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Vyhodnotenie výsledkov činnosti 

úseku 
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za  rok 2013 



História CSPR – vznik 

o prestavba priestorov IPR sa uskutočnila v rámci podprojektu „Podpora                                       
systému sociálnej a pracovnej rehabilitácie pracovníkmi postihnutými                                         
pracovnými úrazmi a chorobami z povolania“ projektu „PHARE 
Zdokonalený systém ochrany práce na Slovensku“, a ktorého cieľom                                       
bola realizácia komplexnej rehabilitácie a prinavrátenie občanov                                    so 
zdravotným postihnutím na pracovný trh

o vytvorili sa priestorové a prevádzkové podmienky, vrátane 
personálneho zabezpečenia (bolo prístrojovo a materiálne vybavené 
pracovisko na ergoterpiu a pracovné testovanie a tréning základných zručností  
v štyroch oblastiach (papier, drevo, textil, kov), bol vybudovaný priestor na 
vstupné testovanie, pracovisko pre psychoterapiu a multifunkčný priestor pre 
krátkodobé semináre, školenia 

o novovytvorené Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie začalo poskytovať 
služby v januári 2003 s piatimi zamestnancami 

o služby sú orientované na občanov so zdravotným postihnutím v produktívnom veku, ktorí chcú a 
môžu pracovať 

o od roku 2008 poskytuje služby psychodiagnostiky a psychologického poradenstva pre potreby SOŠ 
pre žiakov s telesným postihnutím, vrátane kariérneho v poradni pre voľbu povolania 



História CSPR – prínos  

❑ v období 8/2006 – 7/2008 CSPR viedlo projekt financovaný z ESF „Podpora zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím znevýhodnených na trhu práce cestou informačno-poradenských služieb, pracovnej 
rehabilitácie a vzdelávania“. Pre klientov bolo realizované individuálne poradenstvo, diagnostikovanie 
zostatkového pracovného potenciálu, tréning pracovných zručností, motivačný kurz a rekvalifikačný kurz v 
oblasti počítačových zručností, ktorého sa zúčastnilo 17 uchádzačov o zamestnanie. Poskytované služby 
využilo 110 klientov, z toho 45 sa následne zamestnalo. 

❑ v roku 2009 sa CSPR bolo aktívne pri získaní licencie ISERNHAGEN na testovanie zostatkového pracovného 
potenciálu, ktoré podlieha prísnym licenčným pravidlám, vykonáva ho fyzioterapeut a spočíva v hodnotení 
výkonu klienta v autorom stanovených najčastejšie savyskytujúcich elementov fyzickej práce.  Testuje sa 
dva dni a klient absolvuje 29 určených a hodnotených úkonov v presne určenom poradí.                                         



História CSPR – práca s klientom 



CSPR v roku 2013 
sa svojou činnosťou zameralo na:

o poskytovanie odborných informačných a poradenských služieb v oblasti 
pracovného trhu,

o zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností občanov so 
zdravotným postihnutím v pracovnej oblasti,  

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

o zhodnotenie zostatkového pracovného potenciálu, psychologické posúdenie, 
poradenstvo a podporu pri zložitých životných situáciách akou je nepriaznivý zdravotný 
stav a nezamestnanosť, 

o s ohľadom na pracovný trh, tréning a hodnotenie jednoduchých pracovných 
zručností a záťaže v konkrétnych pracovných úlohách realizovaných v dielni CSPR,

o aktívnu spoluprácu s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri umiestňovaní 
uchádzačov o zamestnanie na aktuálnom trhu práce a v rámci poskytovania odborných 
poradenských služieb, 

o aktivity spojené s hľadaním si vhodného zamestnania



CSPR v roku 2013 
sa svojou činnosťou zameralo na:

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

o inak zdravotne znevýhodnených občanov,

o uchádzačov o zamestnanie so zdravotný postihnutím v evidencii 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, 

o zamestnávateľov, ktorí chcú a môžu zamestnať občanov so 
zdravotným postihnutím,

o organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou 
o občanov so zdravotným postihnutím (najmä ÚPSVaR, CHD, APZ, 
DSS, denné stacionáre a rehabilitačné strediská s poskytovaním 
sociálnych služieb, neziskové organizácie a združenia ...)



CSPR v roku 2013 
kontrahované úlohy zabezpečovalo 
prostredníctvom 8 pracovníkov: 

o sociálno-rehabilitačného pracovníka 

o psychológov (orientovaných na pracovnú a školskú psychológiu)   

o fyzioterapeuta

o posudkového lekára

o pracovného terapeuta

o pracovného poradcu

o administratívneho pracovníka 

Títo pracovníci v rámce spolupráce poskytovali klientom komplexnú

rehabilitačnú starostlivosť a to formou 

➢ individuálnou

➢ skupinovou 



Individuálna práca s klientom CSPR: 
(počet klientov v spolupráci 2013) 

v roku 2013 CSPR pracovalo celkovo 266 klientami

z toho bolo 183 novoprijatých

muži
(127)

ženy
(139)

POHLAVIE

nad 45 rokov 
(48%)

do 45 rokov 
(41%)

do 25 rokov 
(11%)

VEK



Individuálna práca s klientom CSPR: 
(celkový počet klientov 226) 

telesné 
(75)

psychické
(34)

mentálne
(15)

organické
(57)

zmyslové 
(35)

viacnásobné
(48)

druh zdravotného postihnutia

telesné (28%)

psychické (13%)

mentálne (6%)

organické (22%)

zmyslové (13%)

viacnásobné (18%)



Individuálna práca s klientom CSPR: 
výsledok starostlivosti 
zamestnanie získalo 90 klientov v dlhodobej starostlivosti (43%)  

Zamestnaní
(56)

Zamestnaní
pokračujú v 
spolupráci 

(34)

Ukončená
spolupráca

inak
(68)

zamestnaní -
ukončená
spolupráca

zamestnaní -
ostáva v
spolupráci

ukončená
spolupráca inak

58 
klientov

208 
klientov

dlhodobá
spolupráca

krátkodobé
poradenstvo

výsledok dlhodobej spolupráceporadenstvo



Pracovná rehabilitácia, príprava na prácu 
2013 (celkovo 56 klientov)

Práca s PC 
(24)

Práca s 
drevom, 
kovom, 

papierom, 
prír. 

materiálmi,
pestovateľské

práce
(32)

Zisťujeme a hodnotíme:
- úroveň pracovných schopností a zručností
- mieru kvality pracovnej činnosti  
- potenciál pracovného výkonu
- rozsah pracovných návykov 
- stupeň pracovnej spôsobilosti 

Sledujeme a trénujeme: 
- pracovný návyk a výkon 
- samostatnosť a schopnosť adaptácie
- spôsob vykonávaných činností
- motiváciu a vzťah
- stimulačné a aktivačné faktory 
- zabezpečenie hygieny a bezpečnosti pri práci



Pracovná rehabilitácia 



Individuálna a skupinová práca 
so žiakmi SOŠ

→ skupinové aktivity  

Adaptačná aktivita pre žiakov SOŠ pre žiakov s TP 10-11/2013
zameraná na efektívnu adaptácia v novom prostredí (škola, internát), venovaná rozličným názorom, postojom a 
hodnotám, zameraná na zblíženie žiakov menej formálnym spôsobom (16 žiakov, osem stretnutí) 
Intervenčná skupina 11/2013 (opakovaná podpora riešení výchovno-vzdelávacích problémov maturitnej triedy 
pre 9 žiakov)
Kariérne poradenstvo 3, 4, 5/2013 (4 stretnutia účastných spolu 40 žiakov)

žiaci 
(220) 

rodičia
(22) 

pedagógovia
(87)

zdravotný úsek
(36)

so žiakmi (58%)

s rodičmi žiakov (6%)

s pedagógmi (23%)

so sociálnym pracovníkom IPR (2%)

s úsekom ZS a LR (9%)

iné (2%)

→   individuálne psychologické konzultácie a poradenstvo (380)



Skupinová práca s klientom CSPR 
zameraná na praktické zručnosti  

Motivačno-poradenské aktivity (5 x) zamerané na sociálnu rehabilitáciu a podporujúce rozvoj 
motivácie k pracovnému začleneniu:
o poradenstvo v oblasti zamestnania (vyhľadávanie vhodných VPM, legislatívny rámec, prezentácia 

pred zamestnávateľom)
o nácvik jemných motorických zručností, kreativity, pozornosti a koncentrácie 
o aktivity cielené na podporovanie samostatnosti, asertívneho správania, zvládanie stresu
o rehabilitačné cvičenia, motiváciu k pohybu a zdravému životnému štýlu  

Trvanie  3-9 periodických stretnutí

2/2013 (5 klientov),  6/2013 (6 klientov), 7/2013 (5 klientov), 7-12/2013 (10 klientov) 8/2013 (6 klientov)

Práca s PC 
❖ získavanie praktických zručností a vedomostí pri práci s PC (word, základy excel, internet)
Organizované v blokoch na základe zručností klientov, celkovo 65 stretnutí, aktivizovaných 24 klientov 



Spolupráca s úradmi práce, sociálnych 
vecí a rodiny 
(28 skupinových stretnutí, 326 UoZ s ZP)

❖ legislatívne úpravy zamerané na občanov so zdravotným postihnutím 
(zákon o službách zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z.n.p., zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v z.n.p., zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v z.n.p., zákon č. 5/2004 Z.z. 
o službách nezamestnanosti v z.n.p.)

3/2013 UPSVaR Malacky 28 UoZ so ZP

4/2013 UPSVaR Žilina 35 UoZ so ZP

5,6/2013 UPSVaR Bratislava 43 UoZ so ZP

6/2013 UPSVaR Žilina 35 UoZ so ZP

8/2013 UPSVaR Považská Bystrica 31 UoZ so ZP (trojdňová aktivita)

9/2013 UPSVaR Partizánske 57 UoZ so ZP

9/2013 UPSVaR Bánovce n/Bebr. 63 UoZ so ZP

11/2013 UPSVaR Rožňava 34 UoZ so ZP

4-11/2013 individuálne poradenstvo v priestoroch ÚPSVAR v Malackách (20 UoZ so ZP) 

10/2013 „Kontraktačný deň“ ÚPSVAR v Nitre (poradenstvo pre 18 UoZ so ZP) 



Veľtrhy práce 

➢ Veľtrh práce Job Expo 2013
Nitra
18. – 19.4.2013 
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so zdravotným  postihnutím  

spolu 72 účastníkom veľtrhu zamerané na oblasť legislatívy, trhu práce, podporovaného 
zamestnávania, získania kompenzácií  

➢ Veľtrh práce a vzdelávania JOB FORUM 2013 a prezentácia stredných škôl Stredoškolák
Trenčín
14. – 15.11.2013 
– poskytnuté odborné poradenské služby zamerané na občanov so zdravotným  postihnutím  

spolu 26 účastníkom veľtrhu
– propagácia SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím
– seminárov a následných diskusií sa v rámci sprievodného programu  na témy „Možnosti 

pomoci štátu občanom  so zdravotným postihnutím“ a „Pravidlá úspechu pri hľadaní zamestnania“  sa 
zúčastnilo 52 účastníkov veľtrhu



Výrobky našich klientov



Ďakujem za pozornosť 
a 

prajem príjemný deň

Mgr. Andrea Kozová máj 2014


