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INFORMÁCIA 

o základnom dvojročnom výcviku v Modeli Virginie Satirovej 

STAR basic VII 

pre pomáhajúce profesie a profesie s priamym interpersonálnym kontaktom  
Termín konania: 2020 – 2021 

 

Cieľová skupina: 

Výcvik je určený pre profesionálov, ktorí pracujú s ľuďmi v pedagogicko-psychologických poradniach, v centrách 

poradensko-psychologických služieb, centrách výchovnej a psychologickej prevencie, zdravotníckych zariadeniach, v 

predškolských a školských zariadeniach, v terénnej sociálnej práci, v centrách voľného času, ako aj pre lektorov, 

mentorov, koučov, konzultantov, poradcov a i. 

 

 

Podmienky zaradenia do výcviku: 

Pre záujemcov s ukončeným VŠ vzdelaním prednostne v pomáhajúcej profesii a v profesiách s priamym 

interpersonálnym kontaktom, stručný osobný a profesionálny životopis v rozsahu max. 3 strán, práca s ľuďmi, vítané sú 

aj iné výcviky v psychoterapii, popis motivácie k výcviku, prihláška a úspešné absolvovanie výberového konania. 

 

Výcvik je otvorený aj pre talentovaných študentov 4. alebo 5. ročníka VŠ v pomáhajúcej profesii (ktorí majú skúsenosť z 

práce napr. s klientmi ako asistenti). 

 

 

Zameranie a rozsah výcviku: 

 

Osvojenie si modelu V. Satirovej s cieľom podporiť a facilitovať osobný rast účastníka a rozvoj jeho profesionálnych 

znalostí a zručností pri práci s človekom (jedincom, párom, rodinou, skupinou). 

 

Rozsah výcviku je celkovo 240 hodín (60 hodín týždenne).  

 

 

Typ výcviku: 

rezidenčný, zážitkový, práca v skupine a triádach, celkovo štyri týždňové sústredenia.  

 

 

Obsah a očakávané výstupy výcviku:  

 

Človek a jeho rodinný systém v rámci Sytemického modelu Virginie Satirovej, zážitkové skúsenosti, nácvik zručností a 

úvodné supervízie v skupine.  

 

V rámci osobného rastu účastníci budú:  
• rozvíjať svoju kongruenciu a sebaúctu  

• zvyšovať svoju schopnosť rozhodovať sa a preberať zodpovednosť za seba vo svojom osobnom živote a vzťahoch 

 

Výcvik má za cieľ posilniť profesionálnu kompetenciu a zručnosti: 

• pri utváraní kontaktu a budovaní vzťahu s človekom, 

• pri skúmaní a posudzovaní jeho osobnosti,  

• pri podpore jeho zdravého vývinu a rozvíjaní jeho potenciálu, 

• pri zvládaní stresových situácií, nátlaku, manipulácie, násilia,  

• pri zvládaní závislých a spoluzávislých vzťahov, 

• pri zvládaní prekážok osobnostného rozvoja a zdravého fungovania človeka. 

 

O absolvovaní výcviku získajú účastníci certifikát IVS v SR. 

Ďalšie informácie o podmienkach výcviku zasielame záujemcom o výberové konanie na vyžiadanie e-mailom. 

 

 

Termín zaslania prihlášok: 

Najneskôr 7 dní pred termínom výberového konania.  

Po tomto termíne je registrácia žiadosti možná len výnimočne po telefonickom dohovore.  

Pri pozývaní na výberové konanie zohľadňujeme aj poradie uchádzača podľa dátumu prihlášky. 


