
 
 
 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Výskumno-vzdelávací ústav pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety 

a 

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

 

Vás pozývajú na odborný seminár 

 

 

Emocionálne zranené dieťa, 
 

– otázky a odpovede z praxe 
 
 

15. marec  Košice 

20. marec  Nitra 

27. marec  Zvolen 

 

Obsah seminára: 

 Emocionálne zranenia detí 

 Príčiny emocionálnych zranení detí 

 Špecifiká vnímania a prežívania emocionálne zraneného dieťaťa 

 Prejavy emocionálnych zranení v správaní, komunikácii a vo vzťahoch 

 Príklady z praxe – tipy a návody ako pomôcť emocionálne zranenému dieťaťu 

 

Lektor:  

 Mgr. Zuzana Bezáková – sociálna pedagogička a sociálna pracovníčka, venuje sa 

podpore a sprevádzaniu náhradných rodín, sama niekoľko rokov pôsobila ako 

profesionálna matka a pestúnka. 

 

Bližšie informácie o seminári: 

 Seminár je určený najmä profesionálnym rodičom a vychovávateľom, prípadne 

všetkým, ktorí majú o tému záujem 

 V prípade záujmu o certifikát o účasti napíšte po zrealizovaní seminára na: 

okalova@usmev.sk 

 seminár je určený pre malú skupinu (max. 25 osôb)* 

mailto:okalova@usmev.sk


 

Seminár realizujeme v troch mestách, môžete si vybrať, ktorého sa zúčastníte: 

 27. 3. 2018 Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen 

 20. 3. 2018 Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra 

 15.3.2018 Centrum Dorka, Hemerkova 28, Košice 

 

Časový harmonogram: 

 8:00 –   8:30 príchod účastníkov 

 8:30 – 13:30 seminár (vrátane prestávky)   

 

Poplatok za seminár:  

 20€ /osoba (v cene je okrem odborného programu zahrnuté malé občerstvenie počas 

prestávky)  

 

Registrácia: 

 Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením elektronického formulára priamo po 

kliknutí sem. Informáciu o spôsobe platby získate po prihlásení (nie je možné platiť na 

mieste).** 

 Nakoľko počet účastníkov je obmedzený, akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia 

prihlásených.  

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom  

e-mailu: okalova@usmev.sk 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

Organizačný tím:    

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.  

Mgr. Zuzana Okálová    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**V prípade stornovania záväznej prihlášky účastníkom menej ako 48 hodín vopred si organizátor vyhradzuje 

právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške, aj napriek neúčasti na vzdelávaní. V prípade zrušenia 

vzdelávania zo strany organizátora bude poplatok účastníkovi v plnej výške vrátený. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtZE6-pEfKreWmQzfTs9cyJf7MnzcaOf7AUo5XOiZpdi3zhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtZE6-pEfKreWmQzfTs9cyJf7MnzcaOf7AUo5XOiZpdi3zhQ/viewform
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