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Kríza rodiny

Celosvetové silné hľadanie odpovede na tento problém 

reflektovala Synoda o rodine



Odpovede na otázky doby

• sprevádzanie, ktoré sa odlišuje od 

duchovného sprevádzania 

• podpora rodín v rôznych záťažových 

situáciách, ktoré rodina prežíva 

• sprevádzanie - counseling ako odborná, 

cielená pomoc odborníkov priamo 

pripravených pre práve takúto pomoc



Príprava na counseling 
Správne chápanie odkazu sociálneho učenia Cirkvi

na TF TU

• Úcta k pravde

• Láska ako sila

• Odborná príprava

• Správne poznanie seba- nemôžeš dať čo nemáš?



Učiť slúžiť – základ Ignácovej výzvy

P. Generál Adolfo Nicolas, SJ na Slovensku  24. -26. 
novembra 2012 - výzvy pre jezuitské vzdelávanie

• prehĺbiť myslenie a tvorivosť

• univerzalita obohatená tým že vieme ísť za hranicu

• úlohou je učiť sa slúžiť - učenie v službe



Jezuitská spiritualita a potreby súčasného sveta

Intelektuálny apoštolát - ako odpoveď na - nebezpečenstvo  
globalizácie povrchnosti

• hĺbka (kvalita) – je ovocím srdca - usilovať sa pomôcť 
Cirkvi realitu, osobitne ľudskú realitu

• kreativita - je ovocím veľmi rozsiahleho hľadania a 
výskumu - hľadať otázky a odpovede na nové otázky 
doby, pohostinnosť, 

• spiritualita – naplniť všetko čo robíme Božím Duchom –
duchom hĺbky a kreativity 



Prednášky Krysztofa Trebského november 2012

Komunikácia ako forma pomoci



Prvá skúsenosť s praxou 

Belušské Slatiny Slatiny 21.-23. júna 2013



Nový model efektívnych študentských praxí s 

využitím sprevádzania (counselling) v rodinách 

so špecifickými sociálnymi problémami 

Projekt č. 010TTU-4/2014



Medzinárodná vedecká konferencia

Pastoračné plánovanie vo farnostiach v 16. máj 2014

Hodnota rodiny

Problematika rodiny a aktuálne oblasti 
pastorácie

Pastoračné plánovanie v praxi



A FRAMEWORK FOR EXPANDING AND INTEGRATING HEALTH AND 

HUMAN COMMUNITY SERVICESj Workshop 10.10.2014



Efektívna študentská prax v  Bojničkách  

29. –31. máj 2015



Efektívna študentská prax  Rodinkovo

3.12. – 5.12.2015



Tretí workshop k projektu  

Tréning dobrovoľníkov k sprevádzaniu ľudí so 

špecifickými potrebami 16. - 17.10. 2015

Counseling – nová metóda v príprave dobrovoľníkov pri 

pomoci ľuďom so špecifickými potrebami 

Tréning rôznych prístupov v poradenstve 

Tréning sprevádzania založený na aktívnom počúvaní 

Tréning koučingu

Nácvik prípadových štúdií 



Ako chápeme counselling?

• Je to profesionálne sprevádzanie človeka v 
jeho rozhodovaní, či životnej ceste

• hľadaní vnútorných síl prekonať daný stav

• Ide o pomáhajúci, nie direktívny spôsob 
pomoci

• Nie je to ani duchovné vedenie

• Vytvára nový spôsob, ako čeliť ťažkým 
situáciám, ktoré zasahujú jednotlivca na 
osobnej, spoločenskej i spirituálnej úrovni.



Nová výzva ? ...
Výskum vzdelávania študentov  v oblasti

counselingu s dôrazom na integrálne prepojenie

odborných a praktických zručností, ako

východisko vytvorenia medziodborového štúdia

Projekt č. 004TTU-4/2017

špecifická zmena v príprave študentov v študijných

odboroch sociálna práca a pastorálna teológia na 

Teologickej fakulte
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Nič, po čom túžime, 
nemáme v sebe len preto, aby sme sa pre to trápili, 

ale aby sme to vo vhodnom čase naplnili 


