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P O Z V Á N K A  
na zoomové stretnutie  

klinický deň  

Klinický deň 1: O pozíciách v strese alebo nie je všetko kongruencia, čo tak vyzerá... 

 04. 05. 2021  

Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová 

Prvý tohoročný klinický deň je určený absolventom alebo frekventantom psychoterapeutického výcviku STAR-T, pre psychoterapeutov 

alebo poradcov pracujúcich s jednotlivcami, pármi alebo rodinami. Možná je náhrada chýbajúcich výcvikových hodín. 

 

Májové jednodňové stretnutie má nasledovný program: 

• Pozície v strese – význam, charakteristiky, druhy, zdroje a úskalia pri práci s klientami 

• Práca s telom, ingrediencie, ľadovec, a pozície v strese 

• Intrapsychický konflikt a pozície v strese 

• Kongruencia ako zhoda a harmónia  

• Kongruencia poradcu/terapeuta 

• Úlohy pre psychoterapeuta/poradcu pri vedení klienta 

• Demonštrácia sochania – rôzne možnosti zobrazenia vzťahov a konfliktov 

• Analýza prezentovanej kazuistiky s klientom a terapeutický plán 

• Záhady a nejasnosti, otázky 

• Možnosť skupinovej supervízie vlastného prípadu 

 

Kľúčové slová: 
pozícia v strese, kongruencia, práca s telom, metafora, pozície v strese, ľadovec, ingrediencie komunikácie, sebaúcta, proces zmeny, 

transformačná zmena, konflikt, vzťahy, nejasnosti a riziká, dopad na vnútorné prežívanie, spracovanie, úlohy pre terapeuta/poradcu, úlohy 

pre klientov prezentácia kazuistiky, analýza, plán, supervízia, vlastný prípad  

 Ako sa prihlásiť  

Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr deň pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá bude uverejnená na 

www.satir-institute.sk, 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: 46,- € (rozsah 8 hodín) 

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 účastníka 

Špecifický symbol: 2105041 
 

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  

Prezentácia o 8.45 hod., začiatok programu je o 9.00 hod., predpokladaný záver o 16.00 hod.  
 

 

V tomto období je súčasťou on-line prihlášky vyplnenie prehlásenia.  

Po prihlásení Vám pošleme link na zoom. 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 PhDr. Hana Ščibranyová 

 IVS v SR 
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