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P O Z V Á N K A  
na 

seminár určený pre verejnosť aj pre profesionálov 

RODINNÉ MAPY A PRÍBEHY - po stopách minulosti 

 05. – 06. 07. 2018  

Bratislava-Petržalka, AHAKI centrum, Lenardova 4/A 

Lektoruje: PhDr. Valéria Hudáková a PhDr. Hana Ščibranyová 

 

Motto: Prostredníctvom rodiny sa dozvedáme, kto sme 

 

Seminár Rodinné mapy a príbehy voľne nadväzuje na semináre o rodinných zdrojoch a rodinné rekonštrukcie. Vychádza 

z Modelu rastu Virginie Satirovej, zakladateľky rodinnej terapie. Je určený pre tých záujemcov, ktorí majú chuť pátrať 

a dozvedieť sa viac o svojej minulosti prostredníctvom unikátnych rodinných máp podľa Virginie Satirovej. Seminár je aj 

o tom, ako štruktúra, vzájomné vzťahy a významné udalosti v rodinách ovplyvnili rodinný a individuálny život jej členov 

vo viacerých generáciách. Ponúka priestor na znovuobjavovanie seba a druhých a našich rodinných zdrojov 

prostredníctvom zážitkov, možných odpovedí na otázky a záhady, prispieva k vytváraniu nových hypotéz a objavov o 

živote v rodinách, ktorých dynamika sa nás dodnes dotýka... Program o. i. obsahuje témy: 
• ako poznávať základné rodinné vzorce, ktoré ovplyvnili rodinné vzťahy 

• ako vytvárať štrukturálnu a percepčnú mapu svoju a svojich rodičov 

• ako vytvárať rodinnú chronológiu osobných a historických udalostí  

• ako vytvárať zdravý vzťah k sebe a dôležitým členom svojej rodiny namiesto vzťahu závislého / konfliktného, 

• ako hlbšie poznávať a porozumieť rodine a jej členom v zložitých vzťahových situáciách v rodinách ako sú rozchod/rozvod 

s partnerom, mimomanželský vzťah, úmrtie v rodine, traumatické udalosti, alkoholizmus, chronické ochorenia atď. a ich dopade na 

členov rodiny 

Kľúčové slová: 
rodinné mapy, chronológia, štruktúra rodiny, percepčná mapa, tabu, tajomstvo, rodinné pravidlá, témy, presvedčenia, hodnoty a vzorce, 

príbehy, traumatické udalosti, krízové a kritické udalosti, historické vplyvy, model Virginie Satirovej, vzťah, partner, rodičia, deti, 

rozvod, rozchod, primárna rodina, zmiešaná rodina, viacgeneračný transfer, coping, komunikácia, pozície v strese 

 Ako sa prihlásiť  

Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na 

www.satir-institute.sk niekoľko týždňov 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: 72,- € (rozsah 18 hodín) 

67,- € *) 
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 

Špecifický symbol: 180705061 
 

*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, 

dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si 

uplatniť len jeden typ zľavy. 
 

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  

Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 8:00 - 17:00 hod. 
 

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne. Prineste si doklad o platbe. 
 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami  PhDr. Hana Ščibranyová 

 IVS v SR 
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Navigácia AHAKI centrum: 

Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4/A 

(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa) 

autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova, 

(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu). 

 

Mapa 

 
Interaktívna mapa na webe 

 

 
 

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/ 

 

mailto:info@satir-institute.sk
http://www.satir-institute.sk/
http://imhd.zoznam.sk/ba/index.php?w=212b2e292cef2f302523ea&d=
http://www.map-generator.net/map.php?name=Poradenske%20a%20vzdelavacie%20centrum%2C%20Nobelovo%20namestie&address=Bratislava-Petrzalka%2C%20Lenardova%204&width=800&height=640&maptype=map&zoom=16&t=1269009154
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/

