
 
 
 

 
 

 
Pozvánka na Pozvánka na výberový seminár k výcviku v KPT 

 
 
 

Vážená/ý prihlásená/ý, 
 

dovoľujeme si vás pozvať na „ochutnávkový“ výberový seminár k výcviku v KPT, 
ktorý sa bude konať pod vedením výcvikového terapeuta Norberta Uhnáka a koterapeutky 
v zácviku Petry Dvoreckej 15.2.2014 v Bratislave - Petržalke v priestoroch súkromnej 
psychologickej ambulancie, Strečnianska 18A (budova Strednej zdravotnej školy,  vchod 
z ihriska, zastávka Tesco v Petržalke, bus 93, 98, 59, 99, resp. 68 Holíčska, 95 Šintavská ). 
Začiatok seminára bude v sobotu o 9:00, predpokladaný koniec o 18h (pauza na obed 2h) 

 
Doneste si, prosím, deku a teplé ponožky.  
 
Obsahom výberového semináru bude oboznámenie sa s metódou formou zážitku na 

sebe a dohoda budúceho frekventanta a výcvikových terapeutov o pokračovaní v dlhodobom 
psychoterapeutickom výcviku.  
 

Výcvik bude prebiehať podľa projektu SIVP (Slovenského inštitútu pre vzdelávanie 
v psychoterapii) schváleného MZ SR - Certifikačný študijný program v certifikovanej 
pracovnej činnosti psychoterapia od začiatku roka 2014. Jeho frekventantmi sa môžu stať 
zdravotnícki pracovníci podľa podmienok daných v projekte. Frekventantmi výcviku sa môžu 
stať aj ostatní pracujúci v pomáhajúcich profesiách v pôsobnosti rezortov školstva 
a sociálnych vecí (psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník) podľa poriadku 
stanoveného dohodou SIVP a SSPKT.   

 
Prosíme o uhradenie seminárneho poplatku 40,- €  na účet v Tatrabanke 

2660430056/1100, variabilný symbol 1214, konštantný symbol 0308.  
 

 
Tešíme sa na Vašu účasť.  
 
 
 
 

        
V Bratislave 14.12.2012                Mgr. Norbert Uhnák 

       predseda SSKPT 

 SLOVENSKÁ  SPOLOČNOSŤ  PRE  KONCENTRATÍVNU  POHYBOVÚ  TERAPIU  



 
Popis cesty do ambulancie: 

  
Mgr. Norbert Uhnák 
psychológ, psychoterapeut 
Strečnianska 18/A (žltá školská budova, vchod cez areál od ihriska,  
1. poschodie) 
Bratislava - Petržalka 
t.č. 0908142018 
 
Cesta: 
linky 93, 98, 99 - Vystúpite pri Tesco Hypermarket, vojdete do sídliska na Budatínsku, 
vojdete do areálu školy, uvidíte orientačnú tabuľu. 
 
linky 68, 94 - Vystúpite na Holíčskej (konečná), prejdete sídliskom k Budatínskej, vojdete do 
areálu školy, uvidíte orientačnú tabuľu. 
 
linka 95 - Vystúpite na Šintavskej, ďalej po Šintavskej, prejdete sídliskom k Budatínskej, 
vojdete do areálu školy, uvidíte orientačnú tabuľu. 
 
GPS: 48´´6´18.32´´ N 17´´6´4.77´´ E 
 

 
 
Ak by ste zablúdili, neváhajte mi, prosím, zavolať na 0908142018 
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