
 

 
 

 
 

Rundum Zuhause betreut  
 

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity. 

 

 

 

Train to Care 2021, Slovensko  
Vzdelávací program pre samostatné opatrovateľky a opatrovateľov 

 

 

Prehľad kurzov ponúkaných v roku 2021 
 
Nasledovné kurzy sú otvorené aj pre tie opatrovateľky/ov, ktorí nepracujú pre Caritas Rundum 
Zuhause betreut a majú záujem sa ďalej vzdelávať. 

 
 

 
Téma      Termín   Miesto   Trénerka   

NOVÉ! Ako nevyhorieť v 15.3.2021  (13-16h) Online   P. Dobríková 
opatrovateľskej službe 17.3.2021  (13-16h) 

 19.3.2021  (13-15h) 
 

Validácia podľa Naomi Feil  12. - 13.05.2021  Banská Bystrica M. Wirth 

     Online *                             

                                                                                         

Kinestetika v opatrovateľskej  17. - 18.06.2021  Spišská Kapitula A. Kubeš  

službe (1.časť) 

 09. - 10.09.2021 

 (2.časť) 

NOVÉ! Rešpektujúca komunikácia  7.10.2021  Ružomberok  E. Račková 

     Online *  

    

 
* Online kurz* - v prípade, že bude kurz v Banskej Bystrici alebo v Ružomberku zrušený kvôli opatreniam v 
súvislosti s Covid -19, kurz bude prebiehať v uvedených termínoch formou online, v čase od 9h-17h.  

 
Poznámka!  

Upozorňujeme, že počas TTC kurzov sa musia dodržiavať ochranné opatrenia (napr. nosenie rúška, 
dostatočný odstup, atď.) proti nákaze koronavírusom (COVID19), podľa aktuálnych vládnych nariadení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Rundum Zuhause betreut  
 

Ďalšie vzdelávanie je spoluprácou Caritas Rundum Zuhause betreut a Slovenskej katolíckej charity. 

 

 

Pozvánka 
 
Kvalitné vzdelávacie kurzy sú poskytované pre opatrovateľky a opatrovateľov zo Slovenska, ktorí pracujú na 
Slovensku či v zahraničí a majú záujem sa ďalej rozvíjať a zlepšovať svoje zručnosti v prospech seba 

i svojich klientov.  
Poplatok za kurz: vo výške 35,- € za deň, za občerstvenie, učebné materiály a organizačné 

zabezpečenie, alebo za online kurz (3 termíny, spolu 8 hodín)  je potrebné uhradiť spolu s prihláškou!  

Náklady na dopravu a ubytovanie znáša účastník sám. 
Za kurz „Kinestetika v opatrovateľskej službe“ sa hradí dodatočný poplatok 30,- € pre Rakúsku kinestetickú 

spoločnosť.  
 

Miesto a čas konania:  
 

Banská Bystrica: Duchovné Centrum Jána Pavla II, Kapitulská 318, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko 
Ružomberok: Univerzitné pastoračné centrum, Žilinská cesta 1644/21, 034 01 Ružomberok 

Spišská Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 669, 053 04 Spišské 

Podhradie, Slovensko 
 

Kurzy sa konajú v čase od 9.00 - 17.00. V prípade zmeny miesta konania alebo termínu Vás budeme včas 

informovať.  
 

Online kurzy: Pred každým online kurzom organizujeme skúšobné stretnutie. Online kurzy štandardne 

prebiehajú v čase 13-16h a 13-15h, alebo v prípade alternatívnej formy namiesto rezidenčného kurzu v 
čase 9-17h, s dostatočnými prestávkami a prispôsobenou formou výučby.  

Vzdelávacie programy sú vedené v slovenskom a českom jazyku. 
 

Lektorky kurzov 

Mária Wirth, Mgr., PhD. – certifikovaná trénerka pre Validáciu podľa Naomi Feil na Slovensku 

Alena Kubeš – pedagóg v oblasti zdravotníctva a ošetrovateľstva, dlhoročná trénerka Kinestetiky  
Patricia Dobríková, Doc. PhDr. Mgr., PhD. et. PhD. – VŠ pedagóg na Fakulte zdravotníctva a sociálnej 

práce Trnavskej Univerzity, psychológ, zameranie na prácu v hospici  
Eva Račková, Mgr., PhD. – koučka, mediátorka, dlhoročná trénerka rešpektujúcej komunikácie, efektívnej 

komunikácie, trénerka emocionálnej inteligencie, lektorské skúsenosti z prostredia sociálnej a zdravotnej 
starostlivosti 

 

Prihlášky a úhrada: 

Prosíme Vás, aby ste záväznú, písomnú prihlášku zaslali prostredníctvom pošty alebo e-mailu na: 
 

Slovenská katolícka charita 

pani Viera Prokopcová 

Tel. +421 / (0) / 2 5443 1506  
Mobil : +421/(0)910-842-600 
Email: ttc@charita.sk 
Kapitulská 18, 814 15 Bratislava 

Caritas Rundum Zuhause betreut 

pani Slavomira Mergel 

Fax: +43 / (0)1 / 503 3077-2850 
telefon +43 / (0)1 / 376 02 15 

Email: office@caritas-rundumbetreut.at 
 

 

Poplatok za kurz je potrebné uhradiť najneskôr 15 pracovných  dní pred začiatkom kurzu na bankový 

účet Slovenskej katolíckej charity: 
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2382 6221 , BIC (SWIFT): TATRSKBX  

Variabilný symbol: 210  
Správa pre prijímateľa: Vaše meno +názov kurzu + miesto konania kurzu 

 
Storno kurzu je možné urobiť najneskôr 10 pracovných dní pred stanoveným termínom kurzu, po tomto 

termíne zaniká nárok na vrátenie poplatku. 
 

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.traintocare.at alebo www.charita.sk  
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