok
Kontakt, adresa klubu: ÚVN – Psychiatrické oddelenie Ružomberok
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ing. Danka Mydlová, Lesná 11/9,
034 01 Ružomberok, tel. 0908 522 334

Miesto stretnutia: ÚVN – Denný stacionár, Psychiatrické oddelenie
Deň a hodina stretnutia: každý štvrtok o 16.00 hod a posledná sobota 

v mesiaci o 9.30 hod.
e-mail: danka.mydlova@gmail.sk

Senica
Klub abstinentov SENICA
Kontakt, adresa klubu:
 

Záhorské osvetové stredisko v Senici
Vajanského 19/5, 905 01 Senica

Kontaktná osoba: Milan Hába
Deň a hodina stretnutia: každý párny týždeň v pondelok o 16.00 hod.

vchod do budovy je na rohu Vajanského
Dlhej ulice 

e-mail: aklub.senica@gmail.com

Sabinov
KLUS Sabinov – obč. združenie ľudí usilujúcich o striednosť
Kontakt, adresa klubu: KLUS Sabinov, ul. 17. novembra 8, 083 01 Sabinov
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu: 

MUDr. Kotuľáková Eva
ul. Ružová 31, 083 01 Sabinov

Miesto stretnutia: 
 

Charitný dom v Sabinove
ul. 17. novembra č. 8, 083 01 Sabinov

Deň a hodina stretnutia: každý druhý štvrtok v mesiaci
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Skalica
AT klub 
Kontakt, adresa klubu: Ambulancia klinickej psychológie NZZ, Skalica
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

PhDr.Elena Speváková
Ambulancia klin.psychológie NZZ, 909 01 Skalica

Miesto stretnutia: Ambulancia klinickej psychológie NZZ, Skalica
Deň a hodina stretnutia: prvý pondelok v mesiaci 15.00–19.00 h.

Spišská Nová Ves
A – klub
Kontakt, adresa klubu: Psychiatrická ambulancia 

MUDr. Rastislav Michlík, Letná 27, Spiš. Nová Ves
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

MUDr. Rastislav Michlík, Letná 27, Spiš. Nová Ves 
tel. 0911 290 063
Peter Marko, tel. 0902 374 494
Dušan Užák, tel. 0903 618 056

Miesto stretnutia:
 

Zasadačka mestského úradu, administratívna 
budova, Štefánikovo námestie
Spišská Nová Ves

Deň a hodina stretnutia: každý utorok 17.00–19.00 hod.
e-mail: rastislav.michlik@post.sk

Stará Ľubovňa
Klub abstinentov pri Mest.org. kultúry a športu v Starej Ľubovni
Kontakt, adresa klubu: MUDr. Juraj Lapšanský, 065 03 Podolínec
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

MUDr. Juraj Lapšanský, 065 03 Podolinec

Miesto stretnutia: klubová miestnosť MOKŠ Stará Ľubovňa
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v utorok o 17.00 hod.

Sučany
A-klub PL Sučany - občianske združenie
Kontakt, adresa klubu: Psychiatrická liečebňa, Hradiska 20, 038 52 

Sučany
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ľubomír Gregor, Jilemnického 19,
036 01 Martin, tel. 0902 169 291

Miesto stretnutia: Psychiatrická liečebňa Sučany, rehabilitačné odd.
 Deň a hodina stretnutia: každý prvý utorok v mesiaci o 16.00 hod.

Topoľčany
Klub abstinujúcich Topoľčany (KATO)
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Miloš Urda, ul. Partizánska 364/1
956 17 Solčany, tel. 0914 191 266

Miesto stretnutia: Spoločenský dom, Topoľčany
Deň a hodina stretnutia: každý tretí pondelok v mesiaci o 15.00
e-mail: miso1@pobox.sk
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Tornaľa
A–klub Tornaľa
Kontakt, adresa klubu: A-klub Tornaľa, Daxnerova 18, 982 01 Tornaľa
Kontakt, adresa osoby zopovednej
za korešpondenciu: 

Aladár Káli, Daxnerova 18, 982 01 Tornaľa
tel. 0918 850 251, 0918 701 870

Miesto stretnutia: Mestské kultúrne stredisko, Hlavné námestie č. 5
1. poschodie zasadačka

Deň a hodina stretnutia: každú poslednú nedeľu v mesiaci od 13.00 hod.
e-mail: predseda@aklubtornala.sk 

Trebišov
KAJZT – Klub abstinentov južného Zemplínu
Kontakt, adresa klubu: Psychiatrické oddelenie, NsP Trebišov
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Marián Jaššo, Ternavská 2239/13
075 01 Trebišov, tel. 0908 061 640

Miesto stretnutia: kľubovňa psychiatrického oddelenia NsP Trebišov
Deň a hodina stretnutia: každý tretí štvrtok o 16.00 hod.
e-mail: jasso@nettrebisov.sk

Trenčín
KAT – Klub abstinentov Trenčín
Kontakt, adresa klubu: Klub abstinentov Trenčín

Palackého 9, 911 01 Trenčín
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Ján Václav, Zemplínske Podhradie č.224
913 07 Bošáca, tel. 0905 700 838

Miesto stretnutia: Palackého 9, Trenčín, Vedľa komunálnej 
poisťovne, 1 poschodie 

Deň a hodina stretnutia: každý pondelok o 16.00 hod.
e-mail: janvaclavzeman@azet.sk

Trnava
A – klub Trnava
Kontakt, adresa klubu: A – klub Trnava, Klementinová 18, 917 01 Trnava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Novanský Ján, tel. 0903 109 395

Miesto stretnutia: Hospodárska ul. 35, 917 01 Trnava
Deň a hodina stretnutia: každý utorok 17.00–20.00 hod.
e-mail: alkusmilan@gmail.com
KLUS Trnava
Kontakt, adresa klubu: KLUS Trnava, Rybníkova č. 5 (hala Družba)

917 01 Trnava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Bc. Ján Neitz, Starohájska č. 7, 917 08 Trnava
tel. 0904 453 581

Miesto stretnutia: KLUS Trnava, Rybníkova (hala Družba), Trnava
Deň a hodina stretnutia: každú stredu 18.00–19.00 hod.
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STROP – Stretnutia rodinných príslušníkov pri A – klube Trnava
Kontakt, adresa klubu: A – klub Trnava, Clementisa 18, 917 01 Trnava
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Tatiana Ďuranová, Čajkovského 27,
917 08 Trnava, tel. 0903 411 998

Miesto stretnutia: Hospodárska 35, Trnava
Deň a hodina stretnutia: raz mesačne v pondelok okolo 20-teho  

17.00 –19.00 hod.
e-mail: tatiana.duranova@privatnet.sk

Turčianske Teplice
Občianske združenie – Nádej
Kontakt, adresa klubu: Milada Piliarová, tel. 0908 924 632
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Milada Piliarová, Kuzmányho 243/10
039 01 Turčianske Teplice, tel. 0908 924 632

Miesto stretnutia: Klub Nádej, ul. Partizánska 418/4, Turč. Teplice
Deň a hodina stretnutia: každý nepárny týždeň v stredu 16.00–18.00 hod. 

Veľké Leváre - Malacky
Levársko – Malacky A – Klub
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Dana Polakovičová
tel. 0905 777 150

Veľké Zálužie 
A – klub Dúha
Kontakt, adresa klubu: 
 

Obč. združenie A – klub Dúha, Rinok 334,
951 35 Veľké Zálužie

Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Tibor Helienek, Psychiatrická nemocnica M-3
951 35 Veľké Zálužie, tel. 0907 394 952

Miesto stretnutia: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Deň a hodina stretnutia: každý posledný pondelok v mesiaci o 1400 hod.
e-mail: tibor1955@gmail.com

Žilina
Klub abstinentov Žilina
Kontakt, adresa klubu: Klub abstinentov Žilina o.z., Bajzova 2417/13,

010 10 Žilina
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:
 

Jozef Marschalko, Klub abstinentov Žilina o.z.,
Bajzova 2417/13, 010 10 Žilina
tel. 0908 613 870 

Miesto stretnutia: SOU sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina
Deň a hodina stretnutia: každý piatok 16.00–18.00 hod.
e-mail: KlubA@azet.s
Klub abstinentov „Dôvera“ Žilina
Kontakt, adresa klubu: Kláštor kapucínov, Ul. Jezuitská, Žilina
Kontakt, adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

Vladimír Verlík, 023 33 Povina 239
tel. 0904 954 904

Miesto stretnutia: Kláštor kapucínov, Jezuitská ulica, Žilina
Deň a hodina stretnutia: každý párny pondelok 17.30 hod.
e-mail: verlik@centrum.sk
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Zbrojník
Abstinentský klub OÁZA – Zbrojník
Kontakt, adresa osoby zodpovednej 
za korešpondenciu:

Jozef Sivoň, predseda, tel. 0949 074 474
Marianna Sivoňová, podpredseda

Kontakt, adresa klubu: budova kultúrneho domu – Zbrojník

Zvolen
A - klub Nádej
Kontakt a adresa osoby zodpovednej
za korešpondenciu:

MUDr. Bahledová, Hviezdoslavova 1, 960 01 
Zvolen
Viera Hazuchová, Študentská 6, 960 01 Zvolen, 
tel. 0907 497 322

Miesto stretnutia: 
 
 

1. a 3. pondelok v mesiaci o 16.00 hod. 
CUP–Centrum univerz. pastorácie Phorum
Štefánikova 20 (pri Frankovi), Zvolen

e-mail vierahaz@centrum.sk
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AA – SKUPINY
BANSKÁ BYSTRICA – Most
Bratská jednota Baptistov, Horná Strieborná 3, Utorok – 16.30 hod., Banská Bystrica, 
GPS 48.735673,19.143322
Tel. Anina, MT: 0910 910 627

BRATISLAVA – Quo vadis
Dom Quo vadis, Veterná 1, piatok 15.00 hod.; piatok 17.00 hod.; nedeľa 17.30 hod. 
Bratislava, GPS 48.146398,17.107227
Tel. Ferko 0910 314 151, Michaela 0905 404 825, Marek 0948 134 340

BRATISLAVA – AA Sanatko
AT sanatórium, Osuského ul., piatok 17.00 hod. Bratislava, GPS 48.118736, 17.114714
Tel. Miša 0905 404 825

BRATISLAVA – English speaking meeting
Franciscan church – Františkánsky kostol, Františkánska 2, piatok 18.30 hod. Bratislava, 
GPS 48.144916,17.108230
Tel. Marek 0948 134 340

BRATISLAVA – Maják
Skupina AA „Maják“
štvrtok o 17.30 hod
Zrínskeho 2, Bratislava (zborový dom Bratskej jednoty baptistov), suterén, Bratislava,
GPS 48.148377,17.098154
Tel. Želmíra M: 0903 29 49 27

BRATISLAVA – Štúdium modrej knihy
U bratov Františkánov, Františkánske námestie 2, vchod zo zadnej strany kláštora, štvrtok 
17.30 hod. Bratislava, GPS48.144916,17.108230
Tel. Martin: 0902 724 500

BRATISLAVA – Svetlo
Tomášiková 8/a, Dom nádeje, utorok 18.00 hod., Bratislava, GPS 48.163361,17.154870
Tel. Oľga 0907 725 063

BRATISLAVA – Teplická
Rímsko-kat. kostol, Teplická 2, streda 18.00 hod. Bratislava, GPS 48.174189,17.126387
Tel. Ľubo 0904 878 212

BRATISLAVA – Triezve duše
Kostol, Strečnianska 15, každý prvý piatok v mesiaci o 15.30 hod. Bratislava, 
GPS 48.104629,17.105194
Tel. Dušan 0907 136 231
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BRATISLAVA – Triezvosť
Dom Quo Vadis, Veterná 1, piatok 15.00 hod. Bratislava, GPS 48.145916,17.110734
Tel. Eva 0918 318 248

BRATISLAVA – Ymca
Bratislava, Karpatská 2 II.poschodie, č.dv. 264, pondelok, 18.30 Bratislava,  
GPS 48.156896,17.113682
Tel. Laco 0908 333 575, Ondrej D. 0914 185 413, Ondrej M. 0904 619 744

CS SKYPE MÍTINGY – skupina Zvláštní Spojení
Kdekoľvek vo svete, kde existuje internetová sieť a pripojenie na internet.
Skype adresa: cs_anonymni_alkoholici
Podrobnosti a bližšie informácie: Kris – kris.mandyyy@gmail.com
www.cs-aa.eu

DOMANIŽA – Domaniža MM
Fara Domaniža, Domaniža, GPS 49.044771,18.552968, každá párna nedeľa 16.45 hod.
Tel. Jana 0944 524 246

DUBNICA NAD VÁHOM – Salko
„Kaťák“, Farnosť sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 2, Dubnica nad Váhom, utorok 17.30 hod. 
Dubnica nad Váhom

HRONOVCE – Liečebňa pre drogové závislosti
Liečebňa pre drogové závislosti, nedeľa – 15.00 hod. Hronovce, GPS 48.003722,18.657821
Tel. Juraj 0905 605 709

HRONOVCE – skupina AA
Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65, streda 9.00–11.00
Tel. Líva 0949 586 723, Kris 0948 777 041

INTERNETOVÁ SKUPINA – Triezvy Priestor
Kdekoľvek vo svete, kde existuje internetová sieť a pripojenie na internet.
Tel. Jarmila: 0948 009 648

JASOVÁ – skupina AA
Rím.-kat. fara, Jasová 296, utorok 18.30 hod. Jasová, GPS 48.683655,20.973329
Tel. František 0903 218 531

KEŽMAROK – skupina AA
Evanjelická fara vedľa červeného kostola v budove lýcea, prízemie, pondelok 16.00 hod. 
Kežmarok, GPS 49.136717,20.430654
Tel. Miki 0903 606 232
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KOMÁRNO – Dunaj
budova Matice slovenskej, nám. M. R. Štefánika 6, streda – 19.00 hod. Komárno, GPS 
47.760089,18.127452
Tel. Gabo 0905 624 847, Juraj 0905 605 709

KOMJATICE – Fénix
Kultúrny dom, Námestie, 1. poschodie, Skupina AA „Fénix“, piatok 19.00 hod.,
Komjatice, GPS 48.156508,18.173184
Tel. Emil 0905 372 147

KOŠICE – 1. Košický AA
„1. Košický AA“, Psychosociálne centrum, Južná Trieda 23, utorok 16.30 hod., Košice, 
GPS 48.711180,21.261631
Tel. Hilda MT: 0907 459 998, Marek M: 0903 204 731

LEVCE – Levíčatá
Rímsko-katolícky kostol, pastor. centrum, sídl. Rybníky III, streda 16.00 hod. Levice, 
GPS 48.221171,18.608233
Tel. Igor 0907 245 172

LUČENEC – 3 Pe
Spoločenské centrum Sokolská 12, štvrtok – 16.00 hod. Lučenec, GPS 48.326404,19.66649
Tel. Margit 0915 302 898

MARTIN – Môj domov
Evanjelický farský úrad, M.R. Štefánika 13 (Memorandové nám.), pondelok 18.00 hod. 
Martin, GPS 49.067787,18.922889
Tel. Ľuboš 0905 299 564

NITRA – 24
Pastoračné centrum Misijného domu na Kalvárii, streda 18.00 hod., Nitra, GPS 
48.298397,18.091331
Tel. Tomáš 0905 800 603, Maroš 0903 809 614

NITRA – Otvorené srdce
Evanjelický kostol Sládkovičová 12,Utorok 17.00 hod., Nitra, GPS 48.312588,18.091334
Tel. 037 / 733 16 94
Tel. Rudo 0918 266 070

NITRIANSKY HRÁDOK – Venuša
Kultúrny dom, sobota – letný čas 19.00 hod., zimný čas – 18.00 hod. Šurany – Nitriansky 
Hrádok, GPS48.067878,18.200728
Tel. Milan 0911 229 144, Robo 0908 153 077
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NOVÉ ZÁMKY – Funguje to!
Farská charita Svätého Jozefa, Banskobystrická 1, Nové Zámky, GPS 47.986893,18.162771

NOVÉ ZÁMKY – Siccus
Františkánsky kostol Námestie, pondelok 17.00 hod. Nové Zámky,  
GPS 47.986893,18.162771
Tel. Klárika 0907 575 257, Zuzka 0911 052 595

PEZINOK – 12 krokov
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela odd. AT, Malacká cesta 2192/63, 
nedeľa 17.30 hod. Pezinok, GPS48.316522,17.251192
Tel. Michaela 0905 404 825

PEZINOK – skupina La Luce
Kapucínsky kostol Pezinok, utorok 18.30 hod., Holubyho ul. Pezinok, GPS
Tel. Robo 0918 164 740

PEZINOK – Triezvy život
Pinelová nemocnica, odd. AT
Skupina AA Pinelová nemocnica, odd. AT, streda 17.30 hod. 
Skupina AA Pinelová nemocnica, odd. AT, nedeľa 17.30 hod.
Pezinok, GPS 48.316366,17.253771
Tel. Marianna 0903 557 544

PIEŠŤANY – Iskra
JPC (Jezuiti) nad predajňou Dobrá kniha, pondelok – 17.00 hod. Piešťany,  
GPS 48.288306,17.268652
Tel. Igor 0907 749 910, Betka 0915 121 749

POPRAD – BJB
Kostol BJB, Jahodná 5 (Veľká), štvrtok – 17.30 hod. Poprad, GPS 49.065438,20.292569
Tel. Gabika 0944 257 066, Jozef 0915 819 816

PREDNÁ HORA – CPLZ
CPLZ Predná Hora, prvá nedeľa v mesiaci, Predná Hora, GPS 48.771558,20.111024, 
Tel. Jozef 0915 819 816

PREŠOV – skupina AA
Jarkova ul 77, Katolícky kruh, piatok 17.00 hod. Prešov, GPS 48.997739,21.237946
Tel. Eva 0907 474 811

ROŽŇAVA – Escape
Javická ul. č. 66, kontakt Evka 0907 515 957 Rožňava, GPS 48.654314, 20.537930
Tel. 0907 711 549
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RUŽOMBEROK – Sloboda
Ružomberok
Tel. 0905 544 280

ŠAĽA – skupina AA
Kultúrny dom – vchod „B“, ul. SNP, pondelok 18.00 hod. Šaľa, GPS 48.154771,17.872023
Tel. Stano 0907 391 532

SENEC – Pokoj v duši
Rím.-kat. kostol, pastoračné centrum, Farské nám., pondelok 17.00 hod. Senec,  
GPS 48.220086,17.393522
Tel. Jozef 0904 396 159, Milan 0908 732 389, Ivan 0902 227 149 3

SENICA – Návrat
Kresťanské centrum AC, Železničná 443/18, nedeľa 16.30 hod. Senica,  
GPS 48.676913, 17.353519
Tel. Martin 0902 724 500

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Nová sloboda
Šafárikovo námestie 3 – sídlisko MIER, stredisko DIETKA na prízemí oproti kinu Mier 
(presklenné dvere pri zastrešenom chodníku), pondelok o 18.00 hod 
Spišská Nová Ves, GPS 48.944665, 20.549109
Tel. Marek 0915 929 084,

ŠURANY – Nádej
Rím.-kat. farský úrad, štvrtok 17.30 hod. Šurany, GPS 48.0872,18.186037
Tel. Laco 0907 797 503

SVIT – Skupina AA
Budova rímsko-katolíckej fary, streda 18.00 hod. Svit, GPS 49.058974,20.207672
Tel. Jozef 0915 426 134

TRENČÍN – Juh
Pastoračná miestnosť rím.-kat. kostola, sídlisko Juh, streda 17.00 hod. Trenčín,  
GPS 48.871196,18.040798
Tel. Peter: 0910 784 462

TRENČÍN – Kroky
Nemocnica Trenčín Psychiatrická klinika, klubovňa, štvrtok 19.00 hod. Trenčín, 
GPS 48.885033,18.029577
Tel. AA Trenčín: 0944 521 223

TRENČÍN – Pre nováčikov
Nemocnica Trenčín Psychiatrická klinika, klubovňa, nedeľa 18.00 hod. Trenčín, 
GPS 48.885033,18.029511
Tel: AA Trenčín: 0944 521 223
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TRNAVA – Otvorené srdce
Poliklinika Družba, Poliklinika Družba, Starohájska 2, 1. poschodie, č.dv. 133, 
prvý a tretí piatok v mesiaci – 17.00 hod. Trnava, GPS 48.379552,17.595481
Tel. Alica 0915 461 903

VRÁBLE – Pokoj v Duši
Mestský úrad Vráble, utorok 16.00 hod., Vráble, GPS 48.243834,18.303341
Tel. Miro 0918 185 989

ZBEHY – Čistá myseľ
Farský úrad
kontakt: Oskar: 0904 214 376
Zbehy, GPS 48.368104, 18.015721
Tel. 0904 214 376

ZLATÉ MORAVCE – skupina AA
Kláštor tešiteľov, Mojmírova 1, štvrtok 17.00 hod., Zlaté Moravce, 
GPS 48.386277,18.386537
Tel. Vlado 0908 723 280
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NA – SKUPINY

Bratislava:

Pondelok o 19:00 hod na Hviezdoslavovom námestí 17 (hneď pri kine Mladosť).

Streda o 20:00 hod na Hviezdoslavovom námestí 17 (hneď pri kine Mladosť).

Štvrtok o 19.30 hod v dome Quo Vadis, Veterná 1 (miestosť Omega) alebo na SKYPE

Piatok o 17.45 na prvom poschodí v Malom klube v budove Centra

Šurany:

Utorok o 17.30 hod, M. R. Štefánika 2, Šurany (Na farnosti v Šuranoch)

Košice:

Každý párny týždeň v mesiaci vo štvrtok o 16.30, Lofflerova 2 (rohová budova blízko 
stanice) TREBA ZVONIŤ NA PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM

 

Trenčín: 

Každý štvrtok o 17.30 hod v klubovni v suteréne Psychiatrického oddelenia vo Fakultnej 
nemocnici.
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