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otvorí v roku 2017 
výcvik pre riadiacich pracovníkov z rôznych oblastí 

(tímlídrov, supervízorov a lídrov, manažérov) 

STAR profi I. – dvojročný výcvik pre profesionálov v riadiacich funkciách 
s využitím transformačného systemického prístupu Virginie Satirovej 

v rozsahu 150 hodín 

Úvod 
Inštitút Virginie Satirovej v Slovenskej republike (ďalej len IVS v SR) je v súlade s odkazom 
zakladateľky rodinnej terapie Virginie Satirovej zameraný predovšetkým na podporu rastu 
jednotlivcov, párov a rodín, taktiež na systematické vzdelávanie profesionálov z oblasti 
psychológie, zdravotníctva, školstva a ďalších oblastí života formou viacročných výcvikov. 
Napriek tomu, že IVS v SR každoročne ponúka bohatý program dvojdenných seminárov a  
dlhodobých výcvikov, viacerí priaznivci satirovského prístupu prejavili záujem o  ucelený 
rozvoj aj pre profesionálov v riadiacich pozíciách.  
 
IVS v SR preto ponúka možnosť prihlásiť sa do dvojročného výcviku STAR profi I. 
 
Časový rozsah komunity: 150 výcvikových hodín rozdelených do 6 stretnutí po 3 dni 
Cena výcvikovej hodiny 8 € za výcvikovú hodinu 
Termíny výberových konaní: 2017 (sú uvedené v pozvánke na www.satir-institute.sk) 
 
Termíny stretnutí:: 2017 - 2019 (prvý termín bude upresnený na výberovom konaní 

a inzerovaný na stránke IVS v SR) 
Miesto konania: Bratislava 
Lektorský tím: PhDr. Nadežda Feketeová, PhDr. Hana Ščibranyová,  

Mgr. Rebeka Trepačová 
Cieľová skupina:  

Profesionáli v riadiacich funkciách, ktorí  

 majú záujem o osobný rozvoj v oblasti vedenia a riadenia ľudí v pracovných tímoch  
 chcú si zvýšiť alebo doplniť svoju kompetenciu, konfidenciu a kongruenciu, aby 

dokázali účinnejšie zvládať akékoľvek záťažové situácie pri práci s ľuďmi 
 majú záujem žiť vo väčšej rovnováhe a harmónii so sebou aj s inými. 

 
Ukončenie STAR profi: certifikát o účasti  
 
Obsah a zameranie STAR profi:  

Umožniť účastníkom výcviku zážitkovým spôsobom v uzatvorenej výcvikovej skupine na 
šiestich spoločných stretnutiach: 

 pracovať na dosiahnutí základných metacieľov – aby ako riadiaci pracovníci dokázali 
viesť a riadiť druhých s vnútornou slobodou pri rozhodovaní a so zodpovednosťou za 
seba a voči druhým, s vysokou sebaúctou a s kongruenciou 

 spoznať seba v rámci fungovania v medziľudských vzťahoch (svoj interakčný svet) 
na pracovisku, spoznať špecificky komunikačné vzorce, pravidlá atď.  

 rozvinúť svoj intrapsychický potenciál pri vedení a riadení ľudí  
 spoznať a využívať koncept procesu zmeny podľa V. Satirovej v pracovnom kontexte  
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 oboznámiť sa a využívať koncept hierarchického a rastového modelu vo firmách, 
organizáciách a inštitúciách ako systémoch, tiež analógiu medzi rodinným a pracovným 
systémom 

 využívať nástroje na zvládanie záťažových a krízových pracovných situácií  
 
Forma práce v STAR profi: 

 zážitkový spôsob práce 
 nácvik komunikačných a sociálnych zručností 
 aplikácia skúseností, vedomostí a zručností v pracovnom procese 
 práca v triádach, v malých skupinách, vo veľkej skupine 
 teoretické bloky z prístupu Transformačnej systemickej terapie Satirovej (TSTS) 

 
Podmienky zaradenia do STAR profi: 

Úspešné absolvovanie výberového konania v IVS v SR, na ktorom lektori IVS v SR 
vyhodnotia pripravenosť a motiváciu kandidáta na vstup do výcvikovej skupiny na základe: 

 písomnej prihlášky  
 osobného životopisu v rozsahu max. 2 strán (dôraz na dôležité pozitívne aj negatívne 

udalosti počas života v primárnej rodine aj v súčasnosti)  
 profesijného životopisu v rozsahu max. 3 strán 
 motivačného listu v rozsahu max. 1 strany (objasňujúceho vaše rozhodnutie 

absolvovať výcvik STAR profi) 
  zaplatenia administratívneho poplatku 10 € za výberové konanie 
 osobného pohovoru s lektormi výcviku. Kandidát po odoslaní prihlášky do IVS v SR 

dostane pozvánku na výberové konanie. 
 súhlasu s obsahom a podmienkami priebehu a ukončenia výcviku 
 uzatvorenia písomnej dohody o účasti vo výcviku medzi frekventantom a zástupcami 

IVS v SR  
 
Termíny sústredení budú zverejnené na stránke www.satir-institute.sk 
 
 
 Mgr. RebekaTrepačová  
 odborná garantka výcviku 
 
 

Kontaktné údaje 
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel. 0915 626 016 , e-mail info@satir-institute.sk 

Pozvánka a on-line prihláška 
www.satir-institute.sk 

 


