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Pozvánka na odborný seminár 

 

INDIVIDUÁLNA HROVÁ TERAPIA DETÍ 
vedený klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou  

PhDr. EVOU REICHELOVOU, CSc.  
 

Dátum konania: 5.–6.9.2019   

Miesto konania: Banská Bystrica - Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, miestnosť C024 

Účastnícky poplatok: 95 EUR 

Počet kreditov priznaných Slovenskou komorou psychológov: 9 

  Program 

  Možnosť zúčastniť sa skupinovej supervízie 5.9.2019 v čase od 12:00 do 14:00, cena 20€.  

5.9.2019 – 2 bloky (14:30–16:00, 16:15–17:45) 

1. Klinické pozorovanie hrových aktivít detí a náčrt diagnostického postoja – separačno-individuačného 

vývinu, pudového vývinu a špecifických vývinových konfliktov a pokus o stanovenie psychotera-

peutického plánu s dôrazom na terapiu hrou. 

2. Prínos D. W. Winnicotta pre terapeutickú prácu s deťmi. 

3. Prechodové objekty a prechodové javy v terapii hrou. Prípadové kazuistiky. 

4. Potenciálny priestor /tzv. tretí priestor/ a jeho význam v terapii hrou. Prípadové kazuistiky. 

5. Hľadanie self v terapii hrou. Prípadová kazuistika. 

 

6.9.2019 – 4 bloky (8:30-10:00, 10:15-11:45, 12:45-14:15, 14:30–16:00) 

6. Zrkadliaca rola matky v separačno-individuačnom vývine. Prípadová kazuistika, sledovanie 

terapeutickej práce so 4-ročným dieťaťom a terapeutické konzultácie s rodičmi. 

7. Použitie objektu v terapii hrou. Prípadové kazuistiky, keď dieťa v hre ničí objekt. Terapeutické 

konzultácie s rodičmi. 

8. Projekcia – introjekcia, projektívna identifikácia, introjektívna identifikácia /A. Freudová, 

M. Kleinová, D. Winnicott, S. Mentzos/.  

9. Praktický nácvik správania terapeuta v práci s dieťaťom pri terapii hrou – workshop. 

10. Diskusia. 

 

Počet účastníkov je limitovaný, registrácia prebieha do 30.7.2019. 

Prihlasovací formulár: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAsw/vie
wform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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INDIVIDUÁLNA HROVÁ TERAPIA DETÍ - INFORMÁCIE 

 

Lektorka: PhDr. Eva Reichelová, CSc. – klinická psychologička a psychoterapeutka 

Termín: 5.-6.9.2019 (začiatok 5.9. o 14:30, koniec 6.9. o 16:00) 

     Miesto konania: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, BB, miestnosť C 024 

 

 POČET KREDITOV priznaných SKP = 9 
 

 POPLATOK = 95 EUR   
 
Účasť na seminári budeme registrovať po uhradení účastníckeho poplatku.  

 
Údaje k platbe:  
Číslo účtu: SK52 5200 0000 0000 1595 7948 (OTP Banka)  
Variabilný symbol: 05092019  
Špecifický symbol: IČO (ak platíte ako organizácia)  
Správa pre prijímateľa: Vaše meno a priezvisko 
 

 PONUKA SKUPINOVEJ SUPERVÍZIE 
 
Pre záujemcov ponúkame možnosť absolvovať skupinovú supervíziu pod vedením PhDr. Evy 
Reichelovej, CSc. v čase od 12:00 do 14:00.  
Cena za supervízne stretnutie je 20€, platí sa v hotovosti na mieste.  
 

 OBED A OBČERSTVENIE  
Organizátor podujatia zabezpečí počas prestávok občerstvenie (voda, káva, čaj).  
Máte možnosť objednať si obed v piatok 6.9.2019 v jedálni PF UMB – vegetariánske alebo 
nevegetariánske jedlo.  
Cena za obed je 3,50, platí sa v hotovosti na mieste.  
 

 

 PRIHLASOVACIE ÚDAJE 

Vyplňte, prosím, tento prihlasovací formulár:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAs
w/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 
 

 PODMIENKY ODHLÁSENIA SA 
 

Vaše odhlásenie sa zo seminára je možné do 20.8.2019 s nárokom na vrátenie poplatku za seminár. 
V prípade Vašej neúčasti môžete poslať náhradníka.  
Storno účasti na seminári a žiadosť o vrátenie poplatku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: 
sindelar.bb@gmail.com.  
Organizátor seminára môže seminár zrušiť kvôli nepredvídateľným dôvodom, v tom prípade má 
účastník seminára právo na vrátenie poplatku. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelSxy1eflgqr_7eWAlLEsm4PlybdFylVzhN2DAXx9b1KNAsw/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:sindelar.bb@gmail.com


Centrum Dr. Sindelar                                                                                                                                                                    
pobočka Banská Bystrica                                                                                                                  
Hurbanova 3, 974 01                                                                                                                          
www.sindelar.sk                                                                                                                                        

 
 DOPRAVA 

 

 Ak cestujete autobusom alebo vlakom:  
 
Z autobusovej alebo vlakovej stanice je potrebné prejsť na Námestie Slobody, ktoré je od staníc vzdialené cca 
5-7 min. (pešo). Dostanete sa na zastávku Námestie Slobody – smer Sásová, z ktorej môžete pokračovať 
autobusmi číslo 20, 21, 22, alebo 23. Výstupná zastávka je pre všetky autobusové spoje rovnaká – Rázcestie 
Rudlová. Fakulta je od tejto zastávky vzdialená cca 7 minút (pešo). Presné spoje: www.imhd.sk/bb 
 
Z Námestia slobody: autobusy č. 21, 22, 23 - smer Pieninská, zástavka Rázcestie Rudlová 
 autobus č. 20 – smer Karpatská, zástavka Rázcestie Rudlová 

V Banskej Bystrici sa do vozidiel MHD nastupuje prvými a druhými dverami. Je možné využiť platbu v  hotovosti 

u vodiča, platbu čipovou kartou, SMS lístok. Pri platbe v hotovosti sa kupujú lístky len u vodiča (0,70 centov). 
Pri prestupe si treba kúpiť nový lístok. 

TAXI (cena 2,80-3,00): Expres Taxi - 18 111, One Taxi – 16 666, 3 Taxi – 0903 654 303 

 Ak cestujete autom:  

 
Areál PF UMB sa nachádza v časti Rudlová-Sásová, parkovať sa dá hneď pred areálom fakulty alebo na 
parkovisku pri bytovkách na neďalekom sídlisku.  
Najjednoduchšie je zísť z cesty R1 - výjazd Sásová, pokračovať po Rudlovskej ceste a pri smerovníku 
k Pedagogickej fakulte (viď šípka) odbočiť vľavo na parkovisko.  
 
 
 
 

 

 


