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                     A B C    SLOVENSKÝ INŠTITÚT PRE VÝCVIK V KBT 

        Garbiarska 3948 , 031 01 Liptovský Mikuláš 
     

                                                                                                          

                                                                                                v Lipt. Mikuláši 15.5.2015                                                                          
 

POZVÁNKA 

                 Pozývame Vás na výcvikový modul v biofeedbacku, ktorý sa uskutoční    

v dňoch 2.6. – 5.6.2015 v Demänovskej doline, v priestoroch Vily Vista v Demänovskej 

doline (na ľavej strane cesty oproti odbočke na Pavčinu Lehotu). Pri ceste autom sa 

odbočí z kruhového objazdu pri Mikuláši smerom na Demänovú a Jasnú, pri ceste 

vlakom alebo autobusom, je cesta z autobusovej stanice, autobus smer Demänovská 

dolina (Jasná) zastávka Autocamping – pri odbočke na Pavčinu lehotu. 

 

                 Začiatok je 2.6.2016 o 9.00 

 

        Téma Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku– 40 hod. (12 

hodín     teória + 18 hodín praktická časť) + 10 hodín supervízia biofeedback 

 

Lektori: prim. MUDr. Miroslav Novotný, PhD., PhDr.  Miloš Šlepecký, PhD,  

BCIA, PhDr. Antónia Kotianová  

            

Účastnícky poplatok  vo výške 40 EUR na účastníka a deň (celkove za celý modul 160 

EUR) je možné zaslať na dole uvedené číslo účtu alebo na mieste je možnosť uhradiť len 

poštovou poukážkou na pošte. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, aby sme 

mohli platbu bez problémov identifikovať. Pokiaľ potrebujete vystaviť faktúru, ozvite sa 

najskôr na náš e-mail so žiadosťou o jej vystavenie (do e-mailu nezabudnite napísať 

všetky potrebné údaje – Váš titul, meno, priezvisko, kompletnú adresu, IČO, DIČ) – 

platbu budete realizovať až na základe zaslanej faktúry, kde ako variabilný symbol 

uvediete číslo faktúry).  

                 Ubytovanie a stravovanie si každý účastník zabezpečuje sám. Možnosti 

ubytovania nájdete na: www.mikulas.sk. Ubytovanie priamo v objekte, kde bude 

školenie je možné si zabezpečiť na info@vilajasna.sk.  Svoju účasť potvrďte prosím 

preposlanou návratkou .              

Tešíme sa na stretnutie                                                      prim. MUDr. Miroslav Novotný 

                                                                                                 PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.                                                                                                                         

PhDrAntónia Kotianová 

______________________________________________________________________________

_   Bankové spojenie: SLSP L. Mikuláš  č. ú.: 0056722512/0900 

http://www.mikulas.sk/
mailto:info@vilajasna.sk

