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P O Z V Á N K A  
na 

šieste výcvikové sústredenie pre uzatvorenú skupinu frekventantov 

psychoterapeutického výcviku STAR-T III. v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej 

 v dňoch 10. – 15. 03. 2019  

v Kresťanskom rekreačnom a konferenčnom centre Komenského Račkova 

v Račkovej Doline pri Pribyline vo Vysokých Tatrách 

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Blažena Ghillányová 

Psychoterapeutický výcvik je určený pre uzatvorenú skupinu profesionálov-frekventantov výcviku, ktorí boli vybraní lektormi IVS v SR 

na základe výberových pohovorov v r. 2016/2017.  

Šieste sústredenie je zamerané na prácu vo výcvikovej komunite a triádach, na úvodné teoretické kapitoly TSTS, na zážitkové 

skúsenosti a nácvik nových zručností zameraných na osobný rast a prácu s klientom/pacientom a jeho rodinným systémom podľa modelu 

Virginie Satirovej.  

Program sústredenia sa zameria na nasledovné okruhy: 

• Pokračovanie témy Rovnakosť, rozdielnosť, jedinečnosť v psychoterapii  

• Hranice a ich význam  

• Prvý rozhovor s klientom – problém, cieľ, kontrakt – pokračovanie nácviku s klientom 

• Ingrediencie interakcie – pokračovanie nácviku zručností 

• Ja-Ty-Kontext a pozície v strese 

• Sochanie – pokračovanie nácviku zručností 

• Rodinná mapa pri práci s klientom 

• Ľadovec-kaleidoskop-metafora osobnosti – pri práci s klientom, záznamový hárok 

• Konceptualizácia prípadu klienta 

• Zmenový proces – fázy a zdroje-sochanie 

• Meditácia – teória a vedenie procesu s nácvikom zručností  

• Sebaúcta – metodológia a zážitkový proces s pôrodom sebaúcty 

• Supervízia v skupine 

• Psychoterapeutické prístupy a školy – KBT, predstavenie pracoviska 

• Meranie teploty – pokračovanie nácviku zručností 

• Zápočet hodín do indexov 

• Organizačné otázky, domáce úlohy, ďalšie termíny stretnutí v r. 2019: 2.-7.6., 11.-16.11. 

 Ako sa prihlásiť  

Účasť potvrďte prosím vyplnením on-line prihlášky, ktorú nájdete na www.satir-institute.sk a v pozývacom e-maile, a úhradou 

lektorného podľa vyššie uvedených pokynov najneskôr tri dni pred začiatkom sústredenia.  

 Pokyny pre platbu lektorného  

Lektorné:  vo výške uvedenej v pozvánke zaslanej účastníkom e-mailom 

Číslo účtu / kód banky: 2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX  
Popis platby: Meno a priezvisko účastníka 

Variabilný symbol:  RRRR – rok narodenia  

Špecifický symbol:   190310151   
 

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.  

Učastníci z Českej republiky môžu lektorné uhradiť cestou v SR vkladom na účet IVS v SR- a predložiť doklad pri prezentácii 

 Organizačné pokyny  

Náklady na ubytovanie a celodennú stravu si hradí každý účastník individuálne na mieste konania. Nižšie v pozvánke nájdete cenu za 

ubytovanie a stravu a navigáciu na miesto konania. 

Prezentácia vrátane kontroly dokladov o platbách bude dňa 10.3.2019 od 14:30, začiatok sústredenia je o 15:00 hod., 

predpokladaný záver je 15.3.2019 o 12:00 hod. V prípade osobných otázok volajte ma na mobil 0905 787 217, najlepšie medzi 20. - 21. 

hod. alebo pošlite SMS, nech Vás môžem zavolať. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami -za lektorský tím   PhDr. Hana Ščibranyová, odborná garantka výcviku STAR T 3 
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Ďalšie pokyny: 
 

Milé kolegyne a kolegovia,  
 

pošlite, prosím, domáce úlohy z novembrového STAR-T III. najneskôr 7 dní pred pred výcvikom, tentoraz do 3.3.2019, a na výcvik si 

prineste 4 vytlačené kópie 1x pre seba a 3x pre lektorky, ak v úlohe nie je určené inak. 
1 DÚ-05-meno a priezvisko-hárok01 

 Pošlite a prineste 3x v obale pre lektorky 

2 DÚ-05-meno a priezvisko-hárok02 

 Pošlite a prineste 3x v obale pre lektorky 

3 DÚ-05-meno a priezvisko-hranice-esej 

 Pošlite a prineste 3x v obale pre lektorky 

 (Čo som sa naučil/a o hraniciach vo svojej primárnej rodine-rozsah max. 2 strany) 

4 DÚ-05-meno a priezvisko-RM klienta01 

 Prineste 3x v obale pre lektorky, neposielajte elektronicky 

5 DÚ-05-meno a priezvisko-ROVROZ-moja triáda 

 Pošlite a prineste 3x v obale pre lektorky 

 (Popíšte rovnakosti a rozdielnosti v mojej triáde) 

6 DÚ-05-meno a priezvisko-môj ľadovec 3 

 Pošlite a prineste 3x v obale pre lektorky 

7 DÚ-05-meno a priezvisko-denník SÚ 

 Pošlite a prineste 3x v obale pre lektorky 

8 DÚ-05-meno a priezvisko-kapsa SÚ 

 Vyrobte si kapsu na údržbu svojej sebaúcty a prineste 

9 DÚ-05- index- 

 Prineste si index na zápis zápočtu hodín 

10 DÚ-05-triáda človečina-dynamická psychoterapia-písomné spracovanie 

 

Tešíme sa na blížiace sa prvé tohoročné stretnutie s Vami v Račkovej. Odporúčame Vám pribaliť si pohodlné a teplé 

oblečenie, vankúšiky, dečky, prezuvky do chaty, športové oblečenie - obuv, k dispozícii sú v kuchynke kanvice, čaj, 

hrnčeky. Možno bude ešte sneh, tak nezabudnite ešte stále na teplé oblečenie a obuv Vás i Vášho autíčka.  

V prípade potreby sa obráťte priamo na pani Ing. Trnavskú. 

 

Poznámka: Svoju účasť nezabudnite do 07.039 potvrdiť on-line prihláškou a vyznačiť aj rezerváciu stravy a 

ubytovania. Ďakujeme Vám. 
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