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pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej 

Vás pozýva  
na  

Stretnutie asistentov IVS v SR 
2. – 3. júna 2017  

v Bratislave v priestoroch IVS v SR na Štúrovej 3 (Luxor), miestnosť 321 
pod vedením  

PhDr. Hany Ščibranyovej a Mgr. Rebeky Trepačovej 
 
Cieľom stretnutia je práca na rodinnej mape asistentov ako súčasť ich osobného rastu a prípravy 
na rodinnú rekonštrukciu. Vítané sú fotografie z primárnej rodiny, bazálnej triády, keď ste boli 
malým dieťaťom alebo fotografie vašich rodičov či prarodičov, vaša rodinná chronológia a iné 
rodinné dokumenty.  

Program stretnutia asistentov 

 
Program: 

Úvodný teplomer 
Práca na rodinnej mape a rodinnej chronológii 
Príprava na rodinnú rekonštrukciu 
 
Začiatok seminára bude v piatok o 9:00 hod., predpokladaný záver v sobotu o 16:00 hod. 
 
Seminár sa uskutočňuje s podporou Inštitútu Virginie Satirovej v Slovenskej republike. 
 

 Ako sa prihlásiť  
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr 31. mája vyplnením on-line prihlášky, ktorá je uverejnená na 
www.satir-institute.sk  
 
Navigácia na miesto konania: viď ďalšie strany tejto pozvánky. 
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 Hana Ščibranyová a Rebeka Trepačová 
 lektorky 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/ 
 
 


