
 

Štatút Asociácie kresťanských poradcov 
 
Tento kódex je záväzný pre poradcov, ktorí sú členmi asociácie kresťanských poradcov. 
 

Vyhlásenie 
 

Kresťanskí poradcovia združení v AKP musia súhlasiť s ústrednými pravdami kresťanskej 
viery obsiahnutými v Biblii, musia súhlasiť s kresťanským vyznaní viery. 
 
Kresťanský poradca musí veriť v: 
• trojjediného Boha  - Otca, Syna a Ducha svätého, 
• neomylnosť Písma svätého, ktoré je jedinou, Bohom inšpirovanou autoritou v otázkach viery 

a života,  
• Božiu zvrchovanosť pri stvorení, zjavení, vykúpení a poslednom súde, 
• Božstvo Ježiša Krista ako Božieho Syna, jeho nepoškvrnené počatie, bezhriešny život a 

vykupiteľskú smrť na kríži za hriechy všetkých ľudí, 
• telesné vzkriesenie Ježiša Krista z mŕtvych, jeho na nebo vstúpenie a druhý príchod, 
• hriešnosť všetkých ľudí, 
• spasenie a ospravedlnenie pokánie robiaceho hriešnika jedine na základe Božej milosti cez 

vieru v Ježiša Krista, znovuzrodenie skrze Ducha Svätého ako podmienku spasenia, 
• silu a vedenie Duchom svätým v živote kresťana, 
• duchovnú jednotu Cirkvi – tela Kristovho, ktorej členmi sú všetci znovuzrodení kresťania, 
• večný život, ktorý je darom Božieho milosrdenstva a večné odsúdenie, ktoré je vyjadrením 

Božej spravodlivosti. 
 

Definícia 
 
Kresťanské poradenstvo je činnosť, ktorá má pomôcť klientom ku konštruktívnej zmene, k rastu 
smerujúcemu k zrelosti a zdraviu  ich osobnosti prostredníctvom poradenského vzťahu a 
pôsobením Ducha Svätého.  Uplatňuje špecifické prístupy a metódy v súlade s Biblickým 
pohľadom na osobnosť človeka a kresťanským presvedčením. Vykonáva sa v rámci jasne 
stanovených hraníc vo vzťahu poradca – klient.  
 
 

Predpoklady kresťanského poradcu 
 
a) Kresťanský poradca musí byť znovuzrodený kresťan, ktorý má osobný vzťah s Bohom. 
b) Kresťanský poradca sa musí profesionálne priebežne vzdelávať. Je povinný rozvíjať svoje 

profesionálne možnosti a schopnosti, je povinný rozvíjať svoje duchovné a odborné znalosti 
a zručnosti. 

c) Musí  byť presvedčený, že kresťanské poradenstvo je založené na Božej láske. 
d) Musí byť presvedčený, že kresťanské poradenstvo sa efektívne zaoberá minulosťou klienta 

a súčasne jeho celou osobnosťou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etický kódex AKP  
Práva a povinnosti poradcu a klienta 

 
Práva a povinnosti poradcu 
 
a) Poradca zodpovedá za prácu s klientom a vedie klienta tak, aby prevzal zodpovednosť za svoj 

život. Súčasne poradca musí rešpektovať schopnosť klienta rozhodnúť sa a zmeniť sa vo 
svetle vlastných hodnôt a vlastnej viery. Poradca rešpektuje právo klienta na vlastné 
rozhodnutie.  

b) Poradca je povinný zabezpečiť bezpečnosť klienta. Musí podniknúť všetky kroky pri 
vyhľadávaní lekárskej, alebo právnej pomoci. Musí urobiť všetko pre to, aby klient nebol 
poškodený, (a) aby neutrpel fyzickú a ani psychickú ujmu. 

c) Poradenská práca s klientom a jeho výpovede sú dôverné, preto ich poradca bez súhlasu 
klienta nemôže poskytnúť inému človekovi, alebo inštitúcii, okrem prípadu „d“ 

d) Poradca je povinný oznámiť príslušnej inštitúcií závažné informácie, ktoré majú súvislosť 
s ohrozením iných ľudí. Poradca je povinný poskytnúť informácie súdu, ktorý ho zbavil 
mlčanlivosti. Je užitočné, ak poradca tento prípad konzultuje s právnikom, ktorý mu poradí 
ďalší postup v rámci platných noriem.  

e) Kresťanský poradca musí vedieť, že právo na dôvernosť nesmie zanedbať ani pri modlitebnej 
podpore, alebo modlitbách zboru za klienta.  

f) Poradca musí mať profesionálny prístup ku klientovi bez ohľadu na to, či je za poskytovanú 
pomoc platený alebo neplatený, profesionál alebo dobrovoľník.   

g) Každý poradca musí pracovať pod stálou odbornou supervíziou. Pracovať bez supervízie sa 
považuje za hrubé porušenie kódexu. 

h) Poradca nediskriminuje klienta ani mu neodmieta pomoc z rasových, náboženských, alebo 
z národnostných dôvodov. 

i) Poradca musí za každých okolností dodržovať zákon. 
j) Keď poradca spozná svoju neschopnosť poskytnúť poradenstvo konkrétnej osobe, oznámi to 

včas klientovi a navrhne mu pomoc iného vhodného poradcu. 
k) Poradca nekoná v mene svojho klienta, nezastupuje ho na verejnosti, ani voči iným inštitúciám.  
l) Poradca nesmie využiť svojho klienta finančne, sexuálne, citovo a ani žiadnym iným 

spôsobom.  
m) Poradca nemôže využívať vzťah klienta na uspokojovanie svojich vlastných cieľov a záujmov. 

Poradenský proces nesmie predlžovať z finančných dôvodov. Ak klient prestane mať úžitok zo 
vzájomnej spolupráce, je potrebné mu navrhnúť iné riešenie. 

n) Poradca nesmie poskytovať poradenstvo vtedy, keď sú jeho poradenské schopnosti 
obmedzené v dôsledku osobných alebo citových problémov, choroby, slabosti. Poradca nesmie 
pracovať pod vplyvom alkoholu, drog, liekov a pod., ktoré obmedzujú jeho poradenské 
schopnosti. 

o) Poradca nesmie znižovať, ani zhadzovať kolegov pred klientmi a ani na verejnosti. Dôverné 
informácie o kolegoch – kresťanských poradcoch, ktorí sú členmi AKP, nesmie v žiadnom 
prípade zneužívať. 

p) Ak má poradca dôvodné podozrenie, že iný poradca sa nevhodne správal, čo sa nedalo riešiť, 
alebo napraviť vzájomným rozhovorom, mal by pristúpiť k podaniu sťažnosti AKP. 

 
Práva a povinnosti klienta 
 
q) Klient musí byť informovaný o všetkých podmienkach spolupráce s poradcom ešte pred 

samotným začiatkom poradenskej práce. Musí vedieť o prípadnej odbornej supervízii poradcu.  
r) Klient musí byť o všetkom plne informovaný a má mať príležitosť vstúpiť do diskusie v každom 

štádiu poradenského procesu. 
s) Klient musí vedieť, že poradca si vedie písomný záznam z konzultácie, prípadne že konzultáciu 

nahráva a čo sa bude s tými záznamami robiť, kto bude mať k nim prístup. Záznamy 
z konzultácií musí poradca uložiť tak, aby neboli prístupné nekompetentným osobám. 

 


