
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so 
zdravotným postihnutím, 

Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava  

Vyhodnotenie výsledkov činnosti 

úseku 

Centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie

(CSPR)

za  rok 2014 



❑ zabezpečenie pracovnej a sociálnej rehabilitačnej starostlivosti o občana so 
zdravotným postihnutím prostredníctvom odborných poradenských služieb v 
oblasti pracovného trhu,

❑ výber a doporučenie vhodnej pracovnej činnosti príp. vzdelávania pre občanov 
so zdravotným postihnutím,

❑ aktivity v oblasti hľadania si zamestnania,

❑ zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu,

❑ zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a motivácie s ohľadom na 
pracovný trh, tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných zručností a 
záťaže v konkrétnych pracovných úlohách realizovaných v dielni CSPR, 

❑ psychologické posúdenie, poradenstvo a podporu pri zložitých životných 
situáciách akou je nepriaznivý zdravotný stav a nezamestnanosť 

CSPR v roku 2014 
sa svojou činnosťou zameralo na:



❑ invalidných občanov v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, 
ktorí majú pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%,

❑ občanov, ktorí majú v zmysle zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť o 20% ale najviac o 40%,

❑ inak zdravotne znevýhodnených občanov,

❑ zamestnávateľov, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so zdravotným 
postihnutím (Slovclean, Messinx, Prama, CHD Okraj, ...)

❑ organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o občanov so 
zdravotným postihnutím (najmä ÚPSVaR, CHD, APZ, neziskové organizácie a 
združenia, napr. Lepší svet, Dom Svitania, DSS Samária, MOST n.o., Inštitút 
zamestnanosti...)

CSPR v roku 2014 
sa v rámci klientely orientovalo na: 



❑ sociálno-rehabilitačného pracovníka 

❑ psychológov (orientovaných na pracovnú a školskú psychológiu)   

❑ fyzioterapeuta

❑ posudkového lekára

❑ pracovného terapeuta

❑ pracovného poradcu

❑ administratívneho pracovníka 

Títo pracovníci v rámce spolupráce poskytovali klientom komplexnú

rehabilitačnú starostlivosť a to formou 

➢ individuálnou

➢ skupinovou 

CSPR v roku 2014 
kontrahované úlohy zabezpečovalo 
prostredníctvom: 



Klienti CSPR 2014 
celkovo: 232 z toho novoprijatých 147

muži
(117)

ženy
(115)

pohlavie

muži (50%)

ženy (50%)

nad 45 
rokov
(113)

do 45 
rokov
(84)

do 25 
rokov
(35)

vek

nad 45 rokov
(49%)

do 45 rokov
(36%)

do 25 rokov
(15%)



Klienti CSPR 2014
z hľadiska zdravotného postihnutia

telesné 
(57)

psychické
(30)

mentálne
(10)

organické
(30)

zmyslové
(20)

viacnásobné
(76)

viacnásobné (32%)

psychické (13%)

mentálne (4%)

organické (13%)

zmyslové (9%)

telesné (25%)

bez postihnutia (4%)



Klienti CSPR 2014
z hľadiska zamestnania a ukončenia 
spolupráce

ZAMESTNANÍ
ukončili

spoluprácu

ZAMESTNANÍ
ostali v 

spolupráci

ukončili
spoluprácu inak

zamestnaní ukončená
spolupráca

zamestnaní ďalej
spolupracujú

ukončená spolupráca
(ID, ŤZP, vlastná
žiadosť)



Klienti CSPR 2014
z hľadiska dĺžky spolupráce

Aktívna,  
dlhodobá spolupráca

(184)  

Krátkodobá
spolupráca

(48)
dlhodobá spolupráca
(80%)

krátkodobá spoluráca
(20%)



Individuálna práca s klientom CSPR: 
výsledok starostlivosti 

39 klientov

Konzultácia s posudkovým 
lekárom   

21% klientov 

31 klientov

Liečebná rehabilitácia a 
pohybová výchova 

17% klientov 



Individuálna práca s klientom CSPR: 
výsledok starostlivosti 

43 
klientov

Pracovná rehabilitácia   
24% klientov 

90 
klientov

Sociálna rehabilitácia 
49% klientov 



Individuálna práca s klientom CSPR: 
výsledok starostlivosti 

156 
klientov

Poradenstvo pri hľadaní  
zamestnania 85% klientov 

51 
klientov

Poradenstvo pri sociálnom 
zabezpečení 28% klientov 



Motivačno-poradenská aktivita 3-dňová 
➢ zameraná na trh práce, legislatívu, stres a komunikáciu 
➢ 3/2014, 7/2014, 10/2014, 12/2014

Aktivity na rozvoj sociálnych zručností (17 stretnutí)
➢ zameraná na stres, sociálnu senzitivitu, verbálnu a neverbálnu komunikáciu, empatiu,  

riešenie medziľudských vzťahov, prekonávanie bariér
➢ 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014, 11/2014, 12/2014

Aktivity na prácu  s PC (11 stretnutí)
➢ zamerané na tréning práce s PC, prácu textovým editorom, prácu s internetom a 

vyhľadávanie voľných pracovných miest 
➢ 5-6/2014, 10-11/2014 

Pohybové aktivity (10 stretnutí) 
➢ zamerané na motiváciu k pohybu, udržiavanie fyzickej kondície, výchovu k zdravému 

životnému štýlu
➢ 7-8/2014 

Skupinová práca s klientom CSPR 
zameraná na sociálne zručnosti  



Výberové konania 2014
v priestoroch CSPR alebo ako predvýber
pre zamestnávateľa 

74 
zúčastnených

z toho 10
zamestnaných

13 výberových konaní
organizovaných pre
9 zamestnávateľov,
zúčastnených
74 klientov



→   individuálne psychologické konzultácie a poradenstvo (403)

→ skupinové aktivity

Adaptačná aktivita pre žiakov SOŠ pre žiakov s TP 9-10/2014 (29 žiakov) - 13 skupinových 
stretnutí venovaných efektívnej adaptácii na nové prostredie, na rozvoj sociálnej senzitivity, 
interpersonálneho vnímania, sebaspoznávanie a poznávanie iných (v oblasti názorov, postojov, hodnôt 
a záľub)
Kariérne poradenstvo 1/2012, 2/2014 a 5/2014 absolvovalo 39 žiakov
Poradňa pre voľbu povolania: psychodiagnostika a poradenstvo pre 55 žiakov

Individuálna a skupinová práca so žiakmi 
SOŠ

žiaci
(253) 

pedagógovia
(99)

ZS a LR
(20) so žiakmi (63%)

s pedagógmi (24,5%)

s rodičmi žiakov (6,5%)

s úsekom ZS a LR (5%)

iné (1%)



Skupinové poradenstvo „Legislatívne úpravy zametané na občanov so 
zdravotným postihnutím“ 

ÚPSVaR Nitra 2/2014 2 skupiny 32 UoZ
ÚPSVaR Holíč 5/2014 1 skupina 15 UoZ
ÚPSVaR Senica 5/2014 2 skupiny 26 UoZ
ÚPSVaR Šaštín/Stráže 5/2014 1 skupina 14 UoZ
ÚPSVaR Trnava 5/2014 2 skupiny 46 UoZ
ÚPSVaR Levice 6/2014 2 skupiny 31 UoZ
ÚPSVaR Šahy 6/2014 1 skupina 18 UoZ
ÚPSVaR Želiezovce 6/2014 1 skupina 18 UoZ
ÚPSVaR Levice 8/2014 2 skupiny 28 UoZ
ÚPSVaR Šahy 9/2014 1 skupina 12 UoZ
ÚPSVaR Želiezovce 9/2014 1 skupina 20 UoZ

Individuálne poradenstvo pre UoZ
ÚPSVaR Bratislava (125 UoZ)
ÚPSVaR Malacky (mesačná periodicita) a ÚPSVaR Pezinok (23 UoZ) 

Spolupráca s úradmi práce, sociálnych vecí  
a rodiny



➢ Profesia days 2014 v Bratislave (5. – 6.3.2014)
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so 

zdravotným  postihnutím  spolu 84 účastníkom veľtrhu zamerané na oblasť legislatívy, 
trhu práce, podporovaného zamestnávania,  získania kompenzácií  

➢JOB Expo 2014 v Nitre (29. – 30.4.2014) 
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so zdravotným  

postihnutím  spolu 108 účastníkom veľtrhu zamerané na oblasť legislatívy, trhu práce, 
podporovaného zamestnávania,  získania kompenzácií  

➢JOB FORUM 2014 v Trenčíne (20. – 21.11.2014) 
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so zdravotným  

postihnutím  spolu 92 účastníkom veľtrhu
– v rámci sprievodného programu prednášky na tému: 

„Legislatíva a občan so zdravotným postihnutím“
„Ako uspieť na pracovnom pohovore“  

Veľtrhy práce 



Veľtrh práce – poradenstvo 



Klienti CSPR  



Klienti CSPR  



Klienti CSPR  



Andrea Kozová, Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Bratislava máj 2015 

Ďakujem za pozornosť 
a prajem pekný deň


