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INFORMÁCIA  
 

Nadstavbový výcvikový program pre psychoterapeutov a rodinných poradcov 
Výcvik v terapii páru a rodiny podľa modelu Virginie Satirovej  

(Satirovej transformačná systemická terapia) 
STAR-TR 

 

Termín a miesto konania: 
2014 – 2016, Bratislava 

 

Cieľová skupina: Tento nadstavbový výcvik je určený pre psychoterapeutov, poradenských psychológov a rodinných 
poradcov pracujúcich s rodinou v rezorte zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí a i., ktorí absolvovali ucelený výcvik 
podľa modelu Satirovej alebo obdobný psychoterapeutický výcvik v rámci humanisticky orientovanej psychoterapie s 
praxou dlhšou ako 2 roky v odbore. Podmienkou pre zaradenie do výcviku je: 
1. vysokoškolské vzdelanie a prax v odbore minimálne 2 roky 
2. ucelený výcvik podľa modelu Satirovej (STAR-T a MOVISA) alebo obdobný výcvik v rámci humanisticky 

orientovanej psychoterapie, absolventi STAR basic výcviku len ak majú aj iný psychoterapeutický výcvik 
3. Samostatná psychoterapeutická práca uchádzača s párom a rodinou v priebehu výcviku 
4. Úspešné absolvovanie výberového konania v IVS v SR, pri ktorom lektori IVS v SR posúdia pripravenosť, osobnú 

zrelosť a motiváciu kandidáta na vstup do výcviku na základe: 
a. osobného a profesionálneho životopisu v rozsahu max. 3 strán 
b. sprievodného motivačného listu v rozsahu max. 1 strany 
c. potvrdenia o vzdelaní, výcviku a absolvovaní praxe v odbore 
d. referencie kolegu s psychoterapeutickou alebo poradenskou praxou 
e. písomnej prihlášky do výcviku 
f. zaplatenia administratívneho poplatku 10 € za výberové konanie 
g. osobného pohovoru 
h. súhlasu s obsahom a podmienkami priebehu a ukončenia výcviku, vrátane supervidovaných triádových stretnutí 

počas výcviku, vedených supervízorom výcviku 
i. uzatvorenia písomnej dohody o výcviku medzi frekventantom a zástupcami IVS v SR  

Zameranie výcviku: umožniť frekventantovi poznať a osvojiť si základný teoretický rámec psychoterapeutickej práce 
s párom a rodinou podľa modelu Virginie Satirovej, aby frekventant dokázal v praxi v súlade s vedeckým poznaním 
viesť proces psychoterapie páru a rodiny. Osvojenie si modelu V. Satirovej podporí a facilituje osobný rast účastníka 
výcviku a rozvoj jeho profesionálnych znalostí, zručností a kompetencie pre prácu s človekom v rámci jeho 
rodinného systému, subsystémov rodiny a s rodinou ako celkom. 
Teoretické vzdelávanie v IVS v SR spolu so zážitkovou skúsenosťou, nácvikom zručností podľa príslušnej 
metodológie, triádovou supervíziou a praktickou činnosťou s rodinami tvoria jeden celok v rozsahu min. 
268 vyučovacích hodín: 
1. Teoretické vzdelávanie 40 hodín 
2. Praktická časť: osobná skúsenosť  40 hodín 
3. Praktická časť Nácvik zručností (z toho 10 hod vedenie dokumentácie) 80 hodín 
4. Supervízie v triáde medzi výcvikovými stretnutiami 40 hodín 
5. Triádové stretnutia medzi výcvikovými stretnutiami 32 hodín 
6. Vedenie dokumentácie, prezentácia 20 hodín 
7. Individuálna supervízia mimo výcvik 8 hodín 
8. Záverečná skúška 8 hodín 
Celkový počet hodín v rámci výcviku min 268 hodín 
 
Časový harmonogram:  
Výcvik sa uskutoční v troch kalendárnych rokoch s celkovým rozsahom 268 výcvikových hodín, rozložených do 
piatich štvordňových stretnutí a piatich 8 hodinových supervidovaných triádových stretnutí, štyroch 8 
hodinových triádových stretnutí, individuálnej supervízie mimo výcvik, vedenia dokumentácie a záverečnej 
skúšky. Nad rámec výcviku sa uskutočnilo 5 dňové prípravné stretnutie v apríli a júni 2014 povinné pre 
absolventov psychoterapeutických výcvikov mimo STAR-T a MOVISA o práci s jednotlivcom v STST (mohli sa 
ho zúčastniť aj ostatní frekventanti) 
2012-2014 výberové konania 
2014 5-dňové prípravné výcvikové stretnutie pre psychoterapeutov, ktorí neabsolvovali STAR-T 

alebo MOVISU 
24.-26. 4.  1. časť- trojd ňové prípravné stretnutie: Práca s jednotlivým klientom v STST 
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27.-28. 6. 2. časť- trojd ňové prípravné stretnutie: Práca s jednotlivým klientom v STST 
 
November 2014 
12.-15. 11. 1. výcvikové štvordňové stretnutie 

1. stretnutie triády medzi výcvikovým stretnutím 
1. triádové stretnutie so supervízorom v rozsahu 8 hodín (medzi výcvikovým stretnutím) 

2015 
Jar 2. Výcvikové štvordňové stretnutie 

2. stretnutie triády medzi výcvikovým stretnutím 
2. triádové stretnutie so supervízorom v rozsahu 8 hodín (medzi výcvikovým stretnutím ) 

 
Jeseň 3. výcvikové štvordňové stretnutie 

3. stretnutie triády medzi výcvikovým stretnutím 
3. triádové stretnutie so supervízorom v rozsahu 8 hodín (medzi výcvikovým stretnutím) 

 
2016 
Jar 4. výcvikové štvordňové stretnutie 

4. stretnutie triády medzi výcvikovým stretnutím 
4. triádové stretnutie so supervízorom v rozsahu 8 hodín (medzi výcvikovým stretnutím) 

 
Jeseň 5. výcvikové štvordňové stretnutie 

5. triádové stretnutie so supervízorom v rozsahu 8 hodín (medzi výcvikovým stretnutím) 
Záverečná skúška s obhajobou záverečnej práce  

Typ výcviku: obsahuje teoretické vzdelávanie a zážitkovú prácu, nácvik zručností v skupine, malých podskupinách a 
triádach, triádovú prácu vedenú supervízorom, písomnú prípravu a dokumentáciu práce podľa predpísaného rozsahu. 
Výcvik bude ukončený záverečnou skúškou s obhajobou písomnej práce. O absolvovaní výcviku ukončeného 
záverečnou skúškou vydá IVS v SR osvedčenie 
 
Obsah a očakávané výstupy výcviku:  
Model psychoterapie podľa Virginie Satirovej, známy tiež ako Model rastu, sa zaraďuje medzi humanistické, 
systemické a rodinno-terapeutické prístupy zamerané na transformačnú zmenu  

Jeho zakladateľka Virginia Satirová  (1916-1988) aplikovala systémový prístup do psychoterapeutickej praxe. Jej 
prínosom je práca s bio-psycho-sociálno-spirituálnymi dimenziami rodinného kontextu, ktorý je základnou 
determinantou utvárania vnútorných konštruktov človeka, ktoré rozhodujúcim spôsobom formujú jeho vývinový 
potenciál a konkrétne životné prejavy. Kladie dôraz na komunikačný proces a na vytvorenie a aplikáciu špecifických 
nástrojov na uchopenie integrovaného intrapsychického a interpersonálneho sveta človeka. Spolupracovníci 
a nasledovníci Virginie Satirovej rozvinuli Model rastu do takej podoby, ktorá je aplikovateľná v psychoterapeutickej 
praxi pri práci s jednotlivcom, s párom, rodinou a skupinou. 

Pre tento prístup je charakteristické spájanie intrapsychického a interpersonálneho systému so systémom 
pôvodnej rodiny klienta/pacienta. Kladie dôraz na proces terapie, zameraný na pozitívne orientovaný transformačný 
proces, ktorý prostredníctvom zážitku vedie k zmene bytia jednotlivca vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom vo svojej 
rodine -pôvodnej a súčasnej - i mimo nej a vo vzťahu ku kontextu jeho životného miesta, času a prostredia. Tento 
prístup pôsobí v smere zmeny dopadu patogénne pôsobiacej udalosti alebo zážitku z minulosti na prítomnosť a 
podporuje životný rast človeka prostredníctvom štyroch základných metacieľov - dosiahnuť kongruenciu, vysokú 
sebaúctu, vnútornú voľnosť pri rozhodovaní a prijímať zodpovednosť za seba a svoj vnútorný stav. Pri práci s rodinným 
systémom sú členovia rodiny vedení a povzbudzovaní ku zmene komunikačných vzorcov tak, aby sa rodina ako celok, 
ako aj jej jednotliví členovia mohli pohnúť zo stavu prežívania insuficiencie, bolesti alebo ohrozenia k rovnováhe, 
odolnosti a zdraviu, súbežne so smerovaním k naplneniu štyroch metacieľov u každého člena rodiny. 
Psychopatologické príznaky sú považované za vedľajší produkt nerovnováhy a konfliktu v dôsledku nekongruencie. Tá 
vzniká na základe nerealistických očakávaní, reštriktívnych pravidiel alebo neadekvátnych rolí a vedie u človeka 
k negatívnej transformačnej zmene, ktorá sa môže premietnuť do psychopatológie. Vzniká napr. po ohrozujúcich 
emočne silne pôsobiacich zážitkoch a skúsenostiach, významných udalostiach prinášajúcich straty alebo traumatizujúci 
dopad a ustupuje, ak vplyvom nových zážitkov v terapii nastane pohyb v smere pozitívnej transformácie, t. j. ak sa 
pozitívne zmení nielen vonkajšie správanie a reštrukturalizuje sa kognícia, ale súčasne sa mení aj emočné a telesné 
prežívanie, motivácia a spôsob zvládania. Terapia vedie klienta/pacienta k integrovaniu všetkých zmenených rovín 
jeho bytia, ktoré prežíva vo vzťahu k sebe, k druhým a ku kontextu . Prístup zdôrazňuje význam kongruencie u 
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terapeuta a prácu na jeho celoživotnom raste kompetencie a konfidencie ako podmienke účinnosti v procese terapie 
páru a rodiny. 

Sylabus teoretického vzdelávania v rámci výcviku terapie páru a rodiny o. i. obsahuje: 

I. Teóriu modelu rastu: 

1. Univerzálne aspekty človeka v rodine a jeho bytia vo svete - základné teoretické východiská a presvedčenia, rastový 
a hierarchický model, zdroje, odlišnosti, rovnakosť a jedinečnosť, proces a štýly učenia, hranice 

2. Systémový a systemický prístup k rodine: rodina ako systém, štruktúra a dynamické funkcie, účel a pravidlá, 
usporiadanie a následnosť, charakteristiky systému, otvorený a zatvorený systém, človek ako subsystém rodinnej 
jednotky, rodinná homeostáza, symptómy ako prejav stresu, od obsahu k procesu, ja-ty-kontext  

3. Koncept zmeny a schopnosti učiť sa, vedomý a nevedomý proces, proces zmeny, fázy zmeny, úrovne zmeny, zmena 
transformáciou 

4. Bazálna triáda matka otec a dieťa,: začlenenie a vyčlenenie, párová väzba primárna a sekundárna väzba, 
kongruenciu a nekongruenciu, rodinné pravidlá, vzorce a zdroje, pozície v strese, ich dopad na prítomnosť, zmenu 
dysfunkčných vzorcov, nástroje zmeny v procese transformácie 

5. Koncept intrapsychického systému človeka: správanie, pozície na prežitie a coping, pocity, pocity o pocitoch, 
percepcie a kognitívne nastavenie mysle, očakávánia, túžby, vzťah ja k ja, koncept copingu vo vzťahu k problému, 
kongruentný a nekongruentný coping, kongruencia, koncept sebaúcty, koncept pozitívnych úmyslov ako najhlbších 
motívov individuálneho konania 

6. Koncept interpersonálneho systému: komponenty interakcie, ingrediencie interakcie a komunikačný proces - 
význam, odozva z významu, overovanie a spätná väzba, verbálne a neverbálne signály, automatické reakcie a 
vedomé odpovede, dysfunkčný a kongruentný (rovnovážny, vyvážený) vzťahový systém, proces transformácie 
dysfunkčných vzorcov,  

7. Psychopatologické symptómy ako výsledok nekongruencie a práca s nimi v STST 
8. Teória rodiny a vývojové fázy rodinného systému, dopad iných systémov a kontextov na rodinu - sociálny, kultúrny, 

náboženský, ekonomický, biologický, ekologický, geopolitický apod., aplikácia hierarchického a rastového modelu 
na rodinný systém 

9. Teória k diagnostike a aplikácii špecifických nástrojov Modelu rastu: terapeutovo self, práca so sebaúctou, práca s 
telom a sochanie, vnútorný zážitok ako predpoklad efektívnej terapeutickej zmeny, formy práce s časťami 
intrapsychického systému, rôzne formy práce s rodinnými zdrojmi - bazálna triáda, rodinné mapy, príbeh rodiny, 
rodinná chronológia, koleso vplyvov, rodinná rekonštrukcia, rekonštrukcia kritickej udalosti, riadená imaginácia a 
meditácia, používanie metafor, komunikácia a práca s komunikačným procesom v strese, meranie kongruencie 
v komunikácii, otvorená a priama komunikácia.  

II. Teóriu psychoterapeutického procesu s rodinou: 

A. Teóriu psychoterapeutického procesu v STST: 
1. Teoretické východiská, charakteristika a fázy terapeutického procesu s jednotlivcom: Príprava terapeuta na proces, 

nadviazanie kontaktu a utvorenie bezpečného dôveryhodného vzťahu terapeut - klient, proces validizácie, explorácia 
a diagnostika intrapsychického dopadu problému, facilitácia uvedomenia, transformácia intrapsychického problému 
do cieľa terapie, práca s metacieľmi, špecifickými a inkrementálnymi cieľmi terapeutický kontrakt a plán, proces 
zmeny: práca s dopadom minulosti na prítomnosť, nedokončené záležitosti ,odpor, prekážky a bloky 
a transformačná zmena, navodenie a kotvenie zmien, „domáce úlohy“, precvičovanie a integrovanie zmien, 
ukončenie terapeutického procesu. Záznam o terapeutickom procese. 

2. Problémy terapeutickej práce v procese terapie a etické problémy a hodnoty v psychoterapii rodiny 
Etické štandardy terapeutického kontraktu, dôveryhodnosť, zodpovednosť a kompetencia terapeuta, dvojité vzťahy, 
kolegialita a profesionalita, supervízny proces, riešenie etických dilem a pod.  

3. Self rodinného terapeuta - kongruencia, kompetencia a konfidencia - príprava, rast a starostlivosť o seba 

B. Teóriu psychoterapeutického procesu s párom a rodinou v STST  
1. Prechod od individuálnej k rodinnej terapii:  

Rodinný systém- indikácie a kontraindikácie práce s rodinným systémom,  
historický prehľad spôsobov práce s rodinou, základné koncepty prístupu k rodine, ciele, prínos a limity 
jednotlivých škôl,  
Spoločná rodinná terapia Virginie Satirovej 
Rodinná terapia a jej podoby v súčasnosti- aktuálne o STST dnes u nás a vo svete, rodinná terapia v SR, ČR a iných 
krajinách v súčasnosti 

2. Individuálna terapia- špecifiká terapeutického procesu a práca s rodinou u jednotlivca 
3. Špecifiká terapeutického procesu s párom, práca na posilnení párovej väzby, párový vzťah v kríze 
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4.  Špecifiká terapeutického procesu s rodinnou jednotkou matka, otec a dieťa –od poradenstva k terapeutickej zmene 
5. Spoločná práca s celou rodinou a iné formy práce s rodinnou jednotkou 

C. Teóriu psychoterapeutického procesu s rodinou vo vybraných problémových okruhoch  
1. Práca s rodinou po strate: práca so zármutkom po strate, rodina s ťažko chorým členom rodiny, rodina po úmrtí 

dieťaťa, rodiča, súrodenca  
2. Práca s rodinou pri ukončovaní párového vzťahu pri rozvode a rodičovské väzby po rozvode 
3. Práca s rodinou s domácim a sexuálnym násilím 
4. Práca so závislosťou a spoluzávislosťou v rodine 
5. Práca s členom rodiny s psychickým , psychosomatickým ochorením alebo dysfunkciou: depresívny, úzkostný 

a suicidálny člen rodiny, člen rodiny psychózou, poruchou osobnosti a i. 
6. Špecifiká práce s deťmi 
7. Špecifiká práce s adolescentmi a i.) 

III.Rozvíjanie zru čností 

1. naučiť sa postupne hlbšej úrovni nadviazať kontakt sám so sebou, privlastniť si zážitok vlastnej hodnoty cez 
najrôznejšie formy práce so sebaúctou, 

2. nadviazať kontakt s klientom cez uznanie jeho hodnoty - rozvíjanie schopnosti validizovať klienta,  
3. rozvíjať schopnosti explorovať a diagnostikovať cez prácu na vlastných rodinných mapách s hľadaním zdrojov, 

stresových komunikačných pozícií, vzťahových vzorcov 
4. schopnosť následne pracovať s rodinnými mapami klientov vo svojej praxi,  
5. rozvíjať vnímanie rovnakosti, rôznosti a jedinečnosti,  
6. rozvíjať vnímanie hraníc, štýlov učenia, zdrojov a práce s týmito fenoménmi u klientov,  
7. rozvíjať schopnosti viesť štruktúrovaný rozhovor s jednotlivcom, párom, rodinou. 
8. zvýšiť zručnosti orientácie vo vlastnom intrapsychickom procese 
9. schopnosť explorácie a diagnostiky intrapsychického systému u klienta 
10. rozvíjať schopnosť formulovať pozitívne orientované ciele v terapii, hľadať miesta pre zmenu a záväzok k zmene u 

klienta, diagnostikovať pravidlá v rodinnom systéme a pracovať na ich zmene 
11. schopnosť externalizácie vnútorných procesov, práca s očakávaniami a túžbami, využitie metafor 
12. prepojiť rodinný systém s intrapsychickým systémom u klienta, diagnostika a rozlišovanie zmeny dopadu vplyvov 

z pôvodnej rodiny na intrapsychický systém v prítomnosti a uplatnenie naučených zručností pri práci 
s jednotlivcom, párom, dyádou a celým rodinným systémom 

13. vo fáze explorácie prejsť od obsahu k zážitkovému procesu, zručnosť používať kongruentný jazyk u seba a klientov, 
zručnosť práce so zdrojmi a prekážkami na ceste k dosahovaniu terapeutických cieľov - špecificky pri práci so 
zmenou v oblasti ochranného copingu obranami, pri popieraní, ignorovaní, projekcii až k procesu akceptovania, 
zručnosť práce s externalizáciou. 

14. práca s primárnou a sekundárnou väzbou cez rôzne formy práce s bazálnou triádou klienta 
15. prepracovanie fázy transformačnej zmeny na jednotlivých úrovniach intrapsychického priestoru, práca 

s nesplnenými očakávaniami, proces púšťania a odpúšťania  
16. navodenie zmeny u klientov pri jednotlivých psychopatologických kategóriách, spájanie naučeného v terapeutickom 

procese s klientom, s dôrazom na zručnosti ukotvovania zmien v reálnom živote klienta, na prácu so zadávaním 
domácich úloh pre klientov, podpora ostatných členov rodinného systému 

17. zručnosť vhodne vyberať z palety nástrojov Modelu rastu a uplatňovať ich v praxi, zručnosť pripojiť i nástroje z 
iných škôl a vhodne ich skĺbiť s nástrojmi Modelu rastu 

18. zručnosť reflektovať svoj terapeutický proces prostredníctvom kazuistiky a supervízneho procesu a zručnosť 
zužitkovať supervízny proces pre skvalitnenie svojej práce, reflexia kanálu 1-3- (seba, klienta a procesu práce) 

19. zvýšiť zručnosti aplikácie naučeného pri práci s jednotlivcom na prácu s dyádou, triádou, rodinnou podskupinou , 
celou rodinou a iným systémom 

20. zvýšiť zručnosti aplikácie teórie pri práci s rodinou vo vybraných problémových okruhoch(viď II. C) 
 

IV. Triádová práca pod supervíziou (40 hodín)  

v rámci výcvikového programu pod vedením určeného supervízora: 
Pod vedením určených supervízorov výcviku je supervízia práce v triáde integrálnou súčasťou výcvikového programu 
a umožňuje frekventantovi uvedomovať si a skvalitňovať vlastný proces terapeutickej práce s rodinou ako súčasti 
sebapoznania a sebareflexie a prehlbovania skúsenosti v metodológii psychoterapeutickej práce s párom a rodinou. 
Významne prispieva k zvyšovaniu vlastnej kongruencie, emočnej a kognitívnej stability, empatie a tolerancie, reflexie 
a porozumeniu intrapsychických procesov a vzťahov nielen u klientov/pacientov, ale aj u frekventanta v roli terapeuta. 
Vedie k zvládaniu dynamiky vzťahov v terapeutickom procese, k vymedzeniu svojej role, optimálnemu postupu 
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a zodpovednosti v procese terapie a k ďalšiemu zvyšovaniu psychoterapeutickej kompetencie frekventanta. Súčasťou 
triádovej práce je aj nácvik dokumentácie triádovej a terapeutickej práce, sebareflexia v kanáloch 1-3-vlastného 
procesu, procesu klienta a terapeutického procesu počas práce s rodinným systémom. 
1.-5. triádové stretnutie s určeným supervízorom sa uskutoční podľa vyššie uvedeného časového harmonogramu a 
s programom podľa zadania po dohode so supervízorom.. 
1.-4. Samostatné stretnutie triád sa uskutoční podľa dohovoru triády s programom podľa zadania 
 

V. Záverečná skúška  

Ukončuje výcvik a obsahuje okrem predpísanej dokumentácie aj obhajobu písomnej práce formou spracovanej 
kazuistiky práce s rodinou doplnenou o audio/vizuálnu nahrávku. 
Umožňuje si uvedomiť, prepracovať, integrovať a ukončiť zážitky vynárajúce sa v rámci vlastného výcvikového 
procesu frekventanta. a podať formalizovaný výstup svojej práce s párom a rodinným systémom. 
Predpokladaný termín záverečnej obhajoby je koncom roka 2016..  
  

Finančné podmienky: 

Lektorné: priemerne 6,00 € za 1 hod. výcvikovú hodinu v trvaní 45 min. 
Celkové lektorné za jeden semestrálny blok –vrátane jedného štvordňového výcvikové stretnutie 32 hod a nadväzného 
triádové stretnutia so supervízorom v semestri je spolu 274 €. 
Lektorné za celý výcvik vrátane záverečnej skúšky je 1370€. Lektorné je možné uhradiť jednorazovo za celý 
výcvik, za jeden kalendárny rok vopred, minimálne však 14 dní pred konaním nasledujúceho jedného 
výcvikového bloku zloženého z výcvikového stretnutia a triádového supervízneho stretnutia. Skrátenie účasti nie 
je dôvodom na zníženie lektorného. 
K lektornému je nutné pripočítať náklady na ubytovanie a stravu v Bratislave 
Lektori:  z IVS v SR a hosťujúci lektori  
Supervízori:  z IVS v SR a hosťujúci lektori  
Termín zaslania prihlášok: vždy týždeň pred konaním výberového konania. Posledné výberové konanie 13.10. a 
7.11.2014. Po tomto termíne registrácia žiadosti možná len výnimočne po telefonickom dohovore. K výberovému 
konaniu budeme zasielať prihláseným uchádzačom podrobnejšie informácie o mieste a čase v individuálnej pozvánke. 
Pri výberovom konaní budeme zohľadňovať aj poradie uchádzača podľa termínu prihlášky. Pri splnení požiadaviek 
dostane zaradený frekventant písomné potvrdenie o prijatí do výcviku.  
 
 
 PhDr. Hana Ščibranyová 
 odborný garant výcviku 

 
 
 
 
 

Kontaktná adresa na zaslanie prihlášky  
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel. 0915 626 016 , e-mail: info@satir-institute.sk, www.satir-institute.sk 


