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DUCHOVNÉ PORADENSTVO AKO SÚČASŤ EDUKÁCIE  
V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 
Maroš Šip 

 

Úvodom 

Samotné pojmy zastrešujúce obsah poradenských služieb kooperujú so 

sprievodnými vednými disciplínami, ktoré svojím charakterom vytvárajú priestor, 

aby sa mohol „pýtajúci“ dostať k relevantnej odpovedi, ktorá mu z nejakých príčin 

nie je známa. Vo všeobecnosti je „duchovné poradenstvo“ ďalšou časťou širokého 

spektra poradenských služieb, ako napr. „pastoračné poradenstvo“1, „psychologické 

poradenstvo“2 a rôzne iné typy terapeutického poradenstva3, ktoré v našom prípade 

vykonáva duchovný poradca4. 

 

Etymológia termínu 

Zdeněk Vojtíšek poníma duchovné poradenstvo ako „komplex odborných služieb 

ľuďom pri riešení takých zložitých životných situácií, ktoré títo ľudia spojujú 

s duchovnou oblasťou. Rozumieme mu ako jednej z oblastí poradenskej činnosti, 

                                                 
1 Tento typ poradenstva je známy z kresťanského prostredia. Ide tu o explicitnú snahu porozumieť 
Božím tajomstvám. 
2 Tento typ poradenstva je najvšeobecnejšieho charakteru a v závislosti od stavu opýtaného je 
terapia vykonávaná súčasne s psychiatrickým, sexuologickým a ďalším potrebným vedeckým 
postupom. 
3 Tu patria napríklad terapeutické sedenia pri joge, resp, reiki, rôzne skupiny meditatívneho 
charakteru, alebo aj skupiny s pomocou všeobecného charakteru, ako je napríklad, poznávanie 
samého seba (dianetika) a pod.  
4 Jedna z definícií  priamo spája duchovné poradenstvo s pastoračným poradenstvom a hovorí, že 
„Duchovný poradca sa zaväzuje diskrétnosťou a obsah konzultácii je chránený tajomstvom. 
Duchovný poradca je vlastne sprievodca na istom úseku životnej cesty mladého človeka a jeho 
úlohou je stať sa nepotrebným t.j. odovzdať sprevádzanému poznatky, skúsenosti, spracovať 
zážitky, viesť ho ku zdravej sebareflexii, aby s jeho pomocou získal samostatnosť a duchovnú 
zrelosť. Výsledkom by mal byť rast v kvalite vzájomných vzťahov a plnohodnotnom živote 
rozvinutej osobnosti. Duchovné poradenstvo je pre všetkých, ktorí chcú ísť do hlbín života a vstúpiť 
do dobrodružstva vzťahu s Bohom.“ (online). [cit. 2010-05-15]. Dostupné na internete: 
http://web.tuke.sk/sipc/is2/?p=41 



KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
 (Biblicko-teologické a sociologické východiská) 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. – 15. júna 2010  
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 72 

vedľa psychologického poradenstva, profesného poradenstva, drogového poradenstva 

a pod.“1 

Vojtíšek podľa tejto definície považuje duchovné poradenstvo za multikomplexnú 

službu spoločnosti, ale napriek tomu ďalej dodáva, že „tento komplex služieb 

odlišujeme od poradenstiev, ktoré vykonávajú rôzne náboženské spoločnosti 

a príslušníci rôznych náboženských hnutí.“ Vojtíšek chce týmto povedať, že 

duchovné poradenstvo, nie je pastoračným poradenstvom „zameraným na obsah 

duchovného života, teda na tradíciu, z ktorej je duchovný život napájaný a teda ho 

rozvíja“, typickým pre kresťanské komunity, ale poradenstvom „zameraným na jeho 

kvalitu.“2 

Vojtíšek svoju formuláciu „duchovného“ poradenstva teda neodvíja od tradície 

cirkevného spoločenstva a ani od tradícií náboženských hnutí, ale hľadá dôvody 

v človeku, v jeho zásadnej forme, teda v jeho kvalitách a zákonitostiach. Preto 

zároveň dodáva, že „duchovné poradenstvo podporuje klientov rast k osobnostnej 

zrelosti.“3 Podobná definícia hovorí o tom, že úlohou duchovného poradenstva je 

„hľadanie odpovedí na otázky o živote a jeho zmysle, pri vytváraní vlastného 

rebríčka hodnôt a postojov, pri sebapoznávaní a v neposlednom rade pomoc v 

duchovných zápasoch a pochybnostiach v kľúčových životných otázkach, ktoré 

sprevádzajú každé dozrievanie.“4 

 

Formy duchovného poradenstva 

Samotné poradenstvo má viacero foriem, skrze ktoré sa realizujú služby takéhoto 

typu. Väčšinou ide individuálny kontakt, ktorý si vyžaduje terapeutické sedenia, a 

spravidla sa vyžaduje pri situáciách, kde je nutné opätovné stretnutie. Taktiež sa 

„môže jednať o jednosmerné predávanie poznatkov (informovanie) alebo 
                                                 
1 VOJTÍŠEK, Z.: Duchovní poradenství v multikultúrni společnosti. In: KRAHULCOVÁ, B. (ed.): 
Kontexty sociálni a charitatívni práce. Sborník katedry psychosociálnich věd a etiky. Praha 2008, s. 
141. 
2 Tamže, s. 141-142. 
3 Tamže. 
4 (online). [cit. 2010-05-15]. Dostupné na internete: http://web.tuke.sk/sipc/is2/?p=41 
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o konzultačnú činnosť.“1 Modernou formou je internetové (online) komunikovanie, 

kde je klient odpoveďou poradcu viac-menej informovaný o svojich ďalších 

stretnutiach. Je ale nutné si uvedomiť, že duchovné poradenstvo vytvára priestor aj 

pre efemérne individuálne terapeutické sedenia, ktoré ale musia úzko korešpondovať 

s cieľom duchovného poradenstva.  

 

Cieľ „duchovného poradenstva“ 

Klient duchovného poradenstva svojou intervenciou požaduje relevantné 

informácie od poradcu, ktorý je podľa klientových predstáv kompetentnou osobou pri 

riešení „chaotických“ situácii. Preto „cieľom duchovného poradenstva je podobne 

ako u iných oblastí poradenstiev podporiť orientáciu klienta v jeho situácii, zoznámiť 

ho s rôznymi možnosťami riešenia jeho situácie a motivovať ho k samostatnej 

realizácii týchto možností.“2 

 

Klient „duchovného poradenstva“ 

Za klienta tejto formy poradenskej činnosti zaraďujeme človeka, ktorý vo svojom 

živote „stratil smer“3, a snaží sa ho touto cestou nájsť. Ide o klienta snažiaceho sa 

spolu s duchovným poradcom nájsť zmysel existencie a to aj bez nejakého 

dogmatického základu z cirkevnej tradície. Ide tu teda v prvom rade o človeka, aby sa 

skrze svoju osobu, nezávislú na nejakej cirkevnej tradícii (ak je to jeho želaním) 

snažil o sebareflexiu. Ide teda o klienta, „ktorý hľadá pomoc v otázkach duchovného 

života nezávisle na inštitúcii, ktorá reprezentuje tradíciu, v ktorej je jeho duchovný 

                                                 
1 Pozri VOJTÍŠEK, Z.: cit. dielo, s. 141. 
2 Tamže. 
3 Duchovné poradenstvo je poradenstvom v najširšom slova zmysle, to znamená, že jeho úlohou nie 
je riešiť daný problém skrze cirkevnú tradíciu a jej dogmatické princípy, túto úlohu zastáva 
pastoračné poradenstvo. Aj keď samozrejme duchovné poradenstvo vo svojej podstate nesie 
charakter duchovna, ktoré je taktiež predmetom riešenia v pastoračnom poradenstve, si vyžaduje 
citlivé nazeranie na túto hranicu medzi svetom vnútorným (vychádzajúcim z človeka) a svetom 
opisujúcim transcendentno na základe nejakej náboženskej tradície. Vo vzťahu k neutrálnemu 
klientovi, teda ku klientovi, ktorý nemá záujem o žiadne náboženstvo ide skôr o informačnú 
metódu. 



KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
 (Biblicko-teologické a sociologické východiská) 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. – 15. júna 2010  
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 74 

život uskutočňovaný.“1  Úlohou duchovného poradcu ako poznamenáva Vojtíšek 

ďalej je, aby bol duchovný poradca „dobre informovaný o náboženstve, ale aby bol 

zároveň nezávislý od poradenstiev vykonávaných v rámci jednotlivých náboženských 

inštitúcií. Táto potreba je tak hlavným dôvodom existencie duchovného poradenstva 

ako samostatnej oblasti poradenskej činnosti.“2  

 

Dva typy konfliktu 

Klient „duchovného poradenstva“ vyžaduje „potrebu nábožensky nezávislého 

poradenstva“, čo je dôvodom k tomu, aby dôveroval aj samotnému poradcovi, ktorý 

ho na základe náboženského presvedčenia nebude porovnávať s dogmatickými 

odchýlkami a nazývať napr. „pejoratívnym termínom sekta.“ Samotný klient musí 

mať dôveru u poradcu, ktorý mu zabezpečí čo najpokojnejší netraumatizujúci3 

rozhovor. Tento spoločenský konflikt, spoločnosť – sekta sa musí čo najviac 

minimalizovať. Ďalším je psychický konflikt, ktorý „môže byť spôsobený rozporom 

medzi nárokmi inštitúcie (dogmatickými či etickými) a vlastným porozumením či 

vlastným svedomím.“ A ako píše Vojtíšek ďalej „v tomto prípade nie je náboženská 

inštitúcia považovaná za nedôveryhodnú či nebezpečnú, ale skôr vyvstávajú otázky 

vernosti, príslušnosti, miery poslušnosti a pod.“ Úlohou poradcu je preto byť 

„nezávislým prostredníkom medzi náboženskou inštitúciou a vlastným svedomím.“4  

 

Duchovné poradenstvo a predmet vzťahu ako základné východisko v oblasti 

sociálnej práce 

Vo všeobecnosti duchovné poradenstvo korešponduje s mnohými oblasťami 

predmetného skúmania. Ide o tri5 hlavné relácie. 

 
                                                 
1 VOJTÍŠEK, Z.: cit. dielo, s. 143. 
2 Tamže. 
3 Otázkami napr. „Prečo ste boli v tej sekte?“; „Nevedeli ste, že je to najhoršia sekta na svete?“ 
a pod. 
4 VOJTÍŠEK, Z.: cit. dielo, s. 143-144. 
5 (online). [cit. 2010-05-15]. Dostupné na internete: http://web.tuke.sk/sipc/is2/?p=41 
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Vzťah k Bohu:  

• duchovný život (hľadanie zmyslu a smerovania života, otázky viery a poznania 

Boha ...) 

• duchovné pramene (sviatosti, Božie slovo, modlitba...) 

• osobné povolanie (manželstvo, zasvätený život...) 

• vzťahy medzi a náboženstvami a cirkvami (východné praktiky, 

ekumenizmus...) 

• falošné cesty k Bohu ( sekty a okultizmus...) 

Vzťah k sebe:  

• vlastná dôstojnosť a hodnota 

• sebaúcta a sebaprijatie  

• odpustenie a pocit viny  

• vnútorné uzdravenie a oslobodenie  

• otázky svedomia  

• zmysel utrpenia a obety  

Vzťahy k iným:  

• rodina  

• partnerské vzťahy  

• duchovná rodina - cirkev  

• sociálna angažovanosť  

• komunikácia  

• obeta a služba  

• morálne postoje a etika  

  

Tieto tri najzákladnejšie skupiny vzťahov hovoria o človeku, ktorý hľadá svoje 

vlastné ja. Prvú skupinu sme nemuseli nazvať „vzťah k Bohu“, pretože mnohí môžu 

namietať proti Bohu ako osobe1, ale nakoľko sa v kresťanskom svete vníma Boh ako 

                                                 
1 Nekresťanské skupiny vychádzajúce napríklad z budhizmu ale aj  niektorých ezoterických skupín, 
u ktorých sa Boh nepovažuje za osobu. Väčšinou sa chápe ako „večná energia“, vlastné „Ja“ a pod.   
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osoba, priklonili sme sa k tomuto názvu. Táto skupina je predmetom skúmania v 

„pastoračnom1 poradenstve“, ale keďže sú problémy duchovného života problémom 

celospoločenským, teda aj ľudí bez vyznania, viery a náboženského presvedčenia, 

dotýka sa to aj sčasti problematiky „duchovného poradenstva.“ Sociálna práca ako 

samostatná vedecká disciplína musí vychádzať z predispozícií, ktoré sme načrtli 

vyššie. Základom pre sociálneho pracovníka je práve duchovná oblasť, ktorá 

vyvstáva na základe „hľadania zmyslu a smerovania života“. Sociálny pracovník je 

nútený oboznamovať sa s relevantnými informáciami na religióznom trhu. Ide 

o nachádzanie jasných súvislostí s alternatívnymi vednými odbormi v oblasti 

religionistiky, sociológie a psychológie. Tieto sprievodné disciplíny paralelne 

zapĺňajú dopyt po otázkach, ktoré sa nachádzajú v druhej skupine. Rovnako tak aj 

posledná skupina úzko korešponduje s vedným odborom sociológiou, kde sa pestuje 

zdravý postoj k rodinným väzbám. 

Zdravý postoj duchovného poradcu pri samotnom „sedení“ voči klientovi musí 

teda rezultovať z ochoty pomôcť iným, čo je základná požiadavka ako samotného 

poradcu tak aj sociálneho pracovníka. Všetky tri vyššie spomenuté kategórie by sa 

mali implementovať do terapií, aby sa v prvom rade zistil problém u klienta a za 

druhé, aby sme mohli na základe hodnotiacej výslednej správy určiť správny postup. 

Problematika riešenia správneho postupu väčšinou pláva v riešení dilem, ktoré 

vyvstávajú buď z riešenia kresťanských (alebo aj východných filozofií) učení a etiky2 

alebo z oblasti spirituality. Preto povinnosťou sociálneho pracovníka, ktorý zastáva 

úlohu duchovného poradcu, je oboznámiť sa s priestorom religióznej scény, alebo 

spolupracovať s takým pracoviskom, ktoré takéto služby poskytuje. Dôležitým je 

moment získania si dôvery u klienta, a to sa stane jedine tak, že bude oboznámený 

s čo najobjektívnejšími a relevantnými informáciami. Rodina, ako základný pilier 

                                                 
1 V tejto oblasti pozri zaujímavú štúdiu, ktorá podrobnejšie analyzuje formu rozhovoru od 
WERNEROVÁ, M.: Komunikace v pastoračním rozhovoru. In: Theologická revue.  č. 1-4, ročník 
77, Praha 2006, s. 421-432.  
2 Pozri VOJTÍŠEK, Z.: cit. dielo, s. 147. 
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u klienta1 je sekundárnym a teda nemenej dôležitým zdrojom pri riešení klientovej, 

nazvime to „chaotickej“ situácie. Partnerské vzťahy2, ktoré vyplývajú z rodinnej 

disharmónie sú umocňované nemožnosťou „nájsť si cestu späť“ k rodine. Táto 

frustrácia, často neskôr deprivácia je alarmom pre zakomponovanie do 

terapeutického sedenia aj kvalifikovaného odborníka v tejto oblasti. Sociálny 

pracovník v role duchovného poradcu si musí uvedomiť, že jeho pomoc klientovi sa 

deje kooperativným spôsobom, tzn., že jeho úlohou je spolupracovať na rovine 

sociologicko-teologicko-psychologickej, aby sa predišlo možným invektívam voči 

klientovi.  

Samozrejme, že problematika „duchovného poradenstva“ je nami predstavená 

v jej najzákladnejšej teoreticko-informatívnej forme, aj preto týmto apelujeme na 

intenzívnejšiu angažovanosť v tomto smere.  

 

Záverom 

Ako už bolo spomenuté, úloha „duchovného poradenstva“ je momentálne 

aktuálnou a takmer novou metódou, ktorá na tenkej línii hraničí s pastoračným 

poradenstvom. Táto úloha je v dnešnej spoločnosti prezentovaná len sporadicky, a to 

z dôvodu absencie odborníkov v tejto oblasti. Nič menej je povinnosťou napr. 

sociálnych pracovníkov, aby v spoločnosti pristúpili svedomito aj k tejto forme 

poradenskej činnosti.  

 

 

                                                 
1 Rodinné prostredie môže byť často naštrbené, a to môže byť zároveň dôvodom návštevy 
poradenstva. 
2 Tu máme na mysli rôzne skupiny asociálneho charakteru, rovnako skupiny s náboženským 
charakterom, kde sa klient nachádza, resp. sa nachádzal.  
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