
 

 
 

Poradňa podpory psychického zdravia poskytuje svoje služby klientom v súlade 
s odborným usmernením na vytváranie, prevádzku a činnosť poradenských centier ochrany 
a podpory zdravia č. SOZO-3087/1999-05 zo dňa 8.6. 1999 publikované vo Vestníku MZ SR 
č.33/1999. Poradenstvo v základnej línii je zamerané na elimináciu a zvládanie 
psychickej záťaže, diagnostiku tzv. životného, mimopracovného stresu a psychickej 
záťaže, diagnostiku pracovnej   psychickej záťaže a  analýzu psychosociálnych faktorov 
práce. 
 
ÚLOHA PORADNE PSYCHICKÉHO ZDRAVIA: 
 
 skríningovo-depistážna - cieľom je skoré zachytenie výkyvov a neprimeraných 

tendencií v správaní, psychických funkciách, schopnostiach a vlastnostiach osobnosti 
 informatívno-poradenská - zámerom je poskytovať klientovi požadované informácie, 

resp. poradenstvo v zmysle zvýšenia kvality života, životného štýlu a podpory 
psychického zdravia ovplyvnením vedomostí a postojov k zdraviu 

 
    
 

    
   Vyšetrenie a poradenstvo 

                                                                           je pre občanov bezplatné,  
                                                                          termín vyšetrenia je potrebné  

                                                                          dohodnúť vopred.                                                     
                                                                         Objednať sa môžete osobne  

                                                                          alebo telefonicky na tel. čísle:  
                                                                         0917  426 090 

 
email: ba.prokop@uvzsr.sk 

 
 

 
 
Vedúci poradne: PhDr. Jozef Prokop   
 

 
Návštevné hodiny: 

 
Piatok 

08:00 – 10:00 hod. 
 

Ružinovská č.8 
Bratislava 

 
 



Psychodiagnostický a poradenský proces v Poradni podpory psychického 
zdravia priamo a veľmi úzko nadväzuje na kroky vykonané v základnej Poradni zdravia. 
Pomocou komunikácie medzi klientom a poradcom prostredníctvom rozhovoru sa vytvorí 
kontakt a vzájomná dôvera medzi nimi. Poradňa podpory psychického zdravia  disponuje aj 
základnou batériou testov, ktoré slúžia na doplnenie základných poznatkov o klientovi. Ide 
o nasledujúce techniky :  

1. SZO dotazník životnej pohody 
2. Bortnerov diagnosticky test  
3. Hodnotenie psychickej záťaže podľa Meistera 
4. Typ správania A/B 
5. Škála životných udalostí 

 
Poradenstvo je založené na princípe pomoci, pričom poradca má snahu podporiť 

rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie orientoval vo svete 
a vyrovnával sa s problémami, s ktorými sa  stretáva  klient vo svojom  živote. 
 
 

Základom intervencie je konštruktívny rozhovor medzi poradcom a klientom, ktorý je 
tvorivý a vedie k zmysluplnému cieľu. Má niekoľko fáz, ktoré majú pomôcť riešiť klientovi 
jeho očakávania a návrhy na riešenie jeho problému. 
 

I. V prvej fáze je objednávka klienta - vstupná formulácia očakávania, resp. problému. 
Sú to očakávania, ktoré vysloví klient a poradca ich chápe ako priania- očakávania  
alebo návrhy na zmenu problému. 

 
II. V druhej fáze je to ponuka poradcu reagovať na očakávania klienta, vymedziť 

možnosti tohto očakávania a to tým, že ponúka pomoc na rozšírenie možností pre 
klienta na riešenie jeho problému.  

 
III. V tretej fáze sa realizuje vyjednávanie - to je zlaďovanie očakávania klienta  

s možnosťami poradcu. Poradca vymedzí svoje hranice a možnosti. Pomoc je 
dohovorený spôsob spoločnej práce, ktorú si klient želá a   poradca poskytuje pomoc 
a kontrolu. Kontrolu poradca preberá vtedy ak  poradca uváži, že ju klient potrebuje. 

 
IV. V štvrtej fáze je  dohoda - vymedzenie zodpovednosti poradcu a klienta v konkrétnom 

probléme a hľadanie jeho riešenia. V dohode ide o  spoločne dohovorený cieľ, na 
ktorého dosiahnutí bude poradca a klient spolupracovať až do jeho  vyriešenia. 

 
V. V piatej fáze nastane vlastný dialóg -  cieľom je preformulovať problém  a dosiahnuť 

zmenu pohľadu. Úlohou poradcu je vyjasniť si správny pohľad na  problém a   
posunúť  ťažisko problému nastolený klientom. 

 
 


