
 

 

 

 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha  

pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

a 

Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov 

 

Rozhovory o rodine a s rodinou 

 
12. a 13. 3. Košice 

16. 3.  Nitra 

26. 3. Zvolen 

 
 
 Bližšie informácie o seminári:  
 Interaktívne vzdelávanie o tom, ako hovoriť s deťmi v náhradnej starostlivosti o ich rodičoch, o 

ich ťažkostiach a dôvodoch, prečo nemôžu byť v tejto chvíli u svojich rodičov - analýza príčin 
krízy.  

 V druhej časti budeme nacvičovať ako viesť rozhovor s rodičmi detí, ako pracovať  
s apatickým, alebo agresívnym klientom, ako hovoriť s rodičmi, ktorí klamú, podvádzajú, 
nedodržiavajú dohodnuté pravidlá a pod. Naučíme sa uzatvárať s rodičmi kontrakt o spolupráci.  

 
 Seminár odporúčame pre profesionálnych rodičov  
 

 

         Lektori:  Mgr. Danka Pukancová (Košice, Zvolen) 

   Mgr. Andrea Hudeková (Nitra) 

 

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

 bytcanekova@usmev.sk  

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

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

  
• 12. 3. 2020  Pobočka Úsmev ako dar, Kováčska 17, Košice 

• 13. 3. 2020  Pobočka Úsmev ako dar, Kováčska 17, Košice 

• 16. 3. 2020 Úsmev ako dar, Dvorčanská 63, Nitra  

• 26. 3. 2020 Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, Zvolen 

 



Časový harmonogram: 

8:30 –   9:00 príchod účastníkov 

9:00 – 14:00 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).** 

Uzávierka prihlášok na semináre v Košiciach je 8. 3.  2020.  

Uzávierka prihlášok na seminár v Nitre  je 11. 3.  2020. 

Uzávierka prihlášok na seminár vo Zvolene  je 23. 3.  2020. 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom 

e-mailu: bytcanekova@usmev.sk

*V prípade nedostatočného počtu záujemcov o seminár bude seminár zrušený a záujemcom bude poplatok vrátený.
V prípade seminárov v Košiciach si vyhradzujeme parvo zlúčiť oba semináre do jedného, v takom prípade dame
záujemcom vedieť.

**Neúčasť musí byť nahlásená minimálne 48 hodín vopred, v opačnom prípade poplatok nevraciame.

https://docs.google.com/forms/d/1bboBPL7g-TKIAH3qOn9jdNhTXxEluYIB18gTrG7nj7Q/viewform?edit_requested=true

