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Činnosti CSPR 

Posúdenie zostatkového pracovného potenciálu 

Poskytovanie odborného a kariérneho poradenstva 

Aktivity vedúce k zvýšeniu atraktivity  na trhu práce



Zostatkový pracovný potenciál

► posúdenie psychických a osobnostných (psychodiagnostika)

fyzických (ISERNHAGEN)

zdravotných predpokladov pre výkon 

► posúdenie zvládania záťažových situácií

► pracovná rehabilitácia (návyky, zručnosti, schopnosti)



Odborné a kariérne poradenstvo 

posúdenie individuálnych predpokladov pre výkon pracovnej 
činnosti, identifikácia bariér a práca s nimi, psychologická 
podpora 

poradenstvo z hľadiska legislatívneho rámca v oblasti 
zamestnania, kompenzácií a priznania invalidity

sprostredkovanie komunikácie na pracovnom trhu  (v 
prípade potreby aj sprevádzanie)

motivačné a aktivizačné aktivity  



Zvýšenie atraktivity na trhu práce

sebaspoznávanie, sebahodnotenie, sebaprezentácia

identifikácia a rozvoj sociálnych a komunikačných zručností 

tréning práce s PC 

identifikácia a mapovanie mäkkých zručností relevantných 
pre trh práce 

zosúladenie vlastných predstáv a reality pracovného trhu 



Starostlivosť zabezpečujú

pracovný 
poradca

pracovník 
sociálnej 

rehabilitácie

posudkový 
lekár

pracovný 
terapeut

psychológ

fyzioterapeut
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Počet klientov (145)

z toho 76 novoprijatých 

ženy: 74 klientov (51%)   muži: 71 klientov (49%)

do 25 rokov: 14 klientov   (10%)

do 45 rokov: 69 klientov   (47%)

nad 45 rokov: 62 klientov (43%)



Druh zdravotného postihnutia 

telesné:  10 klientov (7%)

psychické: 32 klientov (22%)

mentálne: 13 klientov (9%)

organické: 8 klientov (5%)

zmyslové: 3 klientov(2%)

viacnásobné: 78 klientov(54%)
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Poradenské služby 

Pracovné a 
kariérne 

poradenstvo 41%

Sociálna RHB a 
poradenstvo 24%

Pracovná 
psychológia 20%

Fyzioterapia
13%

2%

Poradenstvo v 
oblasti 

kompenzácií 
56%

Poradenstvo pri
invalidite 16%

Poradenstvo
invalidita

+kompenzácie
28%



Pracovná rehabilitácia a PC 
Posudzovanie a tréning pracovných zručností, schopností a návykov 
pri konkrétnych pracovných činnostiach 

Interiér: 
práca s drevom, drôtom, textilom, papierom a s rôznymi prírodnými 
materiálmi (48 klientov)

tréning zručností s PC (9 klientov, 66 tréningových stretnutí)

Exteriér:
pestovateľské práce - rastliny, pôda, náradie ( 26 klientov)



Letné skupinové aktivity 7/8 2020

„OCHRANA A SPOZNÁVANIE PRÍRODY“

pohybovo-aktivizačné a relaxačné, 
vzdelávacie,                                    
motivačné,                                        
spoznávacie

19 stretnutí 

21 klientov  
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náročných  
situácií 

PSYCHO
zvládanie 

náročných  
situácií 

SOCIÁLNE 
poskytovanie a 

prijímanie podpory

SOCIÁLNE 
poskytovanie a 

prijímanie podpory

BIO
udržiavanie 

fyzickej 
kondície

BIO
udržiavanie 

fyzickej 
kondície



Cieľ: 

Získanie skúseností, hľadanie kompromisov a pozitív na 
otvorenom trhu práce

Priebeh:

práca so zamestnávateľom

príprava klienta v priestoroch CSPR

asistencia pri pracovnom začlenení



asistencia pracovného 
začlenenia



•Osamelá matka s 
dieťaťom

•Práca na 
polovičný úväzok 

•Prekonávanie 
bariér  (pred a po 
zamestnaní) 

•Osamelá matka s 
dieťaťom

•Práca na 
polovičný úväzok 

•Prekonávanie 
bariér  (pred a po 
zamestnaní) 

•3 klienti s rôznym 
postihnutím

•Manuál pre 
nových 
zamestnancov

•Práca s internými 
zamestnancami 

•Bratislava, Nitra a 
Piešťany

•3 klienti s rôznym 
postihnutím

•Manuál pre 
nových 
zamestnancov

•Práca s internými 
zamestnancami 

•Bratislava, Nitra a 
Piešťany

•Absolventka 
odborného učilišťa

•Vek: 27

•Pracovná 
skúsenosť: žiadna 

•Prechod od  
dobrovoľníctva k 
pracovnej zmluve

•Absolventka 
odborného učilišťa

•Vek: 27

•Pracovná 
skúsenosť: žiadna 

•Prechod od  
dobrovoľníctva k 
pracovnej zmluve



„Môžem povedať, že to bol jeden z najlepších krokov, aký 
sme mohli urobiť a veľmi ho odporúčam každej firme. Ľudia 
so zdravotným postihnutím sú za prácu veľmi vďační a dajú 

vám to aj úprimne pocítiť, sú veľmi nápomocní a radi sa učia.  
Noví kolegovia nám priniesli veľa dobrej nálady, iný pohľad 
na svet a tá pozitivita sa potom prenáša aj do rodinného 

života. „

Zástupkyňa spoločnosti Curadent Slovakia RNDr. Eva Jankovičová, PhD.    



Asistent pracovného začlenenia

► Pomoc zamestnávateľom pri spoznávaní limitov pracovníka so ZZ

► Hľadanie prienikov spolupráce a nastavenie podmienok úspešného výkonu pracovníka so 
ZZ

► Objektívne posúdenie adekvátneho výkonu

► Zníženie obáv z nového na oboch stranách, práca s predsudkami

► Otvorená komunikácia a okamžitá podpora pri riešení (zo začiatku zdanlivých) problémov

► Otváranie „nevypovedaných“ otázok

► Podpora pri spoznávaní vlastných limitov 

► Určovanie hraníc (zamestnávateľ aj zamestnanec)

► Zníženie miery tlaku a stresu v novom prostredí

► Zaučenie primeranou formou (pozná jazyk a limity toho zdravotne znevýhodneného)

► Zamestnávateľ aj zamestnanec má spojenca



Mgr. Andrea Kozová


