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Vás pozývajú
na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom

DIMENZIA MUZIKOTERAPIE V PRAXI,
VÝSKUME A EDUKÁCII

10. – 11. február 2015

Račianska 59, Bratislava

Cieľ a odborné zameranie konferencie
 Prezentovať inovačné trendy a postupy muzikoterapie vo vzdelávaní na
predprimárnom, primárnom, sekundárnom a terciárnom stupni, v
hudobno-umeleckej edukácii ako aj v diagnostickom a poradenskom
procese v podmienkach jednotlivých krajín Európskej Únie


Podporiť
disemináciu
nových
vedeckovýskumných
v muzikoterapii a napomôcť interdisciplinárnej kooperácii.

poznatkov



Poukázať na dôležitosť inovačných trendov v muzikoterapii pre zlepšenie
procesu edukácie, praxe a kvality života osôb so zdravotným postihnutím
ako aj intaktných jednotlivcov.

Tematické okruhy konferencie
1. Inovácie muzikoterapie v praxi a vo vzdelávaní na predprimárnom,
primárnom, sekundárnom a terciárnom stupni, v hudobno-umeleckej
edukácii ako aj v diagnostickom a poradenskom procese v podmienkach
jednotlivých krajín EU.
2. Inovácie v interdisciplinárnej súvzťažnosti muzikoterapeutickej praxe,
výskumu a edukácie.
3. Inovácie v procese muzikoterapeutickej intervencie v praxi a výskume.

Vedecký výbor konferencie
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., UK PedF, Bratislava
prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Wolfgang Mastnák, Univerzita hudby a umenia Mníchov,
Univerzita Shanghai, Univerzita Taipei
prof.(FH). Priv.Doz. Mag. Dr. Gerhard Tucek, IMC Univerzita aplikovaných
vied, Krems
prof. dipl. mth. Nikolaus Buzasi, Katedra umeleckých terapií FiF Univerzita
v Pécsi, Pécs
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., MU PedF, Brno
prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD., PU FiF, Prešov
prof. RNDr. Elena Ferencová, CSc., UK LF, Bratislava
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., UK PedF, Bratislava
doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD., TU PedF, Trnava
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., MU PedF, Brno
Dr. Elyana Danilovichyute, PhD., Akadémia pedagogických vied Ukrajiny,
Kyjev
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. , UHK PedF, Hradec Králové

Rokovací jazyk: slovenský, český, poľský, ruský, nemecký, anglický
Prezentácia príspevkov: hlavné referáty v rozsahu max. 45 min., koreferáty
v rozsahu max. 20 min.

Hlavné referáty
prof. Dr. Dr. Dr. Dr. WOLFGANG MASTNÁK
Profesor na Univerzite hudby a umenia Mníchov, Profesor na univerzite v Shanghai, Taipei, člen
vedeckej rady európskej akadémie vied a umení a akadémie vied v New Yorku, čestný člen York
St. John University (muzikoterapeut, neuropsychológ, psychoterapeut, matematik, hudobný
pedagóg, klavírista, hudobný skladateľ, Nemecko.
Funkčná, somatická a psychologická muzikoterapia: mechanizmy a aplikácie. Práca so
zvukom u polymorbidných pacientov: praktické aplikácie a funkčné pozadie (workshop)
prof.(FH). Priv.Doz. Mag. Dr. GERHARD TUCEK
Riaditeľ Ústavu etnomuzikoterapie IMC Univerzity aplikovaných vied v Krems, člen vedeckej
rady svetovej federácie muzikoterapie, organizátor svetového kongresu muzikoterapie 2014
v Krems, Viedni, klinický muzikoterapeut, etnomuzikoterapeut, kultúrny, sociálny, medicínsky
antropológ, Rakúsko.
Muzikoterapia v klinickej praxi, výskume a vzdelávaní v Rakúsku
Výskum: stratégie, modely a vzory
Kremský model muzikoterapeutického vzdelávania

Na konferencii ďalej vystúpia
prof. dipl. mth. NIKOLAUS BUZASI
Ústav umeleckých terapií Filozofická fakulta Univerzita Pécs, Maďarsko, Univerzita
v Hamburgu Nemecko), Maďarsko, Nemecko.
Komparácia vzdelávacích štandardov muzikoterapie a praxe v Maďarsku a v Nemecku
prof. Mgr. art. IRENA MEDŇANSKÁ, PhD.

Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby Filozofická fakulta, Prešovská
univerzita v Prešove.
Možnosti implementácie prvkov muzikoterapie do praxe hudobnej edukácie na Slovensku
prof. RNDr. ELENA FERENCOVÁ, CSc.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, Lekárska fakulta Univerzita
Komenského v Bratislave
Fyzikálne aspekty zvukového vlnenia využívané v muzikoterapii a ich vplyv na organizmus
človeka
doc. Mgr. Art. JAROSLAVA GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, PhD.
Pedagogická Fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave
Profesijné štandardy muzikoterapeuta - možnosti ich napĺňania vzdelávaním a praxou na
Slovensku

doc. PhDr. ZUZANA VITÁLOVÁ, CSc.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Aplikácia muzikoterapie v interdisciplinárnych súvislostiach
doc. PhDr. ALBÍN ŠKOVIERA, PhD., Mgr. MIROSLAV ŠMILŇÁK
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta
Muzikoterapeutická prax u detí so psychosociálnymi poruchami
Dr. KRZYSZTOF STACHYRA, PhD.
Hudobný a umelecký inštitút, Filozofická fakulta Univerzity Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,
Poľsko
Receptívna muzikoterapia s akcentom na Guided Imaginary of Music (workshop)
Dr. ÁGNES GYOVAI, PhD.
Filozofická fakulta Univerzita Szeged, Maďarsko
Harmonizujúca rola muzikoterapie u jednotlivcov s poruchami autistického spektra
Mgr. MARKÉTA GERLICHOVÁ, PhD.
Klinika rehabilitačnej medicíny, Lekárska fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Česká republika
Vplyv muzikoterapie na kvalitu života osôb po získanom poškodení mozgu v rámci
neurorehabilitácie a pedagogickej rehabilitácie (workshop)
Mgr. TOMÁŠ PROCHÁZKA
predseda Českej muzikoterapeutickej asociácie, Psychoterapeutické sanatórium Ondřejov,
Česká republika
Situácia v Českej republike v súvislosti legislatívneho ukotvenia muzikoterapeutického
odboru a implementácia profesijných štandardov
Mgr. Mgr. MATĚJ LIPSKÝ, PhD.
(bývalý predseda Českej muzikoterapeutickej asociácie), Centrum sociálnych služieb Tloskov,
Česká republika
Muzikoterapia - ozdravný proces v hudobnom médiu (workshop)
Mgr. JIŘÍ KANTOR, PhD.
Ústav špeciálnopedagogických štúdií, PF Univerzity Palackého Olomouc, Česká republika
Tvorba muzikoterapeutickej metodiky pri práci s jednotlivcami s ťažkým telesným
a viacnásobným postihnutím
Mgr. SVATAVA DRLIČKOVÁ, Mgr. MARTINA FRIEDLOVÁ
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika
Specifika skupinové muzikoterapie u klientů se speciálními potřebami (workshop)
PaedDr. EVA KRÁLOVÁ, PhD.
Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Využitie prvkom muzikoterapie v ošetrovateľskej starostlivosti

PaedDr. MARGARÉTA OSVALDOVÁ, PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Konzervatórium v Bratislave
Aspekty súčasnej koncepcie muzikoterapie v špeciálnej pedagogike
Komplexná rehabilitácia u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím (workshop)
PhDr. DUŠAN FABIÁN, CSc.
Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Relaxácia a imaginácia v receptívnej muzikoterapii (workshop)
Mgr. ANTON GÚTH
Občianske združenie Zvuky cez ruky, Etnobubnová škola Rytmika
Rytmus - univerzálna reč pre rozvoj socializácie, komunikácie,
sebavyjadrenia a kreativity Rytmus – v živote, rytmus v terapii v 21. storočí (tvorba
rytmického orchestra, workshop)

Medzinárodná vedecká konferencia je súčasťou projektov
VEGA 1/0161/13
Determinanty rozvíjania výtvarného nadania jednotlivcov so zdravotným
postihnutím v inkluzívnom prostredí
VEGA 1/0653/14
Hodnotenie obsahovej a formálnej stránky písomného prejavu žiakov so stratou
sluchu, vzdelávaných v odlišných vzdelávacích prostrediach
VEGA 1/0789/14
Determinanty a odchýlky vývinu detí školského veku so zdravotným postihnutím
v oblasti somatopatologickej, psychoedukačnej, komunikačnej a sociálnej
KEGA 033UK-4/2014
Podpora inovácií a vytvárania inkluzívneho prostredia vo vysokoškolskom
vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením - princípy, ciele, metódy,
nástroje, podmienky

Organizačné pokyny
Termín prihlasovania účastníkov:

do 27. januára 2015

Termín zasielania príspevkov:

do 27. januára 2015

Sprievodné aktivity: predaj odbornej literatúry
Konferenčný poplatok: 25 Eur
Číslo účtu: IBAN SK92 8180 0000 0070 0008 3741 Štátna pokladnica,
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Variabilný symbol: 109130 (variabilný
symbol je povinný údaj).
Konferenčný poplatok bude možné uhradiť aj na mieste v deň konania
konferencie v EUR. Účastníci konferencie, za ktorých zaplatil poplatok
zamestnávateľ, prinesú z dôvodu identifikácie so sebou relevantný doklad
o zaplatení (príp. jeho kópiu).

Miesto konania konferencie
Univerzita Komenského – Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34
Bratislava.
Mapka s uvedením lokalizácie a možnosti spojenia sú súčasťou pozvánky.
Z konferencie bude vydaná monografia.

Prihlasovanie na konferenciu
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formulára,
ktorý nájdete tu alebo tiež na stránke Pedagogickej fakulty www.fedu.uniba.sk,
v sekcii Aktuálne, Kalendár podujatí.
Bližšie informácie nájdete na web stránke Katedry špeciálnej pedagogiky.
Na tejto stránke bude zverejnený aj program po ukončení zasielania
príspevkov na konferenciu.

Organizačné pokyny pre aktívnych účastníkov
Príspevky zasielajte e-mailom na adresu:

konferencieksp@fedu.uniba.sk

Kontaktná osoba:

k.priesterova@gmail.com

Termín zasielania príspevkov:

do 27. januára 2015

Formálne požiadavky na príspevok

Názov príspevku (Times New Roman, 14 PT, všetky veľké, bold, riadkovanie 1 –
jednoduché).
Riadok voľný
Meno a priezvisko (Times New Roman, 12, kurzíva, bold)
Riadok voľný
Abstrakt (v jazyku príspevku, max. 10 riadkov, Times New Roman, 12, normal)
Kľúčové slová (max. 5 kľúčových slov )
Riadok voľný
Abstract (v anglickom jazyku, max. 10 riadkov, Times New Roman, 12, normal)
Key words (max. 5 kľúčových slov )
Riadok voľný
Text príspevku (Times New Roman, 12, normal, riadkovanie jednoduché – 1,
odsek: medzery za 6pt, pred 6, obrázky a tabuľky označiť a očíslovať)
Riadok voľný
Resumé (v anglickom, nemeckom jazyku, max. 10 riadkov, Times New Roman,
12, normal)
Riadok voľný
Zoznam použitej literatúry (Times New Roman, 12, bold)
Zoznam literatúry zoradiť v abecednom poradí, nečíslovať.
Vzor:
TARCSIOVÁ, D. – HOVORKOVÁ, S. 2002. Máme dieťa so sluchovým
postihnutím,...čo ďalej ?.Nitra: Efeta. 2002. 118 s. ISBN 80-968584-5-9
VANČOVÁ, A. 2001. Súčasné problémy a perspektívy inkluzívneho vzdelávania
žiakov so špecifickými výchovno–vzdelávacími potrebami v bežnej škole. In:
Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 36,č. 3, s. 257 – 276.
Riadok voľný
Kontaktné údaje:
Meno a priezvisko, titul
Adresa pracoviska (názov inštitúcie, ulica, PSČ, mesto)
E-mail

Ako nás nájdete

Ako sa k nám dostanete:
Autobusová stanica Mlynské Nivy: trolejbus 202 a 210 na zastávku Račianske
mýto – prechod na električkovú zastávku Račianske mýto, prestup na električku
3, 5, 6 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.
Železničná stanica Vinohrady: električkou 3, 5, 6, na zastávku Pionierska
alebo Ursínyho.
Hlavná stanica: trolejbus 210, 201 autobus 61, 74 na zastávku Račianske
mýto – prechod na električkovú zastávku Račianske mýto, prestup na električku
3, 5, 6 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

