
  
 
 
  
  

 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek  

a  

Liga proti rakovine SR  
 

vás pozývajú na vzdelávanie  

pre sestry pracujúce s dospelými onkologickými pacientmi 

s názvom 

 

„Psychohygiena a komunikácia na pracovisku“ 
 

Lektor: PhDr. Andrea Nagyová, psychologička 

Kedy: 20.-21.2.2020  

Kde: Nitra, Agroinštitút Nitra 

 

Vzdelávanie je bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.  

Za účasť na vzdelávaní je možné získať 10 kreditov od SKSaPA. 

 

PROGRAM:  

Štvrtok (20.2.2020) 

09.00 – 10.30     Možnosti pomoci onkologickým pacientom – Liga proti rakovine 

10.45 – 12.15     Sebapoznávanie. 

13.15 – 14.45    Práca s osobnými hranicami 

15.00 - 16.30      Rozvoj empatických zručností 

 

Piatok (21.20.2020) 

09.00 – 10.30      Tréning komunikácie. 

10.45 – 12.00       Nácvik efektívnej komunikácie na pracovisku 

12.00 – 12.30       Spätná väzba a záver 
 

Informácie pre účastníkov: 

• Je potrebné sa prihlásiť do 9. 2. 2020. Vyplnenú návratku zašlite ako sken e-mailom na 

klincova@lpr.sk, alebo na adresu: Liga proti rakovine Brestová 6, 821 02 Bratislava. Počet účastníkov je 

limitovaný. O zaradení na vzdelávanie vás budeme informovať. 

• Je nevyhnutné zúčastniť sa celého programu vzdelávania. 

• Lektora, stravu a občerstvenie hradí Liga proti rakovine.  

• SKSaPA prideľuje 10 kreditov za pasívnu účasť na celom programe vzdelávania.  

• Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Katarínu Klincovú, klincova@lpr.sk, 02/57 20 2907.  
 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ !  



  
 
 
  
  

 

Návratka:  

Záväzná prihláška na vzdelávanie v termíne: 20. – 21.2. 2020 v Nitre: 

„Psychohygiena a komunikácia na pracovisku“ 

 

 

 Osobné údaje: 

Meno a priezvisko: 

Telefón: 

Mail: 

Názov oddelenia a pracovisko: 

 

 

Registračné číslo v SKSaPA: 
 

 

Požiadavky na stravu: 

Obed vo štvrtok:      ●  áno        ● nie 

Obed v piatok:          ●  áno        ● nie 

Diéta: _________________________________ 

 

Potrebujem ubytovanie zo štvrtka na piatok*:   -  áno     -  nie 
 

* Časť ubytovania hradí Liga proti rakovine. Zvyšok prispieva účastník. O výške príspevku na ubytovanie budete informovaní. 

 

□  Mám záujem dostávať na uvedený e-mail newsletter o činnosti Ligy proti rakovine. 

 

Svojím podpisom sa záväzne prihlasujem na 2-dňové vzdelávanie v celom jeho trvaní. 

Svojím podpisom dávam súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov uvedených v návratke, ktoré budú použité pre účely 

organizácie vzdelávania a s poskytnutím týchto údajov tretej strane: Slovenskej komore sestier a pôrod. 

asistentiek. 

 

 

 

V........................................, dňa ................................ 
...................................... 

     vlastnoručný              

          podpis 
 


