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Cítiť sa slobodným je cnosť. Byť slobodným v kontakte s veľmi starým dezorientovaným človekom, ktorého sloboda je prvoradá, 
nie je vždy jednoduché. Sloboda nie je uchopiteľná, nedá sa zmerať, avšak je možné ju dávať a pociťovať srdcom. 

Sebapoznávanie, komunikácia a súznenie s druhým cez jeho emócie, pohyb a minulosť sú cesty, ako byť slobodným vo svojej 
profesii, či cítiť sa slobodný v demencii. Prečo? Lebo je to „mapa“, ktorá nemá hranice a podľa ktorej sa nedá zablúdiť. 



Život v prítomnom okamihu

Mosty do sveta demencie - Validácia®Naomi Feil       

Ako sa pripraviť na to “byť s” človekom s demenciou     

DCM prístup (Monitoring starostlivosti o človeka s demenciou ), ako nástroj analýzy a získania spätnej väzby v Reminiscencii 

Reminiscencia v systéme celoživotného vzdelávania v oblasti starostlivosti o starého človeka 

Zapoj, inšpiruj a pozdvihni ľudí s demenciou prostredníctvom tanečno - expresívneho programu 

“Tanec medzi spomienkami” Tanečno - pohybová terapia s ľuďmi s demenciou  

Validácia®Naomi Feil v každodennom živote “ ako začať?”  

Validácia®Naomi Feil v praxi 

Reminiscencia, životná história a duševná pohoda 
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PRE KOHO
Konferencia je určená všetkým tým, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu so staršími 

dezorientovanými ľuďmi v rodinnom, inak blízkom, pracovnom kruhu či na verejnosti. priestore. 



Petra Fercher 

www.validation.or.at

Petra Fercher sa narodila v roku  1964 v  Hallein pri Salzburgu (AT), od roku 1985 žije vo Viedni 

a je matkou dvoch dospelých dcér. Je certifikovaná masterka a lektorka metódy Validácie® 

Naomi Feil. Poskytuje poradenstvo pre rodinných opatrovateľov, systemický tréning a je 

odbornou poradkyňou pre témy: „osoby s demenciou“, aktivizácia a sprevádzanie starých a 

na demenciu chorých osôb. V praxi je od roku 1998, kde pôsobí v rámci Rakúska.  Jej referencie 

prekračujú hranice v oblastiach  školení odborníkov v témach lepšieho porozumenia a 

empatického postoja v starostlivosti o starých a demenciou postihnutých ľudí.

V roku 2013  publikovala knihu s názvom : „Brücken in die Welt der Demenz-Validation im 

Alltag“, vydanú v spoluautorstve Fercher/Sramek, vydavateľstvom Reinhardt Verlag. Je 

spoluautorka špecifických odborných publikácií a mnohopočetných článkov.

Mosty do sveta demencie - Validácia®Naomi Feil v každodennom živote
S validáciou je možné dosiahnuť premostenie do sveta  a do reality ľudí nedostatočne orientovaných, 

dezorientovaných v čase, mieste alebo osobe. Môžeme sa naučiť centrovať sa, vcítiť sa, 

udržiavať si nehodnotiaci postoj ako aj špecifickým verbálnym a neverbálnym technikám 

na dosiahnutie lepšieho porozumenia a odlišného prístupu, ako sme používali doteraz.

Validácia®Naomi Feil v každodennom živote “ako začať? “
Workshop sa orientuje na osvojenie si prvých krokov používania metódy Validácie®Naomi Feil 

do praxe, ktoré budú objasnené v zrozumiteľnej forme a trénované praktickými rolovými  

cvičeniami.   

konferenčný jazyk: nemecký s prekladom do slovenčiny

kapacita: 30 účastníkov

 

PaedDr. Zlata Šramová

 
Zlata Šramová je liečebná pedagogička a psychoterapeutka. Pracovala 20 rokov v psychiatrii 

na rôznych úrovniach, hlavne s chronickými schizofrenikmi a akútne psychiatrickými pacientami. 

Po viacerých psychoterapeutických výcvikoch (dynamický, NLP, KIP, psychodráma, procesorientovaná 

psychoterapia a systemická psychoterapia) ju zaujala  problematika  kómy a zomierania 

(hlavne starostlivosť a podpora procesov ľudí v tachýchto stavoch). Tak sa fokusom jej záujmu 

stali aj seniori. V súčastnosti sa venuje klientom v individuálnej psychoterapii, pracuje ako 

garant v seniorských zariadeniach, vedie odborné semináre a workshopy v oblasti systemického 

prístupu a starostlivosti v sociálnej oblasti. V posledných rokoch ju zaujímajú hlavne prechodové rituály.

K jej záujmom patria staré ľudové techniky (hlavne tkáčske), je fascinovaná mýtmi a 

rozprávkami, prácou so snami a ich aplikáciou do každodenného života. Rada trávi čas na 

bicykli a so svojimi priateľmi.

Život v prítomnom okamihu
Príspevok je osobnou sondou do procesu nutnej premeny terapeuta pri kontakte s klientmi s 

dg. ACH. Tento kontakt je výzvou k vnútornej zmene, príležitosť spomaliť a žiť prítomný okamih. 

S mysľou začiatočníka pristupovať k zážitkom a procesom tak klientovým, ako aj svojím a živiť 

novú paradigmu staroslivosti o ľudí s demenciou.

konferenčný jazyk: slovenský



Mgr. Mária Wirth, PhD.

www.alzheimer-validacia.sk, www.terapeutika.sk

Mária Wirth sa narodila v roku 1977 v Bratislave. Je liečebná pedagogička s dlhoročnými 

skúsenosťami s ľuďmi s demenciou a prácou s rodinami. Od roku 2004 po súčasnosť  sa 

venuje lektorovaniu akreditovaných vzdelávacích programov na území Slovenskej a Českej 

republiky, a to v témach: metóda Validácie podľa Naomi Feil®, aktivizácia seniorov s 

demenciou a poradenstvo rodinných opatrovateľov. Je členka výkonného výboru Slovenskej 

Alzheimerovej spoločnosti, spoluzakladateľka o.z. Terapeutika a zakladateľka autorizovanej 

validačnej organizácie s licenciou pre SR a ČR.

Validácia®Naomi Feil v praxi
Workshop sa zaoberá kauzistickým spracovaním osôb s Alzheimerovou chorobou a vplyvom 

tejto metódy na ich vnútorné prežívanie. Veľkou vzácnosťou workshopu budú audiovizuálne 

prezentácie z validačných rozhovorov, ktoré budú prezentovať certifikovaní používatelia tejto 

metódy zo SR a z ČR. 

konferenčný jazyk: slovenský

kapacita: 30 účastníkov

Donna Newman-Bluestein MEd, BC-DMT, CMA, LMHC

www.danceforconnection.com

Donna Newmann-Bluestein je certifikovaná tanečno-pohybová terapeutka, certifikovaná 

pohybová analytička, psychoterapeutka, docentka na Lesley Univerzite. Od roku 1978 pracuje 

s ľuďmi od 3 do 107 rokov, aby im pomohla  vyrovnať sa s ich psychickými ochoreniami, 

telesnými výzvami alebo demenciou. Donna je medzinárodná lektorka, trénerka, tanečnica a 

spisovateľka, ktorá sa v súčasnosti zameriava najmä na tanec, pohyb a prístupy vychádzajúce 

z telesných daností a schopností v súvislosti s ľuďmi s demenciou. Sústreďuje sa na to, ako 

motivovať ľudí s pokročilou demenciou, aby sa vedeli prepojiť s ostatnými. K tomu vytvorila 

Octaband®, expresívny terapeutický nástroj, ktorý podporuje zmysel pre spojenie sa cez 

viaceré senzorické modality.

Ako sa pripraviť na to “byť s” človekom s demenciou
Donna Newman-Bluestein bude hovoriť o tom, ako môžeme priniesť ľahkosť do vzťahu  medzi 

opatrovateľom a človekom  s demenciou tak, aby bol prospešný pre obe strany.  Bude s nami 

zdielať skúsenosti, ako cez uvedomenie si našej telesnosti (embodimentu) môžeme lepšie 

komunikovať s  ľudmi s demenciou v prípade, keď už sa nevedia vyjadrovať verbálne. 

Prostredníctvom očného kontaktu, dotyku, dychu, postavenia tela, pohybu a zdokonalených 

pozorovacích schopností sa môžeme naučiť komunikovať tak, že ľudia s demenciou sa budú 

cítiť videní, vypočutí a ocenení za to, kým sú a aké dary prinášajú v danom momente.

Zapoj, inšpiruj a pozdvihni ľudí s demenciou prostredníctvom tanečno - expresívneho programu
Tento workshop prinesie model tanečno - expresívneho  pohybového programu, ktorý je 

zábavný, zapája všetkých, buduje úctu k starším osobám a k ľuďom s demenciou. Štruktúra je 

vytvorená tak, aby začlenila pohyby a prínosy všetkých účastníkov, bez ohľadu na ich fyzické 

alebo kognitívne schopnosti. Posledné štúdie preukázali, že tanec má veľa benefitov v 

širokom  rozsahu - od zvýšenia pocitov vitality, zlepšovania nálady, zmenšovanie nepokoja až 

po viac koherentnú reč, nárast neuronových spojení a možnú ochranu pred demenciou.

konferenčný jazyk: anglický s prekladom do slovenčiny

kapacita: 40 účastníkov



Mgr. Henrieta Šoltys Košalová
www.terapeutika.sk

Henrieta Šoltys Košalová sa narodila v roku 1983, je liečebná pedagogička a absolventka 4. 

ročného výcviku tanečno-pohybovej terapie pod záštitou Asociace tanečně - pohybové 

terapie ČR TANTER®. Je spoluzakladateľka o.z. Terapeutika. V roku 2007 absolvovala 

polročnú stáž tanečno-pohybovej terapie metódy Marie Fux v Taliansku. V rokoch 2008 – 2011 

pracovala ako liečebná pedagogička so zameraním na tanečno-pohybovú stimuláciu 

seniorov a ľudí s Alzheimerovou chorobou. Od roku 2009 začala tvoriť a realizovať nefar-

makologické programy pre seniorov a ľudí s demenciou. Od roku 2009 po súčasnosť  sa 

venuje lektorovaniu na území Slovenskej a Českej republiky, a to o téme: Tanečno-pohybová 

aktivizácia a terapia v práci s ľuďmi s demenciou.

Mgr. Lucia Šuplatová

Lucia Šuplatová (nar. 1981) je psychologička, tanečnica a absolventka 4.ročného výcviku 

tanečno- pohybovej terapie pod záštitou Asociace tanečně - pohybové terapie ČR TAN-

TER®. V roku 2008 založila  integrované tanečno–pohybové divadlo  Len Tak  Tak pre ľudí s 

fyzickým postihnutím a bez, v ktorom pôsobí  ako tanečná terapeutka a interpretka. V tera-

peutickej praxi sa venuje práci so seniormi s demenciou, podpore raného psychomotorického 

vývinu detí, dospelým a deťom s fyzickým a kombinovaným postihnutím.  Sprevádza deti a 

rodiny po strate blízkeho.

“Tanec medzi spomienkami”  Tanečno - pohybová terapia s ľuďmi s demenciou
V rámci workshopu si prakticky vyskúšame princípy tanečno - pohybovej terapie v práci s 

klientami s demenciou. Prostredníctvom pohybovej skúsenosti v skupine budeme objavovať 

naše pocity, myšlienky, spomienky, ktoré môžu byť obohacujúce pre osobnostný rast aj 

vlastnú prax. Budeme sa zaoberať otázkami: Čo znamená aktivizácia a kedy už hovoríme o 

terapii? Poskytneme Vám názorné video-ukážky z praxe tanečno-pohybovej terapie so 

seniormi a ľuďmi s demenciou na Slovensku a zároveň si Vás radi vypočujeme a budeme s 

Vami viesť diskusiu na danú tému. Veríme, že takto spolu dokážeme podporiť myšlienku potreby 

cítiť sa slobodne, ako vo svojej práci, tak aj v samotnom človeku – v každom z nás.

konferenčný jazyk: slovenský

kapacita: 20 účastníkov



Raül Vilar 

Ukončil postgraduálne štúdium sociálneho vzdelávania so zameraním na podporu 

autonómie a prevencie závislosti. Je tréner Reminiscencie, prednášajúci o Validácii a DCM 

monitor – pozorovateľ. Pracuje ako pedagóg na človeka orientovanej starostlivosti a ako 

pedagóg Reminiscencie.

DCM prístup (Monitoring starostlivosti o človeka s demenciou ) ako nástroj analýzy a získania 
spätnej väzby v Reminiscencii 
 

Podľa Toma Kitwooda je DCM nástroj, pri ktorom používame kombináciu empatie a 

pozorovacích zručností k tomu, aby sme reálnejšie videli a uvedomili si postoj človeka s 

demenciou. Prostredníctvom DCM nástroja môžeme lepšie pochopiť skutočný vplyv 

Reminiscencie na tých, ktorí sa stretnutí zúčastňujú a súčasne môžeme pochopiť aj proces,  

ktorý facilitátori vedú.  DCM nástroj je pozorovanie a kódovanie schém (postojov) človeka s 

demenciou. V procese starostlivosti je DCM hýbateľom na dosiahnutie zmeny, ktorý sa skladá 

z prípravy, spätnej väzby, plánovania a monitorovania. DCM nástroj  vychádza z na človeka 

orientovaného prístupu v procese starostlivosti.

Reminiscencia, životná história a duševná pohoda 
 

Keď hovoríme o Reminiscencii - hovoríme o nástroji, ktorý nám pomôže priblížiť sa k životnej 

histórii starého človeka cez okno plné emócií, ktoré pomôžu osobe spojiť sa s jeho/jej 

životnými udalosťami. To môže byť veľmi obtiažne pre ľudí s demenciou. Na tomto workshope 

Vám ponúkneme vlastnú skúsenosť s technikami Reminiscencie a zopár spúšťačov, ktoré Vám 

pomôžu preskúmať Vaše spomienky a zároveň  sa môžete naučiť niečo o Reminiscencii.  

konferenčný jazyk: anglický s prekladom do slovenčiny

kapacita: 30 účastníkov

Duna Ulsamer 

Ukončila postgraduálne štúdium sociálnej práce so zameraním na  násilie v spoločnosti  a 

mediáciu. Je trénerka Reminiscencie, prednášajúca o Validácii a DCM monitorka – pozor-

ovateľka. Pracuje ako pedagogička na človeka orientovanej starostlivosti o ľudí s demenciou 

a ako pedagogička Reminiscencie.  



Mgr. Katarína Kiseľáková
www.terapeutika.sk

 

Narodila sa v roku 1982 v Krompachoch. Je liečebná pedagogička. Už počas štúdia sa 

venovala práci s ľuďmi s mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom, deťom v predškolskom 

veku aj v materských školách (rómskej aj súkromnej). 

Po ukončení VŠ začala pracovať s deťmi a mládežou s telesným postihnutím prostredníctvom 

tvorivých, aktivizačno – stimulačných programov a zároveň absolvovala niekoľko zážitkových 

kurzov, najmä v Prahe. Od r. 2009 sa venuje seniorom (aktívnym aj s poruchami pamäti a s 

demenciou) ako liečebná pedagogička, aktivizačná pracovníčka a trénerka pamäti. V rokoch 

2010 a 2011 absolvovala kurz systemickej terapie s využitím hudobno – dramatických prvkov u 

Zdeňka Šimanovského v Prahe. Je predsedníčka o.z. Terapeutika. Má za sebou niekoľko 

vzdelávacích kurzov ako lektorka najmä pre pracovníkov – profesionálov pracujúcich so 

seniormi.

Reminiscencia v systéme celoživotného vzdelávania v oblasti starostlivosti o starého človeka
 

Reminiscencia ako prístup v starostlivosti o ľudí s demenciou zdôrazňuje význam osobnej 

životnej histórie starých ľudí. Poznanie minulosti je kľúčové pre pochopenie osobnosti a je 

zásadné v opatrovateľskej práci.  Reminiscencia už nie je iba spontánne či náhodné 

spomínanie na životné udalosti. Poznáme jej konkrétne zásady, metódy a postupy, ktoré 

zefektívňujú nielen každodennú starostlivosť o starého človeka, ale pomáhajú mu vysporiadať 

sa s ťažkými životnými obdobiami v minulosti. Reminiscencia ako kreatívny nefarmakologický 

prístup je v starostlivosti nielen žiaduci, ale aj nevyhnutný.  Je možné radiť ho do terapeu-

tických metód, ktoré je dnes možné verifikovať.  Preto je žiaduce neustále vzdelávanie pra-

covníkov a rodinných príslušníkov v tejto oblasti, aby boli schopní  porozumieť procesu 

spomínania ako metódy, ktorá je schopná optimalizovať nežiaduce symptómy demen-

cie a stavov dezorientácie pri demencii.

konferenčný jazyk: slovenský



PROGRAM

Utorok 23.5.2017

   07:45 - 08:45 – registrácia účastníkov

         09:00- 10:20 – I. blok prednášok     • Otvorenie medzinárodnej konferencie „Slobodní v demencii“ / Mária Wirth (SK)

          • Život v prítomnom okamihu / Zlata Šramová (SK)

          • Mosty do sveta demencie - Validácia®Naomi Feil / Petra Fercher (AT)

          • diskusia

         10:20 - 10:50 –  prestávka s občerstvením

         10:50 - 12:30 – II. blok prednášok  • Ako sa pripraviť na to “byť s” človekom s demenciou / Donna Newman-Bluestein (USA)

          • Reminiscencia v systéme celoživotného vzdelávania v oblasti starostlivosti o starého človeka / Katarína Kiseľáková (SK)

          • DCM prístup (Monitoring starostlivosti o človeka s demenciou ) ako nástroj analýzy a získania spätnej väzby v Reminiscencii / 

           Duna Ulsamer (ESP), Raül Vilar (ESP)

          • diskusia

                 12:30 - 14:00 – obedňajšia prestávka, presun do workshopových miestností podľa rozpisu

               14:00 - 16:00 – III. blok priebeh workshopov

        WORKSHOP A:  Zapoj, inšpiruj a pozdvihni ľudí s demenciou prostredníctvom tanečno – expresívneho programu / Donna Newman-Bluestein (USA)

        WORKSHOP B:  “Tanec medzi spomienkami” Tanečno - pohybová terapia s ľuďmi s demenciou / Lucia Šuplatová (SK), Henrieta Šoltys Košalová (SK)

        WORKSHOP C:  Validácia®Naomi Feil v každodennom živote “ ako začať?” / Petra Fercher (AT)

        WORKSHOP D:  Validácia®Naomi Feil v praxi / Mária Wirth (SK)

        WORKSHOP E:  Reminiscencia, životná história a duševná pohoda  / Duna Ulsamer (ESP), Raül Vilar (ESP)

        16:00 - 17:00 – občerstvenie na záver

   18:30 - 20:30 – večerný event pre účastníkov konferencie spojený s výstavou fotografií  “Století”  autor: Ján Langer / www.janlanger.net

streda 24.5.2017

   09:00 - 11:00 –  I. blok priebeh workshopov - opakovanie rovnakých workshopov

        11:00 - 12:00 –  občerstvenie a presun do konferenčnej miestnosti 

        12:00 - 13:00 –  slávnostné ukončenie konferencie 

Počet miest na konferencii je obmedzený na maximálny počet účastníkov 150. Účastník si zvolí dva workshopy z ponuky piatich workshopov. Prihlásovanie na workshopy bude možné počas registrácie dňa 23.5.2017. 

Každý workshop má obmedzenú kapacitu účastníkov (viď. popis workshopov). Prednášky a workshopy zahraničných lektorov budú tlmočené do slovenského jazyka.



Konferenčný poplatok

 Charakteristika konferenčných poplatkov     Zľavy* platia do 28.2.2017             Cena jednotková

            

 Účastnícky poplatok do 21.4.2017      -    180 €

 Včasná registrácia do 28.2.2017              -10%    162 €

 Členovia o.z. Terapeutika                -15%    153 €

 Účastnícky poplatok v deň konferencie 23.5.2017              -    200 €

 

 *Zľavy nie je možné sčítavať!

1. Prihlásenie sa na medzinárodnú konferenciu SLOBODNÍ V DEMENCII

Vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára (prihlášky) vzniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom 

konferencie (o.z. TERAPEUTIKA) a objednávateľom konferencie (účastník alebo organizácia, ktorá 

odošle daný formulár). O.z. Terapeutika chráni osobné údaje účastníkov v prihláške podľa zákona o 

ochrane osobných údajov. Prihlasovanie účastníkov na konferenciu bude ukončené dňa 21.4.2017. Zľavy 

na účastníckom poplatku ako platný člen o.z. TERAPEUTIKA alebo pri včasnej registrácii je možné si 

uplatniť do 28.2.2017. Zľavy nie je možné sčítavať.

2. Ako zaplatiť? Registračné pokyny...

Prihlasovací formulár (prihlášku) je možné odoslať najneskôr do 21.4.2017 a to po akceptovaní 

podmienok záväznej prihlášky. Vykonať tak môžete cez webovú stánku www.terapeutika.sk. Do 

28.2.2017 je možné uplatniť si zľavu (viď. Konferenčný poplatok). Jednorazovým odoslaním prihlasova-

cieho formulára organizácia musí vždy uviesť svoje fakturačné údaje (IČO). Konferenčný poplatok je 

možné uhradiť bankovým prevodom alebo vkladom v hotovosti na účet o.z. TERAPEUTIKA v ktorejkoľvek 

pobočke Slovenskej sporiteľne.

Údaje k úhrade:

            ____________________________________________________________________________________________

          číslo účtu: 5023923804/0900

      IBAN: SK3309000000005023923804

                  BIC/ SWIFT code: GIBASKBX

       Variabilný symbol: 777

       Popis transakcie: Pre jednotlivca vložte meno účastníka

              Pre skupinu 5 a viac členov vložte: názov organizácie + počet účastníckych miest

            ____________________________________________________________________________________________

Účasť na konferencii jednotlivca či organizácie je platná až po pripísaní sumy na účet.  V prípade 

neuskutočnenia platby do 5 pracovných dní od odoslania elektronického prihlasovacieho formulára je 

daná prihláška neplatná a účasť zamietnutá.

3. Už ste sa prihlásili a potrebujete sa odhlásiť (storno poplatky)...

Pokiaľ tak urobíte písomne alebo e-mailom do 28.2.2017 do 24.00 hod.,  bude Vám vrátená celá suma. 

Pokiaľ svoju účasť zrušíte po tomto termíne, nie je možné vrátenie účastníckeho poplatku. Avšak je 

možné za seba poslať náhradníka. Túto zmenu účastníka je však potrebné písomne oznámiť na 

e-mailovú adresu: konferencie@terapeutika.sk. V prípade prerušenia účasti počas prebiehajúcej 

konferencie, konferenčný poplatok ani jeho časť nebude účastníkovi vrátené.

4. Potvrdenie o registrácii...

Po vyplnení a jednorazovom odoslaní prihlasovacieho formulára Vám bude zaslaný e-mail o prijatí 

prihlášky. Pokiaľ by konferencia bola už plne obsadená, budete o tejto skutočnosti informovaný. Počet 

miest na konferencii je obmedzený. Maximálny počet účastníkov je 150. V prípade akýchkoľvek otázok 

k prihláseniu sa na konferenciu kontaktujte Mgr. Máriu Wirth, PhD. prostredníctvom e-mailovej 

adresy: konferencie@terapeutika.sk alebo telefonicky +421/905 738 212

5. Výukové materiály...

Účastníci konferencie berú výslovne na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany 

organizátora sú predmetom práv duševného vlastníctva.  Z toho vyplýva, že bez akýchkoľvek dohôd a 

bez súhlasu  oprávnenej osoby (lektora či organizátora) nie je  možné  zasahovať do týchto práv, a to 

predovšetkým vyhotovovaním kópií materiálu.

6. Čo v prípade, ak sa vzdelávacia aktivita neuskutoční...

Konferencia môže byť výnimočne zrušená v prípade nedostatku počtu účastníkov, a to do 21.4.2017. V 

prípade, že sa tak stane účastnícke poplatky budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a 

organizáciám na základe odoslaných prihlášok, najneskôr do 1 mesiaca od dátumu zrušenia. O.z. 

TERAPEUTIKA si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností (náhla zmena zdravotného 

stavu prednášateľa, meškania letu a pod.) zabezpečiť náhradu lektora tak, aby kvalita programu 

konferencie nebola znížená.   

7. Čo zahŕňa účastnícky poplatok...

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na konferencii (23.-24.5.2017) pre jednu osobu, 3x občerstvenie počas 

priebehu konferencie, podklady ku konferencii (v slovenskom a anglickom jazyku) osvedčenie o účasti. 

Nezahrňuje náklady na ubytovanie, cestovné, obed a parkovné, tie si účastník zabezpečuje vo vlastnej 

réžii. 

8. Súhlas s fotografovaním a vytváraním videozáznamu ...

Účastník pri registrácii v deň konferencie vyjadrí svojím podpisom súhlas/ nesúhlas s fotografovaním 

alebo videozáznamom jeho osoby počas programu. Organizátor konferencie  sa  zaväzuje použiť 

fotografie alebo videozáznam výlučne na propagáciu aktivít Občianskeho združenia TERAPEUTIKA.  

9. Ochrana zdravia účastníka na konferencii...

Účastník preberá plnú zodpovednosť za svoje zdravie počas trvania programu. Lektor, organizátor a 

združenie nepreberá zodpovednosť za újmi na zdraví účastníka počas ani po skončení programu 

konferencie.

v Bratislave, dňa 1.12.2016                                          Organizátor o.z. TERAPEUTIKA

Podmienky záväznej prihlášky na medzinárodnú konferenciu SLOBODNÍ V DEMENCII 23.- 24.5.2017
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