
 

Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: SPV – poradenstvo, poradenské zručnosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 10 hodín cvičení v skupine  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník,  letný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: Sociálne poradenstvo 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Prezenčná účasť na výcviku a aktívne zapájanie sa do neho.   

Výsledky vzdelávania:  
Na základe získania a rozvoja sociálnych spôsobilostí potrebných pre pomáhajúce profesie je cieľom výcviku 

zoznámiť a naučiť členov výcviku aplikovať získané komunikačné zručnosti v poradenskom rozhovore 

s klientom. Rozpoznať rozdiel medzi vedením základného informačného poradenského rozhovoru 

a špecializovaným poradenským rozhovorom s dôrazom na schopnosť identifikácie neprekročenia kompetencií 

sociálneho poradcu smerom k iným druhom poradenstva, alebo terapie. naučí sa reflektovať a dodržiavať etické 

princípy v sociálnom poradenstve, identifikovať sociálne problémy, jednotlivé typy klientov a podľa identifikácie 

voliť efektívne spôsoby komunikácie. Zoznámi sa so základnými štruktúrami poradenských rozhovorov 

a jednotlivými fázami poradenského procesu. V praxi dokáže aplikovať získané vedomosti na vedenie 

poradenského rozhovoru v sociálnom poradenstve na základnej úrovni.    

Stručná osnova predmetu:  

 Úvodné stretnutie- predstavenie vedúceho skupiny a informácia o spôsobe výkonu výcviku a jeho 

zameraní, pravidlá výcviku  

 Aktualizácia sebaprezentácie členov výcviku, vzájomné predstavenie a očakávania 

 Prvý kontakt s klientom, cvičenia na jeho efektívne zvládnutie 

 Poradenský proces, individuálne a skupinové poradenstvo, podmienky sociálneho poradenstva 

 Metódy v sociálnom poradenstve, efektívna komunikácia v poradenskom procese 

 Spôsoby vedenia rozhovorov podľa typu klienta, problémový klient 

 Cvičenia zamerané na etické princípy v poradenstve a v práci s klientom, osobnosť poradcu 

 Cvičenia zamerané na ukončenie poradenského procesu 

 Záver výcviku, zhodnotenie členmi, naplnenie očakávaní, prínosy, negatíva   

Odporúčaná literatúra:  
LABÁTH, V. – SMIK, J. – MATULA, Š. 2011. Expoprogram. Intervenčný program pre skupinovú prácu 

s deťmi a mládežou. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 276 s. ISBN 978-80-223-2756-5. 

SCHAVEL, M. – OLÁH, M. 2010. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava : VŠ ZaSP, 2010. 218 s. 

ISBN 80-8068-487-1.  

GABURA, J., MYDLÍKOVÁ, E. a kol. 2004. Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava : ASSP, 2004. 

HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2004. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 

PRAHA, Portál, 2004 

HERMOCHOVÁ,S., NEUMAN, J. 2003. Hry do kapsy I: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. 

PRAHA, Portál, 2003 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Maximálny počet  študentov v jednej výcvikovej skupine 16.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD., prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,  

doc. PhDr. Oláh Michal, PhD. m. prof., doc. PhDr.ThDr. Mátel Andrej, PhD., m. prof. 

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc., PhDr. Vasilescu Andrea, PhD., PhDr. Veronika Tolnayová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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