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P O Z V Á N K A  
na  

terapeutický klub  
pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa TSTS  

a pre pozvaných kolegov - hostí 

TK2: Rozvod a dieťa 

 19. 1. 2018  
Bratislava – Staré Mesto, Štúrova 3 (budova Luxor - Castor & Pollux, miestnosť 321) 

Lektoruje: PhDr. Hana Ščibranyová 

Ústrednou témou terapeutického klubu je rozvod a porozvodová situácia v rodine. Pri rozpade partnerského alebo 
manželského zväzku sú zmeny bolestné nielen pre partnerov, ale aj pre deti. Psychické zdravie a prospievanie detí najviac 
ohrozuje pokračujúci boj medzi ex-partnermi, ich nenávisť, strach alebo smútok. Cieľom tohto klubu určeného 
profesionálom – psychológom, psychoterapeutom a rodinným poradcom je zmapovať vnútorné riziká rozvodového a 
porozvodového obdobia u dospelých a detí a naštartovať liečebný proces po stratách, ktorý pomôže posilniť nové spojenie 
základnej triády – medzi matkou, otcom a dieťaťom. Terapeutický klub sa zameria na úlohu poradcu/terapeuta v 
porozvodovom procese a na prácu s rozvedenými alebo rozchádzajúcimi sa partnermi a na prácu vo vzťahu k dieťaťu a vo 
vzťahu k celému rodinnému systému. Súčasťou programu môže byť aj supervízia predloženého prípadu a nácvik zručností. 
 

Program stretnutia: 
 

 Rozvod a porozvodová situácia po rozpade partnerstva 
 Dopad zmien na deti – vývinové charakteristiky a vnútorné prežívanie 
 Najväčšie riziká pre deti 
 Zmeny v bazálnej triáde a prevencia konfliktného vývinu 
 Úlohy pre rodičov-expartnerov 
 Úlohy poradcu a terapeuta, nácvik zručností 
 Supervízia 

Kľúčové slová: 
rozvod a porozvodová situácia, rozpad partnerstva, zmeny pre deti, psychické zdravie, konflikty medzi expartnermi, vnútorné riziká, 
liečebný proces, spojenie základnej triády, úlohy poradcu/terapeuta, supervízia, nácvik zručností. 

 Ako sa prihlásiť  

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

 Pokyny pre platbu lektorného  

Lektorné: 36,- € 
32,- € pre členov IVS v SR 

Číslo účtu/ kód banky:  2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX 

Názov účtu:  Inštitút V. Satirovej v SR 

Variabilný symbol: RRRR, kde RRRR je rok narodenia 
Špecifický symbol: 1801191 

 

Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať. 
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.  
Prihlásení účastníci z ČR na požiadanie môžu zaplatiť vkladom hotovosti na bankový účet po prezentácii v prvý deň podujatia. 
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.  

 Organizačné pokyny  

Časový priebeh seminára: prezentácia o 8:45 hod., začiatok programu o 9:00 hod., záver o 16:00 hod. 

Navigácia na miesto konania: viď ďalšia strana 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami 
 PhDr. Hana Ščibranyová 
 IVS v SR 
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Navigácia Bratislava - Staré Mesto, Štúrova 3:  
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. 

MHD: Z Hlavnej stanice električkou č. 1 na zastávku Poštová – Martinus (5 zastávok) + pešo po Poštovej a cez námestie 
SNP. Z Autobusovej stanice Mlynské Nivy trolejbusom 202 alebo 205 na zástavku Rajská (2 zastávky) + pešo v smere 
jazdy trolejbusu k námestiu SNP (viď http://imhd.sk). 

 
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/ 
 


