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Milé kolegyne a kolegovia, priatelia psychoterapie,
aj keď sme optimisticky dúfali, že XXXIII.
Česko-slovenská psychoterapeutická konferencia
bude realizovaná v pôvodnom jesennom termíne
nepodarilo sa… Nevzdávali sme sa však nádeje,
že sa spoločne stretneme a neprerušíme kontinuitu
psychoterapeutických konferencií.

Som rada, že Vás môžem pozvať na XXXIII. Česko-slovenskú konferenciu,
ktorú usporiadame v avizovanom náhradnom termíne dňa 2. a 3. júna 2022
v Bratislave. Konferenciu organizujeme v tzv. hybridnej forme. Bude možné,
ak budete mať záujem, aby ste sa zúčastnili osobne, v konferenčných priestoroch
hotela Sorea Regia Bratislava, alebo sa pripojili k rokovaniam prostredníctvom
internetu v online priestore. Tento duálny spôsob účasti je možný nielen
pre pasívnych účastníkov konferencie, ale aj pre záujemcov o aktívnu účasť.
Téma konferencie ostáva nezmenená: Frustrácia ako výzva.
Vzhľadom k technickým možnostiam hybridnej formy konferencie sa otvorila
možnosť privítať aj zahraničných prednášajúcich. S potešením môžem oznámiť,
že svojou prezentáciou obohatí konferenciu pán J. Frederickson predstaviteľ
krátkodobej intenzívnej dynamickej psychoterapie. Sme v rokovaní s ďalšími
zaujímavými zahraničnými hosťami, o ktorých Vás budeme po ich záväznom
potvrdení účasti informovať na našej stránke.
Všetky organizačné a technické podmienky budú zverejnené na webovej stránke
konferencie, rovnako Vám Vaše otázky zodpovedia pracovníci Agentúry KAMI,
ktorá organizačne zabezpečuje toto podujatie.
Milí priatelia, srdečne Vás pozývam a teším sa na spoločné stretnutie
v dňoch 2. a 3. júna v Bratislave.

PhDr. Zita Michlerová, predsedkyňa SPS
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REGISTRAČNÝ
POPLATOK
V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať
cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.
Samostatne sa na jednotlivé dni konferencie nie je možné prihlásiť.
Aktívny účastník = 1. autor (v akejkoľvek forme účasti)
je povinný uhradiť REGISTRAČNÝ POPLATOK vo výške 50 EUR

ON-LINE FORMA (streaming)
Člen SPS a ČPS
Nečlen SPS a ČPS
Študenti medicíny, psychológie, liečebnej pedagogiky a sociálnej
práce, nezamestnaní, na materskej dovolenke, dôchodcovia:
(uplatnenie zľavy je potrebné zdokladovať)

do 25. 4. 2022

od 26. 4. 2022

99 €

129 €

119 €

149 €

80 €

80 €

Súčasťou registračného poplatku je Zborník príspevkov, ktorý každý účastník dostane
v elektronickej forme a možnosť pozretia si prednášok z archívu po skončení
konferencie po dobu 60 dní.
Prihlasovanie pasívnej účasti na konferenciu je možné do 31. 5. 2022 do 15.00 hod.
Do stanoveného termínu je potrebné, aby účastník, ktorý sa zúčastní on-line
zaregistroval a uhradil stanovenú sumu registračného poplatku. Účastník, ktorý
sa zúčastní prezenčne môže registračný poplatok uhradiť aj na mieste konferencie,
avšak neplatí to pri využití skorej registrácie. Prístupové údaje k on-line pripojeniu budú
účastníkovi zaslané cca dva dni pred konferenciou.
do 25. 4. 2022

od 26. 4. 2022

Člen SPS a ČPS

119 €

149 €

Nečlen SPS a ČPS

139 €

169 €

80 €

80 €

PREZENČNÁ FORMA

Študenti medicíny, psychológie, liečebnej pedagogiky a sociálnej
práce, nezamestnaní, na materskej dovolenke, dôchodcovia:
(uplatnenie zľavy je potrebné zdokladovať)

v čase konania

Súčasťou registračného poplatku je Zborník príspevkov, ktorý každý účastník
dostane v elektronickej forme a možnosť pozretia si prednášok z archívu po skončení
konferencie po dobu 60 dní.
Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU do 25. 4. 2022
Bližšie infomácie o konferencii nájdete
na https://kongres-kami.sk/psychoterapia/
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POZVANÍ HOSTIA
JON FREDERICKSON, MSW
Pôsobí ako psychoterapeut vo Washingtone, D.C.
Je zakladateľom Inštitútu krátkodobej
psychodynamickej psychoterapie a členom fakulty
vzdelávacieho programu ISTDP na Washington
School of Psychiatry, kde pôsobí od roku 1988.

Jon vedie niekoľko výcvikových skupín ISTDP vo Švédsku, Dánsku, Nórsku, Poľsku,
Holandsku, Taliansku, Indii, Iráne, Austrálii, Kanade a USA. Vo svojich prezentáciách
a seminároch pracuje s videonahrávkami svojich psychoterapeutických sedení, aby
terapeuti mali možnosť vidieť a učiť sa používať efektívne intervencie u širokej škály
pacientov.
Je autorom vyše päťdesiatich publikovaných odborných článkov a niekoľkých kníh
vrátane Psychodynamic psychotherapy: Learning to Listen from Multiple Perspectives
(v českom preklade Psychodynamická psychoterapie: Jak dobře naslouchat; Triton
2004), The Lies We Tell Ourselves (Lži, ktoré si hovoríme), Co-Creating Change
(v slovenskom preklade Spoločné vytváranie zmeny; Európa 2020), Co-Creating
Safety: Healing the Fragile Patient (Spoluvytváranie bezpečnosti: liečenie fragilného
pacienta). Kniha Co-creating change získala v roku 2014 prvú cenu v oblasti
psychiatrie v rámci British Medical Association Book Awards.
Abstrakt prednášky prednesenej
na online stretnutí na Slovensku v roku 2022

Frustrácia! Pacient,
ktorý nemal žiadne problémy.
Na začiatku terapeutickej práce sa pýtame, s akým problémom by pacient chcel
pomôcť. Čo ak pacient povie, že nemá žiadne problémy? Čo ak povie, že prišiel, pretože
mu to povedal niekto iný? Čo ak sa vás opýta, na čom by mal podľa vás pracovať?
V tomto momente by mnohí terapeuti boli frustrovaní. "Ak nemáte žiadne problémy,
prečo ste tu?" Samozrejme, že takáto otázka terapeuta by spôsobila len to, že pacient
by odpovedal: "Neviem. Vy ste odborník."
V tejto videoprezentácii psychoterapeutického sedenia si preštudujeme úvodné sedenie
s takýmto pacientom. Pacient je drogovo závislý v procese zotavovania a tvrdí, že nemá
žiadne problémy vyžadujúce terapiu. Budeme analyzovať jednotlivé reakcie pacienta
a na základe tejto analýzy uvidíme, ako účinne reagovať. Potom namiesto toho,
aby bol frustrovaný terapeut, budú frustrované obranné mechanizmy pacienta.
J. Frederickson prednesie svoj príspevok
v dvojhodinovom online vstupe.
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DR. MED. RENATE SANNWALD
Pediatrička a psychoterapeutka pre deti
a mládež v súkromnej praxi. Je výcvikovou
docentkou v analytickej psychoterapii v DGPT BIPP,
docentkou KIP, podpredsedkyňou pre ďalšie
vzdelávanie v hlbinnej psychoterapii zameranej
na deti a mládež v Berlíne, docentkou
a supervízorkou v BAP, MAPP, ZAP a KPMB.

Abstrakt prednášky prednesenej
na online stretnutí na Slovensku v roku 2022

(Ne)viditeľný tretí …
preskúmanie a vysporiadanie sa s otcovskými
mýtmi a s obrazom otca v nás
Osoba otca, pater familias, zohrávala v našej kultúre celé stáročia tú najdôležitejšiu rolu
v rodinnom živote a v spoločenskom živote.
Zanikanie štruktúr založených na autorite po druhej svetovej vojne a zrovnoprávnenie
postavenia žien a mužov v pracovnom a rodinnom živote malo na rozdelenie rolí taký
dopad, že pozícia otcov ostala nie zriedka oslabená, otec sa z výchovy stiahol, takže
z otca sa stal „neviditeľný tretí“.
V prednáške predstavíme historický vývoj pozície otca v rodine a spoločnosti
a psychoanalytické teórie k funkcii otca v rodine.
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MUDR. PETER PÖTHE

autor
Libor Fojtík

Detský psychoanalytický psychoterapeut a psychiater,
vo svojej súkromnej praxi se viac ako 25 rokov venuje
pozorovaniu a psychoanalytickej psychoterapii detí,
adolescentov a rodičov. Spoluzaložil Linku bezpečí,
od 90.rokov sa venoval výskumu, liečbe a ochrane
zneužívaných, týraných a inak traumatizovaných detí.

Založil Institut pre psychoterapiu deti a rodičov (IPDAR), v rámci ktorého vyškolil 150
detských psychoterapeutov v ČR a SR. Učí na kurzoch, prednáša odborníkom i laikom
v oblasti detskej psychoterapie- psychickej traume, psychickom vývine, publikoval stovky
rozhovorov a mediálnych článkov, zúčastňuje sa podcastov, verejných a odborných
diskusií, verejne sa angažuje pri pomoci obetiam rasistického násilia a pri pomoci
detským utečencom.
Je autorom monografií: Dítě v ohrožení (GplusG), Psychoterapie dítěte- případ šestiletého
chlapce (Grada), Emoční poruchy v dětství a dospívání 1-3.vydání (Grada),
Sila nevysloveného-příbehy psychoterapie děti a dospívajících (Portál),
Žije a pracuje v Prahe.
Abstrakt prezenčnej prednášky prednesenej
na stretnutí na Slovensku v roku 2022

Bezpečie alebo rast v terapii dieťaťa
Pocit bezpečia a regulácia negatívnych emócií je podmienkou prežitia,
ale aj fyziologického vývinu mozgu. Vzťahy a terapia, ktoré kladú dôraz iba na pozitívne
emócie, nesú v sebe riziko fixácie alebo regresie na závislý dyadický vztah.
Tieto vzťahy sú založené na zdielanej fantazii o harmonickej jednote, ktorá popiera
generačné, pohlavné a individuálne rozdiely. Opačným extrémom sú vzťahy založené
na fantázii o nezávislosti a sebestačnosnosti. Tieto vzťahy môžu spôsobiť vzťahovú
traumu a vznik nezrelej, neempatickej a narcistickej osobnosti. Zmyslom terapeutického
vzťahu je zažívanie pocitu bezpečia, symptómovej úľavy, ale aj objavovania nového
a neznámeho priestoru v mysliach dieťaťa a terapeuta.
Terapeutický vzťah by mal dietatu slúžiť ako identifikačný vnútorný objekt (implicitná
spomienka), ktorý vytvára nie len pocit bezpečia, ale aj dôvery vo vlastné schopnosti
a hodnotu a motiváciu rásť pre budúcnosť. Tento proces je ilustrovaný na príkladoch
neurovedeckých výzkumoch a terapeutickej praxe autora.

