DOPRAVA (MHD)
 Zastávky MHD pri PEVŠ: Tomášikova (električka č. 9), Maximiliána
Hella (autobusy č. 78, 96, 50, 66);
 MHD z Autobusovej stanice Mlynské nivy: autobusom č. 50 vystúpite na
zastávke Maximiliána Hella;
 MHD z Hlavnej stanice: električkou č. 2 a prestup na zastávke Krížna na
električku č. 9, vystúpite na zastávke Tomášikova; alebo autobusmi č.
61, 74, prípadne trolejbusom č. 201 a prestup na zastávke Trnavské
mýto na električku č. 9, vystúpite na zastávke Tomášikova.

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
Ústav klinickej psychológie FPs PEVŠ
v spolupráci
s Institutem pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství
v Olomouci a so Sekciou existenciálnej psychológie SPS pri SAV

Vás pozývajú na
X. česko – slovenskú konferenciu o logoterapii

MIESTO KONFERENCIE
FAKULTA PSYCHOLÓGIE, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA (PEVŠ)
TOMÁŠIKOVA 20, BRATISLAVA

https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/

PEVŠ, Tomášikova 20, Bratislava

CESTY NÁDEJE A HĽADANIA ZMYSLU
V ŽIVOTNÝCH KRÍZACH

PEVŠ, Aula Maxima

Kontakt
Mgr. Jana KUNOVÁ, PhD.
E-mail: konferencia.logoterapia2019@gmail.com
web-stránka: http://www.logoterapia.sk
doc. PhDr. Eva NANIŠTOVÁ, CSc.
mobil: 0918/588 912

ktorá sa bude konať na PEVŠ v Bratislave

11. a 12. októbra 2019

Po deviatich ročníkoch česko-slovenských konferencií o logoterapii (3.
Viedenská psychoterapeutická škola – Viktor Frankl), pozývame všetkých
absolventov výcvikov v logoterapii a existenciálnej analýze, študentov
psychológie, pomáhajúcich profesií, a tiež záujemcov o tento kognitívnoexistenciálny psychoterapeutický prístup, na jubilejný desiaty ročník
konferencie. Stretneme sa v priestoroch Fakulty psychológie Paneurópskej
vysokej školy v Bratislave, ktorá konferenciu organizačne zabezpečuje.
X. česko-slovenská konferencia o logoterapii - s názvom „Cesty nádeje
a hľadania zmyslu v životných krízach“ - priblíži prostredníctvom
prednášok, workshopov a posterov témy, týkajúce sa nádeje, zmyslu
života, zmyslu utrpenia, homo patient, kríz, zvládania a posttraumatického
rozvoja.
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Elektronická prihláška na web-stránke 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

do 30. 9 . 2019
pri registrácii
Názov účtu
Banka
Pobočka
Číslo účtu
IBAN
BIC
KS

Účastníci
konferencie

Členovia SILOE
a SPtS

Študenti/ študentky
VŠ štúdia

30 Euro
35 Euro

25 Euro
30 Euro

10 Euro
10 Euro

Slovenský inštitút logoterapie (SILOE)
ČSOB (Československá obchodná banka)
Bratislava, Námestie SNP 29, PSČ 815 63
4012630905/7500
SK03 7500 0000 0040 1263 0905
CEKOSKBX
0308

Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

PROGRAM
Program konferencie je zverejnený na web-stránke Fakulty psychológie
PEVŠ a na web-stránke Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE).
POSTERY A PRÍSPEVKY DO ZBORNÍKA
V programe konferencie sú zaradené len vyžiadané prednášky.
Záujemci o aktívnu účasť sa môžu pri vypĺňaní elektronickej prihlášky
 prihlásiť do posterovej sekcie a prezentovať relevantnú tému formou
posteru; a/lebo
 prispieť do pripravovaného zborníka odbornou (vedecko-výskumnou)
štúdiou k téme konferencie. Vedecký výbor si vyhradzuje právo
zaradenia príspevku (rozsah max. 15 NS) do publikácie.
Požiadavky na poster: Formát max. A1 (594 × 841mm). Postery budú
vystavené na určenom mieste počas konferencie.
KREDITY
Poplatok za kredity nie je zahrnutý v konferenčnom poplatku. V prípade
záujmu o získanie kreditov účastník uhrádza sumu pri registrácii na
konferencii.
 Slovenská komora psychológov určila výšku poplatku za jeden kredit =
0,30 EUR. Za obidva konferenčné dni môže účastník získať za pasívnu
účasť cca 10 kreditov.
STRAVOVANIE
Občerstvenie počas prestávok je zabezpečené. Obedy počas konferencie je
možné zakúpiť si individuálne priamo v jedálni PEVŠ (Yummy), alebo
v reštauráciách v blízkosti PEVŠ (Fit reštaurácia – 4´; Jedna báseň – 5´).
UBYTOVANIE
Účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne. Rezervácia je možná:
 v hosťovských izbách Študentského internátu UNINOVA Hostel,
Dopravná 51, Bratislava – Rača, www.uninovahostel.sk;
 v hoteli BRATISLAVA, Seberíniho 9, Bratislava, kontakt: 02/20 606
150, 151, reservation@ hotelbratislava.sk;
 ubytovanie si môžete nájsť a vopred rezervovať aj prostredníctvom
web-stránky www.booking.com.

