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P O Z V Á N K A  
na 

online seminár pre dvojice  
MUŽ-ŽENA  

(manžel-manželka, partner-partnerka, kolega-kolegyňa, kamarát-kamarátka...) 

podľa systemického modelu Virginie Satirovej 

Partnerské vzťahy: Život v páre 
– ako milovať a pritom nezvierať 

 14. 5. 2021  

zoomové stretnutie 

Lektorujú: Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková 

„Život v páre je ako cestovanie autom: dôležité je nielen mať dobrú mapu – umenie je z nej i správne čítať...“ 

 

Seminár vám ponúkne možnosti ako:  

 

• komunikovať s rešpektom 

• lepšie sa poznať 

• využívať jazyky lásky 

• vyživovať intimitu vo vzťahoch 

 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: 52,- € 

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: 2105141 
 

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  

Časový priebeh: Začiatok o 9.00 hod.. Prestávky 10 min. cca o 10.30, od 12.00 do 13.00, 10 min. cca o 14.30. Záver o 18.00 hod.. 

Po prihlásení, vyplnení prehlásenia a zaplatení lektorného Vám pošleme kontakt na zoomové pripojenie.  
 

ODPORÚČAME každému páru pripojiť sa počas seminára na spoločný počítač. Vtedy je proces najviac zážitkový.  

Ak pár nemá možnosť byť na spoločnom mieste, lektori pri vytváraní dvojíc dajú pár spolu. 
 

UPOZORNENIE: Seminára sa môžu zúčastniť len dvojice MUŽ-ŽENA (manžel-manželka, partner-partnerka, 

kolega-kolegyňa, kamarát-kamarátka...). 
 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 Mgr. Rebeka J. Trepačová 

 IVS v SR 
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