Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
v spolupráci so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV,
Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
v Olomouci a Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej Univerzity

Vás pozývajú
na VI. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii

... napriek všetkému
POVEDAŤ ŽIVOTU ÁNO

ktorá sa bude konať v Marianke pri Bratislave

16. a 17. októbra 2015

Po piatich ročníkoch česko-slovenských konferencií o logoterapii pozývame všetkých
absolventov výcvikov v logoterapii a záujemcov o tento psychoterapeutický prístup na
ďalšie spoločné stretnutie, tentoraz na Slovensku - v Marianke pri Bratislave.
VI. česko-slovenská konferencia o logoterapii na tému „...napriek všetkému povedať
životu áno“ sa koná v roku, kedy si pripomíname 110. výročie narodenia Viktora E.
Frankla a 70. výročie jeho oslobodenia z koncentračného tábora. Súčasne si
pripomenieme 15 rokov od etablovania logoterapie na Slovensku, ktoré sa datuje od
založenia prvého inštitútu logoterapie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity.
Témy predošlých česko-slovenských konferencií:
Aby se život mohl podařit - existenciální náměty pro psychologickou praxi (Vranov 2010)
Výzvy a paradoxy života ako inšpirácia pre logoterapiu (Marianka 2011)
Vztahy které uzdravují (Praha 2012)
Hodnota života a krehkosť človeka (Marianka 2013)
Osamělost mezi lidmi (Olomouc 2014)

Rámcový program konferencie 2015
Piatok 16. 10. 2015
od 8.00 Registrácia účastníkov
9.30 – 10.00 Otvorenie konferencie
10.00 – 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
17.00 – 21.00 Quo Vadis, logoterapia na Slovensku?
Spoločenský večer
Sobota 17. 10. 2015
8.00 – 9.00 r a ň a j k y
9.00 – 11.00 Workshopy
11.00 – 12.00 Panelová diskusia
12.00 – 14.00 o b e d

Záväzná prihláška
Elektronická prihláška je na web-stránke http://www.logoterapia.sk.
Termín prihlasovania na konferenciu je do 30. septembra 2015.
Tešíme sa na spoločné stretnutie

Zborník
Pripravujeme elektronický zborník s odbornými príspevkami na tému konferencie.
Termín odovzdania príspevkov je 30. november 2015. Ak máte záujem publikovať
vašu štúdiu, vyplňte prosím údaje uvedené v prihláške.
Konferenčný poplatok
Poplatok 25,- EUR uhradia účastníci konferencie bankovým prevodom na účet ČSOB,
č. 4012630905/7500. Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.
Študenti uhrádzajú poplatok vo výške 10,- EUR. Zahraniční účastníci môžu poplatok
uhradiť priamou platbou pri registrácii.
Ubytovanie
V dvojposteľových izbách v cene 15,-EUR/posteľ/noc; v troj/štvorposteľových izbách
v cene 12,-EUR/posteľ/noc a v jednoposteľovej izbe v cene 16,-EUR/posteľ/noc.
Rezerváciu ubytovania prosíme záväzne označiť v prihláške. Platby za ubytovanie sa
uhrádzajú priamo pri registrácii.
Strava
Stravovanie v priestoroch Pútnického domu v Marianke. Objednávku stravy prosíme
záväzne označiť v prihláške, úhrada stravy priamou platbou pri registrácii.
Doprava
Marianka je známe pútnické miesto. Nachádza sa na úpätí Malých Karpát, na
severozápadnej hranici hlavného mesta Bratislavy. Doprava autom (GPS 48.2492553,
17.0620978): Smerom z Bratislavy po diaľnici D2/E65 smer Brno, Praha. Výjazd Lamač
(vpravo, cesta 505), vzápätí vľavo na štátnu cestu č. 2 smer Stupava. Po cca 5 km v
Záhorskej Bystrici vpravo a po 500 m vľavo sledovať smer Marianka/Pútnické miesto.
Smerom od Brna: Diaľnica D2/E65 smer Bratislava, výjazd Stupava (vľavo na cestu č.
2). Po cca 10 km za Stupavou odbočka vľavo, sledovať smer Marianka/Pútnické
miesto. Autobus: Vychádza z hlavnej autobusovej stanice Mlynské Nivy (trasa do
Marianky trvá cca 30 min.). Aktuálny cestovný poriadok nájdete na stránkach Slovak
Lines. Bratislavská mestská hromadná doprava - MHD: Z centra Bratislavy premáva
linka č. 37 priamo do Marianky. Linka začína na stanovisku MHD pod Novým Mostom,
trasa pokračuje cez Patrónku po konečnú zastávku Marianka - námestie.
Duchovný program
Marianka je najstarším pútnickým miestom na Slovensku i na území bývalého
Uhorska. Jeho história sa datuje od roku 1377. Možnosť stíšenia, rozjímania, sväté
omše v Bazilike Narodenia Panny Márie alebo v kaplnke Pútnického domu.
Kontakt
Mgr. Marta Gašparíková, PhD. Mobil: 00421-949-742461 Tel: 00421-2-64463251
E-mail: institut.logoterapia@gmail.com, Web-stránka: http://www.logoterapia.sk
Bankové spojenie: ČSOB, účet č. 4012630905/7500

