
RADA PRE KLINICKÉ PASTORÁLNE 
VZDELÁVANIE V SR

PREDSEDA: 

Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

ČLENOVIA:
 
Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. Superin-
tendent, Evanjelická cirkev metodistická v SR

pplk. Mgr. Ján Šefčik,
Riaditeľ úradu Ekumenickej pastoračnej
služby ZVJS (väzenstvo)

Mgr. Eva Oslíková, PhD.
Evanjelická cirkev augsburgského vyznania
v SR, námestná farárka

ZABEZPEČENIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT:

Drs. Hennie Kievit, 
školiteľka kurzov KPV a supervízorka na Ggz 
Centraal Innova, Amersfoort, Holandsko,
Mgr. Alena Mulder, lektorka KPV, Amers-
foort, Holandsko

ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV

Na kurz roku 2018/19 sme získali podporu od 
jednotlivcov a cirkví, preto máme možnosť v prí-
pade potreby poskytnúť štipendium na úhradu 
školného, ubytovacích nákladov a stravy.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
albin.masarik@umb.sk
0905 933 989

PRIHLÁŠKY:

Inštitút teológie, misie a soc. práce, n.o.
Projekt KPV
kpv@teofania.sk
Bernolákova 18, 034 01 
Ružomberok

SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE:

Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n.o. 
a Ggz Innova Centraal, Amersfoort, 
Holandsko v spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UMB v Banskej Bystrici

Rada pre klinické pastorálne 
vzdelávanie v SR

v spolupráci s dalšimi inšitúciami

Vám ponúka jednoročné 
špecializačné štúdium

KLINICKÉ 

PASTORÁLNE

VZDELÁVANIE

Pilotný projekt kurzu, ktorý je partnersky reali-
zovaný školiteľmi nositeľa akreditovaného progra-
mu v Holandsku.

Vzdelávanie je organizované podľa medzinárod-
ných štandardov.



KLINICKÉ PASTORÁLNE 
VZDELÁVANIE

 Je špecializačné vzdelávanie, ktoré sa reali-
zuje formou ročného štúdia, pozostávajúce-
ho zo samoštúdia a troch blokov sústredení 
po 8 dní (vždy pondelok-štvrtok, cez víkend 
sa môžu účastníci venovať svojím pracov-
ným povinnostiam). Tieto sústredenia budú 
v nasledovné termíny:

 

1. blok: 
03. – 06. a 10. – 13. septembra 2018

2. blok:
19. – 22. a 26. – 29. novembra 2018

3. blok:
04. – 07. a 11. – 14. marca 2019

ZÁKLADNÁ 
CHARAKTERISTIKA

 Klinicko-pastorálne vzdelávanie je  post-
graduálne vzdelávanie pre duchovných z 
rôznych kresťanských cirkví so zame-
raním na výkon špecifických častí ducho-
venskej služby v cirkevných zboroch, ale
aj v prostredí zdravotníctva, väzenstva,
polície a armády.

 Prebieha formou štúdia v malej skupine, 
kde si duchovný pomocou reflexie, diskusie 
a evaluácie ujasňuje vlastné postoje, svoje 
silné stránky a riziká. 

 Účastníkom ponúka možnosť intenzívnej 
reflexie ich práce a komunikácie a taktiež 
možnosť objasniť si vlastný štýl vedenia, 
spolupráce a riešenia konfliktov.

 Centrom  KPV je pastorálne sprevádzanie.  
Zameriava sa na štúdium psychopatológie
ako napríklad pastorálne prístupy k ľuďom 
trpiacim depresiami, psychózami a rozlič-
nými poruchami osobnosti. 

Venuje sa otázkam paliativnej starostlivos-
ti, sprevádzaniu smútiacich a riešeniu roz-
ličných krízových situácií.

 Štúdium sa sústreďuje aj na uvedomenie si 
svojej vlastnej duchovnej  biografie a spiritu-
ality.
 

CIEĽOVÁ SKUPINA

 Toto vzdelávanie poskytuje príležitosť pre 
odborný rast duchovných, ktorí sa venujú 
pastorálnej práci v cirkvi alebo tých, ktorí 
pracujú na pozíciách nemocničných, vojen-
ských, väzenských alebo policajných du-
chovných.

 Záujemcovia o tento kurz musia mať mini-
málne trojročnú prax v duchovenskej 
činnosti.

V niektorých krajinách EU sa toto vzdelanie 
vyžaduje ako špecializované vzdelanie pre  du-
chovných, ktorí pôsobia v nemocniciach a v si-
lových zložkách.


