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Hlavné činnosti

Posúdenie zostatkového 
pracovného potenciálu 

Poskytovanie odborného a 
kariérneho poradenstva 

Aktivity vedúce k zvýšeniu 
atraktivity  na trhu práce



Posúdenie zostatkového pracovného potenciálu 
zahŕňa

➢ posúdenie 

▪ psychických a osobnostných (psychodiagnostika)

▪ fyzických (ISERNHAGEN)

▪ a zdravotných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti 

➢ posúdenie zvládania záťažových situácií

➢ pracovnú rehabilitáciu (pracovné návyky, zručnosti, schopnosti)



Poskytovanie odborného a kariérneho poradenstva 
obsahuje

➢ 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  



Aktivity vedúce k zvýšeniu atraktivity  na trhu práce
umožňujú

➢ sebaspoznávanie, sebahodnotenie, sebaprezentácia

➢ identifikáciu a rozvoj sociálnych a komunikačných zručností 

➢ tréning práce s PC 

➢ identifikáciu a mapovanie mäkkých zručností relevantných pre trh práce 

➢ zosúladenie vlastných predstáv a reality pracovného trhu 

➢ prebratie zodpovednosti za svoju existenciu
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Klienti CSPR v roku 2019

297 klientov so ZP   (z toho 209 novoprijatých) 

ženy: 144 klientov (48%)   

muži: 153 klientov (52%)

do 25 rokov: 36 klientov   (12%)

do 45 rokov: 143 klientov   (48%)

nad 45 rokov: 118 klientov (40%)
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Klienti CSPR v roku 2019
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Spolupráca s ÚPSVaR

UPSVaR Prešov            (1/2019) 

workshop pre zamestnancov odborného poradenstva                 
(17 účastníkov)

Možnosti spolupráce a metódy práce pri zamestnávaní občanov 
so ZP 

JOBEXPO 2019   Nitra   (4/2019)

Poskytnuté odborné  poradenstvo a konzultácie  115 účastníkom 
veľtrhu práce 



Spolupráca s ÚPSVaR

Trh práce a legislatíva pre občanov so ZP  

2/2019 UPSVaR Prešov 48 UoZ (2 skupiny)

2/2019 UPSVaR Sabinov 19 UoZ (1 skupina) 

10/2019 UPSVaR Prešov 16 UoZ (1 skupiny)

10/2019 UPSVaR Sabinov 13 UoZ (1 skupina) 

12/2019 UPSVaR Žiar nad Hronom 10 UoZ (1 skupina) 

12/2020 UPSVaR Banská Štiavnica 19 UoZ (1 skupina)

Aktívna spolupráca prebiehala na mesačnej báze s ÚPSVaR v Bratislave a                  
v Malackách                        



Spolupráca s ÚPSVaR (HRC - hodnotiace a rozvojové centrum)

2/2019 absolvované 3 dňové školenie                                          
(3 pracovníci CSPR + 8 pracovníkov ÚPSvaR zo Senice, Nitry a 
Galanty) 

HRC v podmienkach CSPR 

11.3.2020 3 klienti  

18.3.2020 7 klientov

28.3.2020 7 UoZ (v spolupráci s ÚPSVaR v Bratislave 

27.6.2020 7 klientov (v spolupráci s ÚPSVaR v Pezinku) 



Spolupráca s DSS Kampino
posudzovanie zostatkového pracovného potenciálu 

3-6/2019  aktivizácia klientov podporovaného bývania

10 stretnutí (zapojení aj ďalší naši 4 klienti) 

Cieľ: hodnotenie pripravenosti na pracovný trh, tréning sociálnych a 
komunikačných zručnosti, posudzovanie samostatnosti pri práci, adaptácia v 
pracovnom kolektíve, overovanie zručností jemnej a hrubej motoriky, 
pochopenie inštrukcie a zvládnutý výkon, schopnosť riešenia problému, 
dochádzka do práce, posúdenie vhodnosti práce s pracovným asistentom 

9-12/2019 pracovná rehabilitácia našej klientky ako dobrovoľníčky 
zariadenia sociálnych služieb v činnosti opatrovateľka



Výpomoc so srdcom-projekt pracovného portálu 

Spolupráca so zamestnávateľom Curadent Slovensko (od 8/2019) 

Cieľ: 

Overenie pozitív asistenta pracovného začlenenia  

Priebeh:

• Príprava nových zamestnancov v priestoroch CSPR

• Asistencia pri pracovnom začlenení (zapojených 5 interných  
zamestnancov) 

Výsledok:

3 klienti zamestnaní na otvorenom trhu práce v Bratislave, v Nitre a v 
Piešťanoch, plánovanie ďalších v Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach  



Výpomoc so srdcom  (workshop, poradenstvo)

2/2019 Prešov (workshop v o.z. Barlička)

3/2019 Bratislava (poradenstvo v rámci Profesia days)

5/2019 Žilina (poradenstvo v rámci Profesia days) 

5/2019 Bratislava (workshop v Profesia)

9/2019 Košice (workshop a poradenstvo na Profesia days) 

11/2019 Banská Bystrica (workshop v Alternatíva – centrum 
nezávislého života n.o.) 

Cieľ: prezentácia možností podpory pracovného uplatnenia ľudí so ZP,  
príklady dobrej praxe



Skupinové aktivity (zamerané na aktivizáciu a motiváciu)

1. deň sebaspoznávanie, sebahodnotenie, práca so stresom

2. deň orientácia na trhu práce

3. deň legislatíva zamestnávania občanov so ZP 

4/2019 18 účastníkov

6/2019 17 účastníkov

10/2019 19 účastníkov



Skupinové aktivity (prepojenie sociálnej RHB a fyzioterapie)

„Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba“

interaktívne stretnutia zamerané na témy: dobrovoľníctvo, 
triedenie odpadu, posilňovanie kognitívnych schopností, 
plánovanie času, aktuálny trh práce, dôležitosť fyzického pohybu, 
nordic walking

7/8 2020 19 stretnutí 17 klientov



Pracovná rehabilitácia 

Posudzovanie a tréning pracovných zručností, schopností a 
návykov pri konkrétnych pracovných činnostiach 

Interiér: 

• práca s drevom, drôtom, textilom, papierom a s rôznymi 
prírodnými materiálmi (63 klientov)

• tréning zručností s PC (28 klientov)

Exteriér:

• pestovateľské práce - rastliny, pôda, náradie ( 27 klientov)    



Pracovné uplatnenie klientov CSPR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet 

klientov
166 191 266 232 229 248 215 245 297

Novo 

evidovaní
110 110 183 147 150 168 146 148 209

Dlhodobá 

spolupráca 151 169 208 184 197 213 178 200 237

Pracovné 

uplatnenie
46

(30%)

45

(27%)

75

(36%)

90*

82

(45%)

98*

85 

(43%)

114*

118

(55%)

139*

91

(51%)

133*

100

(50%)

126*

109

(46%)

136*



„Minulosť už nezmeníte, avšak budúcnosť stále 
máte vo svojej moci“ 

Mgr. Andrea Kozová 


