
PSYCHOTERAPIA,  

SOCIOTERAPIA A DIEŤA 

Banská Bystrica, 29.3. 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča  

Jilemnického ul. 48 

Martin, 19.4. 

Hotel Bystrička 

Bystrická 152 

 

Účastnícky poplatok je 20€. 

http://www.hotelbystricka.sk/ 

Program seminára   

Inštitút psychoterapie a socioterapie Vás pozýva na seminár 

29.03.2017 v Banskej Bystrici a 19.04.2017 v Martine 

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov 

9:00 – 9:15 Otvorenie seminára 

9:15 – 13:00 Prednáškový blok 

9:15 – 10:30 Viera Lutherová: Zvládanie konfliktov a agresívneho 

správania v školskom prostredí  

10:30 – 11:00 Prestávka 

11:00 – 12:00 Ivan Juráš: Experienciálne učenie a program Kober-

ček mieru  

12:00 – 13:00 Ľudovít Dobšovič: Supervízia ako nástroj zlepšenia 

práce učiteľov a vychovávateľov 

13:00 – 14:00 Obedová prestávka 

14:00 – 17:00 Paralelné workshopy:  

 Ľudovít Dobšovič, Lívia Lozsi: Encounterová skupina  

 Ivan Juráš: Neurofyziologické príčiny porúch učenia 

a správania – INPP školský intervenčný program  

http://www.hotelbystricka.sk/


Prednášajúci a lektori 

Ľudovít Dobšovič vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského 

v Bratislave a od r. 1986 sa aktívne venuje psychoterapii a poradenstvu. 

Je absolventom dvoch dlhodobých výcvikových programov – psychodyna-

mického výcviku a PCA výcviku. Od r. 1993 organizuje výcviky a trénin-

gové programy pre budúcich psychoterapeutov a socioterapeutov a vzde-

lávacie aktivity pre psychológov, pedagógov, manažérov, sociálnych pra-

covníkov atď. Je autorom populárno-náučnej publikácie „Naučte sa riešiť 

konflikty“. 

Lívia Lozsi je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave 

a dlhodobou frekventantkou výučbovo-tréningového zážitkového progra-

mu Človekom centrovaná terapia a poradenstvo (PCA). Pracovala 

v školstve a neskôr v detskom domove. Od r. 2006 pracuje v oblasti vzde-

lávania dospelých, je facilitátorkou encounterových skupín a dlhodobých 

výučbovo-tréningových programov pre ľudí rôznych profesií. Je redaktor-

kou časopisu Socioterapia.  

Viera Lutherová je psychologička, v súčasnosti má vlastnú prax: BA-

LANS—poradňa zdravého vývinu. Na Trnavskej univerzite vyštudovala 

aj filozofiu a navštevuje psychoterapeutický výcvik PCA. Medzi jej profe-

sijné záujmy patrí oblasť rozhrania medzi filozofiou a psychológiou, psy-

choterapia, nedirektívna hrová terapia, facilitovanie encounterových 

skupín a pervazívne vývinové poruchy. Je certifikovanou INPP odborníč-

kou a poskytovateľkou JIAS terapie. Pomáha deťom s vývinovým zaostá-

vaním. 

Ivan Juráš je absolventom Lekárskej fakulty UK a medzinárodného 

postgraduálneho kurzu v metóde INPP. Venuje sa neurofyziologickej 

psychológii, psychoterapii, socioterapii a Montessori pedagogike. Je 

účastníkom psychoterapeutického výcviku v PCA psychoterapii, garan-

tom INPP pre Čechy a Slovensko. 

Workshopy 

Encounterová skupina 

Zážitková forma vzdelávania zameraná na osobnostný rozvoj. Prostred-

níctvom aktívneho sociálneho učenia v reálnych komunikačných situá-

ciách získavate cennú spätnú väzbu. Je to príležitosť prehĺbiť sebapoz-

nanie a nahliadnuť na to, ako fungujú iní ľudia. Je to šanca kúsok posu-

núť svoje hranice a poznanie vo vzťahoch. Učíme sa komunikáciou, nie o 

komunikácii. 

Neurofyziologické príčiny porúch učenia a správania – INPP 

školský program  

Pretrvávajúce novorodenecké a nerozvinuté posturálne reflexy negatív-

ne ovplyvňujú činnosť CNS. Výskum ukazuje, že narušený vývin refle-

xov je signifikantne často diagnostikovaný pri klientoch s poruchami 

učenia, správania, s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

s pervazívnymi vývinovými poruchami autistického spektra, pri klien-

toch s úzkostnými poruchami a pri deťoch pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Metóda INPP pomáha odstraňovať pretrvá-

vajúce novorodenecké reflexy a podporuje rozvoj zrelých posturálnych 

reflexov.  

Organizačné informácie 
 

Účastníci získajú certifikát o absolvo-

vaní seminára. Za účasť na seminári 

nie je možné získať kredity.  

Cieľová skupina: pedagógovia, špe-

ciálni pedagógovia, psychológovia, vy-

chovávatelia, študenti príslušných od-

borov  

Prihláška: Na seminár sa môžete pri-

hlásiť vyplnením online registračného  

formulára: klikni sem, alebo na strán-

ke    registracia.socioterapia.sk 

 

Úhradu účastníckeho poplatku je po-

trebné realizovať do 10.03.2017 pre BB 

a do 01.04.2017 pre Martin. 

 

Do tohto termínu je zároveň možné 

zrušiť registráciu s vrátením registrač-

ného poplatku. Po tomto termíne sa v 

prípade neúčasti registračný poplatok 

nevracia. Počet miest je obmedzený, 

uprednostníme účastníkov, ktorí sa 

prihlásia a zaplatia účastnícky popla-

tok skôr.  

V prípade zrušenia seminára 

z organizačných dôvodov Vás o tejto 

skutočnosti budeme informovať najne-

skôr do týždeň pred realizáciou se-

minára a prijaté platby vrátime späť 

na účet odosielateľa.  

 

Strava: V cene seminára je zahrnuté 

občerstvenie, obed si zabezpečujú 

účastníci sami. 

Kontakt: Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava  

Informácie: Lívia Lozsi, +421 917 110 067 

E-mail: vzdelavanie@socioterapia.sk 

 Ako docestovať? 

Do knižnice na Jilemnického 

ulici sa dostanete zo žel. stanice 

autobusom č. 24, 26 alebo trolej-

busom 1 a 6. 

Do Hotela Bystrička sa pohodl-

ne dostanete z autobusovej sta-

nice MHD autobusom č. 62. 

http://registracia.socioterapia.sk/

