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P O Z V Á N K A  
na 

medzinárodnú rastovú komunitu pre jednotlivcov, páry, rodiny a rodinných príslušníkov 

Harmónia v sebe, medzi nami a vo svete - Peace within, between and among 

 26. – 29. 8. 2018  

v priestoroch AHAKI centra, Nobelovom námestie, Bratislava-Petržalka 

Lektoruje prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A. 
 

Program tejto rastovej zážitkovej komunity pod vedením renomovaného zahraničného lektora prof. Waltera Zahnda bude aj tento rok 

zameraný na rozvíjanie lepšieho vzťahu k sebe samému a k druhým - k partnerovi/partnerke, k deťom, rodičom, starým rodičom, priateľom 

a i. a na zlepšovanie spolužitia v rodine. Sústredí sa na tie súradnice osobného, partnerského a rodinného života, ktoré u človeka posilňujú 

rovnováhu a pocit istoty a dôvery, rešpekt a lásku. Vítaná je aj účasť členov rodín alebo partnerských/manželských párov, rodičov s deťmi, 

súrodencov, starých rodičov... Walter Zahnd prezentuje svoj jedinečný prístup modelu Virginie Satirovej. 

Hlavný program bude v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenčiny zabezpečené. 

Pozývame aj priateľov z Českej republiky a iných krajín a absolventov alebo frekventantov študentov našich výcvikov. 

Kľúčové slová: 
Jednotlivec, rodina, vzťah k sebe, kaleidoskop, partnerský vzťah, vzťahy v rodine, rastová komunita, skupina, rešpekt, dôvera, istota, láska, 

kongruencia, harmónia  

 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 do zoznamu 

náhradníkov len po dohode na čísle 0915 626 016.  

 Pokyny pre platbu lektorného  

Lektorné: 209,- € 

199,- € *) 

189,- € (asistenti IVS v SR) 

    0,- € (deti do 12 rokov – aj keď lektorné neplatia, ich registrácia je potrebná) 

Číslo účtu / kód banky:  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 je rok narodenia  

Špecifický symbol: 180826291 
 

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

príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii predložia príslušný doklad. Uplatniť si možno 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.  

Prihlásení účastníci z ČR môžu na požiadanie lektorné uhradiť vkladom na bankový účet po prezentácii v prvý deň podujatia. 

Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.  
 

UPOZORNENIA:  Deti do 12 rokov lektorné neplatia, ale ich účasť po dohode s organizátorom a registrácia je potrebná.

 Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne. 

 Organizačné pokyny  

Prvý deň prezentácia od 9:30 hod., program 10:00 - 18:00 hod., predpokladaný denný program 9:00 - 19:00 hod., 

záverečný deň do 17:00 hod. Prineste si vankúšik na stoličku na pohodlnejšie sedenie, prípadne deku, karimatku atď.  
 

Vzhľadom k obmedzenejšiemu počtu účastníkov Vás žiadame o čo najskoršie potvrdenie účasti a tiež ďalšiu spoluprácu.  

. 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 PhDr. Hana Ščibranyová 

 IVS v SR 
Navigácia na miesto konania: na ďalšej strane 
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Navigácia AHAKI centrum: 

Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka 

(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/ 
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