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Východiskový stav...



Sociálne poradenstvo 

• Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
• § 19
• Sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej 
osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o 
možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a 
sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo 
je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

• Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a 
rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im 
konkrétnej odbornej pomoci.

• Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou formou 
prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento 
účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov



Súčasťou je aj akreditácia za účelom 
zvyšovania kvalifikácie SP

• AKREDITÁCIE
• § 85 - § 86
• Akreditácia vzdelávacích programov
• Vzdelávací program v oblasti sociálnych služieb 

zameraný na vykonávanie vybraných pracovných 
činností a na ďalšie vzdelávanie sa

• Dôležité v súvislosti  so vznikom  komory 
sociálnych pracovníkov a asistentov... a ich 
nutnosťou  ďalšieho vzdelávania Zákon  č. 
219/2014 Z.z.



Pohľad z odboru psychológie....

• Priekopníci kresťanskej psychológie boli u nás
• prof. Ladislav Košč a Marian Košč – štúdie z r. 2003, 
• prinášajú termín pastorálna psychológia 
• ....hovoria, že v pastorálnej psychológii možno rozlíšiť pastorálnu 

starostlivosť, pastorálne poradenstvo a pastorálnu psychoterapiu. 
Ako oblasť pôsobenia pastorálnej psychológie uvádzajú uplatniť pre 
kandidátov  na kňazstvo, spôsob vedenia rozhovoru – vina, spoveď, 
pastorálna starostlivosť o chorých

• Monografia „Nové psychologické pohľady na  religiozitu a 
spiritualitu (prof. Stríženec, 2007)

• Hvozdík (2003) považuj pastorálnu psychológiu za interdisciplinárny 
odbor na hranici pastorálnej teológie a psychologických disciplín 



Ďalšie pohľady ....

• Klčovanská, 2006 - prináša termín pastorálne 
poradenstvo uvádza odlíšenie od pastorálnej 
služby a pastorálnej starostlivosti .

• podľa nej je hlavným cieľom pastorálneho 
poradenstva pomôcť ľudom v duchovnom raste, 
sprostredkovať Božiu prítomnosť dotyčnému 
klientovi.

• Pastorálni poradcovia majú teologické vzdelanie 
psychologické vzdelanie môže byť nedostatočné, 
preto pri hlbších problémoch potrebné klienta 
odporučiť odborníkovi 



Spolupracujúce iniciatívy ...
pastorálna teológia 

• Prof. Kyselica , SJ (2006) hovorí, že  pastorálna 
teológia  úzko súvisí z pastorálnou 
psychológiou – potrebné  hádať spoluprácu...

• Vzájomné prepájanie pastorálnej psychológie s 
pastorálnou  teológiou . 



Z pohľadu psychoterapie...
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť

Akreditované psychoterapeutické  výcviky pre vykonávanie 
samostatnej  praxe

V rámci rezortu  ministerstva zdravotníctva v súlade so smernicami 
Európskej  asociácia pre psychoterapiu (EAP)

Uznanie v rámci  skupiny A - zdravotnícki pracovníci  umožní získať 
potvrdenie o kompletnom psychoterapeutickom vzdelaní pre 
certifikovanú činnosť psychoterapie.  

Absolventom výcviku, ktorí nie sú zdravotnícki pracovníci B skupina, 
umožní zápis do Zoznamu psychoterapeutov SPS

Inštitúty uznané SPS :
Slovenský inštitút logoterapie
Slovenský inštitút pre supervíziu
Inštitút Virginie Satirovej a iné .... 



Aké máme dnes možnosti...?

• Možnosti jednodňových seminárov – prehlbovanie informácii
• Medzinárodná spolupráca . Na viacerých úrovniach  : 
• vzdelávanie, konferencie,  stáže,  výmeny, publikačná činnosť....
• Príprava akreditovaných kurzov  (malá akreditácia)
• Príprava medziodborového štúdia prieniky pastorálna teológia – sociálna 

práca – psychológia...
• Medzinárodné projekty zamerané na skúmanie odboru v zahraničí
• Výmeny a vzdelávanie doktorandov a pedagógov

• Pokus o akreditovanie 
• „Pastorálneho  sprevádzanie“ - Vzdelávacia oblasť: poradenstvo

• Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná 60 hodín s kreditovým 
výstupom zákona 317/2009 Z.z..aktualizačné vzdelávanie



Pokus o malú akreditáciu...

• „Pastorálneho  sprevádzanie“ 

• 60 hodín teoretickej a praktickej prípravy

• Forma kontinuálneho vzdelávania 

s kreditovým výstupom. 

Vzdelávanie podľa zákona č.  317/2009 Z.z. o 
pedagogických  a odborných zamestnancoch  -
aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov

zatiaľ neúspešné - problém slovo „pastorálny“



Slovo na záver...

• Pokusy  etablovať  pastorálne poradenstvo
v podmienkach Slovenskej  republiky,
hľadá svoje miesto už možno viac ako              
desiatku  rokov 

• Naráža na úskalia a zároveň na potreby 
jednotlivca ako viacdimenzionálnej  bytosti  a 
jeho  jedinečnosti, 
ktorá hľadá svoje odpovede v integrálnom 
pohľade na život, riešenie svojich problémov a 
životných situácii... 



Ďakujem za pozornosť


