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P O Z V Á N K A  
na 

Klinický deň pre frekventantov výcviku STAR-T II. 

 3. 3. 2017  
tematicky zameraný na problematiku tzv. syndrómu zavrhnutého rodiča 

v Bratislave v priestoroch IVS v SR na Štúrovej 3 (Luxor) 

Lektorujú lektorky psychoterapeutického výcviku 

Tento mimoriadny klinický deň sa uskutočňuje na požiadanie účastníkov nášho ako pokračovanie jesenného rezidenčného stretnutia. 
Účasť prezentujúcich kazuistiku je povinná, účasť ostatných je vítaná. Možná náhrada chýbajúcich výcvikových hodín. 
 
Marcové jednodňové stretnutie má nasledovný program: 

Marcové jednodňové stretnutie, ktoré sa koná z organizačných dôvodov v novom termíne (namiesto pôvodne plánovaného februárového 
termínu!), má nasledovný program: 

 Problematika tzv. syndrómu zavrhnutého rodiča – teória a prax, 
 Úlohy pre psychoterapeutov 
 Videoukážka alebo audioukážka Vašej práce s klientom – týka sa Martiny P. 
 Analýza prezentovanej kazuistiky s klientom 
 Supervízia v skupine 
 Nácvik zručností pri práci s klientom 
 Záhady a nejasnosti v TSTS 
 Záhady a nejasnosti pred záverečnou skúškou výcviku 

 

Kľúčové slová: 
TSTS Transformačná systemická terapia Satirovej, videoukážka, supervízia v skupine, zručnosti. 

 Ako sa prihlásiť  

Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá bude uverejnená na 
www.satir-institute.sk minimálne týždeň pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov 
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po 
dohode na čísle 0915 626 016. 

 Pokyny pre platbu lektorného  

Lektorné: vo výške uvedenej v pozvánke zaslanej účastníkom e-mailom 
Číslo účtu / kód banky:  2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX 
Názov účtu:  Inštitút V. Satirovej v SR 
Popis platby: Meno a priezvisko účastníka 
Variabilný symbol: RRRR, kde RRRR - rok narodenia účastníka 
Špecifický symbol: 1703031 

 

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať. 
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.  
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.  

 Organizačné pokyny  

Prezentácia o 8:30 hod., začiatok programu je o 9:00 hod., predpokladaný záver o 17:00 hod.  
Minimálny počet účastníkov je 3.  
 

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne. 
 

 
Tešíme sa na stretnutie s Vami 
 PhDr. Hana Ščibranyová 
 IVS v SR 
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Navigácia:  
Centrum mesta, Štúrova ulica zo strany nám. SNP, šedá budova Luxor - Castor & Pollux (oproti Generálnej prokuratúry), 
vstup z obchodnej pasáže Luxor, tretie poschodie, miestnosť č. 321, ohláste sa na recepcii budovy. 
 

Google street view navigácia 
 

 
Mapa centra 

 

 
Pohľad na vstup do Luxor pasáže zo strany Generálnej prokuratúry 
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Pohľad od Luxor pasáže k námestiu SNP 

 

 
Pohľad na budovu Luxor od námestia SNP 

 
Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach: 
  
http://www.hostelstar.sk/ 
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php 
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/ 
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/ 
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html 
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw 
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/ 
 


