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Predmet činnosti CSPRPredmet činnosti CSPR

Posúdenie zostatkového pracovného potenciálu

Poskytovanie odborného a kariérneho poradenstva 

Aktivity vedúce k zvýšeniu atraktivity na trhu práce



Zostatkový 
pracovný 
potenciál

Zostatkový 
pracovný 
potenciál

 Posúdenie 

 psychických a osobnostných (psychodiagnostika)

 fyzických (ISERNHAGEN)

 a zdravotných predpokladov pre výkon pracovnej 
činnosti 

 Posúdenie zvládania záťažových situácií

 Pracovná rehabilitácia (pracovné návyky, 
zručnosti, schopnosti)

 Posúdenie 

 psychických a osobnostných (psychodiagnostika)

 fyzických (ISERNHAGEN)

 a zdravotných predpokladov pre výkon pracovnej 
činnosti 

 Posúdenie zvládania záťažových situácií

 Pracovná rehabilitácia (pracovné návyky, 
zručnosti, schopnosti)



Odborné  a 
kariérne 
poradenstvo

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  

 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

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 

 Prebratie zodpovednosti za svoju rozhodnutia

 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 

 Prebratie zodpovednosti za svoju rozhodnutia



Poradia 
vám 

Pracovný 
poradca

Pracovný 
terapeut

Psychológ

Posudkový 
lekár

Fyzio
terapeut

Pracovník 
sociálnej 

rehabilitácie



Klienti 2021 (155 z toho novoprijatých 98)Klienti 2021 (155 z toho novoprijatých 98)

Veková štruktúraVeková štruktúra

do 25 rokov 25 - 45 rokov nad 45 rokov

Druh zdravotného postihnutiaDruh zdravotného postihnutia

viacnásobné psychické telesné mentálne

organické zmyslové bez postihu

16

59

80

10

12

9

34

80



Klienti 2021 (poradenské služby)Klienti 2021 (poradenské služby)

Pracovné a 
kariérne 
poradenstvo 50%

Poradenstvo v oblasti 
kompenzácií 64%

Fyzioterapia 14%

Pracovná 
psychológia 14%

Sociálna 
rehabilitácia a 
poradenstvo 19%

Poradenstvo v 
oblasti invalidity 19%

Poradenstvo v 
oblasti invalidity a 
kompenzácií 17%

Lekár 3%



Pracovná 
rehabilitácia
Pracovná 
rehabilitácia

 Posudzovanie a tréning pracovných zručností, 
schopností a návykov pri konkrétnych pracovných 
činnostiach v dielni CSPR

 Hodnotenie modelových činností

 Posúdenie osobnostných predpokladov pri výkone 
práce

Interiér: 

 práca s drevom, drôtom, textilom, papierom a s 
rôznymi prírodnými materiálmi

Exteriér:

 pestovateľské práce - rastliny, pôda, náradie

Absolvovalo 43 klientov

 Posudzovanie a tréning pracovných zručností, 
schopností a návykov pri konkrétnych pracovných 
činnostiach v dielni CSPR

 Hodnotenie modelových činností

 Posúdenie osobnostných predpokladov pri výkone 
práce

Interiér: 

 práca s drevom, drôtom, textilom, papierom a s 
rôznymi prírodnými materiálmi

Exteriér:

 pestovateľské práce - rastliny, pôda, náradie

Absolvovalo 43 klientov

Tréning práce s PC 

Počet klientov: 17

Počet stretnutí: 117

Cieľ: komunikácia so 
zamestnávateľom,                  
základná znalosť práce s 
internetom, wordom, excelom
a emailová komunikácia  

Tréning práce s PC 

Počet klientov: 17

Počet stretnutí: 117

Cieľ: komunikácia so 
zamestnávateľom,                  
základná znalosť práce s 
internetom, wordom, excelom
a emailová komunikácia  



Sociálna 
rehabilitácia
Sociálna 
rehabilitácia

Témy skupinových aktivít 

 Sociálna komunikácia a senzitivita 

 Podpora kognitívnych funkcií

 Správanie a sebareflexia 

 Finančná gramotnosť 

21 stretnutí sa zúčastnilo 17 klientov

Témy skupinových aktivít 

 Sociálna komunikácia a senzitivita 

 Podpora kognitívnych funkcií

 Správanie a sebareflexia 

 Finančná gramotnosť 

21 stretnutí sa zúčastnilo 17 klientov
Cieľ:

aktivizácia klienta

sebaspoznávacie a 
sebarozvojové aktivity, 

tréning komunikačných a 
sociálnych zručností ,

definovanie a rozvoj 
vnútorných zdrojov,  

identifikácia svojho 
rozvojového potenciálu

Cieľ:

aktivizácia klienta

sebaspoznávacie a 
sebarozvojové aktivity, 

tréning komunikačných a 
sociálnych zručností ,

definovanie a rozvoj 
vnútorných zdrojov,  

identifikácia svojho 
rozvojového potenciálu

Motivačný kurz (trojdňové vzdelávanie v témach)

 Legislatíva spojená so zamestnávaním ľudí so 
znevýhodnením

 Sebaprezentácia na trhu práce, hľadanie zdrojov, 
komunikácia so zamestnávateľom, úspešný nástup 

 Zvládanie stresu v bežných životných situáciách, 
verbálna a neverbálna komunikácia

Piatich kurzov sa zúčastnilo 26 klientov

Motivačný kurz (trojdňové vzdelávanie v témach)

 Legislatíva spojená so zamestnávaním ľudí so 
znevýhodnením

 Sebaprezentácia na trhu práce, hľadanie zdrojov, 
komunikácia so zamestnávateľom, úspešný nástup 

 Zvládanie stresu v bežných životných situáciách, 
verbálna a neverbálna komunikácia

Piatich kurzov sa zúčastnilo 26 klientov



Liečebná 
rehabilitácia
Liečebná 
rehabilitácia

Výkony liečebnej rehabilitácie (elektroliečba, 
magnetoterapia, liečba ultrazvukom, lavaterm, bemer
terapia...) absolvovalo  9 klientov  

Pohybové aktivity (v interiéri alebo v exteriéri, 
prevažne skupinovo)                                                             
10 stretnutí absolvovalo 8 klientov

 Interiér (kondičné cvičenia na stacionárnom bicykli 
a bežiacom páse, cviky s vlastnou váhou tela a 
stabilizačné cvičenia s balančnými pomôckami) 

 Exteriér (Nordic walking – upevňuje fyzickú aj 
psychickú kondíciu, paličky odľahčujú a 
podopierajú telo, rozvíja sa koordinácia ruka-noha, 
čo má pozitívny vplyv na činnosť mozgu, zlepšuje 
sa sebavnímanie a pozitívne nastavenie) 

Výkony liečebnej rehabilitácie (elektroliečba, 
magnetoterapia, liečba ultrazvukom, lavaterm, bemer
terapia...) absolvovalo  9 klientov  

Pohybové aktivity (v interiéri alebo v exteriéri, 
prevažne skupinovo)                                                             
10 stretnutí absolvovalo 8 klientov

 Interiér (kondičné cvičenia na stacionárnom bicykli 
a bežiacom páse, cviky s vlastnou váhou tela a 
stabilizačné cvičenia s balančnými pomôckami) 

 Exteriér (Nordic walking – upevňuje fyzickú aj 
psychickú kondíciu, paličky odľahčujú a 
podopierajú telo, rozvíja sa koordinácia ruka-noha, 
čo má pozitívny vplyv na činnosť mozgu, zlepšuje 
sa sebavnímanie a pozitívne nastavenie) 

Služby fyzioterapeuta využilo 53 
klientov

Cieľ: aktivizácia klienta, obnova 
poškodených telesných 
štruktúra, zlepšenie kondície a 
smerovanie k zdravému štýlu 
života 

Konzultáciu s posudkovým 
lekárom absolvovalo                 
23 klientov 

Služby fyzioterapeuta využilo 53 
klientov

Cieľ: aktivizácia klienta, obnova 
poškodených telesných 
štruktúra, zlepšenie kondície a 
smerovanie k zdravému štýlu 
života 

Konzultáciu s posudkovým 
lekárom absolvovalo                 
23 klientov 



Letné aktivity 
2021
„Spoznaj silu slova“

Letné aktivity 
2021
„Spoznaj silu slova“

Aktivity a témy: 

 Význam slov etika, rétorika, kritika, komunikácia a 
správanie 

 Neverbálna komunikácia

 Asertivita

 Pochvala a kritika

 Kreatívna tvorba – maľovanie na tašky, tričká, 
farbami na textil s rôznou tématikou

 Návštevy kultúrnych podujatí a výstav 

 Vychádzky do prírody a spoznávanie histórie

 Plavba loďou na Devín  

Aktivity a témy: 

 Význam slov etika, rétorika, kritika, komunikácia a 
správanie 

 Neverbálna komunikácia

 Asertivita

 Pochvala a kritika

 Kreatívna tvorba – maľovanie na tašky, tričká, 
farbami na textil s rôznou tématikou

 Návštevy kultúrnych podujatí a výstav 

 Vychádzky do prírody a spoznávanie histórie

 Plavba loďou na Devín  

Cieľ: prepojenie liečebnej a 
sociálnej rehabilitácie

7/2021                                    
počet stretnutí: 9                         
počet klientov:  19

8/2021                                    
počet stretnutí: 4                         
počet klientov:  14

Cieľ: prepojenie liečebnej a 
sociálnej rehabilitácie

7/2021                                    
počet stretnutí: 9                         
počet klientov:  19

8/2021                                    
počet stretnutí: 4                         
počet klientov:  14



Spolupráca s 
Gaudeamus
9-12/2021

Spolupráca s 
Gaudeamus
9-12/2021

Aktivity a činnosti 

 Posúdenie výkonu pracovnej činnosti z pohľadu 
posudkového lekára

 Posúdenie začlenenia do pracovného procesu a 
tréning pracovných zručností, schopností a 
návykov pri konkrétnych pracovných činnostiach

 Posúdenie osobnostných predpokladov a 
nastavenia na prácu 

 Zisťovanie motivácie a pripravenosti na zmenu 

 Tvorba životopisu a orientácia sa na trhu práce

 Definovanie a pomoc pri hľadaní vhodného 
pracovného miesta

Aktivity a činnosti 

 Posúdenie výkonu pracovnej činnosti z pohľadu 
posudkového lekára

 Posúdenie začlenenia do pracovného procesu a 
tréning pracovných zručností, schopností a 
návykov pri konkrétnych pracovných činnostiach

 Posúdenie osobnostných predpokladov a 
nastavenia na prácu 

 Zisťovanie motivácie a pripravenosti na zmenu 

 Tvorba životopisu a orientácia sa na trhu práce

 Definovanie a pomoc pri hľadaní vhodného 
pracovného miesta

Cieľ: Zisťovanie zostatkového 
pracovného potenciálu          
8 klientov zariadenia 
sociálnych služieb 

Forma: Individuálne a 
skupinové aktivity

Cieľ: Zisťovanie zostatkového 
pracovného potenciálu          
8 klientov zariadenia 
sociálnych služieb 

Forma: Individuálne a 
skupinové aktivity



Spolupráca so 
zamestnávateľom
Spolupráca so 
zamestnávateľom

 Exkurzia na pracovisku a možnosť vidieť „veci 
zvnútra“ (15 klientov)

 Pohovor so zamestnávateľom 

 Sprevádzanie v začiatkoch pracovných činností 

 Úspešne zamestnaní 7 klienti  na rôznych 
pracovných pozíciách a v rôznych prevádzkach v 
rámci Bratislavy

 Poradenstvo pre zamestnávateľa s prijatím nových 
kolegov

 Exkurzia na pracovisku a možnosť vidieť „veci 
zvnútra“ (15 klientov)

 Pohovor so zamestnávateľom 

 Sprevádzanie v začiatkoch pracovných činností 

 Úspešne zamestnaní 7 klienti  na rôznych 
pracovných pozíciách a v rôznych prevádzkach v 
rámci Bratislavy

 Poradenstvo pre zamestnávateľa s prijatím nových 
kolegov



Nemôžeme vyriešiť 
problémy rovnakým 
myslením, aké sme mali, 
keď sme ich vytvorili

Nemôžeme vyriešiť 
problémy rovnakým 
myslením, aké sme mali, 
keď sme ich vytvorili

Albert Einstein Albert Einstein 


