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Lívia Lozsi, 0917 11 00 67 
livialozsi@gmail.com 
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Umenie socioterapie 
Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Má multidisciplinárny charakter, aplikuje najmä poznatky 

sociálnej práce, psychoterapie, psychológie, práva, sociológie, medicíny, prípadne ďalších špecifických poznatkov. 
Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života, zmobilizovať vnútorné kapacity jednotlivca v zmysle zmiernenia 
napätia v sociálnom systéme, ktorého je súčasťou, medzi sociálnymi skupinami, podpora vzájomnej spolupráce 
a tým zvýšenie funkčnosti sociálnych vzťahov. 

Socioterapia je práca s jednotlivcom aj so skupinami, ktorí sú znevýhodnení, ohrození alebo vo vzájomnom 
konflikte. V tejto práci sa považujú zúčastnené strany za rovnocenných partnerov a žiadna zo zúčastnených strán sa 
nepovažuje za nositeľa problému. 

Cieľ programu a cieľová skupina 
Umenie socioterapie je 1.komplexný vzdelávaco-výcvikový program, ktorého cieľom je profesionálna 

príprava na prácu s klientom a jeho sociálnym systémom, na osobnostný rast a rozvoj profesionálnych zručností a 
na zdokonalenie schopností poradensky a socioterapeuticky intervenovať. Súčasťou tejto prípravy je aj získanie 
a praktické využitie poznatkov z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z multidisciplinárneho charakteru socioterapie. 

Program je určený predovšetkým pre sociálnych pracovníkov a všetkých ostatných pracovníkov v sociálnych 
službách (vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, resocializační pracovníci, sociálni poradcovia, komunitní 
pracovníci, socioterapeuti, ošetrovatelia, osobní asistenti, pomocný zdravotnícky personál, lekári, sestry, 
fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, psychológovia atď.). 

Program pozostáva z nasledovných modulov: 
1. Aplikovaná socioterapia - základné informácie z anatómie, fyziológie detí a dospelých, ako aj o patologických 

stavoch a niektorých intervenciách, s ktorými sa môže socioterapeut stretnúť v praxi. Dôraz je kladený na 
problematiku porúch vývoja nervovej sústavy ako podkladu sociopatických javov, na problematiku 
psychosomatickýc a psychiatrických ochorení a rôznych typov závislostí. 

2. Sociálne kompetencie socioterapeuta - základné sociálne kompetencie socioterapeuta s dôrazom na 
presvedčivú komunikáciu, vedenie ľudí, riešenie konfliktov a vedenie rozhovorov. Zdokonalenie sa 
v technikách práce so skupinami. 

3. Psychoterapia a socioterapia - definovanie socioterapie a rozdielu medzi psychoterapiou a socioterapiou; 
orientácia v základných psychoterapeutických prístupoch (behaviorálna psychoanalytická a humanistická 
psychoterapia); zvýšenie schopnosti vzťahovo podporiť klienta a motivovať ho k procesu terapie (rozhovor 
s terapeutickým efektom), identifikácia a popis psycho/socioterapeutického problému, vysvetlenie základných 
pojmov psychoterapie a socioterapie, hlbšie porozumenie základným mechanizmom medziľudského vzťahu 
a komunikácie v kontexte sociálneho systému klienta (zohľadňovanie faktorov, ktoré ovplyvňujú psychologické 
bezpečie klienta). 

4. Transakčná analýza - porozumenie príčinám vzniku konfliktu a popísanie vlastných komunikačných bariér, 
rozoznanie a pomenovanie Ego-stavov a komunikačných schém, ktoré podmieňujú priebeh kontaktu 
a komunikácie s klientom; rozpoznanie deštruktívnych mechanizmov v komunikácii (tzv. Hry), ktoré vedú 
k deštrukcii vzťahov a ku konfliktom; porozumenie základným životným pozíciám, identifikácia jednotlivých 
životných scenárov a ich zohľadnenie pri kontakte s klientom; získanie praktických zručností, ktoré sú 
aplikovateľné v každodennej komunikácii s klientom v smere väčšej otvorenosti a intimity, čo je základom 
budovania dôvery s klientom.  

5. Právne minimum socioterapeuta - orientácia v základných oblastiach práva, právnych normách a právnych 
systémoch, vedomosti z oblasti rodinného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej politiky, ktoré tvoria 
najdôležitejšiu zložku právneho vedomia socioterapeuta. 

6. Encounterová skupina – aktívne sociálne učenie na osobnej skúsenosti a na vlastnom zážitku komunikácie 
s inými; rozoznávanie a ujasňovanie si svojej zodpovednosti za vlastný život a zodpovednosti voči iným 
ľuďom, čo je nevyhnutný predpoklad pre prácu socioterapeuta. Program vytvára relatívne veľký časový priestor 
na prehodnotenie svojich komunikačných stereotypov a na vytvorenie nových komunikačných schém 
a postojov. V encounterovej skupine je vytvorené rostredie na učenie sa presnejšie si uvedomovať svoje 
prežívanie a efektívne ho vyjadriť svojim klientom a zároveň vnímať a chápať prežívanie iných (kongruencia 
a empatia). 



Organizačné zabezpečenie 
Program UMENIE SOCIOTERAPIE je 3-ročný program (spolu 451 hod, z toho teoretická časť 55 hod 

a praktická a zážitková časť – encounterová skupina 396 hodín) a je rozčlenený do 15 stretnutí (12 tzv. predĺžených 
víkendov + 3 päťdňové stretnutia), pričom v jednom kalendárnom roku frekventant absolvuje spolu 5 stretnutí (4 
predĺžené víkendy a jedno 5-dňové stretnutie) a záverečné 16.stretnutie so všetkými facilitátormi spoločne.  

Stretnutia program sa budú konať v RUŽOMBERKU (priestory budú upresnené pred stretnutiami). 
 
Časový rozvrh programu 

Sociálne kompetencie socioterapeuta 14 hod Mgr. et Mgr.Viera Lutherová 

Socioterapia a psychoterapia 12 hod PhDr.Lívia Lozsi - PhDr.Ľudo Dobšovič 

Transakčná analýza 12 hod PhDr.Lívia Lozsi - PhDr.Ľudo  Dobšovič 

Anatómia, fyziológia a psychiatria 12 hod MUDr.Ivan Juráš 

Právne minimum 5 hod JUDr.Zuzana Kohútová 

Encounterová skupina 396 hod PhDr.Lívia Lozsi - Mgr. et Mgr.Viera Lutherová 
MUDr.Ivan Juráš - PhDr.Ľudo Dobšovič 

Harmonogram stretnutí 

Poradie Dátum stretnutia Facilitátori 

01. 27. - 30.10.2016 (1.predĺžený víkend) Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 

02. 12. - 15.01.2017 (2.predĺžený víkend) Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 

03. 23. - 26.03.2017 (3.predĺžený víkend) Lívia Lozsi - Ivan Juráš 

04. 24. - 28.05.2017 (1.intenzívka 5-dní)   Ivan Juráš - Ľudo Dobšovič 

05. 31.08. - 03.09.2017 (4.predĺžený víkend) Viera Lutherová - Ľudo Dobšovič 

06. 16. - 19.11.2017 (5.predĺžený víkend) Viera Lutherová - Ivan Juráš 

07. 25. - 28.01.2018 (6.predĺžený víkend) Lívia Lozsi - Ivan Juráš 

08. 05. - 08.04.2018 (7.predĺžený víkend) Viera Lutherová - Lívia Lozsi 

09. 23. - 27.05.2018 (2.intenzívka 5-dní)   Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 

10. 30.08. - 02.09.2018 (8.predĺžený víkend) Ivan Juráš - Ľudo Dobšovič 

11. 15. - 18.11.2018 (9.predĺžený víkend) Lívia Lozsi - Ivan Juráš 

12. 17. - 20.01.2019 (10.predĺžený víkend) Viera Lutherová - Lívia Lozsi  

13. 21. - 24.03.2019 (11.predĺžený víkend) Viera Lutherová - Ľudo Dobšovič 

14. 22. - 26.05.2019 (3.intenzívka 5-dní)   Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 

15. 29.08. - 01.09.2019 (12.predĺžený víkend) Lívia Lozsi – Viera Lutherová 
Ivan Juráš – Ľudo Dobšovič 

16. 21. - 24.11.2019 (13.predĺžený víkend - záver) Lívia Lozsi – Viera Lutherová 
Ivan Juráš – Ľudo Dobšovič 



UČEBNÝ PLÁN 

I. ročník 

1.víkend: 27. - 30.10.2016 
Facilitátori: Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
Úvodné stretnutie, predstavenie, organizačné pokyny 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Encounterová skupina (ďalej ES) 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 
 
 
2.víkend: 12. - 15.01.2017 
Facilitátori: Lívia Lozsi – Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Základy socioterapie – Lívia Lozsi 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 
 
 
3.víkend: 23. - 26.03.2017 
Facilitátori: Lívia Lozsi - Ivan Juráš 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
ES 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 
 
 



1.intenzívka (5-dňové stretnutie): 24. - 28.05.2017 
Facilitátori: Ivan Juráš – Ľudo Dobšovič 
Streda: 
19:00 – 21:00 hod 

 
Anatónia, fyziológia a psychiatria I. – Ivan Juráš  

Štvrtok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Anatónia, fyziológia a psychiatria II. – Ivan Juráš 
Anatónia, fyziológia a psychiatria III. – Ivan Juráš 

Piatok - Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod 

 
ES 

 
 
 
 
4.víkend: 31.08. - 03.09.2017 
Facilitátori: Viera Lutherová - Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Sociálne kompetencie socioterapeuta I. (Komunikácia s klientom) - Viera Lutherová 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 

 

II.ročník 
 
5.víkend: 16. - 19.11.2017 
Facilitátori: : Viera Lutherová - Ivan Juráš 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Sociálne kompetencie socioterapeuta II. (Komunikácia s klientom) - Viera Lutherová 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 
 



6.víkend: 25. - 28.01.2018 
Facilitátori: Lívia Lozsi - Ivan Juráš 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Prehľad zákonov pre oblasť socioterapie – JUDr. Kohútová Zuzana 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 

 
7. víkend: 05. - 08.04.2018 
Facilitátori: Viera Lutherová - Lívia Lozsi 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Sociálne kompetencie socioterapeuta III. (Komunikácia s klientom) - Viera Lutherová 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 
 
 
 
2. intenzívka (5-dňové stretnutie): 23. - 27.05.2018 
Facilitátori: Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 
Streda: 
19:00 – 21:00 hod 

 
Transakčná analýza I. – Ľudo Dobšovič, Lívia Lozsi  

Štvrtok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Transakčná analýza II. – Ľudo Dobšovič, Lívia Lozsi  
Transakčná analýza III. – Ľudo Dobšovič, Lívia Lozsi 

Piatok - Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod 

 
ES 

 

 
 



8.víkend: 30.08. - 02.09.2018 
Facilitátori: Ivan Juráš - Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Úvod do psychoterapie – Ľudo Dobšovič 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 

 

III.ročník 
 
9.víkend: 15. - 18.11.2018 
Facilitátori: Lívia Lozsi - Ivan Juráš 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
ES 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 
 
 
 
10.víkend: 17. - 20.01.2019 
Facilitátori: Viera Lutherová - Lívia Lozsi 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
 
14:30 – 18:00 hod 

 
Sociálne kompetencie socioterapeuta IV. (Riešenie konfliktov a zvládanie 
agresívneho správania u klienta) - Viera Lutherová 
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 



11.víkend: 21. - 24.03.2019 
Facilitátori: Viera Lutherová - Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
Človekom- centrovaný prístup v psychoterapii – Ľudo Dobšovič  
ES 

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES 

 

 
3.intenzívka (5-dňové stretnutie): 22. - 26.05.2019 
Facilitátori: Lívia Lozsi - Ľudo Dobšovič 
Streda: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Štvrtok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
ES 
ES 

Piatok - Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 
ES 
Večerná aktivita (emaptické laboratóriá, terapeutické reťaze, psychohry) 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod 

 
ES 

 

 
12.víkend: 29.08. - 01. 09.2019 
Facilitátori: Lívia Lozsi – Viera Lutherová - Ivan Juráš - Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
ES – prezentácia záverečných sebareflexií 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií  

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií 
ES 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
ES – prezentácia záverečných sebareflexií 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií  

 

 



 
13.víkend: 21. - 24.11.2019 
Facilitátori: Lívia Lozsi – Viera Lutherová - Ivan Juráš - Ľudo Dobšovič 
Štvrtok: 
19:00 – 21:00 hod 

 
ES 

Piatok: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 

 
ES – prezentácia záverečných sebareflexií 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií  

Sobota: 
09:00 – 12:30 hod 
14:30 – 18:00 hod 
19:00 – 21:00 hod  

 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií 
ES - prezentácia záverečných sebareflexií 
Večerná aktivita – odovzdávanie certifikátov 

Nedeľa: 
09:00 – 12:00 hod  

 
Záverečná ES – ukončenie programu 

 
Zhrnutie 
 
Trvanie výcviku:  27.október 2016 – 24.november 2019 
 
Miesto konania: Ružomberok 
 
Cena:  

- 60 € za každý predĺžený víkend 
- 90 € za každé intenzívne stretnutie (5 dní) 

 
Spôsob platby účastníckeho poplatku za jednotlivé stretnutia: 

 
Organizátor umožňuje rozložiť platbu za výcvikový program na časti, teda platba sa realizuje za každé 

stretnutie osobitne cez elektronický systém, ktorý bude účastníkom sprístupnený v pozvánkach. Elektronický 
systém automaticky vygeneruje a zašle účtovný doklad (faktúru) každému účastníkovi ktorý zaplatil a tento doklad 
zároveň poslúži aj ako spätná väzba pre účastníka o tom, že jeho platba je zaevidovaná a prišla na účet 
organizátora. Účastníci budú organizátorom vyzvaní k úhrade platby pred každým stretnutím program.  

 
Platbu je potrebné uhradiť do dátumu uvedenom v pozvánke. Pozvánky budú zasielané emailom na 

adresy, ktoré účastníci poskytli v záväzných prihláškach.  
 
Všetky organizačné podmienky vrátane platobných podmienok budú zakotvené v zmluve, ktorú účastníci 

obdržia pred zahájením prvého úvodného stretnutia.  
 
V cene výcvikového programu nie je zahrnuté ubytovanie ani strava, účastník si tieto náklady hradí sám 

na mieste konania programu. Organizátor poskytne informácie o možnostiach ubytovania a stravovania počas 
realizácie programu, aby sa účastník mohol pripraviť na pobyt počas trvania program v mieste realizácie 
(Ružomberok). 

 

 

 

 



 


