
 
 
 
 
 

pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete Virginie Satirovej 

 Informácie k seminárom a prihlasovaniu sa  
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016 e-mail: info@satir-institute.sk www: www.satir-institute.sk 
 

Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená! 
  IVS v SR, aktualizácia zo dňa 14. 2. 2018 1 / 9 

„Ako nebyť alebo ako niečo nerobiť súvisí s prevenciou; ako byť alebo ako niečo robiť súvisí s rastom...” 
„How not to be or how not to do is related to prevention; how to be or how to do is related to growth...” 

by Virginia M. Satir from Just a Few Sayings... I made up, 2014 

Program IVS v SR na rok 2018 pre profesionálov 
Pred Vami je v poradí dvadsiaty tretí celoročný program IVS v SR. Teší nás, že Vám aj tento rok môžeme ponúknuť pestrý výber 
seminárov, workshopov, pravidelných klubov, supervíznych stretnutí, výcvikov a prednášok pod vedením našich alebo zahraničných 
lektorov. 

V roku 2018 pripravujeme aj iné zaujímavé tematické semináre a kluby s problematikou závislosti v rodine a porozvodovej krízy vo 
vzťahoch. Pre poradcov a terapeutov budú istotne zaujímavé aj skupinové supervízie na posilnenie poradcovho alebo terapeutovho selfu. 
Záujemcovia z radov profesionálov sa podľa svojho záujmu môžu zúčastniť aj na ďalších seminároch a komunitách určených pre 
verejnosť (bližšie pozri Program 2018 pre verejnosť). V programe nájdete základné informácie aj o ďalších stretnutiach a organizačnom 
zabezpečení vzdelávania v IVS v SR.  

Lektorský a asistentský tím Vás srdečne pozýva pripojiť sa k zaujímavým medziľudským stretnutiam a zážitkom pri osobnom poznávaní 
alebo profesionálnom vzdelávaní v rámci pripravovaných seminárov, stretnutí a výcvikov. Želáme Vám úspešný a príjemný celý rok. 

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň, radosť z učenia a záujem. 

Výbor IVS v SR 

  
 
Virginia Satirová (1916 - 1988) 
je významnou predstaviteľkou americkej humanistickej psychológie a priekopníčkou spoločnej rodinnej terapie. Prostredníctvom 
svojho učenia nám zanechala príťažlivý systematický model na poznávanie človeka, jeho vnútorných psychických procesov a ich 
súvislosti s dynamikou vzťahov v rodine. Venovala sa skúmaniu rodinných interakcií a ich vplyvu na zdravie a vznik chorôb 
jednotlivých členov rodiny. Jej teoretické učenie, ktorého kľúčovými konceptmi sú o. i. sebauvedomovanie a sebahodnotenie, sebaúcta 
a komunikácia, kongruencia - spája praktickosť s duchovným rozmerom života a pritom využíva potenciál transformačnej zmeny. 
Smeruje k upevňovaniu telesného a duševného zdravia, k podpore tvorivosti, celistvosti, vnútornej slobody so zodpovednosťou ľudí, k 
plnšiemu rozvíjaniu ich ľudskej dimenzie a obohateniu zmysluplnosti a radosti zo života v rodine a spoločnosti.  

Inštitút Virginie Satirovej v SR  
bol založený v roku 1996. Od svojho vzniku spolupracuje s IVS ČR, s Globálnou medzinárodnou vzdelávacou sieťou 
Virginie Satirovej so sídlom v USA (VSGN - od roku 2003 ako jej pridružený inštitút). V roku 2014 sme získali medzinárodné ocenenie 
od Virginia Satir Global Network za svoju činnosť. Ďalej spolupracujeme aj so Satir Institute of the Pacific v Kanade, s Katedrou 
psychológie FF UK v Bratislave, s poradensko-psychologickými pracoviskami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, s 
Ligou pre duševné zdravie a s inými inštitúciami a organizáciami na Slovensku i v zahraničí s podobným zameraním. IVS v SR je aj 
výcvikovým inštitútom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii a spolupracuje so Slovenskou psychoterapeutickou 
spoločnosťou. V jeho odbornom vedení sú lektori, supervízori, cviční terapeuti a asistenti, ktorí sa špecializujú na psychoterapeutický 
prístup známy ako Model rastu Virginie Satirovej alebo Transformačná systemická terapia podľa Satirovej (TSTS). 
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Program v roku 2018 tvoria nasledovné možnosti vzdelávania a stretnutí: 
 

JANUÁR 
 19.01.2018 Terapeutický klub TK 1 – Rozvod a dieťa (HŠ) Luxor 09:00 – 16:00 hod. 

FEBRUÁR 
 15.-17.02.2018 STAR profi I. – 2. stretnutie (HŠ+RT+NF) AHAKI 

MAREC 
 09.03.2018 Satir Model Making / Satir Model Metodika (HŠ) Luxor 09:00 – 16:00 hod. 
 20.-25.03.2018 STAR-T III. – 3. stretnutie (HŠ+NF+BG) Račkova 

APRÍL 
 06.04.2018  Stretnutie asistentov IVS v SR – rodinné mapy Luxor 09:00 – 16:00 hod. 
 06.04.2018 Výbor IVS v SR  16:30 – 18:30 hod. 
 30.04.2018 Terapeutický klub TK 2 – Satirovskí terapeuti (video) (HŠ) Luxor 09:00 – 16:00 hod. 

MÁJ 
 03.-08.05.2018 STAR basic VI. – 2. stretnutie (RT+VH+ĽT) Šoporňa 
 17.-19.05.2018 STAR profi I. – 3. stretnutie (HŠ+RT+NF) AHAKI 

JÚN 
 03.-08.06.2018 STAR-T III. – 4. stretnutie (HŠ+NF+BG) Račkova 
 29.06.2018 Stretnutie lektorov IVS v SR  09:00 – 16:00 hod. 
 29.06.2018 Výbor IVS v SR  16:30 – 18:30 hod. 

AUGUST 
 30.08.2018 Stretnutie lektorov IVS v SR s Walterom Zahndom  14:00 + večera 

SEPTEMBER 
 03.09.2018 Satir Model Making / Satir Model Metodika (HŠ)  09:00 – 16:00 hod. 
 13.-15.09.2018 STAR profi I. – 4. stretnutie (HŠ+RT+NF) AHAKI 

OKTÓBER 
 04.-09.10.2018 STAR basic VI. – 3. stretnutie (RT+VH+ĽT) Šoporňa 
 29.10.2018 Terapeutický klub TK 3 – Satirovskí terapeuti (video) (HŠ)  09:00 – 16:00 hod. 
 29.10.2018 Výbor IVS v SR  16:30 – 18:30 hod. 

NOVEMBER 
 13.-18.11.2018 STAR-T III. – 5. stretnutie (HŠ+NF+BG) Račkova 
 26.11.2018  Stretnutie asistentov IVS v SR – rodinné mapy  09:00 – 16:00 hod. 

DECEMBER 
 03.12.2018 Stretnutie lektorov IVS v SR  09:00 – 16:00 hod. 
 12.12.2018 Stretnutie asistentov IVS v SR  09:00 – 14:30 hod. 
 12.12.2018 Valné zhromaždenie IVS v SR  15:00 – 17:00 hod. 
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1.) Semináre pre otvorené skupiny 

Sú určené pre asistentov IVS v SR, pre poradcov, terapeutov a pre pomáhajúce profesie.  

1.1) Rodinné mapy 
Druh podujatia: Seminár Rodinné mapy hviezdy rodinnej rekonštrukcie ako príprava na rodinnú 

rekonštrukciu (RR). 
Lektori: prof. Walter Zahnd, PhDr. Hana Ščibranyová, Mgr. Rebeka Trepačová, PhDr. 

Naďa Feketeová 
Seminár je zameraný na tvorbu rodinných máp hviezdy rodinnej rekonštrukcie Evy H. v podpornej skupine asistentov IVS v 
SR a profesionálov. Rodinné mapy skúmajú vplyv života v troch generáciách rodiny na hviezdu RR. Práca sa sústredí na 
vytvorenie štrukturálnej a percepčnej mapy v troch generáciách a rodinnej chronológie a na hľadanie odpovedí na otázky, ktoré 
súvisia s cieľmi hviezdy RR.  
 
Účastníci seminára sa môžu aktívne zapojiť do zaujímavej tvorby hypotéz, ktoré môžu ovplyvniť proces skúmania máp a 
samotnej práce s mapami. Môžu sa zapojiť aj do procesu pátrania v rodinných koreňoch, inšpirovať sa tiež k novým pohľadom na 
seba a svoju vlastnú rodinnú históriu, k zmene postojov k rodinným posolstvám a členom svojej rodiny. 
 
Profesionálni účastníci získajú skúsenosti, ktoré môžu využiť pri práci so svojimi klientmi alebo pacientmi.  
Vítaná je skúsenosť s mapovaním, nie je však podmienkou. 

Kľúčové slová: 
rodinná chronológia, štrukturálna a percepčná mapa, rodinné mapy, rodinné korene, rodinná rekonštrukcia, rodinné posolstvá, 
ciele hviezdy, model Virginie Satirovej 

2.) Terapeutické kluby 

Pokračujúce stretnutia pre poradcov a terapeutov, ktorí pracujú profesionálne s klientmi v poradenských alebo 
terapeutických zariadeniach podľa Transformačnej systemickej terapie podľa Satirovej (TSTS). Cieľom stretnutí je 
úspešné zvládanie fáz poradenského a terapeutického procesu podľa najnovších poznatkov rozvíjajúcej sa TSTS.  

Ak nie je určené v pozvánke inak, program sa začína o 9:00 hod. po prezentácii, predpokladaný záver o 16:30 hod. 

2.1) Terapeutický klub 1 - Rozvod a dieťa 
Druh podujatia: Terapeutický klub pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa TSTS a 

pre pozvaných kolegov - hostí 
Lektori: 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 expartnermi, 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. 
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. 

2.2) Terapeutický klub 2 - Satirovskí terapeuti (video) 

Druh podujatia: Terapeutický klub pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa TSTS 
a pre pozvaných kolegov - hostí 

Lektori: PhDr. Hana Ščibranyová 
Kľúčové slová: 

2.3) Terapeutický klub 3 - Satirovskí terapeuti (video) 

Druh podujatia: Terapeutický klub pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa TSTS 
a pre pozvaných kolegov - hostí 

Lektori: PhDr. Hana Ščibranyová 
Kľúčové slová: 

3.) Stretnutia v rámci výcvikov pre profesionálov 
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Sú určené pre frekventantov, ktorí boli do výcviku zaradení po úspešnom absolvovaní výberového konania pre 
dlhodobý výcvik IVS v SR na základe osobitných podmienok pred rokom 2018.  

3.1) STAR-T III. (2017-2022) – psychoterapeutický výcvik v TSTS 
Druh podujatia: Štvorročný akreditovaný psychoterpapeutický výcvik v transformačnej systemickej 

terapii podľa Satirovej (TSTS) pre uzavretú skupinu budúcich psychoterapeutov. 
Lektori: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová 
Výcvik prebieha rezidenčným spôsobom a systematická supervízia aj cvičná terapia sú jeho súčasťou. 
Kľúčové slová: 
špecializovaný výcvik pre prácu s jednotlivcom, párom a rodinou, rodinný systém, psychoterapeuti, teoretické vzdelávanie, 
nácvik zručností, osobný rast, zážitková a terapeutická práca, supervízia v skupine, Transformačná systemická terapia podľa 
Satirovej (TSTS), spoločná rodinná terapia. 

3.2) STAR basic VI. (2019-2021) 
Druh podujatia: Dvojročný základný zážitkový výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách. 
Lektori: Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Anna Rybáriková, 

PhDr. Oľga Nemcová 
Výcvik prebieha rezidenčným spôsobom. Systematická supervízia nie je súčasťou tohto výcviku. 
Kľúčové slová: 
zážitkový výcvik, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností, osobný rast, zážitková práca 

3.3) STAR profi I. (2019-2021) 

Druh podujatia: Dvojročný výcvik pre profesionálov v riadiacich funkciách. 
Lektori: Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Hana Ščibranyová 
Výcvik prebieha rezidenčným spôsobom. Aktuálny program v pozvánke frekventantom. 
Kľúčové slová: 
dvojročný výcvik, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností, profesionálny rast, zážitková a terapeutická práca, intrapsychický 
potenciál, medziľudské vzťahy, pracovný systém, zvládanie záťaže, zodpovednosť, kongruencia, sebaúcta 

4.) Supervízie v skupine pre poradcov a psychoterapeutov 

4.1) Krátke supervízie v skupine pre poradcov a psychoterapeutov 

Supervízie v skupine obvykle v rozsahu 3 hod. sú zamerané na prácu s klientom, párom, rodinou alebo skupinou. 
Sú súčasťou sústavného vzdelávania a rastu profesionálov v oblasti psychoterapie a poradenstva, aby sa zvyšovala 
ich kompetencia, konfidencia a kongruencia pri práci s klientom. V roku 2018 sa uskutočnia na požiadanie 
konkrétneho supervízora (bližšie informácie supervízori na stránke www.satir-institute.sk) 

Zoznam supervízorov IVS v SR: 

PhDr. Feketeová Naďa *) ♥) 
PhDr. Ghillányová Blažena *) 
PhDr. Hudáková Valéria *) ♥) 
PhDr. Nemcová Oľga ♥) 
Mgr. Popluhárová Henrieta  
PhDr. Rybáriková Anna *) 
PhDr. Ščibranyová Hana *) ♥) 
Mgr. Tománková Ľubica  
Mgr. Trepačová Rebeka ♥) 
 

Všetci uvedení supervízori absolvovali medzinárodný supervízny výcvik v Transformačnej systemickej terapii Satirovej pod 
vedením prof. Johna Banmena zo SIP v Kanade.  
*) psychoterapeuti v Zozname psychoterapeutov SPS, ktorí sú súčasne supervízormi pre psychoterapeutov  
♥) supervízori, ktorí absolvovali medzinárodný výcvik vedený prof. Walterom Zahndom z USA a Kathlyne M. Banmenovou zo 
SIP v Kanade 
Lektorné pre záujemcov o supervíziu: 15,00 € na hodinu a osobu pri počte 3 až 6 supervidovaní  
 22,50 € na hodinu a osobu pri počte 2 supervidovaní 
 45,00 € na hodinu a osobu pri počte 1 supervidovaný 
Špecifický symbol platby: 16MMDD1 podľa dátumu supervízie (MM - mesiac, DD - deň) 
 
Supervízna práca v malej skupine max. 6 účastníkov, ktorí sa chcú podeliť o kazuistiku svojho prípadu z vlastnej praxe, keď pri 
vedení poradenského alebo terapeutického procesu s jednotlivcom, párom, rodinou alebo skupinou zápolia s prekážkou alebo 
uzlom, ktorý by radi zvládli s podporou supervízora. 
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Supervízia ako metóda sústavného vzdelávania umožní účastníkom zvyšovať svoju profesionálnu kompetenciu, kongruenciu a 
konfidenciu a kvalitnejšie pracovať s klientom/pacientom. Na analýzu konkrétneho prípadu je možné si priniesť videonahrávku 
alebo audionahrávku svojej práce, rodinnú mapu.,  
Práca so supervidovaným v malej bezpečnej skupine v rámci Satirovej transformačnej systemickej terapie je zameraná na 
vedenie transformačnej zmeny a jej uplatnenie v ďalšom živote klienta a aj ostatným účastníkom v skupine ponúka možnosť 
aktívnej účasti.  
Začiatok stretnutia je spravidla o 16:00 hod., predpokladaný záver o 19:00 hod. termín upresnený len po dohovore  
 
Kľúčové slová: 
supervízia v skupine, poradenský a terapeutický proces, kazuistika, jednotlivec, pár, rodina, transformačná zmena 

4.2) Celodňové skupinové supervízie pre poradcov a psychoterapeutov 
Druh podujatia: Skupinová supervízia v rozsahu 8 hodín  
Supervízor: PhDr. Naďa Feketeová (alebo iný supervízor IVS v SR) 
 
Skupinová supervízia v rámci kontinuálneho vzdelávania alebo výcvikového procesu. 
Kľúčové slová: 
tímová supervízia, poradenský a terapeutický proces, kazuistika, jednotlivec, pár, rodina, transformačná zmena 

5.) Pravidelné tímové supervízie 

Supervízie práce členov lektorského tímu IVS v SR s klientom, párom, rodinou alebo skupinou spravidla v rozsahu 
3 - 4 hod. sú súčasťou ich sústavného vzdelávania a rastu v oblasti psychoterapie a poradenstva, aby sa zvyšovala 
ich kompetencia, konfidencia a kongruencia pri práci.  

5.1) Supervízia pre lektorský tím IVS v SR s prof. Walterom Zahndom z USA 
Druh podujatia: Supervízia pre lektorský tím IVS v SR. 
Supervízor: prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A. 
Supervízna práca v skupine lektorov IVS v SR, ktorí sa chcú podeliť o kazuistiku svojho prípadu z vlastnej praxe, keď pri vedení 
poradenského, terapeutického alebo výcvikového procesu s jednotlivcom, párom, rodinou alebo skupinou a zápolia s prekážkou 
alebo uzlom, ktorý by radi zvládli s podporou supervízora. Supervízia v rámci Satirovej transformačnej systemickej terapie je 
zameraná na vedenie transformačnej zmeny a jej uplatnenie v ďalšom živote klienta a aj ostatným účastníkom v skupine ponúka 
možnosť aktívne sa zúčastniť. 
Kľúčové slová: 
tímová supervízia, poradenský a terapeutický proces, kazuistika, jednotlivec, pár, rodina, skupina, transformačná zmena 

6.) Pracovné stretnutia lektorov, asistentov a prípravných tímov 

Termíny a náplň stretnutí – viď tabuľka na strane 2. 
 

7.) Pracovné stretnutia výboru a členov IVS v SR 

Termíny a náplň stretnutí – viď tabuľka na strane 2. 
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UPOZORNENIE: 
Záujemcovia z radov profesionálov sa môžu podľa svojho záujmu prihlasovať  

aj na semináre a komunity určené pre verejnosť – bližšie v Programe 2018 pre verejnosť  
 

 Ako sa prihlasovať na podujatia IVS v SR  

Záujemcovia o vybrané podujatie sa prihlasujú vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na www.satir-institute.sk 
niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného alebo organizačného poplatku. Do zoznamu účastníkov sú záujemcovia 
zaraďovaní podľa poradia úhrady. Ak je on-line prihlasovanie uzavreté, prihlásiť sa dá len po dohode na čísle 0915 626 016. 

 Podrobné pokyny k prihlasovaniu, platbe a organizácii sú uvedené v pozvánke na každé podujatie.  

 

Asistovanie a lektorovanie 
Podmienky, ktoré musia spĺňať uchádzači o asistovanie a lektorovanie v Modeli Virginie Satirovej, nájdete na stránke inštitútu: 
- podmienky pre asistovanie 
- podmienky pre lektorovanie 

 

Kontakty na Výbor IVS v SR 

PhDr. Hana Ščibranyová tel. 00421 905 787 217 e-mail: hana.scibranyova@stonline.sk 
PhDr. Naďa Feketeová tel. 00421 903 956 533 e-mail: nada.feketeova@gmail.com 
PhDr. Oľga Nemcová tel. 00421 905 381 911  e-mail: d.nemec@chello.sk  
Mgr. Rebeka Trepačová tel. 00421 903 474 857 e-mail: trepacovar@gmail.com 
PhDr. Valéria Hudáková tel. 00421 907 913 194  e-mail: valeriah62@gmail.com 
Mgr. Ľubica Tománková tel. 00421 905 324 863 e-mail: lubicatomankova@hotmail.com  
Mgr. Samuel Lamačka tel. 00421 944 093 516 e-mail: samo.sato@yahoo.com  
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Navigácia Bratislava - Petržalka, 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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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/ 

 


