
 
 
 

pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej 

 Kontakt na IVS v SR 

IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel. 0915 626 016, e-mail: info@satir-institute.sk / satir.institute.sk@gmail.com, http://www.satir-institute.sk 

a 

AKADÉMIA STEP 

Vás pozýva 

na 

prvé sústredenie v rámci základného 2-ročného výcviku 

pre uzatvorenú skupinu profesionálov v pomáhajúcich profesiách  

a profesiách s priamym interpersonálnym kontaktom 

STAR basic „Intenzívny výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie“ 

 26.06. – 01.07.2021  

Miesto konania: TP Hotel Družba, Slnečné jazerá juh, 903 01 Senec, hotel@tphoteldruzba.sk 

Lektorujú: PhDr. Valika Hudáková, Mgr. Samuel Lamačka, Mgr. Ľubica Tománková, Mgr. Rebeka J. Trepačová 

Výcvik je určený pre uzatvorenú skupinu profesionálov v pomáhajúcich profesiách a profesiách v priamom kontakte 

s klientom, ktorí boli vybraní lektormi IVS v SR/ASTEP na základe výberových pohovorov v r. 2019-2021.  

Prvé sústredenie je zamerané na prácu v triádach, stálych výcvikových triádach, v celej skupine a rôznych podskupinách. 

Bude obsahovať teoretický výklad, zážitkové skúsenosti a nácvik zručností zameraných na osobný rast a možnosti využitia 

pre prácu s klientmi/skupinami podľa modelu Virginie Satirovej. 

Program sústredenia sa zameria najmä na nasledovné okruhy: 

• Budovanie skupiny, triád • Pozície 

• Filozofia, presvedčenia modelu Virginie Satirovej • Sochy 

• Komunikácia, kontakt, interakcie • Kongruencia 

• Rodinný systém - simulované rodiny • Rodinné mapy 

• Komunikačné pozície v strese • Primárna triáda 

• Sebaúcta v učení o pozíciách • Meditácie 

• Ingrediencie komunikácie • Teplomer 

 

 Ako sa prihlásiť  

Účasť potvrďte prosím vyplnením on-line prihlášky, ktorú nájdete na stránke IVS v SR a v pozývacom e-maile, 

a úhradou lektorného podľa nižšie uvedených pokynov. 

 Pokyny pre platbu lektorného a zálohy  

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

Číslo účtu / kód banky:  IBAN: SK59 1100 0000 0029 4207 1522, SWIFT: TATRSKBX 

Názov účtu:  Akadémia STEP 

Popis platby: Vaše meno a priezvisko 

Variabilný symbol: RRRR, kde RRRR-rok narodenia 

Špecifický symbol: 21062601 Termín úhrady: do 16.06.2021 
 

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  

Náklady na ubytovanie a stravu si hradí každý účastník individuálne na mieste konania.  

Prezentácia vrátane kontroly dokladov o platbách bude v sobotu 26.6.2021 od 12:00 hod, program sa začína o 13:00 hod.  

Predpokladaný záver je vo štvrtok 01.07. 2021 o 12:00 hod.  

Prosíme účastníkov, aby si zabezpečili svoju účasť vo štvrtok do 12:00 hod. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami 

 Mgr. Rebeka Trepačová 

 riaditeľ výcviku 

 

Navigácia na miesto konania: TP Hotel Družba Senec 
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