
Príbuzné pozície: Táto pozícia nemá definované príbuzné pozície.

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Základné vzdelanie

Charakteristika: Pomocný pracovník v sociálnych službách je pracovník, ktorý vykonáva pomocné 
práce v zariadení sociálnych služieb a v domácnosti klienta.

Charakter práce Ide o opatrovateľské a ošetrovateľské činnosti alebo pomocné a manuálne 
práce. Postup práce je presne vymedzený.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí práca s ľuďmi, zdravotnícke 
pomôcky, potraviny, voda, drogistický tovar, farmaceutický a biologický materiál, 
textil a elektronické výrobky.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Získanie odborných zručností v odboroch:

opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach 
sociálnej starostlivosti
sociálne služby
sociálne služby - sociálne zariadenia

Prierezové zručnosti

Manuálna zručnosť
Fyzická zdatnosť
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
sociálne cítenie, schopnosť sociálneho kontaktu, rozdelenie pozornosti, praktické 
myslenie, trpezlivosť a prispôsobivosť. Dôraz sa kladie na: sebakontrolu; 
sebaovládanie; presnosť; precíznosť; krátkodobú a dlhodobú pamäť; pohotové 
vystupovanie; predstavivosť pre procesy a udalosti; odolnosť voči psychickej 
záťaži a monotónnej práci.

•

–

–
–

•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený fyzickej a duševnej záťaži. Je potrebné počítať so zaťažením 
chrbtice, trupu, horných končatín a jemnej motoriky, s vplyvom biologických 
činiteľov spôsobujúcich ochorenia, nepravidelným pracovným časom a prácou 
na zmeny.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva pomôcky bez vonkajšieho prívodu energie alebo 
s vonkajším prívodom energie, špeciálne ručné nástroje, komunikačnú 
techniku a mobilné stroje a zariadenia.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (zariadenie sociálnych služieb, 
domácnosť klienta) alebo vo voľnom priestore (areál zariadenia sociálnych 
služieb, príroda). Ide o časté striedanie rôzne umiestnených pracovísk. Pracovné 
tempo a rytmus práce sú individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych 
úkonov a operácií. Práca býva prevažne individuálna s priamym kontaktom  
s klientmi.

Pomocný pracovník v sociálnych 
službách



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných končatín 
Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

•
•

•

•
•
•
•

Záujmový typ Sociálny typ
Sociálne záujmy - ľudia s týmito záujmami dávajú prednosť činnostiam,  
v ktorých je požadovaná pomoc a starostlivosť o iných, práca v skupine ľudí, 
pomoc druhým. Primeranými pracovnými činnosťami sú práce v sociálnej  
a výchovno-vzdelávacej oblasti, v zdravotníctve a v charitatívnych službách.

Príklady prác Asistencia pri poskytovaní opatrovateľskej služby v domácnosti klienta 
alebo v zariadení sociálnych služieb. 
Zabezpečovanie osobnej hygieny klienta, napr. kúpanie, umývanie vlasov, 
holenie, strihanie nechtov a pod.
Pomoc pri obliekaní a vyzliekaní klienta.
Pomoc pri presune klienta na invalidný vozík alebo lôžko.
Pomoc klientovi pri použití toalety.
Pomoc klientovi pri podávaní jedla a pri pití. 
Starostlivosť o hygienu okolitého prostredia klienta.
Manipulácia s biologickým materiálom (napr. moč, stolica a pod.).
Zabezpečovanie nákupu a ďalších nevyhnutných činností súvisiacich  
s prevádzkou domácnosti klienta.
Príprava jedál a nápojov.
Roznášanie stravy v zariadení sociálnych služieb alebo do domácností klientov.
Umývanie riadu, pohárov a príborov.
Pranie, žehlenie a drobné opravy šatstva a bielizne klienta. 
Práce spojené s udržiavaním domácnosti klienta, napr. vynášanie odpadkov, 
vetranie miestností, upratovanie a pod.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•



Príbuzné pozície: Táto pozícia nemá definované príbuzné pozície.

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Základné vzdelanie

Charakteristika: Vodič prepravnej služby je pracovník, ktorý prepravuje klientov s ťažkým 
zdravotným postihnutím a ich sprievod na miesto lekárskeho ošetrenia  
a vyšetrenia, vybavenia úradných záležitostí a pod.

Charakter práce Ide o vedenie motorového vozidla, pomocné a manuálne práce. Postup práce 
je presne vymedzený. Zodpovednosť za výsledky práce je vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí technická dokumentácia, práca 
s ľuďmi, potraviny, zdravotnícke pomôcky a technika.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Získanie odborných zručností v odbore:

sociálne služby

Prierezové zručnosti

Vedenie motorových vozidiel (skupina B)
Fyzická zdatnosť
Manuálna zručnosť

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
rozlišovanie farieb a farebných odtieňov, rozsah zrakového poľa, koncentráciu 
pozornosti, prispôsobivosť, presnosť, krátkodobú a dlhodobú pamäť. Dôraz 
sa kladie na: priestorové videnie; rozlišovanie smeru zvuku a zvukových 
intervalov; rozlišovanie tvaru predmetov; priestorovú predstavivosť; praktické 
myslenie; predstavivosť pre procesy a udalosti; samostatnosť; sebaovládanie; 
odolnosť voči psychickej záťaži.

•

–

•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky 
Človek je vystavený fyzickej a duševnej záťaži a zvýšenému riziku úrazu. 
Je potrebné počítať so zaťažením zraku, chrbtice a trupu, nepravidelným 
pracovným časom, prácou na zmeny a s vplyvom poveternostných podmienok.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva dopravný prostriedok, telekomunikačnú techniku, 
mobilné stroje a zariadenia.

Ďalšie podmienky
Miesto výkonu práce je v dopravnom prostriedku (napr. auto, dodávka),  
v uzavretom priestore (zariadenie sociálnych služieb, domácnosť klienta, 
dielňa) alebo vo voľnom priestore (ulica). Ide o časté striedanie rôzne 
umiestnených pracovísk. Pracovné tempo a rytmus práce sú individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Práca býva prevažne 
individuálna. Človek prichádza do kontaktu s klientmi.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných končatín
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy

•
•
•
•

Vodič prepravnej služby



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Záchvatové a kolapsové stavy

•

•

•

Záujmový typ Prakticko-technický typ  
Prakticko-technické záujmy - ľudia s týmito záujmami uprednostňujú 
konkrétne činnosti s praktickými riešeniami a s možnosťou použitia 
manuálnej zručnosti. Ide o remeslá, ale aj o inžinierske povolania v oblasti 
techniky, výroby, stavebníctva, baníctva, geológie, poľnohospodárstva  
a dopravy. Pre tento záujmový typ sú príznačné činnosti spojené s prácou  
so strojmi a nástrojmi, obsluhou strojov či s ich konštrukciou.

Príklady prác Preprava klientov a ich sprievodu na lekárske ošetrenie a vyšetrenie, miesto 
vybavenia úradných záležitostí a pod. 
Pomoc klientom pri nastupovaní do vozidla a vystupovaní z neho.
Rozvážanie stravy a zdravotníckych pomôcok klientom do domácnosti 
alebo do zariadenia sociálnych služieb. 
Kontrola prevádzkyschopnosti vozidla.
Údržba a bežné opravy zvereného vozidla.
Zabezpečovanie väčších opráv zvereného vozidla v špecializovaných firmách.
Vedenie záznamov o prevádzke vozidla.

•

•
•

•
•
•
•



Príbuzné pozície: Opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Opatrovateľ v domácnosti je kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje 
starostlivosť o klienta a jeho domácnosť.

Charakter práce Ide o opatrovateľské a ošetrovateľské činnosti alebo pomocné a manuálne 
práce. Postup práce je presne alebo rámcovo vymedzený. Zodpovednosť  
za výsledky práce je vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí práca s ľuďmi, zdravotnícke 
pomôcky a technika, potraviny, drogistický tovar, farmaceutický a biologický 
materiál, voda, textil, elektronické výrobky, odborná literatúra a zdravotná 
dokumentácia.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie na SOU v odboroch:

opatrovateľka
sociálne služby

Prierezové zručnosti

Manuálna zručnosť
Fyzická zdatnosť
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Osobnostné požiadavky 

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
sociálne cítenie, schopnosť sociálneho kontaktu, trpezlivosť, krátkodobú 
a dlhodobú pamäť, presnosť, precíznosť, prispôsobivosť, sebakontrolu, 
sebaovládanie, samostatnosť a predstavivosť pre procesy a udalosti. Dôraz 
sa kladie na: praktické a teoretické myslenie; koncentráciu a rozdelenie 
pozornosti; odolnosť voči psychickej záťaži; pohotové vystupovanie; 
rozhodnosť; organizačné schopnosti.

•

–
–

•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený fyzickej a duševnej záťaži. Je potrebné počítať so zaťažením 
chrbtice, trupu, horných končatín a jemnej motoriky, s vplyvom biologických 
činiteľov spôsobujúcich ochorenia a nepravidelným pracovným časom.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva pomôcky bez vonkajšieho prívodu energie alebo 
s vonkajším prívodom energie, špeciálne ručné nástroje, komunikačnú 
techniku, mobilné stroje a zariadenia.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (domácnosť klienta) alebo  
vo voľnom priestore (ulica, príroda). Ide o časté striedanie rôzne umiestnených 
pracovísk. Pracovné tempo a rytmus práce sú individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych 
úkonov a operácií.  Práca býva prevažne individuálna s priamym kontaktom 
s klientmi.

Opatrovateľ v domácnosti



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných končatín 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy
Prognosticky nepriaznivé imunodeficitné stavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

•
•
•
•

•

•
•
•

Záujmový typ Sociálny typ
Sociálne záujmy - ľudia s týmito záujmami dávajú prednosť činnostiam,  
v ktorých je požadovaná pomoc a starostlivosť o iných, práca v skupine ľudí, 
pomoc druhým. Primeranými pracovnými činnosťami sú práce v sociálnej  
a výchovno-vzdelávacej oblasti, v zdravotníctve a v charitatívnych službách.

Príklady prác Starostlivosť o osobnú hygienu klienta, napr. kúpanie, umývanie vlasov, 
holenie, strihanie nechtov a pod. 
Pomoc pri obliekaní a vyzliekaní klienta.
Pomoc pri presune klienta na invalidný vozík alebo lôžko.
Pomoc klientovi pri použití toalety.
Donáška stravy do domácnosti klienta. 
Pomoc pri podávaní jedla a pri pití. 
Donáška uhlia, dreva alebo vody do domácnosti klienta.
Kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie.
Zabezpečovanie nákupu a ďalších nevyhnutných činností súvisiacich  
s prevádzkou domácnosti.
Práce spojené s udržiavaním domácnosti klienta. 
Príprava jedál a nápojov.
Pranie a žehlenie osobnej bielizne.
Výmena posteľnej bielizne.
Pomoc klientovi pri zabezpečovaní primeraných spoločenských kontaktov.
Sprevádzanie klienta na odborné lekárske vyšetrenie. 
Vyzdvihovanie a donáška predpísaných liekov. 
Pomoc pri podávaní predpísaných liekov.
Sprevádzanie klienta pri vybavovaní úradných záležitostí.
Sprevádzanie klienta do a zo školy alebo zamestnania.
Sprevádzanie klienta na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia. 
Spolupráca pri sprostredkovaní a zaisťovaní lekárskej a inej odbornej pomoci 
pre klienta (napr. psychológ, logopéd a pod.).  

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Príbuzné pozície: Opatrovateľ v domácnosti

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb je kvalifikovaný pracovník, ktorý 
zabezpečuje starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb (napr. domov 
dôchodcov, detský domov, zariadenie opatrovateľskej služby a pod.).

Charakter práce Ide o opatrovateľské a ošetrovateľské činnosti alebo pomocné a manuálne 
práce. Postup práce je presne alebo rámcovo vymedzený. Zodpovednosť  
za výsledky práce je vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí práca s ľuďmi, zdravotnícke 
pomôcky a technika, potraviny, drogistický tovar, farmaceutický a biologický 
materiál, voda, textil, elektronické výrobky, odborná literatúra a zdravotná 
dokumentácia.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Stredné odborné vzdelanie na SOU v odboroch:

opatrovateľka
opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach 
sociálnej starostlivosti
sociálne služby
sociálne služby - sociálne zariadenia

Prierezové zručnosti

Manuálna zručnosť
Fyzická zdatnosť
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
sociálne cítenie, schopnosť sociálneho kontaktu, trpezlivosť, krátkodobú 
a dlhodobú pamäť, presnosť, precíznosť, prispôsobivosť, sebakontrolu, 
sebaovládanie, samostatnosť a predstavivosť pre procesy a udalosti. Dôraz 
sa kladie na: praktické a teoretické myslenie; koncentráciu a rozdelenie 
pozornosti; odolnosť voči psychickej záťaži; pohotové vystupovanie; 
rozhodnosť; organizačné schopnosti.

•

–
–

–
–

•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený fyzickej a duševnej záťaži. Je potrebné počítať so zaťažením 
chrbtice, trupu, horných končatín a jemnej motoriky, s vplyvom biologických 
činiteľov spôsobujúcich ochorenia a nepravidelným pracovným časom.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva pomôcky bez vonkajšieho prívodu energie alebo 
s vonkajším prívodom energie, špeciálne ručné nástroje, komunikačnú 
techniku, mobilné stroje a zariadenia.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (zariadenie sociálnych služieb) 
alebo vo voľnom priestore (areál zariadenia sociálnych služieb, park, ulica). 
Pracovné tempo a rytmus práce sú individuálne. 

Opatrovateľ v zariadení sociálnych 
služieb



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych 
úkonov a operácií.  Práca býva individuálna alebo vykonávaná v kolektíve 
bez výraznejšej spolupráce členov pracovnej skupiny. Človek prichádza  
do kontaktu s klientmi.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných končatín 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy
Prognosticky nepriaznivé imunodeficitné stavy
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

•
•
•
•

•

•
•
•

Záujmový typ Sociálny typ
Sociálne záujmy - ľudia s týmito záujmami dávajú prednosť činnostiam,  
v ktorých je požadovaná pomoc a starostlivosť o iných, práca v skupine ľudí, 
pomoc druhým. Primeranými pracovnými činnosťami sú práce v sociálnej  
a výchovno-vzdelávacej oblasti, v zdravotníctve a v charitatívnych službách.

Príklady prác Pomoc pri osobnej hygiene a obliekaní klientov. 
Práce pri vytváraní a upevňovaní základných hygienických návykov klientov. 
Starostlivosť o osobnú hygienu klientov, napr. kúpanie, umývanie vlasov, 
holenie, strihanie nechtov a pod. 
Pomoc pri presune klientov na invalidný vozík alebo lôžko.
Výmena posteľnej bielizne.
Roznášanie, podávanie a servírovanie stravy klientom. 
Pomoc klientom pri jedle a pití.
Podpora samostatnosti klientov. 
Nácvik jednoduchých samoobslužných činností s klientmi.
Pohybová aktivizácia klientov. 
Prechádzky s klientmi v areáli zariadenia sociálnych služieb a mimo neho.
Rozvíjanie individuálnych manuálnych zručností klientov. 
Pomoc klientom pri podávaní predpísaných liekov.
Pomoc klientom pri zabezpečovaní primeraných spoločenských kontaktov.
Sprevádzanie klientov na odborné lekárske vyšetrenie. 
Sprevádzanie klientov pri vybavovaní úradných záležitostí.
Sprevádzanie klientov na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia. 

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Príbuzné pozície: Táto pozícia nemá definované príbuzné pozície.

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Administratívny pracovník sociálnych služieb je kvalifikovaný pracovník, ktorý 
spracováva informácie a vedie spisovú dokumentáciu klientov.

Charakter práce Ide o administratívne, odborné nemanuálne a prevádzkové činnosti. Postup práce 
je rámcovo vymedzený alebo všeobecne platný. Zodpovednosť za výsledky 
práce je vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisia písomnosti, odborná literatúra, 
ekonomická a zdravotná dokumentácia, doklady, zákony, predpisy a práca  
s ľuďmi.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ v odboroch:

obchodná akadémia 
sociálne služby 
sociálno-právna činnosť
verejná správa

Prierezové zručnosti

Znalosti z oblasti administratívy a korešpondencie 
Základné znalosti z oblasti účtovníctva a obchodnej dokumentácie
Základné znalosti z oblasti sociálnych služieb
Využívanie výpočtovej techniky pri bežných kancelárskych prácach (hlavne 
texty, tabuľky, elektronická pošta) 
Kultivovaný písomný prejav
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Rýchle písanie na klávesnici 
Základné, pasívne znalosti cudzieho jazyka (čítanie jednoduchých textov)

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
krátkodobú a dlhodobú pamäť, praktické a teoretické myslenie, koncentráciu 
pozornosti, presnosť, precíznosť, kultivované a pohotové vystupovanie. Dôraz 
sa kladie na: schopnosť sociálneho kontaktu; prispôsobivosť; predstavivosť  
pre procesy a udalosti; sebakontrolu; sebaovládanie; samostatnosť; rozhodnosť; 
organizačné schopnosti.

•

–
–
–
–

•
•
•
•

•
•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený duševnej záťaži.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva kancelársku, výpočtovú a komunikačnú techniku.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (kancelária a pod.). Pracovné 
tempo a rytmus práce sú individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych úkonov 
a operácií. Práca býva individuálna alebo vykonávaná v kolektíve bez výraznejšej 
spolupráce členov pracovnej skupiny.

Administratívny pracovník sociálnych 
služieb



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce jemnú 
motoriku a koordináciu pohybov 

•
•
•

Záujmový typ Administratívno-správny typ
Administratívno-správne záujmy - administratívne a správne činnosti 
uprednostňujú ľudia, ktorí zhromažďujú, ukladajú, triedia a spracovávajú rôzne 
údaje podľa vopred stanovených pravidiel. Dávajú prednosť pracovnému 
prostrediu kancelárskeho typu, cítia sa bezpečnejšie, keď sa môžu oprieť  
o smernice, vyhlášky a zákony.

Príklady prác Vedenie evidencie opatrovaných občanov.
Vedenie evidencie úhrad za poskytnuté sociálne služby.
Vedenie evidencie o rozvoze obedov. 
Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti sociálnej pomoci. 
Príprava podkladov na vydávanie rozhodnutí v oblasti sociálnych 
služieb, napr. o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, o poskytovaní 
opatrovateľskej služby a pod.
Zabezpečovanie a vedenie príslušnej dokumentácie pre orgány štátnej 
správy, Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne a pod.
Vyhotovovanie tlačovín pre oblasť sociálnych služieb.
Vyhľadávanie informácií na internete a v odbornej literatúre s využitím 
znalosti cudzieho jazyka.

•
•
•
•
•

•

•
•



Príbuzné pozície: Osobný asistent rehabilitačného strediska, Osobný asistent sociálnych služieb

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Asistent sociálnych služieb je kvalifikovaný pracovník, ktorý vytvára a upevňuje 
základné hygienické, sociálne a pracovné návyky klienta.

Charakter práce Ide o sociálno-výchovné, opatrovateľské, ošetrovateľské a odborné činnosti. 
Postup práce je rámcovo vymedzený. Zodpovednosť za výsledky práce je 
vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí práca s ľuďmi, písomnosti, 
odborná literatúra, zdravotná dokumentácia, zdravotnícke pomôcky a technika.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ v odboroch:

sociálne služby 
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
sociálno-výchovný pracovník

Prierezové zručnosti

Znalosti z oblasti terapeutických prístupov v sociálnej starostlivosti
Pedagogické zručnosti
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Manuálna zručnosť
Fyzická zdatnosť

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
sociálne cítenie, schopnosť sociálneho kontaktu, krátkodobú a dlhodobú 
pamäť, prispôsobivosť, sebakontrolu, sebaovládanie, rozlišovanie smeru zvuku, 
koncentráciu a rozdelenie pozornosti, kultivované a pohotové vystupovanie. 
Dôraz sa kladie na: predstavivosť pre procesy a udalosti; praktické a teoretické 
myslenie; samostatnosť; presnosť; precíznosť; rozhodnosť; odolnosť voči 
psychickej záťaži; trpezlivosť; organizačné schopnosti. 

•

–
–
–

•
•
•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený duševnej a fyzickej záťaži. Je potrebné počítať so zaťažením 
chrbtice, trupu, horných končatín, jemnej motoriky a nepravidelným pracovným 
časom.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva pomôcky bez vonkajšieho prívodu energie alebo 
s vonkajším prívodom energie, špeciálne ručné nástroje, komunikačnú  
a zdravotnícku techniku.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (zariadenie sociálnych služieb) 
alebo vo voľnom priestore (areál zariadenia sociálnych služieb, ulica, park). 
Pracovné tempo a rytmus práce sú individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych úkonov 
a operácií. Práca býva prevažne individuálna s priamym kontaktom s klientmi.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy•

Asistent sociálnych služieb



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

•

•

•
•
•

Záujmový typ Sociálny typ
Sociálne záujmy - ľudia s týmito záujmami dávajú prednosť činnostiam,  
v ktorých je požadovaná pomoc a starostlivosť o iných, práca v skupine ľudí, 
pomoc druhým. Primeranými pracovnými činnosťami sú práce v sociálnej  
a výchovno-vzdelávacej oblasti, v zdravotníctve a v charitatívnych službách.

Príklady prác Spolupráca na tvorbe individuálnych plánov rozvoja klientov (napr. detí).
Rozvíjanie manuálnej zručnosti klientov. 
Rozvíjanie jemnej motoriky klientov. 
Nácvik bežných denných činností. 
Rozvíjanie primeranej pracovnej aktivity klientov. 
Vytváranie a upevňovanie pracovných návykov klientov názorným 
predvádzaním remeselných prác a iných činností. 
Vyhľadávanie pracovných príležitostí pre klientov. 
Zabezpečovanie materiálu a pracovných pomôcok pre pracovný výcvik 
klientov. 
Zabezpečovanie účasti klientov na kultúrnej a záujmovej činnosti v zariadeniach 
sociálnych služieb. 
Vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov klientov s okolím. 
Posilňovanie sociálnych kontaktov klientov. 
Vykonávanie terapeutických postupov, napr. biblioterapia, muzikoterapia, 
pracovná terapia a pod. 
Vedenie dokumentácie o aktivizácii telesného a duševného rozvoja klientov.

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•



Príbuzné pozície: Asistent sociálnych služieb, Administratívny pracovník sociálnych služieb, 
Osobný asistent rehabilitačného strediska 

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

Charakteristika: Osobný asistent sociálnych služieb je kvalifikovaný pracovník, ktorý podporuje 
pracovné, vzdelávacie, rodinné a občianske aktivity klienta s ťažkým zdravotným 
postihnutím a jeho začlenenie do spoločnosti.

Charakter práce Ide o odborné, opatrovateľské a ošetrovateľské činnosti alebo pomocné  
a manuálne práce. Postup práce je rámcovo vymedzený. Zodpovednosť  
za výsledky práce je vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí práca s ľuďmi, potraviny, voda, 
drogistický tovar, farmaceutický a biologický materiál, textil, elektronické výrobky, 
odborná literatúra, zdravotná dokumentácia, zdravotnícke pomôcky a technika.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ v odboroch:

sociálne služby 
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
sociálno-výchovný pracovník

Prierezové zručnosti

Znalosti z oblasti terapeutických prístupov v sociálnej starostlivosti
Manuálna zručnosť
Fyzická zdatnosť
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
sociálne cítenie, schopnosť sociálneho kontaktu, trpezlivosť, krátkodobú  
a dlhodobú pamäť, prispôsobivosť, sebakontrolu, sebaovládanie, rozlišovanie 
smeru zvuku, koncentráciu a rozdelenie pozornosti, kultivované a pohotové 
vystupovanie. Dôraz sa kladie na: predstavivosť pre procesy a udalosti; 
praktické a teoretické myslenie; samostatnosť; presnosť; precíznosť; rozhodnosť; 
odolnosť voči psychickej záťaži; organizačné schopnosti. 

•

–
–
–

•
•
•
•

Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený fyzickej a duševnej záťaži. Je potrebné počítať so zaťažením 
chrbtice, trupu, horných končatín a jemnej motoriky, s vplyvom biologických 
činiteľov spôsobujúcich ochorenia a nepravidelným pracovným časom.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva pomôcky bez vonkajšieho prívodu energie alebo 
s vonkajším prívodom energie, špeciálne ručné nástroje, komunikačnú 
techniku, mobilné stroje a zariadenia.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (domácnosť klienta, škola) 
alebo vo voľnom priestore (ulica, park). Pracovné tempo a rytmus práce sú 
individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych úkonov 
a operácií. Práca býva prevažne individuálna s priamym kontaktom s klientom.

Osobný asistent sociálnych služieb



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy 
Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných končatín 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Prognosticky nepriaznivé imunodeficitné stavy
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

•
•
•

•

•
•
•
•

Záujmový typ Sociálny typ
Sociálne záujmy - ľudia s týmito záujmami dávajú prednosť činnostiam,  
v ktorých je požadovaná pomoc a starostlivosť o iných, práca v skupine ľudí, 
pomoc druhým. Primeranými pracovnými činnosťami sú práce v sociálnej  
a výchovno-vzdelávacej oblasti, v zdravotníctve a v charitatívnych službách.

Príklady prác Osobná asistencia ťažko zdravotne postihnutému klientovi pri bežných 
životných situáciach. 
Zmierňovanie a prekonávanie znevýhodnenia klienta pri zabezpečovaní 
jeho osobných potrieb.
Zmierňovanie a prekonávanie znevýhodnenia klienta v prístupe  
k zariadeniam občianskej vybavenosti (napr. prekonávanie bariér pri vstupe 
do budov a pod.).
Zmierňovanie a prekonávanie znevýhodnenia klienta v prístupe  
k informáciam.
Pomoc klientovi pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov,  
napr. umývanie, česanie, holenie, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní klienta.
Pomoc pri presune klienta na vozík alebo lôžko.
Pomoc klientovi pri zabezpečovaní nevyhnutných prác v domácnosti, 
napr. upratovanie, nakupovanie, žehlenie, pranie a pod. 
Pomoc klientovi pri zabezpečovaní kontaktu so sociálnym prostredím 
(napr. sprevádzanie na lekárske vyšetrenie, úrady, kultúrne podujatia,  
na nákupy a pod.).
Psychická podpora a aktivizácia klienta. 
Posilňovanie sociálnych kontaktov klienta.
Výchovná práca s deťmi. 
Zabezpečovanie účasti klienta na záujmových aktivitách (napr. primeraný 
šport a pod.).
Pomoc pri získavaní, udržiavaní alebo znovunadobudnutí manuálnych 
zručností a pracovných návykov klienta. 
Vykonávanie terapeutických postupov, napr. biblioterapia, muzikoterapia, 
pracovná terapia a pod. 
Spolupráca na tvorbe individuálneho plánu rozvoja klienta. 
Vedenie dokumentácie o aktivizácii telesného a duševného rozvoja klienta.

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•



Príbuzné pozície: Osobný asistent sociálnych služieb 

Alternatívne názvy: Pre túto pozíciu nie sú známe alternatívne názvy.

Požadovaný stupeň 
vzdelania:

Úplné stredné odborné alebo vyššie odborné vzdelanie

Charakteristika: Osobný asistent rehabilitačného strediska je kvalifikovaný pracovník, ktorý 
vykonáva činnosti na obnovenie fyzickej výkonnosti a osobnostného vývinu 
klienta.

Charakter práce Ide o rehabilitačné a opatrovateľské činnosti, pomocné a odborné manuálne 
práce alebo rutinnú obsluhu rehabilitačných prístrojov. Postup práce je presne 
alebo rámcovo vymedzený. Zodpovednosť za výsledky práce je vysoká.

Predmet práce S vykonávanými pracovnými činnosťami súvisí práca s ľuďmi, elektronické 
výrobky, písomnosti, odborná literatúra a zdravotná dokumentácia.

Požiadavky  
na zamestnanca

Optimálne školské vzdelanie

Úplné stredné odborné vzdelanie na SOŠ v odboroch:

sociálne služby 
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Vyššie odborné vzdelanie na SOŠ v odboroch:

diplomovaný fyzioterapeut
diplomovaná všeobecná sestra

Prierezové zručnosti

Znalosti z oblasti uplatňovania rôznych rehabilitačných techník
Manuálna zručnosť 
Fyzická zdatnosť
Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Osobnostné požiadavky

V rámci tejto pozície sú kladené vysoké požiadavky na zodpovedný prístup, 
sociálne cítenie, schopnosť sociálneho kontaktu, krátkodobú a dlhodobú 
pamäť, prispôsobivosť, sebakontrolu, sebaovládanie, trpezlivosť, rozdelenie 
pozornosti, kultivované a pohotové vystupovanie. Dôraz sa kladie na: praktické 
a teoretické myslenie; predstavivosť pre procesy a udalosti; samostatnosť; 
presnosť; precíznosť; rozhodnosť; odolnosť voči psychickej záťaži; organizačné 
schopnosti. 

•

–
–

•

–
–

•
•
•
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Podmienky na výkon 
práce

Obvyklé pracovné podmienky
Človek je vystavený duševnej a fyzickej záťaži. Je potrebné počítať so zaťažením 
chrbtice, trupu, horných končatín, jemnej motoriky a nepravidelným pracovným 
časom.

Pracovné prostriedky
Človek pri práci využíva rehabilitačné stroje a zariadenia, pomôcky bez vonkajšieho 
prívodu energie alebo s vonkajším prívodom energie, špeciálne ručné nástroje 
a komunikačnú techniku.

Ďalšie podmienky
Pracovisko je umiestnené v uzavretom priestore (rehabilitačné stredisko) 
alebo vo voľnom priestore (areál strediska). Pracovné tempo a rytmus práce 
sú individuálne. 
Monotónnosť a nárazovosť práce je premenlivá. Ide o striedanie rôznych úkonov 
a operácií. Práca býva prevažne individuálna s priamym kontaktom s klientom.

Osobný asistent rehabilitačného 
strediska



Materiál bol vydaný s finančnou podporou Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých 
príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. 
Za obsahovú stránku informačného materiálu je zodpovedná Trexima Bratislava, spol. s r. o.

Vydalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2008.

Zdravotné obmedzenia Túto prácu nemôžu vykonávať ľudia, ktorí majú niektoré z nasledovných 
ochorení:

Prognosticky nepriaznivé ochorenia ciev a nervov horných končatín 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia obehovej sústavy 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia končatín znemožňujúce 
jemnú motoriku a koordináciu pohybov 
Ťažké a prognosticky nepriaznivé ochorenia pohybového systému 
znemožňujúce záťaž chrbtice a trupu
Prognosticky závažné poruchy zraku
Prognosticky závažné poruchy sluchu
Závažné duševné poruchy, ťažké poruchy správania

•
•
•

•

•
•
•

Záujmový typ Sociálny typ
Sociálne záujmy - ľudia s týmito záujmami dávajú prednosť činnostiam,  
v ktorých je požadovaná pomoc a starostlivosť o iných, práca v skupine ľudí, 
pomoc druhým. Primeranými pracovnými činnosťami sú práce v sociálnej  
a výchovno-vzdelávacej oblasti, v zdravotníctve a v charitatívnych službách.

Príklady prác Základné stimulačné a rehabilitačné cvičenia s klientom (napr. cvičenia 
jemnej a hrubej motoriky).
Udržiavanie a prehlbovanie samostatnosti klienta pri denných rehabilitačných 
aktivitách.
Pohybová aktivizácia klienta. 
Pomoc pri získavaní, udržiavaní a znovunadobudnutí zručností, návykov  
a sebestačnosti pri bežných denných úkonoch.
Nácvik bežných denných činností s klientom. 
Zaisťovanie rehabilitačných pomôcok na cvičenie s klientom.
Motivovanie klienta k samostatnosti.
Rozvíjanie individuálnych manuálnych zručností klienta. 
Podpora získaných pracovných návykov zdravotne postihnutého klienta. 
Spolupráca pri sprostredkovaní a zaisťovaní lekárskej a inej odbornej 
pomoci pre klienta (napr. psychológ, logopéd a pod.).
Vedenie dokumentácie o aktivizácii telesného a duševného rozvoja klienta.
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