
Lekcie zo psychedelík / Psychedelic lessons 2018 
Medzinárodná a multidisciplinárna konferencia o prínosoch, rizikách a mylných 

predstavách spätých s užívaním psychedelík  

Slovenská psychedelická spoločnosť (SAPAS) Vás s potešením pozýva na “Lekcie zo 
psychedelík 2018”, našu druhú medzinárodnú a multidisciplinárnú konferencii, ktorá sa 
uskutoční 18. a 19. mája v Bratislave. 

Prichádzajúce zmeny v oblasti psychedelickej psychoterapie a zaobchádzania s drogami na 
národnej a globálnej úrovni vytvárajú priestor pre prospešnú a bezpečnú integráciu psychedelík 
do starostlivosti o mentálne zdravie a do životov jednotlivcov. Je potrebná úprimná diskusia, 
ktorá by odstránila rezíduá po takzvanej “vojne proti drogám” a vyhla by sa mylným 
domnienkam spätým s budúcnosťou týchto látok. V tejto diskusii sa spoliehame na vzájomnú 
inšpiráciu prinášanú vedcami a terapeutmi pracujúcimi v oblasti psychedelického výskumu a 
lokálnymi expertmi zo zúčastnených krajín, ktorí vidia potenciál v psychedelickej terapii. 

Tento rok by sme konferenciu radi viedli v sebakritickom duchu. Aby sme predišli falošným 
sľubom, usilujeme sa na základe evidencie preukázať hodnotu psychedelík na individuálnej a 
spoločenskej úrovni. Aby sme sa na jednej strane vyhli naivnému entuziazmu a na druhej 
strane nepodloženým obavám, chceli by sme poskytnúť príležitosť pre vyjadrenie rizík, mýtov a 
omylov spätých so psychedelikami.  

Konferencia sa orientuje na nasledujúce témy: 
● psychedeliká vo vede - použitie psychedelík pre vedecko-výskumné účely
● psychedeliká v terapii - terapeutický potenciál a kontraindikácie psychedelík
● psychedeliká v histórii a v spoločnosti - kritická reflexia historických lekcií a udalostí,

ako aj súčasne politické, legálne a sociálne postavenie psychedelík
● minimalizácia rizík a integrácia - najúčinnejšie intervencie pre ochranu individuálneho

a verejného zdravia

Na konferencii Vás čakajú takmer tri desiatky odborných prezentácií, 3 panelové diskusie a vo 
štvrtok možnosť zúčasniť sa štvorhodinového workshopu zameraného na integráciu 
psychedelickej skúsenosti.  

Prednášky v Hlavnej sále budú prekladané zo a do slovenčiny, resp. angličtiny. 

Radi by sme presadzovali úctivú a na evidencii založenú diskusiu vo všetkých konferenčných 
aktivitách. Na konferenciu sme pozvali rečníkov a vystupujúcich, ktorí sú významní svojou 
kompetenciou a skúsenosťami v širokom spektre oblastí a disciplín.  

Okrem toho pre Vás pripravíme príležitosti spájať sa a diskutovať s ostatnými rečníkmi, ako aj 
možnosť užiť si voľný čas v Bratislave a vo Viedni. 



 

 
 
Dátum 
Piatok 18. - sobota 19. mája 2018 
 
Mesto 
Bratislava 
 
Miesto konania 
Nová Cvernovka (http://nadaciacvernovka.sk/) 
 
Organizátori 
Slovenská psychedelická spoločnosť - SAPAS (https://sapas.sk/) 
v spolupráci s 
Českou psychedelickou spoločnosťou - CZEPS (https://czeps.org/) 
Viedenskou psychedelickou spoločnosťou (http://psychedelicsociety.at/), 
Nadáciou Mind (https://mind-foundation.org), 
Social Initiative Narkopolityki 
a Maďarskou organizácou MAPS. 
 
Publikum 
260-290 návštevníkov 
 
Cieľové skupiny 
Profesionáli v oblasti mentálneho zdravia, lekári, mladí výskumníci a zainteresovaná verejnosť  
 
 
 
Viac o Slovenskej psychedelickej spoločnosti a našich aktivitách na: https://sapas.sk/ 
 
 

Uvidíme sa v Bratislave! 
 
 
 
 

 


