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P O Z V Á N K A  
na prvý 

klub pre učiteľov  

KLUB PRE UČITEĽOV KU-1 Škola trochu inak: O komunikácii a vzťahoch 

 14 .2. 2020  

Bratislava-Petržalka, AHAKI centrum, Lenardova 4/A 

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová a PhDr. Nadežda Feketeová 

Prvý klub pre učiteľov Škola trochu inak: O komunikácii a vzťahoch je určený pre učiteľov a ďalších pracovníkov 

v rôznych školských zariadeniach, ktorí majú záujem o vlastný osobnostný a profesionálny rast. Tento novootvorený klub 

umožní jeho účastníkom v bezpečnej a príjemnej atmosfére získať užitočné skúsenosti a poznatky, ktoré rozšíria pohľad a 

odpovede na otázky a problémy, ktoré sa často vyskytujú v školskom prostredí.  

Uznávaná zakladateľka rodinnej terapie Virginia Satirová začínala svoje profesionálne pôsobenie ako učiteľka. Vychádzala 

z presvedčenia, že komunikácia je pre vzťahy tým, čím je dýchanie pre život a hľadala spôsoby, ako podporiť vnútornú 

spokojnosť jednotlivcov a zlepšiť vzťahy medzi nimi – rodičov, deti a učiteľov nevynímajúc. 

V prvom klube – inšpirovaní metódami a nástrojmi Virginie Satirovej – sa budeme venovať problémom, ktoré sa týkajú 

komunikácie a možnostiam, ako ju zlepšiť. Tiež tu bude priestor na zdieľanie vlastných skúseností, čo pri komunikácii 

učiteľov spôsobuje stres, čo ju komplikuje a ako sa o seba postarať v nepríjemných alebo ohrozujúcich situáciách, a ako 

zvládať náročnejšie situácie. Účastníci klubu budú môcť konzultovať svoje vlastné problematické situácie. 

Pracovať budeme v menšej skupine, podskupinách alebo trojiciach či dvojiciach, súčasťou klubu je aj zážitková práca. 
 

Program stretnutia: 
 

• Začiatky učiteľskej kariéry Virginie Satirovej a jej skúsenosti – v čom bola Virginia originálna 

• Čo je kontakt a ako ho utvoriť 

• Kontakt ako predpoklad komunikácie a vzťahov 

• Komunikácia a vzťahy 

• Kritické a stresujúce komunikačné situácie pre učiteľa, pre žiaka, pre dospelého a pre dieťa, s rodičmi atď., 

• Rozdiely medzi deťmi a dospelými pri komunikácii 

• O zdravej komunikácii 

• Ako zlepšiť komunikáciu v skupine žiakov alebo v triede 

Kľúčové slová: 
kontakt, komunikácia, vzťah, stres, zvládanie obťažných situácií, učiteľ, žiak, rodič, trieda, predškoláci, školáci, študenti. 

 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: 46,– € 

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: 2002141 
 

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. 

Cestovné na miesto konania a stravu si zabezpečuje a hradí každý účastník sám alebo cez vysielajúcu organizáciu. 

Navigácia na miesto konania: viď ďalšia strana 
 

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: 
 
https://www.booking.com/hotel/sk/terasa.sk.html 

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.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/ 
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