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Č. Činnosť Metódy, techniky a postupy Literatúra 
Odborný postup 

spracovaný 

1 Odborné činnosti 

1.1 Sociálne poradenstvo  Metódy: rozhovor ( informácie, odporúčania, distribúcia, klarifikácia, 

povzbudenie. Interpretácia, konfrontácia, reflexia, persuázia) metóda 

pozorovania, metóda spoločnej analýzy problémov, sociálne poradenstvo, 

sociálna diagnostika, objasňovanie-podporovanie, metodické konanie 

zacielené na zmenu správania klienta 

áno  ev. číslo metodiky 

HP02.DP01 

Techniky: technika mena a technika prostredia, technika topenia ľadov,    

Postupy: Úvod rozhovoru, Explorácia, Konsolidácia, Dohoda o postupe, 

Realizácia riešenia. 

  

1.2 Sociálna rehabilitácia   Metódy: edukácie a reedukácie, kompenzácie, vyrovnanie sa s chybou áno/nie ev. číslo metodiky 

HP03.DP01 

Techniky: hovoreného slova, pohybového rozvoja a orientácie, 

rehabilitačného pôsobenia pracovnými činnosťami, relaxácie a rekondície, 

situačných hier s aplikáciou humoru, povzbudzovania, súťaživosti. 

  

   

1.3 Opatrovateľská   starostlivosť  eMKa áno ev. číslo metodiky 

ID 04108 

   

   

1.4 Rozvoj pracovných zručností  nie ev. číslo metodiky 

2 Obslužné činnosti 

2.1 Stravovanie  HCCP  Prevádzkový 

poriadok pre 

stravovaciu 

prevádzku 

2.2 nainštalovať na izbu aj svoj vlastný 

televízor.  

 

Metódy, techniky a postupy základného sociálneho poradenstva  Proces ubytovania 
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Č. Činnosť Metódy, techniky a postupy Literatúra 
Odborný postup 

spracovaný 

2.3 Upratovanie izieb a ostatných spoločných 

priestorov  

Hygienicko – protiepidemické opatrenie 

Časový a vecný harmonogram sanitácie 

Systémové riešenia upratovania, hygieny, sanitácie a pracích procesov v 

práčovni 

nie 

nie 

nie 

áno 

áno 

áno 

2.4 Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  Systémové riešenia upratovania, hygieny, sanitácie a pracích procesov v 

práčovni 

nie áno 

2.5     

3 Ďalšie činnosti 

3.1 Záujmová činnosť  nie nie  nie 

3.2 Úschova cenných  VZNTTSK 30/2014, čl. 9  áno 

3.3 Osobné vybavenie sa poskytuje klientom, 

ktorí si ho nemôžu zabezpečiť sami, alebo 

prostredníctvom svojej rodiny, 

s prihliadnutím na ich potreby, zdravotný 

stav, účasť na pracovnej terapii, príjmové 

a majetkové pomery. Jedná sa o šatstvo, 

obuv, hygienické potreby a iné veci 

osobnej potreby. 

nie nie nie 

3.4     
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