
 

 

V spolupráci s 

Katedrou psychológie  

Univerzity konštantína filozofa v nitre 

organizujú 

zimnú školu psychoterapie 

 

Cieľom je predstaviť záujemcom o psychoterapiu psychoterapeutické smery akreditované na Slovensku – ich základné 

piliere, o ktoré sa pri práci opierajú, aktuálne trendy a možnosti využitia. Taktiež bude prezentovaná praktická ukážka 

spôsobu práce spojená s diskusiou. Aktuálne chceme prezentovať Gestalt, Psychodynamickú, Kognitívno-behaviorálnu 

a PCA psychoterapiu. Neskôr pri inej príležitosti v prípade záujmu verejnosti hodláme predstaviť aj ďalšie smery.  

 

Lektori: certifikovaní psychoterapeuti z praxe - absolventi jednotlivých terapeutických smerov  

PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, Gestalt psychoterapeut, tréner v Gestalt psychoterapii  

PhDr. Zita Michlerová – klinická psychologička, psychoterapeutka, riaditeľka Slovenského inštitútu psychodynamickej    

psychoterapie, predsedníčka Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti  

Mgr. Martin Miler – klinický psychológ, psychoterapeut, výcvikový facilitátor v PCA  

PhDr. Ľubomír Čornák, PhD. – penitenciárny psychológ, psychoterapeut,  

absolvent kognitívno-behaviorálnej terapie  

 

Termín: 19. - 20.12.2022 v čase od 8:00 do 16:00  

/ 8:00 – 9:00 úvod; 9:00 – 12:00 prvý blok; 12:00 – 13:00 obed; 13:00 – 16:00 druhý blok /  

 

Miesto konania: priestory UKF na Kraskovej ul. č. 1 Nitra  

 

Program: Každý terapeutický smer bude prezentovaný 3 hodiny. Najprv psychoterapeut v rozsahu 45 – 60 minút 

predstaví daný psychoterapeutický smer – históriu, filozofické pozadie, piliere, aktuálne trendy. Následne bude 30 – 45 

minútová praktická ukážka práce s klientom. V závere je plánovaná diskusia o všetkom, čo ľudí zaujíma ohľadne 

aplikovaných terapeutických postupov prezentovanej práce i daného terapeutického smeru celkovo, postupu 

vzdelávania a pod.  

 

Predpokladaný počet kreditov komory psychológov: 12  

 

Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese psychokliniksro@gmail.com  

Do emailu prosím uveďte: meno a priezvisko; názov akcie; fakturačné údaje v prípade, že chcete poplatok uhradiť 

vopred prevodom.  

 

Účastnícky poplatok: 100 EUR  

Študenti majú po preukázaní dokladu o vzdelávaní cenu 65 EUR  

Účastnícky poplatok je možné uhradiť na účet (po tom, čo Vám bude vystavená faktúra), alebo v hotovosti na mieste 

konferencie. 


