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MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM  

„MUZIKOTERAPIA A ZDRAVIE ČLOVEKA: VEDA PRAX A VZDELÁVANIE“ 

Slovenská republika, Šamorín časť Čilistov, hotel Kormorán, 13. - 14.október 2018  

 

 

 

  

Sympózium sa koná v rámci 1. ročníka medzinárodného kongresu spoločnosti 

naturálnej medicíny a 22. Ročníka Lekárskeho kongresu naturálnej medicíny s 

medzinárodnou účasťou pod záštitou primátora mesta Šamorín.  

 

 Hudobná terapia je účinná, dynamicky sa rozvíjajúca  liečebno - profylaktická oblasť.  

V mnohých západných krajinách je to uznávaná nezávislá špecializácia s moderným 

vzdelávacím systémom.  

V Rusku sa viac ako 25 rokov vedie systematický vedecký výskum v oblasti muzikoterapie. Na 

tomto základe sú rozvíjané inovatívne spôsoby liečby, rehabilitácie a anti-agingové ošetrenie s 

použitím hudby, ktorá získala medzinárodné uznanie. 

Na tomto základe sú nazbierané skúsenosti z mnohých krajín sveta v oblasti vedy, praxe a 

vzdelávania, ktorá dovoľuje integrovať globálny účinný systém muzikoterapie.  
 

 

 

HLAVNÉ ciele sympózia:  

1.  popularizácia výsledkov popredných výskumov a vedeckých úspechov v muzikoterapii; 

2.  prezentácia inovatívnych terapeutických a anti-agingových technológií, používajúce hudbu 

alebo kombinované typy terapií;  

3.  výmena klinických skúseností;  

4.  oboznámenie sa so základnými smermi a normami profesionálnej prípravy v oblasti 

muzikoterapie; 

5. vytvorenie mechanizmov pre účinnú medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v 

oblasti vedy, vzdelávania a pokročilých technológií v muzikoterapii;  

6.  diskusia o zásadách tvorby, rozvoja a koordinácie medzinárodnej siete učebno-praktických 

vedeckých centier muzikoterapie na Slovensku a v iných krajinách. 

 



VEDECKÉ témy:  

1. Muzikoterapia ako oblasť veda a liečebno-preventívnej činnosti. 

2.  Muzikoterapia pri liečbe stresu a neuróz. 

3.  Metódy hudobnej terapie pri liečbe bolesti a psychosomatických porúch. 

4.   Muzikoterapia v rehabilitácii onkologických pacientov.  

5. Technológia hudobnej terapie v anti-aging medicíne. 

6.   Muzikoterapia a detský autizmus. Rozvoj poruchy u detí. Perinatálna muzikoterapia. 

7. Technológia hudobnej terapie vo wellness-oblasti  a v kúpeľnej  liečbe.  

8.  Liečba spevom ozdravné techniky v kreatívnom rozvoji osobnosti.  

9. Muzikoterapia v psychológii a pedagogike.  

10. Vzdelávacie programy v hudobnej terapii.  

11. Muzikoterapia ako prostriedok na zvýšenie efektívnosti iných metód a prostriedkov 

naturálnej medicíny pri kombinovanom použití. ". 

 

Na sympóziu sú srdečne pozvaní:  

 

hudobní terapeuti, lekári, ergoterapeuti, psychológia, hudobníci, speváci, učitelia, 

umelecký terapeuti, biológovia a všetci tí, ktorí majú záujem o tému. 

 

ÚČASŤ:  

Predbežný súhlas účasti sa na sympóziu potvrdili odborníci a vedci z rôznych krajín: Slovensko, 

Rusko, Izrael, Bulharsko, Veľká Británia, Seyshelly, Nemecko, Česká republika, Estónsko, atď. 

 


