
 
Zámer:  
Ponúknuť študentom FSVaZ poradenstvo, podporu osobnostného rastu, koučing, supervíziu respektíve  rozvoj kompetencií 
pre výkon  pomáhajúcich profesií. Poskytnúť študentom v súlade s Európskym certifikátom z psychológie základný odborný 
zácvik v teréne, ktorý im umožní  pracovať pod supervíziou. 
 

Cieľ: 
• poskytnúť študentom individuálne poradenstvo 
• v procese koučingu podporiť  osobnostný rast a rozvoj sociálnych kompetencií študentov, 
• umožniť študentom supervíziu pre  odborný výkon  v pomáhajúcich profesiách.    
 

Organizačné zabezpečenie:  
• poradenstvo / koučing  / supervízia sa študentom FSVaZ poskytuje bezplatne, 
• poradca / kouč / supervízor, ktorý je poskytovateľom poradenských služieb má právo odmietnuť poradenstvo  z kapacitných 
dôvodov, 
• dohovor o podmienkach poradenstva – charakter poradenského kontraktu, frekvencia stretnutí, miesto stretnutia je 
predmetom dohovoru medzi poradcom / koučom / supervízorom a klientom, 
• o počte poskytnutých poradenských služieb vedie poradca v konkrétnom akademickom roku záznam a údaje o počtoch 
klientov oznamuje na vyžiadanie organizačnému garantovi  pričom osobné údaje ostávajú u poradcu, ktorý s nimi pracuje 
v súlade so Zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti podľa § 6 ods.4.č. 

  
Organizačný garant: Dr. Ivana Gallová                                                   Katedra psychologických vied, FSVaZ, UKF v Nitre 05/2012 
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PORADCA 
 

PRÍSTUP 
 

ÚLOHA PORADCU 
 

SPÔSOB PRÁCE 
KONCEPT RIEŠENIA 

PROBLÉMOV 

Dr. Drienovská Margita 
037 65 45 660 
m.drienovska@centrum.sk 

Dynamické poradenstvo 
Kognitívno-behaviorálny 
Systemický 

akceptácia s akcentom na 
integráciu osobnostného 
rastu klienta 

zrozumiteľne, ohľaduplne 
riešiť aktuálny problém 
klienta podľa terapeutických 
prístupov 

v závislosti na konkrétnom 
klientovi, v zmysle jeho 
individuálnych odôvodnených 
potrieb 

Dr. Gallová Ivana 
0911 509 048 
igallova@ukf.sk 

Humanistické poradenstvo 
PCA-Na človeka zameraný prístup 
PCA supervízia 

akceptovať, integrovať, 
povzbudzovať 
sebavyjadrenie 

stretnutie, dialóg, empatia, 
kongruencia, akceptácia, 
podpora poradenskej práce 

rast osobnosti, aktualizácia 
potenciálu, spolupatričnosť 
k vlastným zážitkom, vzťah 
poradcu s klientom 

Dr. Klubert Peter 
0903 602 229 

Humanistické poradenstvo 
Gestalt terapia 

pomáhať klientom napĺňať 
ich prirodzené potreby 

individuálny i skupinový porozumenie vlastným 
racionálnym, emocionálnym aj 
telesným pochodom 

Dr. Máthe Róbert 
psychoprof@psychoprof.sk 

Eklektické poradenstvo 
Párové poradenstvo 
Poradenstvo v sexuológii 

riešenie problematických 
partnerských vzťahov a 
sexuálnych problémov 

individuálny prípadne práca 
s párom 

v závislosti od daného prípadu 

Doc. Popelková Marta 
mpopekova@ukf.sk 

Dynamické poradenstvo  
Integratívny 

akceptácia, motivácia 
klienta k práci na sebe 

rozhovor Integratívny, podľa problému 
klienta 

Prof. Sollárová Eva 
esollarova@ukf.sk 

Humanistické poradenstvo 
PCA-Na človeka zameraný prístup 
Koučing – PCA 
Koučing - GROW 

akceptovať, integrovať, 
povzbudzovať 
sebavyjadrenie, riešenie 
problémov 

stretnutie, dialóg, 
akceptácia, empatia, 
kongruencia 

rast osobnosti, aktualizácia 
potenciálu, spolupatričnosť k 
vlastným zážitkom 

Dr. Jurišová Erika 
ejurisova@ukf.sk 

Kariérové poradenstvo  pomoc a podpora v oblasti 
kariérového rozvoja 

poradenský proces z 
procesorientovanej 
psychoterapie 

hľadanie, uvažovanie, 
experimentovanie, orientácia 
a rozhodovanie sa na trhu 
práce 
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