
 
 

 

 

 

 

 
AKÝ BOL ŽIVOT 
S BUDÚCNOSŤOU, N.O.
V ROKU 2018?

 

VÝROČNÁ 
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Naša nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. vznikla v roku 2007 
a poskytuje služby zamerané na komplexné programy

 v oblasti riešenia závislostí a násilia v kontexte závislosti. 
Služby zabezpečuje odborný tím zamestnancov a sú pre klientov 
bezplatné. Od roku 2007 sme akreditovaným subjektom MPSVaR 

SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. pre výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 11, 12, 

13, 17  a taktiež sme získali v novembri 2018 akreditáciu pre 
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately podľa § 12 formou podľa § 45 (Program centra pre deti
 a rodinu). Ďalej sme od septembra 2018 akreditovanou 

organizáciou Ministerstva spravodlivosti SR na poskytovanie 
pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej 
odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 

zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z..  Naše snaženie rozvíjať tému 
závislosti ocenilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
 a športu SR a začiatkom roka 2018 nám udelilo certifikát 

spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
 

BUDÚCNOSŤ, n.o. nezisková organizácia
Wilsonovo nábrežie 82, 949 01 Nitra

IČO: 420 525 81
DIČ: 2022478337

telefón: 0908 022 452
email: buducnostno@gmail.com

info@buducnost.eu
www.buducnost.eu

Dámy a páni, predstavujeme Vám 
BUDÚCNOSŤ, n.o. 



BUDÚCNOSŤ, n.o.
OBLASTI ,  HLAVNÉ  LÍNIE  ZÁUJMU ,   KTORÝM  SA  

VENUJE  ORGANIZÁCIA  
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Vízia:
Byť tu pre každého klienta so službou tak individuálnou, ako je 
on sám v kontexte komplexnosti našich služieb.
 
Misia: 
Podporiť človeka, ktorý je závislý, k dosiahnutiu pozitívnej 
zmeny vo svojom živote a prispieť tak k uzdraveniu jeho 
samotného a k uzdraveniu jeho rodiny a blízkych.
 
Ciele: 
Rozvoj profesionálnych, inovatívnych, komplexne 
poskytovaných služieb v oblasti závislostí s dôrazom
na využitie multidisciplinárneho prístupu.
 
Vzdelávať klientov, zamestnancov, študentov venujúcich sa 
danej problematike a tiež širokú verejnosť a priblížiť im 
problematiku závislostí v našej spoločnosti.
 
Predchádzať rozvoju závislosti u mladých ľudí, ktorí 
experimentujú s psychoaktívnymi látkami aj nelátkovými javmi, 
ktoré môžu viesť ku závislosti.
 
Napomôcť klientovi k pochopeniu súvislostí jeho choroby, 
podporiť ho k aktívnemu riešeniu životnej situácie 
prostredníctvom účasti na skupinových stretnutiach a zapojenia 
sa do komunity.
 
 
 
 
 
 
 

Takto to vnímame...



SVETOVÁ SPRÁVA O DROGÁCH 2018 PUBLIKOVANÁ KU SVETOVÉMU DŇU PROTI
 ZNEUŽÍVANIU DROG A OBCHODOVANIU

 S NIMI 26/06/2018
krátky komentár organizácie BUDÚCNOSŤ, N.O.

 zverejnený na sociálnej sieti
 

Jednou z hlavných tém Svetovej správy o drogách 2018 je zneužívanie 
liekov, ktoré primárne majú slúžiť na zachovanie zdravia populácie. Nárast 

zneužívania bežne dostupných liekov, prípadne liekov na predpis spôsobuje 
druhý neželaný fenomén a to je nelegálna produkcia samotných liekov a tiež 
následné nelegálne obchodovanie s nimi. Ďalšou akcentovanou témou bola 
celosvetová výroba kokaínu v roku 2016, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň, 

aká bola kedy ohlásená, podľa monitoringu a odborných odhadov je to za už 
spomínaný rok 2016 celkom 1 410 ton. Väčšina svetového kokaínu pochádza

 z Kolumbie. Najrozšírenejšia droga
 v roku 2016 bola kanabis s odhadovaným počtom aspoň jednorazových 

užívateľov 192 miliónov ľudí celkovej populácie, pričom za poslednú dekádu 
sa zaznamenal 16% nárast užívateľov. Počet ľudí na celom svete, ktorí zneužili 

psychoaktívne látky (správa vyslovene hovorí o drogách, teda nezahŕňa sa 
alkohol, cigarety) aspoň raz ročne, zostal v roku 2016 stabilný

 a to okolo 275 miliónov ľudí (zhruba 5,6 percenta globálnej populácie vo 
veku 15 až 64 rokov). Svetová správa sa snaží tiež načrtnúť možnosti 

zlepšenia situácie prostredníctvom skvalitnenia a sprístupnenia 
pomáhajúcich služieb

 a integrovaných systémových opatrení politík.

 
 

 

 

Podporovať výskum a publikačnú činnosť v tejto oblasti.
 
Spolupracovať so subjektmi verejnej správy, školstvom, 
organizáciami z tretieho sektoru vytvárať systémové opatrenia 
a stratégie, ktoré eliminujú zneužívanie psychoaktívnych látok
a nelátkové negatívne fenomény vedúce k závislosti.

Zaujímavosť



 
 

 

 

Niektoré ukážky plagátov z podujatí 
organizovaných v roku 2018



 
 

 

 

Naše aktivity v roku 2018

V oblasti závislostí a v oblasti násilia páchaného v kontexte 
závislostí realizujeme najmä

sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne 
poradenstvo, poradenstvo formou skupinovej práce, 

rekondično-rehabilitačné viacdňové pobyty pre rodiny
 s intenzívnou skupinovou prácou, jednodňové outdoorové 

aktivity, besedy a osvetovú činnosť, networking s inými 
subjektami s cieľom vytvorenia podpornej siete, výskum

 a publikačná činnosť.
Otváracie hodiny sú pre klientov v pracovné dni v čase od 7:00 

do 15:30, vo večerných hodinách a cez víkendy bývajú 
skupinové stretnutia a outdoorové aktivity.

 



 
 

Prostredníctvom projektu "Poradenské centrum pre 
osoby ohrozené domácim a rodovo-podmieneným 

násilím v kontexte závislostí boli poskytnuté služby 
v roku 2018 pre  

 

V rámci projektu s názvom "Rozšírenie služieb a zefektívnenie 
intervencií v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou 

v kontexte komplexnej starostlivosti" bol v roku 2018 počet 
klientov v individuálnom a skupinovom sociálnom poradenstve    

1638 intervencií

Počet intervencií pre klientov v súvislosti s hore uvedeným 
projektom v sociálnom poradenstve bol v roku 2018 v počte

186 osôb, 85 mužov
 a 101 žien

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje a tiež za podpory Mesta Nitra."

65 klientov 
 

Počet ostatných klientov, ktorých identifikujeme bol 
v roku 2018  

 

 
 

Ide o účastníkov skupinových aktivít, ktoré sú určené 
pre širokú verejnosť, alebo sú istým spôsobom 

dostupné aj pre ľudí, od ktorých primárne 
neevidujeme objednávku našich služieb.   

78 osôb

Organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. je subjekt poskytujúci pomoc 
obetiam podľa osobitného zákona, ktorý má práva a povinnosti 

splnomocnenca poškodeného. Odborný tím centra sa angažoval 
v roku 2018 v rámci   

40 súdnych rozhodnutí 



 
 

 

 

Prehľad pravidelných skupinových aktivít za rok 2018 
 

Terapeutická komunita BUDÚCNOSŤ -
terapeutická komunita pre tých, ktorí chcú prestať so zneužívaním 

psychoaktívnych látok, každý pondelok od 16.00 hod – 18.15 hod., tieto 
skupiny sú dve a bežia paralelne v rovnakom čase v iných miestnostiach, 

v roku 2018 sa realizovalo 50 stretnutí, po skupinovej práci sa v čase
 od 18:30 chodí každý pondelok hrať basketbal

 
Sociálno-výchovný program - skupina detí "ZMENA" -

skupina pre mladých ľudí (zväčša od 12 – 16 rokov),  ktorí sa rizikovo 
správajú, experimentujú alebo zneužívajú psychoaktívne látky najmä

 v kolektíve rovesníkov (v škole, vonku), vždy v 2. a 4. stredu v mesiaci
 v čase od 16.00 hod – 17.30 hod., v roku 2018 sa realizovalo 17 stretnutí

 
Sociálno-výchovný program - skupina rodičov -

je to skupina rodičov detí zo skupiny ZMENA, koná sa každý druhý mesiac
 1. stredu v mesiaci v čase od 16.00 – 17.30 hod., v roku 2018 sa realizovalo

 5 stretnutí
 

Skupina rodinných príslušníkov - STROP -
je určená pre rodinných príslušníkov závislých osôb a blízke osoby, koná
 sa zvyčajne v 3. štvrtok v mesiaci v čase od 16.00 hod – 18.00 hod., v roku 

2018 sa realizovalo 12 stretnutí
 

Socioterapeutická otvorená skupina pod CPIS BUDÚCNOSŤ -
 skupinu tvoria dlhodobo abstinujúci klienti, ktorí podporujú nových 

klientov, ktorí sa rozhodli pre liečbu, alebo sú krátko po jej absolvovaní, 
takisto je otvorená všetkým, ktorí sa zaujímajú o služby nášho centra, koná 

vo štvrtok zvyčajne 2. a 4. týždeň v mesiaci v čase od 16.00 – 18.00 hod., 
vždy v 1. štvrtok v mesiaci sa stretnutie realizuje v Psychiatrickej 

nemocnici vo Veľkom Záluží na I. oddelení, v roku 2018 sa realizovalo
 32 stretnutí

 
 
 



 
 

 

 

Outdoorové aktivity - 
tento typ aktivít sa realizuje 1 x za mesiac zväčša v nedeľu a ide

 o pohybové aktivity, rôzne túry, výlety, ktoré majú za cieľ podporiť 
komunitu a zdravý životný štýl, v roku 2018 sa realizovalo 10 stretnutí: 

18.1.2018 - Výstup na Gýmeš v Jelenci (7 osôb)
25.2.2018 - Túra na Veľký Tríbeč (5 osôb)

25.3.2018 - Prechádzka Štitáre - Zobor (6 osôb)
22.4.2018 - Prechádzka zoborskou lesostepou (5 osôb) 

20.5.2018 - Prechádzka v Podhoranoch, vyhliadka na Hôrke (19 osôb)
10.6.2018 - Opekačka v Podhoranoch  (3 osoby)

9.9.2018 - Výstup na Źibricu (6 osôb)
14.10.2018 - Prechádzka na rozhladňu Hôrka (8 osôb)

18.11.2018 - Kávička na Pyramíde (5 osôb)
29.12.2018 - Výstup na Pyramídu (23 osôb) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roku 2018 sa taktiež realizovali 4 rehabilitačno-rekondičné pobyty pre 
rizikové rodiny z hľadiska závislostí:

3.1.2018-7.1.2018 Penzión Brest v Jasenskej Doline (48 účastníkov)
27.4.2018-30.4.2018 Horský Hotel Magura (37 účastníkov)

26.7.2018-29.7.2018 Rekreačné stredisko Poniklec Hronec (20 účastníkov)
4.10.2018-7.10.2018 Areál zdravia Jedľové Kostolany (27 účastníkov)

Ďalej sa realizovali v spolupráci s ÚPSVaR Partizánske a Bánovce nad 
Bebravou nasledujúce tri pobyty pre rizikové rodiny:

29.6.2018-1.7.2018 Jelenec (15 účastníkov)
27.7.2018-29.7.2018 Jankov Vŕšok (Uhrovec) (16 účastníkov)

31.8.2018 – 2.9.2018 Jelenec (16 účastníkov)
V rámci tejto spolupráce sa realizovali v roku 2018 výjazdy do rodín 1x 

mesačne, pričom bolo pokrytých 16 rizikových rodín.
 

V roku 2018 sa zrealizovali 4 tvorivé dielne (Vianočné dielne, Mikulášske 
dielne, Veľkonočné dielne, Jarné tvorivé dielne) pre celé rodiny priamo 

v organizácií s cieľom podpory zdravých funkčných vzťahov v rodine.



 
 

 

 

Iné aktivity...
 

V roku 2018 sa uskutočnili aj ďalšie aktivity ako napríklad:
- 18.1.2018 spoločná návšteva Divadla Andreja Bagara s klientmi na 

predstavení Ľudia, miesta a veci (12 osôb)
- 12.4.2018 spoločná návšteva Divadla Andreja Bagara s klientmi na 

predstavení Otec Goriot (9 osôb)
- 8.5.2018 Brigáda spojená s varením gulášu 

- 7.8.2018 Odborná diskusia na tému (Ne)závislá mládež, vysielaná aj naživo 
cez sociálne siete, 1300 následných pozretí

- 18.9.-20.9.2018 Zapojenie sa do celoslovenskej akcie Týždeň 
dobrovoľníctva v rámci, ktorého sme rekrutovali 

na dané obdobie dvoch dobrovoľníkov
 - 20.9.2018 Deň otvorených dverí (predstavenie organizácie verejnosti, 

stretnutie s primátorom mesta NR, odborná diskusia s verejnosťou, 
otvorená podvečerná skupina pre verejnosť)
- 28.11.2018 spoločná návšteva kina s klientmi

- 15.11.2018 spoločná návšteva Divadla Andreja Bagara s klientmi
 na predstavení Dámsky krajčír 

- 1.12.2018 zamestnanci a niektorí klienti absolvovali kurz prvej pomoci, 
ktorý realizoval Slovenský červený kríž

 
Po divadelnom predstavení Ľudia, miesta a veci, ktoré sa venuje téme 

závislostí, a na ktorom organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o. odborne participovala, 
boli realizované 3 besedy so študentmi stredných škôl (medzi hlavnými 

diskutérmi boli odborníci centra). 
 
 

Pracovníci organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o, sa v roku 2018 zúčastnili aj 
viacerých konferencií, workshopov, odborných diskusií či už ako rečníci 

alebo ako účastníci. Veľmi dôležité je spomenúť, že pracovníci organizácie 
majú pravidelnú supervíziu s akreditovaným externým supervízorom.     

 
    

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Výpoveď zamestnanca neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ,n.o.
 

Milí kolegovia, priatelia, ešte tento večer sa s vami musím podeliť o to, čo 
sa stalo v našej organizácií dnes (15.1.2019) okolo 18:00 hod. Ako vždy som 

zamykal bránu a zrazu ma oslovila staršia žena hovoriaca anglicky
 s jedným pánom. Ja som sa ich opýtal, čo si prosia, a oni mi povedali, že tá 

pani má 80 rokov a toto je jej dom (dom, v ktorom pôsobí nezisková 
organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o.). Chcela sa na chvíľu pozrieť dnu. Za ňou stála 

celá delegácia rôznych ľudí hovoriacich anglicky a hebrejsky alebo 
arabsky. Bola to žena z Izraela. Povedala, že keď mala 4 roky, iná žena

 z Nitry si ju zobrala a narýchlo ju pomohla skrývať pred prichádzajúcimi 
nacistami. Jej rodinných členov zobrali nacisti do Auswitzu a jej sa podarilo 
dostať do Izraela. Ďalej mi povedala, že dnes (15.1.2019) sa v synagóge v NR 
udeľoval titul “Spravodliví medzi národmi” a tento titul preberal aj pán na 

foto za svoju prababku, ktorá tejto žene zachránila život. Bolo to 
mimoriadne stretnutie, ukazovali mi staré vyblednuté fotografie, ako žila 

„v našich“ priestoroch s rodičmi, ako bolo kedysi riešené zariadenie 
a nábytok. Hovorila o tom, kto všetko žil pred vojnou na tejto ulici v Nitre. 
Hovorila, kde mala izbu - tam kde všetci sedíme. Tam, kde sedí kolegyňa 

Peťka, bola kúpeľňa a tam, kde sú nové stoličky bola spálňa. Tam, kde máme 
skupinové stretnutia, bola obývačka, hovorila, kde mali pec… Všetko 

poznala, vedela kadiaľ sa ide do kuchyne…. no zimomriavky. Hovorila o tom, 
ako im do záhrady padla bomba. Trošku málo vedela slovensky, pár slov. 

Vraj v spolupráci s mestom NR bude v septembri 2019 na budovu 
umiestnený tzv. “Kameň zmiznutých”, ktorý bude hovoriť o tom, čo sa tam 

stalo. Toto info máme povolenie zavesiť na web a šíriť. Takže „v našej“ 
budove sa už aj kedysi dávno zachraňovali životy a teraz sa v tom 

pokračuje. Som rád, že som tam bol a zažil takéto mimoriadne a pekné 
stretnutie. Tá pani bola veľmi milá a úctivá, všetko som jej vysvetlil, čo tu 

robíme a všetkým nám drží palce a praje nám veľa úspechov.
    

 
 
 
 
 

Zaujímavosť



 
 

 

 

Názov projektu: Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií v procese práce so závislým 
klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti

 
Projekt reaguje na jednotlivé ustanovenia Zákona 305/2005 Z.z. v znení ďalších predpisov

 k podpore výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na komunitnej 
úrovni a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí s prepojením na Akčný plán 

národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie 2013-2020. Cieľom projektu je 
vytvorenie nových služieb, rozšírenie a inovácia poskytovaných služieb, ktoré prispejú

 k zefektívneniu intervencií v kontexte komplexnej starostlivosti o deti a plnoleté osoby 
ohrozené závislosťou, závislé osoby a ich rodiny a blízke osoby. Aktivity smerujú do rozšírenia

 a inovácie doterajších činností a rozvoja nových foriem práce s cieľovou skupinou. Ich 
východiskom sú najnovšie vedecké národné i medzinárodné zistenia efektívnych postupov

 v preventívnych, intervenčných a resocializačných stratégiách pre riešenie drogových a iných 
závislostí.

 
Cieľovou skupinou projektu sú:

• deti, plnoleté osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany
 a sociálnej kurately;

• subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately;
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj 

v neverejnom sektore
Miestom realizácie je Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDUCNOSŤ, na Wilsonovom 

nábreží v Nitre. Časové obdobie realizácie projektu: 09/2017 – 08/2021.
Výzva:

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

Hypertextový odkaz na webovú stránku výzvy: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-
orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

Prioritná os: 4. Sociálne začlenenie
Investičná priorita: 4.2. Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným 

službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Zameranie projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Hypertextový odkaz na webovú stránku ESF: www.esf.gov.sk
 

    
 
 
 
 
 

Projektová činnosť



 
 

 

 

Poradenské centrum pre osoby ohrozené domácim
a rodovo-podmieneným násilím v kontexte závislosti bolo

zriadené v rámci dotácie z Nórskeho finančného
mechanizmu v období 20.7.2015 až 30.4.2017. Po ukončení projektu poradenské centrum pre 

osoby ohrozené domácim a rodovo-podmieneným násilím v kontexte závislosti naďalej 
funguje. V rámci daného centra pôsobí aj právnička.

 

V rámci dotácie z rozpočtu Mesta Nitry 2018 bola organizácia podporená pre realizáciu 
projektu s názvom "Rehabilitačno-rekondičný pobyt pre rodiny ohrozené závislosťou 

rodinného príslušníka", ktorý bol úspešne zrealizovaný. Zároveň je potrebné spomenúť, že 
aj v rámci podpory z Európskeho sociálneho fondu z Operačného programu Ľudské zdroje, je 

Mesto Nitra taktiež našim finančným podporovateľom.  

Nitriansky samosprávny kraj podporil našu činnosť v rámci projektu s názvom "Plávajme spolu do 
lepšej BUDÚCNOSTI" Cieľom bolo podporiť športové a zážitkové aktivity klientov, ich príbuzných 

a známych (širšiu verejnosť) a tým zintenzívniť rodinné a priateľské väzby, obnoviť funkčnosť 
vzťahov v rodine, vytvoriť nové priateľstvá. Pobytom v prírode na čerstvom vzduchu chceme 

podporiť aktívny zdravý životný štýl a zmysluplné trávenie voľného času celých rodín v rámci 
poznávania ďalších lokalít mesta a jeho krás prostredníctvom splavovania na člne. Problémy so 
závislosťou v rodinách majú z našich skúseností zvyšujúcu sa tendenciu, za 12 rokov pôsobnosti 

evidujeme cca 1000 klientov, prevažne z Nitry a okolia.

Organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. je akreditovaným subjektom Ministerstva spravodlivosti SR
 na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej 

pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach č. 274/2017 Z.z.



 
 

 

 

Organizácia BUDÚCNOSŤ,n.o. realizovala taktiež PROGRAM PRIORITY 2018, ktorý bol 
zastrešený ÚPSVaR Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V rámci projektu sa zrealizovali 

tri trojdňové pobyty pre ohrozené rodiny a taktiež sa zabezpečovalo terénne sociálne 
poradenstvo priamo v rodinách s cieľom úzdravy rodinných vzťahov a eliminovanie 

závislého typu správania u rodičov.  

Vzhľadom k našej snahe podporiť výskumnú činnosť neziskovej organizácie sme v januári 
2018 získali certifikát k výkonu výskumu a vývoja, na základe ktorého realizujeme 

výskumný projekt APVV pod názvom "Stratégie žien na predchádzanie a zastavenie násilia 
v blízkych vzťahoch, ktorého riešiteľmi sú renomovaní odborníci sociálnej práce.    

V roku 2018 organizácia odštartovala 
projekt podporený Nadačným fondom 

Deti v bezpečí pri Nadácií pre deti 
Slovenska, ktorý financuje Kooperatíva 

poisťovňa a.s. . Prostredníctvom 
programu Športujem rád a bezpečne si 
organizácia BUDÚCNOŤ, n.o. zobrala na 
mušku podporu spoločne stráveného 

času všetkých členov rodiny a obnovu 
funkčných vzťahov. V rámci aktivít sa

 v decembri 2018 realizoval 
akreditovaný kurz prvej pomoci 

zabezpečený SČK a v tomto čase sa 
realizujú aktivity rodinných návšte

v plavárne, posilňovne, korčulovania
 a kurzu spoločenských tancov.   



 
 

 

 

Ukážky mediálnych výstupov súvisiacich s aktivitami organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o.
 

NITRA. Na čítacej skúške sa nedávno stretli tvorcovia aj protagonisti novej hry Divadla Andreja 
Bagara. Inscenáciu Ľudia, miesta a veci divadlo v premiére uvedie 19. januára 2018 vo Veľkej sále.

Hra súčasného významného britského autora a režiséra Duncana Macmillana je strhujúcim 
príbehom herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogovo závislých a je prinútená priznať si, 
kým v skutočnosti je. Pre lekárov a terapeutov je Emma tvrdým orieškom, pričom pre ňu samu sú 

drogy stále jediným spôsobom, ako prežiť v tejto šialenej dobe. Po všetkom, čo prežila, je najťažšie 
mať rada samu seba. Po odchode z liečenia sa Emma vracia domov. Zvládne poslednú skúšku?

V DAB po druhýkrát
Režisérom hry je Marián Amsler, ktorý sa venuje inscenovaniu prevažne súčasných textov. Pôsobil 
v SND v Bratislave, pravidelne spolupracuje divadlami Astorka, Aréna, ale aj s divadlami v Čechách.

V Divadle Andreja Bagara teraz režíruje druhýkrát, po prvý raz tu ako režisér hosťoval v sezóne 
slovenskej klasiky s hrou Matka od Júliusa Barča Ivana.

„Je to už asi desať rokov, takže sa do Nitry vraciam po dlhšej pauze. Veľmi sa teším, že sme vybrali 
práve túto hru, ktorá je veľmi súčasná, aktuálna a s veľkým úspechom sa uvádza aj v londýnskom 

národnom divadle. Myslím si, že témou zasiahne i nitrianske publikum,“ hovorí Marián Amsler.
„Hru našiel bývalý dramaturg divadla Adam Gold, ktorý mi ju vtedy ponúkol ešte v angličtine. 

Prečítal som si ju, veľmi sa mi zapáčila, takže sme sa dohodli na spolupráci. Textom som sa zaoberal 
dlhšie a intenzívnejšie, keďže som ho aj prekladal z angličtiny.“ Spolupracujú s odborníkmi

Keďže hra sa odohráva v liečebni a je o liečení rôznych závislostí nielen od drog, ale aj 
gamblerstva či alkoholizmu, tvorcovia konzultujú s odborníkmi. „Sami sa potrebujeme dozvedieť, 
ako u nás prebiehajú rôzne liečebné terapie, pretože hra je napísaná v britskom prostredí, kde sú 

tieto postupy asi iné. Istá autentická drsnosť inscenácie je aj v tom, že sú tu zobrazené scény 
detoxikácií, kde telo človeka prechádza veľmi silnými abstinenčnými príznakmi,“ dodal režisér.
Na pozvanie Mariána Amslera prišla na čítaciu skúšku aj Ľuba Pavelová, riaditeľka neziskovej 

organizácie Budúcnosť v Nitre. Ako poradkyňa odborne dozerá na skúšobný proces naštudovania 
hry týkajúcej sa problematiky závislostí.

„Myslím si, že budem môcť pomôcť a poradiť s tým, ako stvárniť prežívanie postáv hry – nielen 
hlavnej hrdinky, drogovo závislej herečky, ale aj ľudí v jej okolí, rodičov, priateľov... V tomto smere 
mám dlhoročné skúsenosti s klientmi, lebo v tejto oblasti pracujem už 40 rokov,“ uviedla Pavelová.

 
 

 https://mynitra.sme.sk/c/20706828/vacsina-hry-sa-bude-odohravat-v-liecebni-pre-
zavislych.html#ixzz5Sm1CsSae

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediálne výstupy



 
 

 

 

 
Deň otvorených dverí neziskovej organizácie Budúcnosť

Nezisková organizácia Budúcnosť, ktorá poskytuje pomoc osobám s rôznymi druhmi závislostí mala 
20. septembra 2018 Deň otvorených dverí, kde prezentovala svoju činnosť i pekne 

zrekonštruované priestory. Pracovníkov zariadenia i šéfku a zakladateľku Budúcnosti docentku 
Ľubu Pavelovú prišiel pozdraviť aj primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý jej i ďalším pracovníkom 

poďakoval za cenné aktivity pomáhajúce klientom zariadenia. Činnosť n.o. Budúcnosť podporuje
 i  mesto Nitra.

 
https://www.nitra.sk/zobraz/obsah/30634

 
Organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. sa v roku 2018 zapojila aj do diskusnej relácie TV Centrál s názvom 

Rodina v kríze, ktorá bola odvysielaná 28.11.2018 a je ju možné nájsť v archíve: 
http://www.cetv.sk/index.php/archiv/relacie/rodina-v-krize/item/4157-rodina-v-krize-28-11-2018?

fbclid=IwAR0WB_QPQzB4kc4b0-ePACMIzLIBqZk14U2_WkR2ESz1JwvuLFrpojjBraY
 
 

 
V roku 2018 sa organizácií BUDÚCNOSŤ, n.o. podarilo vytvoriť celkom novú webovú 

stránku. Stránka www.buducnost.eu informuje o cieľoch organizácie, spôsoboch 
kontaktovania, o aktivitách a stále je sýtená aj aktualitami. Webová stránka má 

mesačne priemerne 1005 zobrazení z čoho priemerne 60 % bývajú noví 
sledovatelia a 40% sú opakované návštevy webovej lokality.  Priemerné trvanie 

zobrazenia web stránky je 3 minúty a 10 sekúnd, čo je dlhší čas ako sme mali v roku 
2017. Najčastejšie "prekliky" na stránku sú zo sociálnej siete Facebook.  

 
Organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o. má svoj vytvorený profil aj na sociálnej sieti 

Facebook, na ktorom veľmi promptne zverejňuje svoje aktivity. Profil organizácie 
má 288 pravidelných sledovateľov. 

 
V rámci mediálnych výstupov je potrebné spomenúť, že sme vydali počas roka 

2018 viacero tlačových správ, zhotovili sme viacero plagátov a letákov, ktoré boli 
distribuované kompetentným organizáciám, aby boli dostupné pre odborníkov 

aj širšiu verejnosť. V organizácií pôsobí pracovník, ktorý sa venuje oblasti 
komunikácie s verejnosťou.  

 
 
  



 
 

 

 

Odborníci z organizácie BUDÚCNOSŤ, n.o. 
doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD

je absolventkou Katedry sociálnej práce PdF Univerzity Komenského v Bratislave, absolvovala 
dlhodobý dynamický výcvik orientovaný na prácu v skupine a komunite a ďalšie sebarozvojové 
tréningy. Pracovala v Psychiatrickej nemocnici vo Veľkom Záluží v terapeutickej komunite pre 

závislé osoby, ktorú spolu s tímom odborníkov zakladala. Následne pracovala ako vysokoškolská 
učiteľka na KSP UKF v Nitre a UK v Bratislave,  tiež ako riaditeľka Ústavu sociálnych štúdií 

a liečebnej pedagogiky Pedagogickej Univerzity Komenského v Bratislave. V oblasti sociálnej 
práce sa  profiluje v oblasti riešenia závislostí. Je autorkou viac ako 100 vedeckých a odborných 

statí z oblasti komunitnej sociálnej práci, sociálneho poradenstva v oblasti závislostí
 a resocializácie. V súčasnej dobe pracuje ako riaditeľka neziskovej organizácie BUDÚCNOSŤ 

v Nitre, odborne garantuje Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ v Nitre, ktoré 
ako akreditovaný subjekt zabezpečuje sociálne poradenstvo v oblasti závislostí a násilia 

v kontexte závislostí.  Rozvíja komplexné ambulantné programy orientované na systémovú prácu 
so závislými osobami a ich rodinami. Angažuje sa tiež  v oblasti sebarozvoja študentov 

a pracovníkov v pomáhajúcich profesiách. Je akreditovanou supervízorkou v sociálnych službách, 
členkou profesijnej rady Slovenskej komory SP a ASP. Je zodpovednou  riešiteľkou viacerých 
významných úspešných vedeckých projektov k resocializácii závislých, delikvencii mládeže 

a násilia v kontexte závislostí.
 
 

PhDr. Petra Balážiová, PhD
v roku 2003 ukončila vysokoškolské štúdium na UK Bratislava v oblasti sociálna práca. Viac ako 14 

rokov pracovala v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie na pozícii sociálny pracovník, kde 
poskytovala sociálne poradenstvo, participovala na terapii závislých pacientov, spolupracovala 

s resocializačnými strediskami. 10 rokov pôsobí ako vysokoškolský pedagóg. Má za sebou 
publikačnú činnosť odborných článkov, zameraných hlavne na závislosť, spoluzávislosť, 

doliečovanie, resocializáciu závislých ako aj ich kvalitu života.  Bola súčasťou  tímu expertov
 na vzdelávacie programy pre zamestnancov rezortu MPSVR. Je akreditovanou supervízorkou 

v sociálnych službách. V Centre poradensko – intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n. o.  sa 
angažovala ako dobrovoľníčka od jeho založenia a poskytuje sociálne poradenstvo osobám 

ohrozených násilím v kontexte závislosti a závislým osobám a tiež ich rodinným príslušníkom.
 Od roku 2017 pôsobí  ako manažérka projektu „Rozšírenie služieb a zefektívnenie intervencií
 v procese práce so závislým klientom a jeho rodinou v kontexte komplexnej starostlivosti.



 
 

 

 

Mgr.Kristína Langheiterová
pracuje v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. ako sociálna pracovníčka od roku 2017, participuje na  sociálno-
výchovnom programe pre deti a rodičov (detská skupina „ZMENA“ a skupina rodičov), ktorí sú 
ohrození závislosťou (na psychoaktívnych látkach, závislosťou na herných automatoch a i.). 

Zároveň pôsobí aj ako poradca pre klientov v doliečovacom procese v rámci socioterapeutickej 
svojpomocnej skupiny. Pôsobila v neziskovom sektore na pozícii sociálny pracovník a koordinátor 

Detskej linky záchrany, v Krízovom stredisku pre týrané, zneužívané a zanedbávané deti ako 
sociálna pracovníčka a koordinátorka strediska a v Zariadení sociálnych služieb „Môj domov“ ako 

sociálna pracovníčka a koordinátorka oddelenia.
 

Mgr. Renáta Koňanová
ukončila 2. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore aplikovaná sociálna práca na UKF v Nitre

 v roku 2017.
 

Mgr. Anna Moravčíková
v roku 2015 ukončila vysokoškolské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

odbor Psychológia. V rámci ďalšieho svojho vzdelávania absolvovala krátkodobý výcvik 
v symbolicko-relaxačnej psychoterapii v Košiciach. Dva a pol roka pracovala ako psychológ

 na dvoch stredných školách, kde poskytovala odborné psychologické služby žiakom, ich rodičom 
a učiteľom. Od decembra 2018 pôsobí v CPIS BUDÚCNOSŤ, n.o. na pozícii psychológ.

 
Bc. Alexandra Kaňuchová

pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií asistent sociálnej práce. Súčasne je 
študentkou Univerzity Komenského v Bratislave na katedre sociálnej práce. Z hľadiska 

vzdelávania sa zúčastnila vzdelávacieho pobytu v resocializačnom zariadení, taktiež absolvovala 
teoretický aplikačný výcvik v oblasti Harmreduction ,ktorého hlavným cieľom je znižovanie rizík

 a minimalizácia zdravotných a ekonomicko-sociálnych poškodení spojených s užívaním drog.
 

Mgr. Peter Sitáš
v roku 2010 ukončil magisterské štúdium sociálnej práce. V neskoršom období sa zameral aj na 
oblasť zdravotníctva a ukončil strednú zdravotnú školu. V súčasnosti pôsobí v našej organizácií

 a uplatňuje svoje vedomosti aj zručnosti ako z oblasti sociálnej práce tak aj z oblasti 
zdravotníctva.

 
Mgr. Anna Minárová 

je právnička a má dlhoročné skúsenosti s právnym poradenstvom pre osoby ohrozené násilím
 a právnym poradenstvom v kontexte problémov v rodinách.  

 
Ing. Anna Fulöpová

pracuje v organizácií v oblasti účtovníctva a financií.
 

Mgr. Andrej Šmida
je požiarnik, športovec, vytrvalostný bežec, v organizácií vedie outdoorové aktivity.

 
Ing. Kvetoslav Gálik 

poskytuje sociálne poradenstvo pre klientov a ich rodiny, participuje na terénnych aktivitách
 

Mgr. Stanislav Morávek
pracuje v neziskovej organizácií BUDÚCNOSŤ na pozícií podpora komunikácie organizácie s 

verejnosťou. Od ukončenia vysokoškolského štúdia sociálnej práce v roku 2010 sa danému odboru 
profesne aj intenzívne venuje. Viacero rokov pôsobil a stále pôsobí v mimovládnom sektore 
zameranom na sociálne a verejnoprospešné služby, v ktorom sa špecializoval na projektovú 

činnosť, získavanie finančných zdrojov a vedenie (mentorovanie) dobrovoľníkov.
 
 
 



 
 

 

 

Príjmy a výdavky v roku 2018



 
 

 

 

Sme tu pre klientov už 12 
rokov, avšak bez Vás by sme 

to nedali 
SRDEČNE ĎAKUJEME
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