
FACILITOVANIE 
KONZULTAČNÝCH STRETNUTÍ

Moderátori Bratislavská Arcidiecéza



PRED KONZULTAČNÝM STRETNUTÍM

Koordinátor/organizačný tím:
• pozve ľudí k aktívnej účasti na stretnutiach, rozbehne prihlasovanie. 

(Cieľom je zabezpečiť účasť čo najväčšieho počtu ľudí, aby bolo možné 
počúvať živý hlas celého Božieho ľudu, fokus na ľudí na okraji).

• Vytvorí skupiny /najviac po 10 ľudí/. Berie do úvahy - vzťahy v skupine, 
vek, pohlavie, vzdelanie, povolanie, komunikačnú úroveň jednotlivca... 
Odporúčanie vytvoriť rôznorodú skupinu, kvôli širšiemu portfóliu názorov, 
prípadne pri „únave zvykovosti“.

• Vyberie tému, ktorej bude stretnutie venované (z 10 tém na preskúmanie, 
vždy len 1 téma/stretnutie).

• 2-3 týždne pred stretnutím pošle materiál na prípravu, modlitbu, rozjímanie + 
stručné hlavné otázky (možno použiť otázky z 10 tém). 



PRED KONZULTAČNÝM STRETNUTÍM

Koordinátor/organizačný tím:
• Stanoví si kritériá na výber moderátora (schopnosť viesť dialogické 

stretnutie, načúvať, zvládať prípadný konflikt, držať sa cieľa stretnutia, 
miera zdravej asertivity, človek viery). 
Treba zabezpečiť dostatočný počet moderátorov skupín.

• Oboznámi moderátora so synodalitou a jej dokumentami, zdrojmi z ktorých 
môže čerpať

• Určiť zodpovedného človeka alebo aj skupinu ľudí, ktorí pripravia zhrnutie 
celej konzultácie.

• Rozhodnutie o mieste a čase konania stretnutia/stretnutí.



PRIEBEH KONZULTAČNÉHO STRETNUTIA
Moderátor 

1. prichádza vnútorne pripravený a disponovaný na stretnutie.
2. Privíta zúčastnených a oboznámi ich s témou synodality a synodálneho

konzultačného stretnutia.
3. Začína modlitbou k Duchu Svätému sv. Izidora
4. Pre lepšiu participáciu môže zaradiť 3 minútové vyjadrenie každého, čo si 

o synodalite myslí, čo cíti a vníma v synodalite, svoje nádeje a obavy…
5. Ponúkne pripravenú meditáciu nad biblickým textom.
6. Po meditácii vyzve členov k reflektujúcemu dialógu. Na dialóg použije vhodnú 

metódu vedenia stretnutia, ktorá odráža princíp synodality. Každý sa môže 
postupne podeliť o ovocie svojej modlitby v súvislosti s otázkami na 
zamyslenie, ktoré boli predtým rozoslané. 

Ako sa „spoločné kráčanie“ uskutočňuje dnes vo vašej miestnej cirkvi? 
skúsenosti – radosti – bolesti - ovocie



PRIEBEH KONZULTAČNÉHO STRETNUTIA

Moderátor 
7. Vedie skupinu, ktorá spoločným rozlišovaním rozoberá povedané a hľadá

vízie pre jednotlivcov, miestne spoločenstvo (hnutie, farnosť, diecéza).
Skupina by sa nemala snažiť obsiahnuť všetky otázky, ale mala by 
rozlišovať a zamerať sa na tie aspekty synodality, ktoré sú v jej kontexte
najdôležitejšie.

8. Stretnutie ukončí modlitbou.

9. Zapisovateľ zapisuje impulzy /ak vzniknú/.



FACILITAČNÉ ZRUČNOSTI MODERÁTORA 
KONZULTAČNÝCH STRETNUTÍ 

Facilitovanie, facilitare = uľahčovať, umožňovať dialóg v skupine pri 
sprevádzaní  procesom synodality (VM 4.4, 6)

I. blok (body 1–4) ▶ reflexívne počúvanie 3 min
II. blok (body 5-6)  ▶ vnútorné spracovanie –

meditácia na vybranú stať Písma
III. blok (body 7-9)  ▶ dynamika dialógu  



I. Blok – Zručnosti  (3 minútové vyjadrenie sa členov)

V I. bloku facilitátor:
Reflexívne počúva (a rovnako aj členovia skupiny sa navzájom 
počúvajú):
- slová, ale aj čo je za slovami (pocit, vzťah, výzva)
- čo výpovede jednotlivých členov vyvolávajú v každom

Povzbudzuje hovoriaceho:
„mhm“, „čo ešte..“ „čo ďalej...“  →  zapojí každého  člena

Robí reflexiu obsahu, pocitu, zámeru
„Vnímam, že máš obavy o... ’      →  keď je to vhodné
… záleží ti na …’                        
… máš víziu …’
… chceš niečo urobiť …’
.....hlboko sa ťa dotýka...“



III. Blok – Zručnosti facilitovania dialógu

Princípy vedenia dialógu:

- Názory a postoje iných je dôležité pochopiť, nie ich 
vyvrátiť – facilitátor ujasňuje aj so skupinou
„Ak som dobre porozumel, hovoríš, že...Ako to 
vnímate vy ostatní?“ 

- Bez spochybňovania alebo vyvracania postojov, 
názorov alebo hodnotenia členovia pridávajú svoj 
pohľad  - facilitátor edukuje, ak je potrebné, 
preformulováva, alebo sa obracia na skupinu, aby 
preformulovala, napr.
„Ako inak by sa toto dalo vyjadriť bez hodnotenia...“



Člen, ktorý hovorí dlhšie         →

Sťažujúci sa, obviňujúci...        →
Prežívajúci radosť, nadšenie

Zdá sa, že odpovede prichádzajú →
príliš rýchlo...aj na hlboké veci     ←

FACILITÁTOR ZASAHUJE, ABY  NEDOŠLO K RUŠIVÝM 
VPLYVOM

„Môžem ťa/vás prerušiť, počuli sme 
tvoj/váš pohľad..., môžete sa vyjadriť 
aj ostatní ...?“

Vyjadriť pocity/pohľad „máš 
radosť“ „mrzí ťa“, „hnevá ťa“, vidíš 
to takto....                
čo by si potreboval...                       
a ako k tomu možeš/môžeme 
prispieť

Skupina niečo „zľahčuje“
(moderátor pomenováva svoje 
pozorovanie)

Jednotlivca Skupiny 



PO KONZULTAČNOM STRETNUTÍ

1. Koordinátor, moderátor, organizačný tím rekapitulujú a všímajú si tému, 
ktorej sa dotkli, čo zaznelo na stretnutí, čo rezonovalo opakovane, na čo sa 
treba sústrediť. Prechádzajú si impulzy z konzultačného stretnutia, dopĺňajú 
čo sa nestihlo zachytiť, robia spoločné zhrnutie stretnutia. 
Zhrnutie má veľký úžitok aj pre formovanie daného spoločenstva do 
budúcnosti.

2. Ak skupina cíti, že chce komunikovať smerom na arcidiecézny synodálny 
tím svoje impulzy, bude môcť tak urobiť. 
Aj o tom bude nasledujúci webinár. 

Pozn. diecézna syntéza by mala zbierať plody a úprimnú spätnú väzbu účastníkov 
z miestnej synodálnej skúsenosti, a nie odovzdávať všeobecné zhrnutia.



Ďakujeme!


