
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  máj  2011 
 

  
 
 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 07.06.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14.06.2011 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
na nájom nebytového priestoru na Heydukovej ulici č. 25, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Michaela Malinová 
vedúca majetkového referátu  
odd. majetkového a investičného 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- informatívna kópia z mapy 
- informácia o Agentúre....  

 
 
  
 
 
 
 



 
    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
v súlade s ustanovením § 9a ods. ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, nájom nebytového 
priestoru –  4  kancelárie  a  priestor  vrátnice,   vo  výmere  81, 25 m2,  nachádzajúce  sa na 
prízemí domovej nehnuteľnosti súpisné číslo 2217, postavenej na pozemku parc. č. 8491/2, na 
Heydukovej ulici č. 25 v Bratislave, zapísaná na liste vlastníctva č. 5787, v katastrálnom území 
Staré Mesto, pre  Agentúru  podporovaného  zamestnávania n.o.,  so  sídlom  Heydukova 
č. 14, 811 08 Bratislava, IČO: 31 821 316.  
 
Nájom nebytového priestoru sa schvaľuje s týmito podmienkami: 
  
1)  nájomné v sadzbe:  16,60 Eur/m²/rok 
2) doba nájmu: určitá od 1.7.2011 - 31.12.2014 
3) účel nájmu:  poskytovanie služieb špecializovaného sociálneho poradenstva, služieb  

podporovaného zamestnávania a služieb v oblasti vzdelávania a pracovisko               
chráneného zamestnávania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                             
 
 
 
 
 
 
 



D  ô v o d  o v á      s  p  r  á  v a 
 
 
   Agentúra podporovaného zamestnávania n.o., so sídlom na Heydukovej ulici č. 14 
v Bratislave, žiadala Mestskú časť Bratislava – Staré Mesto o  prenájom  nebytového  priestoru,  
a to 4 kancelárií ( kancelária – 20, 15 m², kancelária – 17, 60 m², kancelária – 17, 37 m², 
kancelária – 19, 75 m² ) a priestoru vrátnice ( vrátnica – 6, 38 m² ), spolu o výmere 81, 25 m2, 
nachádzajúcich sa na prízemí v domovej nehnuteľnosti na ulici Heydukova č. 25, súpisné číslo 
2217, na pozemku parc. č. 8491/2, zapísaná na liste vlastníctva č. 5787, katastrálne územie 
Staré Mesto.  
 
   Nájom predmetného nebytového priestoru sa predkladá na schválenie v súlade s ustanovením 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu účelu nájmu zameraný na pomoc občanom. 
 
    Predmetný nebytový priestor bude užívať nezisková organizácia na účel poskytovania 
služieb špecializovaného sociálneho poradenstva, služieb podporovaného zamestnávania, ako 
aj poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnanosti pre občanov znevýhodnených na trhu 
práce, občanov sociálne odkázaných, prednostne pre občanov so zdravotným postihnutím a 
dlhodobo nezamestnaných, s cieľom uľahčiť im získanie zamestnania a jeho udržanie. 
Nezisková organizácia bude občanom poskytovať zároveň aj služby v oblasti vzdelávania, 
výchovy a telesnej kultúry.   
 
     Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vytvára na Heydukovej 25 Komunitné centrum 
sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré bude poskytovať služby 
nielen obyvateľom našej mestskej časti. Súčasťou komunitného centra bude tiež poskytovanie 
terénnej opatrovateľskej služby, ktorá doteraz pôsobila na Medenej ulici. 
 
    Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu materiál prerokovala dňa 25.5.2011 a 
odporúča zastupiteľstvu materiál schváliť. 
     
     Pri nájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje miestne 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (§ 9a  písm. 9 písm. c) zákona ). 
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[Zadajte text] 
 

 
 
 

AGENTÚRA PODPOROVANÉHO ZAMESTNÁVANIA n.o. 
BRATISLAVA 

 
 
 
 
 
 

 
 

Heydukova 14, 811 08 Bratislava 
www.apzba.sk 

zahorcova@changenet.sk,apzno@changenet.sk 
02/ 52 73 36 76 
0905 785 200 
0905 785 201 
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Agentúra podporovaného zamestnávania n.o., Bratislava 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
O nás:  
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o./APZ n.o./ vznikla v roku 1999 zaregistrovaním 
na KÚ v Bratislave ako nezisková verejnoprospešná organizácia, ktorá poskytuje sociálne 
služby a sociálne poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím a inak znevýhodneným 
osobám. Naším cieľom je podpora a rozvoj potenciálu klienta a jeho  prostredia, tak aby nebol 
v hmotnej a sociálnej núdzi, aby mal zabezpečené možnosti na kvalitný život.  
  
Naším cieľom je podporiť ekonomickú nezávislosť sociálne znevýhodneného občana formou 
podpory jeho zamestnania v chránenej dielni alebo na otvorenom trhu práce. 
 
V  spolupráci s miestnou správou, verejnou správou, zamestnávateľmi a ostatnými subjektmi 
v regióne sa snažíme nachádzať riešenia pre primerané bývanie a zamestnanie občana, 
chceme prispievať k zvyšovaniu verejnej informovanosti o problematike sociálne a zdravotne 
znevýhodnených občanov v regióne mesta Bratislavy, z hľadiska nášho pôsobenia hlavne na 
území Starého mesta Bratislavy. 
 
Získané skúsenosti šírime formou vzdelávacích programov, formou zriaďovania modelových 
služieb a aktivít/ Kaviareň Radnička , komunitné centrum Podporný kruh v Pezinku, chránená 
dielňa Požiarnik v Pezinku, Podporný kruh v Bratislave - Dúbravke a Poradenské centrum na 
Heydukovej  ul. č. 14/ 
 
Kontaktné údaje: 
Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. 
Adresa a sídlo: Heydukova 14, 811 08 Bratislava 
IČO: 318 213 16   DIČ:2021490746 
Tel/fax: 02/ 52 73 36 76 
www.apzba.sk 
e mail: apzno@changenet.sk, zahorcova@changenet.sk 
štatutárny zástupca: PhDr. Viera Záhorcová, PhD 
Registračné číslo : OVVS/99/1082/16-NO, poskytovanie 
všeobecne - prospešných služieb, deň vzniku 28.12.1999 
 
Služby, ktoré poskytujeme:  
• Základné sociálne poradenstvo a sociálna prevencia - 

evidenčné číslo registrácie a povolenia BSK 18/2008 
• Špecializované sociálne poradenstvo - udelenie akreditácie na odbornú činnosť- 

špecializované sociálne poradenstvo pre klientov so zdravotným postihnutím podľa 
Zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách, pre klientov pripravujúcich sa na 
pracovné začlenenie, číslo spisu: 11959/2009-I/20, právoplatnosť dňa 15.4.2010  

• Služba podporovaného zamestnávania - povolenie na činnosť Agentúry 
podporovaného zamestnávania č. 3203/2004-OOS, Bratislava 26.3.2004, povolenie 
vydalo ÚPSVR 

• Psychologické poradenstvo a konzultácie – garant PhDr. Viera Záhorcová, PhD – 
klinický psychológ, Osvedčenie č.305/97o oprávnení vykonávať psychologickú 



[Zadajte text] 
 

činnosť od Slovenskej komory psychológov podľa § 2, ods.2 zákona NR SR 
č.199/1994 o psychologickej činnosti a SKP 

Cieľová skupina:  
 
Vertikálne hľadisko pri definovaní cieľovej skupiny 
Špecializované sociálne poradenstvo  

� pre klienta so ZP žijúceho v rodine, alebo v sociálnej službe,  
� pre klienta pripravujúceho sa na pracovné začlenenie formou chránenej dielne 

alebo podporovaného zamestnania, 
� pre klienta adaptujúceho sa na zamestnanie v komunikácii s trhom práce 

a v kontexte so sociálnou adaptáciou, komunikáciou. 
 
Horizontálne hľadisko pri definovaní cieľovej skupiny 
Poskytované pre klienta so zdravotným postihnutím 

� Zrakovým          5% 
� Sluchovým         5% 
� Mentálnym        50% 
� Telesným         5 % 
� Duševným / psychiatrickým                           20% 
� S poruchami správania a autizmom                           5% 
� Kombinovaným         5% 
� Ťažkým kombinovaným ZP                  5% 

 
 
Hľadisko z pohľadu vyhľadávania poradenstva:  
Klienti našej cieľovej skupiny vyhľadávajú našu APZ n.o. rôznym spôsobom: 
• z vlastného záujmu - aktívne sa angažujú pri hľadaní vhodného zariadenia alebo 

poradcu, pričom často ide o klientov, ktorí nie sú schopní sami riešiť svoje problémy 
vyplývajúce zo zdravotného postihnutia a jeho sociálnych dôsledkov, a nie sú schopní 
sami hľadať riešenia pre zlepšenie svojej životnej situácie, ani riešiť konkrétne 
problémy 

 
• sú k nám odoslaní, resp. privedení svojimi partnermi, rodičmi či inými autoritami. 

Pred samotnou prácou v poradenskom procese s klientom sa kontaktujeme 
s iniciátorom kontaktu, ktorý referuje o základnom probléme a poskytuje poradcovi 
svoju charakteristiku problému a budúceho klienta. Následne sa snažíme zapojiť do 
procesu klienta a motivovať ho k spolupráci a k aktívnemu riešeniu problémov.  

 
• špecifickou skupinou sú klienti, ktorí do poradne prichádzajú po odporúčaní rôznymi 

zariadeniami a inštitúciami, pričom spolupracujeme najmä s mestskými časťami, 
s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, oddeleniami sociálnych vecí a služieb 
zamestnanosti, školskými a inými vzdelávacími zariadeniami. Naša spolupráca je 
v záujme klienta, ktorý nie je schopný sám riešiť svoju životnú sociálnu situáciu 
a potrebuje poradenstvo a vedenie smerom k začleneniu. 

 
 
 
 
 



[Zadajte text] 
 

 
 
Ciele poskytovaného špecializovaného poradenstva 

 
Cieľom našej práce  je zlepšenie kvality života cieľovej skupiny občanov so zdravotným 

postihnutím a inak znevýhodnených občanov, podpora pri dosahovaní nezávislosti, osobnostný 
rast a riešenie potrieb človeka v núdzi, zabezpečenie jeho duševného a fyzického zdravia, 
mobilizácia "zdravých" zdrojov prirodzeného prostredia klienta. 

 
Špecifickým cieľom z hľadiska nášho zámeru je podpora interpersonálnych zručností, vzťahu 
k práci a motivácia k práci, podpora miery a stupňa zodpovednosti, schopností spolupracovať 
a byť súčasťou tímu, podpora tvorivosti a schopnosti produkovať kvalitu. 
Vzhľadom k tomu, že objektom nášho poradenstva je klient so zdravotným postihnutím, 
naším cieľom je riešenie a vedenie klienta k dosahovaniu optimálnej úrovne v oblasti:  
 
• Mobility/ kompenzačné pomôcky a ich používanie/ 
• Sociálnych zručností / socializácia a aktivity v komunite/ 
• Komunikačných zručností / prístupnosť ku komunite, práci, aktivitám/ 
• Interpersonálnych zručností / vzťahy, sieťovanie a presadenie sa v komunite/ 

 
Hlavným cieľom je podpora klienta so zdravotným postihnutím na ceste k nezávislosti 
a k zvyšovaniu zamestnateľnosti. 
 
 
Metódy poskytovaného sociálneho poradenstva 
 
Využívame poradenstvo s:  
• dynamickým prístupom: 
Snažíme sa pracovať s intrapsychickými silami klienta, posilňovať jeho motiváciu 
mobilizovať svoje  schopnosti pre objavenie a pochopenie nevedomých obsahov. 
• behaviorálnymi prístupom 
ktorý je založený na predpoklade, že každé správanie je výsledkom toho, čo sa človek v 
živote naučil alebo nenaučil. Pracujeme technikami ako napríklad: podmieňovanie, 
posilňovanie, nácvik, tréning, modelovanie, inštruovanie, presviedčanie a pod. 
• experienciálnym prístupom 
tento prístup vychádza z toho, že vnímame človeka ako aktívnu bytosť s potenciálom k 
ďalšiemu rastu, a preto sa nesústreďujeme na odstránenie symptómov, či rekonštrukciu 
osobnosti podľa cieľov poradcu, ale zameriavame sa na dosiahnutie vyššieho stavu 
vedomia, uvedomenie si svojich možností a získavanie schopností, ktoré napomáhajú 
k využívaniu týchto možností. 

 
Hlavné metódy využívané pri našej práci: 
1. Rozhovor informačný a hĺbkový 
V rámci rozhovoru sa okrem samotného klienta zameriavame aj na ďalšie styčné osoby 
a širšie okolie (komunitu, s ktorou klient prichádza do styku, a ktorá ho ovplyvňuje).  
 
Cieľové skupiny rozhovoru je možné rozdeliť na: 
- klienta 
- jeho rodinu 



[Zadajte text] 
 

- ostatnú širšiu komunitu (sem možno zaradiť učiteľov, vychovávateľov, osobných asistentov, 
priateľov a pod.) 
 
Zapojenie príbuzných a ďalších zástupcov širšej komunity klienta sa realizuje podľa ich 
relevantnosti (či už priamo formulovanej, alebo nepriamo vyplývajúcej z rozhovoru 
s klientom alebo s inou osobou, ktorá klienta priviedla). V každom prípade sú do práce 
s klientom  zapojení ľudia, ktorým na zlepšení situácie klienta záleží a môžu mu v jeho 
situácii pomôcť a poskytnúť mu potrebnú podporu. V niektorých prípadoch je však aj 
potrebné (a to sa týka najmä rodičov) príbuzných usmerniť pri ich prílišných snahách 
pomáhať, pretože nadmerná „pomoc“ môže zabraňovať klientovi v samostatnosti a získavaní 
niektorých potrebných zručností. Rozhovor teda slúži aj na zmapovanie niektorých 
stereotypov, ktoré vo vzťahu ku klientovi v rodine vládnu, a na ktorých je potrebné v priebehu 
poradenstva pracovať. 
 
Rozhovor  realizujeme za účelom: 
• vstupného pohovoru 
• získania informácií 
• analýzy stavu klienta a jeho situácie 

 
Pri vstupnom rozhovore ide o získanie základných údajov o klientovi, zmapovanie jeho 
vzdelania, záujmov, základného rodinného prostredia a pod., pričom tento typ rozhovoru 
vedieme primárne s klientom. 
Informačný rozhovor sa zameriava na širšie vzťahy, motiváciu, ašpirácie, vlastné hodnotenie 
klienta a okrem toho, že je vedený s klientom, realizujeme ho aj s jeho blízkymi.  
Pri hĺbkovom rozhovore už ide o hlbšie mapovanie situácie klienta – zameriavame sa nielen 
na jeho záujmy, ale aj jeho motiváciu, predstavy, ašpirácie, sledujeme hlbšie citové vzťahy, 
vlastné predstavy klienta o sebe, ale aj predstavy jeho príbuzných o klientovi a jeho 
možnostiach. Všetky informácie zozbierané počas týchto rozhovorov sú samozrejme 
predmetom utajenia a slúžia výlučne pre prácu s klientom a vylepšenie jeho stavu. 
Na základe údajov získaných v rámci rozhovorov poradca zostaví anamnézu klienta z rôznych 
hľadísk využiteľných v rámci poradenstva. 
Rozhovor je kontinuálnou súčasťou celého procesu práce s klientom, neuskutočňuje sa len 
v úvode, ale neustále počas práce s klientom. 
 
2. Anamnéza  
Poradca pripravuje tri typy anamnézy: 
• rodinnú 
• školskú/profesionálnu 
• zdravotnú 

 
Rodinná anamnéza – pokúšame sa  zistiť rodinnú konšteláciu biologickej rodiny klienta, ak 
je to relevantné, tak aj jeho vlastnej rodiny. Veľmi prospešná  je rodinná mapa, ktorú si za 
pomoci poradcu zostavuje sám klient. Cieľom takejto anamnézy je zistiť potenciál v rodine, 
ktorý by pomohol klientovi riešiť jeho problém. 
 
Školská, resp. profesionálna anamnéza - poradca zbiera údaje od prvých prejavov 
emancipácie klienta a prechádza celým vývojom jeho študijnej kariéry až po jeho súčasné 
profesionálne zaradenie. V priebehu profesionálnej kariéry sa môže u klienta nájsť bod, o 
ktorý sa poradca môže v terapii zachytiť a budovať tak jeho ďalší profesionálny vývoj na 
pocite zažitého úspechu. 
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Zdravotná anamnéza - poradca spolu s klientom sleduje jeho zdravotný stav už od 
prenatálneho obdobia, cez pôrodnú fázu, detské ochorenia, pubertálne obdobie až po jeho 
súčasný zdravotný stav. Vedomosti o zdravotnom stave pomôžu poradcovi profilovať 
možnosti a obmedzenia klienta v riešení jeho sociálnej situácie. 
 
Všetky formy anamnézy využívame z hľadiska cieľov poradenstva – podpora 
nezávislosti klienta a predchádzanie závislosti, apatii , sociálnemu vylúčeniu a sociálnej 
a hmotnej núdzi, tým aj zhoršeniu zdravotného stavu. 
 
3. Pozorovanie 
Dôležitým zdrojom informácií pre nášho poradcu aj pozorovanie. Pri pozorovaní sa 
zameriavame na zachytenie vonkajších prvkov správania sa klienta, pričom si všímame jeho 
reakcie na rôzne situácie, veci, osoby. Predmetom pozorovania sú pritom klientove motorické 
prejavy, neverbálne prejavy, jeho komunikácia, emocionalita, ale aj jeho sociabilita. 
Pretrvávanie nezvyčajných prejavov si overujeme v podobných situáciách, respektíve si 
všímame okolnosti, pri ktorých zvláštne prejavy miznú a pod.  
Poradca si výsledky svojich pozorovaní detailne zaznamenáva, pričom tieto údaje sa stávajú 
súčasťou zložky o klientovi a môžu napomôcť pri riešení jeho situácie. 
 
4. Diagnostika 
V rámci svojej práce používa poradca rôzne typy diagnostiky: 
• sociálnu 
• štandardizovanú 
• činnostnú. 

 
Sociálna diagnostika pomáha poradcovi zorientovať sa v klientovi, vzťahoch či v probléme, 
uľahčuje mapovať potenciály a limity klienta, otvára priestor pre špecifické zameranie 
rozhovoru, indikuje možnosti využitia účinných foriem a metód práce, predikuje 
predpokladané správanie klienta. 
Cieľom diagnostického procesu je istý súbor poznatkov o príčinách vzniku sociálneho 
problému, faktoroch, ktoré tento stav udržujú a brzdia progres a tiež o dôsledkoch na život 
klienta a jeho okolie. 
  
Štandardizovaná diagnostika 
APZ využíva v rámci svojej práce odborného pracovníka - klinického psychológa, resp. 
špeciálneho pedagóga, ktorý je schopný a kvalifikovaný pre vypracovanie výstupov 
z jednotlivých odborných vyšetrení.  
 
Činnostná diagnostika 
Pri práci s klientom, najmä však s jeho rodinou, resp. inou skupinou veľmi intenzívne a často 
využívame práve túto formu diagnostiky, v ktorej sa využívajú reálne alebo modelové 
situácie. Činnostnú diagnostiku realizujeme v prirodzenom prostredí klienta. Ide najmä 
o všímanie si schopností a zručností v rámci jednotlivých činností od jednoduchých (ako 
napríklad manipulácia s lyžicou, utieranie prachu, a pod.) až po zložitejšie (zaväzovanie si 
šnúrok, používanie príboru, šitie, a pod.). Nejde pritom len o pracovné činnosti, ale všímame 
si aj samoobslužné činnosti (obliekanie, obúvanie, hygienické úkony a pod.). 
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5. Explorácia 
 
Keďže pracujeme prevažne so zdravotne postihnutými klientmi, ktorí majú často zdravotné 
alebo psychické problémy, respektíve poruchy pozornosti, ktoré sa prejavujú v procese 
výučby alebo zácviku, je potrebné spolupracovať aj s inými  odborníkmi a do procesu 
poradenstva zapojiť aj výsledky a výstupy ďalších odborných diagnostík, realizovaných 
napríklad odborným lekárom, psychológom, psychiatrom, rehabilitačným pracovníkom, 
učiteľom a pod. Tieto vyšetrenia sú zdrojom veľmi dôležitých informácií o klientovi, ktoré 
musia byť v rámci poradenstva vzaté do úvahy. 
 
6. Vedenie klienta v rámci dosahovania cieľov 
V rámci poradenstva pracujeme „s“ klientom, nie „pre“ klienta alebo „v mene“ klienta. 
Aktívna participácia klienta je pre proces sociálneho poradenstva v rámci Agentúry 
podporovaného zamestnávania veľmi dôležitá, pretože ak má byť dosiahnutý cieľ 
poradenstva, musí klient prevziať za seba zodpovednosť a intenzívne na sebe pracovať. 
Z tohto dôvodu musí byť rešpektovaná integrita klienta a poradca s klientom jedná ako 
s rovnocenným partnerom, ktorý je schopný rozhodovať sám za seba.  Tento prístup nielen 
podporuje integritu a nezávislosť klienta, ale takisto ho vedie k samostatnosti, ktorá je 
dôležitá nielen pre neho samotného, ale takisto aj pre jeho príbuzných a okolie. 
 
 
7. Monitorovanie klienta 
Počas práce s klientom je klient neustále monitorovaný a pri dosahovaní cieľov je mu neustále 
poskytovaná podpora – či už formou školení, rozhovorov, telefonátov, monitorovania na 
pracovisku a pod. Táto neustála podpora pri dosahovaní cieľov slúži zároveň ako prevencia 
negatívnych javov – práve vďaka monitoringu sme schopní predísť rôznym negatívnym 
situáciám alebo zážitkom, ktoré by mohli klienta vrátiť do stavu nesamostatnosti alebo straty 
sebadôvery. Vďaka spolupráci so širšími sociálnymi vzťahmi klienta sme takisto schopní 
zabezpečiť monitoring aj v rámci iných životných situácií klienta (napríklad v rodine, 
v zamestnaní, v škole a pod.). Kvalitný monitoring je súčasne preventívnym nástrojom pre 
včasné rozpoznanie potenciálne sa rozvíjajúcich problémov. 
 
Formy poskytovaného sociálneho poradenstva 
 
Aspekt cieľovej skupiny 
• preferujeme individuálne poradenstvo s klientom, 
• výnimočne pracujeme formou skupinovej práce, 
• v rámci špecializovaného poradenstva pracujeme aj s rodinou klienta, neformálnymi 

skupinami, so zamestnávateľom klienta a inými relevantnými subjektmi z komunity. 
 
Aspekt miesta výkonu 
V rámci našej organizácie sa poradenstvo vykonáva obyčajne na pracovisku sociálneho 
poradcu, teda v APZ, prípadne v spoločných priestoroch skupiny iných odborníkov. Sociálny 
klient sem prichádza zo svojho prirodzeného prostredia tak často a na takú dobu, ako sa s 
poradcom dohodol a ako intenzívne je potrebné s klientom pracovať. Pri riešení jedného a 
toho istého sociálneho prípadu veľmi pravdepodobne využije poradca aj niekoľko foriem 
sociálnej práce podľa toho, ako sa prípad bude vyvíjať - teda v rodine, u zamestnávateľa vo 
vzdelávacom zariadení a pod.  
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Čas v poradenstve 
Dôležitou zložkou poradenského procesu je temporalizácia. Snažíme sa štrukturovať proces 
práce s klientom aj časovo - stanovujeme s klientom časovým plán, individuálny rozvojový 
plán, podpisujeme s ním dohodu o predpokladaných výstupoch a dosiahnutých cieľoch 
v rámci poradenstva. Stretávame sa s klientom minimálne jedenkrát týždenne, pracujeme 
s ním intenzívne v priebehu prvých troch mesiacov, najviac však jeden rok, vo výnimočných 
prípadoch jeden a pol roka, pričom v prípade, že nie je dosiahnutý cieľ, klientovi následne 
navrhujeme iné formy riešenia jeho situácie.  
 
Proces práce s klientom prebieha nasledovne: 
• Vstupný pohovor 
• Informačný pohovor 
• Podpísanie zmluvy o spolupráci 
• Podpísanie prehlásenie o ochrane osobných údajov 
• Hĺbkový rozhovor – diagnostický  
• Individuálny akčný plán – rozpracovaný do systému jednotlivých krokov, ktoré budú 

v rámci spolupráce zrealizované  
• Zhodnotenie plánu 
• Realizácia individuálneho plánu 
• Monitorovanie klienta v rodine a spoločnosti. 
• Ukončenie poradenského procesu 

 
Dokumentácia, evidencia, administratíva 
V rámci práce s klientom dokumentujeme celý proces práce s klientom na základe vyššie 
uvedeného prebiehajúceho procesu , pričom pre tieto účely máme vytvorené štandardizované 
záznamové hárky. Celá dokumentácia klientov je chránená v rámci ochrany osobných údajov.  
 
Supervízia 
V rámci našej práce využívame rôzne formy supervízie - tútorskú, konzultačnú a výcvikovú. 
Medzi konkrétne aktivity supervízie možno zaradiť: 

- pravidelné (jedenkrát mesačne) stretávanie sa za účelom skupinovej supervízie 
v organizácii. Táto supervízia sa koná pod vedením supervízorky PhDr. Zlatice 
Bartíkovej, 

- individuálnu supervíziu, ktorú si poskytujeme navzájom v rámci poradcov v APZ, 
- týždenné porady (jedenkrát týždenne), kde riešime aktuálne problémy a záležitosti 

v rámci poradenského procesu s klientmi. 
 
 
Udržateľnosť:  
Poskytujeme sociálne poradenstvo na základe zmluvy s BSK na základe povolenia vykonávať 
akreditované sociálne poradenstvo / MPSVR/ už 11 rokov.  
Finančné zdroje :  
Príspevok BSK na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva 
Projekty a granty 
Vlastné zdroje 
2% 
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Dosiahnuté výsledky za posledné 3 roky:  
 
2008 
 

Celkový počet klientov APZ 
Z toho  
ženy 

 252  90 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných občanov   

Z toho  
ženy 

 7  3 

Počet občanov so zdravotným 
postihnutím 

Z toho  
ženy 

 240  87 

Počet sprostredkovaných 
zamestnaní 

Z toho  pre 
ženy 

 77  37 
 
 
Služby APZ poskytované podľa § 58 ods. 1 písm. a) – f) zákona č. 5/2004 Z. z. 
 

Počet klientov podľa písm. a)    
Z toho  
ženy 

 252  90 

Počet klientov podľa písm. b)   
Z toho  
ženy 

 220  85 

Počet klientov podľa písm. c)   
Z toho  
ženy 

 252  90 

Počet klientov podľa písm. d)    
Z toho  
ženy 

94  43 

Počet klientov podľa písm. e)    
Z toho  
ženy 

 68  37 

Spolu Spolu 

 162  80 
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2009 
 

Celkový počet klientov APZ 
Z toho  
ženy 

 177  89 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných občanov   

Z toho  
ženy 

107  32 

Počet občanov so zdravotným 
postihnutím 

Z toho  
ženy 

 155  78 

Počet sprostredkovaných 
zamestnaní 

Z toho  pre 
ženy 

 87  37 
 
 
Služby APZ poskytované podľa § 58 ods. 1 písm. a) – f) zákona č. 5/2004 Z. z. 
 

Počet klientov podľa písm. a)    
Z toho  
ženy 

 177  89 

Počet klientov podľa písm. b)   
Z toho  
ženy 

 125  85 

Počet klientov podľa písm. c)   
Z toho  
ženy 

 177  89 

Počet klientov podľa písm. d)    94 

  94 

Počet klientov podľa písm. e)    
Z toho  
ženy 

 68  37 

Z toho  ženy 
Z toho  
ženy 

    

Spolu Spolu 

 68  37 
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2010 
 

Celkový počet klientov APZ 
Z toho  
ženy 

 170  49 

Počet dlhodobo 
nezamestnaných občanov   

Z toho  
ženy 

15  5 

Počet občanov so zdravotným 
postihnutím 

Z toho  
ženy 

 155  25 

Počet sprostredkovaných 
zamestnaní 

Z toho  pre 
ženy 

 75  24 
 
 
Služby APZ poskytované podľa § 58 ods. 1 písm. a) – f) zákona č. 5/2004 Z. z. 
 

Počet klientov podľa písm. a)    
Z toho  
ženy 

 170  49 

Počet klientov podľa písm. b)   
Z toho  
ženy 

 150  40 

Počet klientov podľa písm. c)   
Z toho  
ženy 

 160  42 
Počet klientov podľa písm. d)    Z toho  

ženy 

75   

Počet klientov podľa písm. e)    
Z toho  
ženy 

 60   

Počet klientov podľa písm. f) 
Z toho  
ženy 

 35   

Spolu Spolu 

 650  131 
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Barbora  – Ľútosť nemám rada  

Barbora Belašičová pomoc druhých víta, ale nechce byť nikomu na 
príťaž. Nebaví ju stáť na jednom mieste, chce pracovať a zvyšovať si 
kvalifikáciu aj napriek ťažkému sluchovému postihnutiu. Úspešne 
ukončila bakalárske štúdium sociálnej práce a momentálne pracuje v 
Asociácii organizácií zdravotne postihnutých občanov SR ako 
administratívna pracovníčka. 

 

Jozef  - Klientom rozumiem, prešiel som tým sám 

Jozef Veverka sa postupne naučil so svojím telesným postihnutím naplno 
žiť. Naučil sa nie jednoduchú legislatívu sociálnej pomoci, našiel si prácu 
a teraz sám pomáha druhým. Pracuje v Komunitnom informačno-
poradenskom centre v Pezinku, kde ľuďom znevýhodneným na trhu 
práce poskytuje poradenstvo o pomôckach a príspevkoch, vyhľadáva pre 
nich pracovné miesta.  

 

Eva  – Aj v menšom meste chcem byť užitočná 

Hoci to nie je ľahké, ľudia zdravotne znevýhodnení môžu pracovať aj v 
menšom meste. Eva Husáková má rôzne pracovné skúsenosti. Do roku 
2006 pomáhala v chránenej dielni Efekt v Pezinku ukladať pečivo na 
tácky a vážiť tovar. Neskôr vďaka Úradu práce v Pezinku absolvovala 
masérsky kurz a v rodinnom dome v Budmericiach s pomocou Agentúry 
podporovaného zamestnávania zriadili spolu s mamou masérsky salón. 

 

Juraj - Pracujem a zvyšujem si kvalifikáciu 

Sympatický Juraj Šuster chcel pracovať. Sedem rokov pracoval v DSS 
Integra na individuálnom chránenom pracovnom mieste a neskôr sa 
zamestnal v Dome seniorov Archa, kde je teraz hlavným pomocným 
pracovníkom v kuchyni. Ponuku navštevovať kurz prípravy čašníka a 
kaviarenských zručností prijal s radosťou. 

 

Martin  - Z domova sociálnych služieb na otvorený trh práce 

Martin Šteruský po ukončení špeciálnej základnej školy nezískal 
pracovné uplatnenie a dvanásť rokov denne dochádzal do Domova 
sociálnych služieb prof. Karola Matulaya. Po absolvovaní polročného 
tréningu začal robiť čašníka v Kaviarni Radnička. Dnes pracuje už 
desiaty rok a stretnúť ho môžete v Bufete Zdravíčko v Nemocnici 
Milosrdní bratia. 

 

Lucia – Varíme kávu, ktorá hosťom chutí 

Lucia vyskúšala niekoľko pracovných miest, kým sa „našla“ v profesii. V 
súčasnosti pracuje v chránenej dielni, kde sa pripravujú jedlá, podáva sa 
káva a iné nápoje. A je tu rada. Vďaka prítomnosti osobnej asistentky sa 
o ňu ani jej príbuzní nemusia obávať. 
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Martin  – Moje výrobky sa predávajú 

Martin Mišo je podľa svojho okolia silná osobnosť. Na rozdiel od iných 
ľudí s Downovým syndrómom, dáva jasne najavo, čo si praje. Chce, aby 
jeho nálada a priania boli rešpektované. Býval utiahnutý, ale 
sebavedomie mu dodali rodina, zamestnanie a početné voľnočasové 
aktivity. 

 

Peter  - Chcem si udržať túto prácu 

Peter Šindler v zamestnaní získava sociálne kontakty a sebaistotu, už 
niekoľkokrát však z organizačných dôvodov prišiel o prácu. Agentúra 
podporovaného zamestnávania n.o. v Bratislave sa mu snaží pomáhať pri 
vyhľadávaní novej práce a jej udržaní. 

 

Monika  - Pracujem v chránenej dielni 

Chránená dielňa v Dome svitania v Jakubove zmenila život Moniky 
Hladíkovej. Vďaka sociálnemu poradenstvu a práci v dielni montáže a 
balenia nadobudla pracovné zručnosti a návyky, zlepšila svoje 
komunikačné schopnosti a získala zdravé sebavedomie. 

 

Peter  - Baví ma pracovať v dobrom kolektíve 

Peter Janotka sa narodil s ľahkým zdravotným postihnutím. Napriek 
pochybnostiam lekárov a pedagógov Petrovi rodičia neprestali 
presviedčať okolie o jeho schopnostiach. So zdravými rovesníkmi 
úspešne ukončil strednú školu a pracuje. 

 
 
 
Bratislava, máj 2011 
 
Za správnosť zodpovedá: 
PhDr. Viera Záhorcová, PhD 
Štatutárny zástupca 
 


