
 

 
Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) 

v spolupráci  

s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity,  

Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství 

v Olomouci  a so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV 

 

Vás pozývajú 

na VIII. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii  
 

HĽADANIE ODPOVEDÍ  

NA EXISTENCIÁLNE OTÁZKY  
  

  

ktorá sa bude konať v Trnave 

27. a 28. októbra 2017 



Po siedmich ročníkoch česko-slovenských konferencií o logoterapii (od roku 2010), 
pozývame všetkých absolventov výcvikov v logoterapii a existenciálnej analýze, 
študentov psychológie a pomáhajúcich profesií, i záujemcov o tento kognitívno-
existenciálny psychoterapeutický prístup na  ďalšie spoločné stretnutie, tentoraz na 
Slovensku - v Trnave.  

VIII. česko-slovenská konferencia o logoterapii na tému „Hľadanie odpovedí na 
existenciálne otázky“ sa koná v roku, kedy si pripomíname 20. výročie smrti Viktora 
Frankla a 25. výročie etablovania Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Na 
tejto katedre, pod vedením profesora K. Popielskeho, blízkeho priateľa a žiaka Viktora 
Frankla, sa  začali prvé prednášky a diskusie na tému existenciálnej psychoterapie, 
Franklovej dimenzionálnej ontológie a tiež prvý dlhodobý akreditovaný výcvik 
v logoterapii a existenciálnej analýze na Slovensku.  

 

 

Rámcový program konferencie 2017 

 

Piatok 27. 10. 2017 

          od 8.00      Registrácia účastníkov 
  9.00 –   9.30     Otvorenie konferencie  
  9.30 – 12.00     1. prednáškový blok a panelová diskusia 
12.00 – 14.00     o b e d 
14.00 – 16.00     2. prednáškový blok a panelová diskusia  
16.00 – 17.00     p r e s t á v k a    spojená s prezentáciou posterov 
17.00 – 19.00     Večer s Viktorom Franklom (film „Viktor & I“; réžia A. Vesely)  
                               
Sobota 28. 10. 2017 

  9.00 – 11.00     3. prednáškový blok a panelová diskusia 
11.00 – 13.00     Workshopy  
              13.30     Záver konferencie    
 

Registrácia 

Otvorenie registrácie...................................................................................01. 06. 2017 
Uzávierka prihlasovania abstraktov a posterov.........................................  10. 07. 2017 
Oznámenie o (ne)akceptácii abstraktov..................................................... 20. 07. 2017 
Termín odovzdania príspevkov do zborníka............................................... 31. 08. 2017 
Zverejnenie programu konferencie ........................................................... 20. 09. 2017 
 

Záväzná prihláška 

Elektronická prihláška na web-stránke SILOE http://www.logoterapia.sk  

Konferenčný poplatok  

Poplatok uhrádzajú účastníci konferencie bankovým prevodom. Zahraniční účastníci 
môžu poplatok uhradiť priamou platbou pri registrácii v deň konferencie. 
V konferenčnom poplatku je zahrnutá účasť na vedeckom programe konferencie, 
konferenčné materiály, zborník abstraktov a občerstvenie.  

 
Konferenčný poplatok 

uhradený 
Účastníci 

konferencie 
Členovia SILOE      

a SPS 
Študenti/ študentky 
denného VŠ štúdia 

 do 30. 7. 2017 25 Euro 20 Euro 10 Euro 

 do 30. 9 . 2017 30 Euro 25 Euro 10 Euro 

pri registrácii 35 Euro 30 Euro 15 Euro 

 

Názov účtu Slovenský inštitút logoterapie (SILOE) 
Názov banky ČSOB (Československá obchodná banka)  
Pobočka  Bratislava, Námestie SNP 29, PSČ 815 63 
Číslo účtu 4012630905/7500 
IBAN SK03 7500 0000 0040 1263 0905 
BIC  CEKOSKBX 
KS 0308 
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko. 

 

Ubytovanie  

Adresy na rezerváciu ubytovania sú zverejnené na web-stránke SILOE.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

K o n t a k t  

Mgr. Jana KUNOVÁ, PhD. 
E-mail: konferencia.logoterapia2017@gmail.com 

Web-stránka: http://www.logoterapia.sk 
 


