SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLOÈNOS
pri Slovenskej akadémii vied

PSYCHOFÓRUM
BULLETIN SLOVENSKEJ PSYCHOLOGICKEJ
SPOLOÈNOSTI PRI SAV

2/2006
Bratislava

1

ÈO NÁJDETE V TOMTO ÈÍSLE ...

NAMIESTO ÚVODNÍKA ....................................... 3 DO KNINICE ? .................................................... 53
P. Háva kol.: Násilí na pracoviti v oblasti
zdravotnických a sociálních slueb v ÈR
SPRÁVY Z AKCIÍ ..................................................... 4 Anna Freudová: Já a obranné mechanizmy
tudentské psychologické dni 2006 tentokrát Glen O. Gabbard: Dlhodobá
najmä o závislostiach
psychodynamická psychoterapia
Bude psychológia zdravia na Slovensku Jeffrey A. Kottler, Jon Carlson: Nezdaøená
Popolukou II. (?)
terapie
tudenti a tudentky katedry psychológie J. Prako, J. Vyskoèilová, J. Praková:
oslávili ivotné jubileum doc. PhDr. Jozefa Úzkos a obavy
Koèu, CSc. vedeckou konferenciou
Stanislav Bendl: Ukáznìná tøída aneb
Psychológia zdravia a verejné zdravotníctvo Kázeòské minimum pro uèitele
v 21. storoèí
5. Dobrotkov deò - flashback
Metodologický seminár 2006
KLUB PSYCHOFÓRUM .................................... 64
Rada expertov pri vydavate¾stve
Ponuka kníh z vydavate¾stva Portál
Psychodiagnostika, a.s., Bratislava
Z¾ava vo vydavate¾stve VEDA
LEGISLATÍVA ............................................................ 20
Psychológovia a zdravotníctvo
Príprava a vzdelávanie psychológov
v európskom kontexte
KURZY, SEMINÁRE, VÝCVIKY ........................ 35
Kurz detskej paliatívnej starostlivosti
iesty dlhodobý výcvikový program v
psychoterapii zameranej na èloveka pod¾a
C.Rogersa
.. a iné
PREH¼AD PRIPRAVOVANÝCH
PODUJATÍ .................................................................... 47
BLAHOELÁME ....................................................... 49

2

NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Váené kolegyne, kolegovia,
dostávate do rúk posledné tohtoroèné èíslo PsychoFóra (2/2006), informaèného bulletinu
Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV, ktorý pod¾a doterajích vaich ohlasov je na
primeranej úrovni, a to tak èo sa týka obsahu (informácií), ako aj formálnej úpravy. Obsahovo
je bulletin zameraný na aktuálne informácie zo ivota naej psychologickej spoloènosti,
profesionálne problémy a otázky, skúsenosti a reflexie, recenzie najnovích publikácií,
informácie o kniných novinkách, ale aj na pripomenutie si vzácnych jubileí naich kolegýò a
kolegov (aj keï prirodzene neuvádzame vek).
Hoci je mono ete priskoro, niektoré oblasti naej práce u môeme bilancova a vyjadri
sa k tomu, èo sa nám darí a èo menej. Podarilo sa nám zorganizova pod¾a predloeného
a schváleného plánu viacero úspených podujatí. Medzi tie najvýznamnejie podujatia v roku
2006 patria: tudentské psychologické dni 2006  6. roèník medzinárodnej a 7. roèník celotátnej
tudentskej vedeckej konferencie (Bratislava, KP FIF UK, 11.-12. 5. 2006), ïalej 24. Psychologické
dni (Olomouc, 7.- 9. 9. 2006) a Metodologický seminár (Bratislava, ÚAP FSES, 6. 10. 2006).
Podrobnejie informácie o jednotlivých akciách sú uvedené v ïalích èastiach bulletinu.
24. Psychologické dni boli u na tradiènom mieste v Èesku, v Olomouci a bola to
pravdepodobne najvýznamnejia a najúspenejia akcia oboch naich bratských
spoloèností (ÈMPS a SPS pri SAV). Na tomto podujatí odznelo spolu 126 príspevkov, vrátane
panelových diskusií a workshopov. Poteite¾nou bola aktívna úèas slovenských kolegýò a
kolegov (43 príspevkov), èo je pribline 29%. Psychologické dni 2006 mali ve¾mi dobrú nielen
odbornú a vedeckú úroveò. Èeskí kolegovia sa postarali aj o príjemné spoloèenské zarámcovanie
(okrem uvítacej recepcie bol to vydarený spoloèenský veèer so ivou hudbou, koncert v kostole
a iné). Tohtoroèné 24. Psychologické dni sa niesli v znamení preívania seba a meniaceho sa
sveta, východiskovým momentom bolo chápanie sveta ako prirodzeného domova èloveka,
ktorý sa vak v poslednom období výrazne mení. Otázkou aj pre psychológov sú monosti
uvedomovania si svojich potrieb, schopnosti vyrovnávania sa s tlakmi vonkajieho sveta, ale
aj ochoty prija diktát súèasnej meniacej sa doby a nároèných podmienok.
Budúce, u jubilejné 25. Psychologické dni budú v Trenèíne, v dòoch 6.- 8. 9. 2006, rezervujte
si èas, srdeène privítame Vás vetkých, èlenky a èlenov SPS, ako aj naich èeské kolegyne
a kolegov z ÈMPS.
Z významnejích aktivít treba spomenú kreovanie nových sekcií SPS - Psychológie
zdravia, Ozbrojených zloiek a pripravuje sa ïalí vznik nemenej dôleitej sekcie - Psychológia
nadania. Veríme, e tak ako sa postupne menia oblasti významu a výskumných zámerov v
psychológii, bude sa meni aj truktúra tradièných oblastí psychologickej vedy, ktorá sa
ukazuje ako prekonaná.
Radi by sme sa poïakovali vetkým organizátorom tohtoroèných zaujímavých akcií,
ako aj aktívnym i pasívnym úèastníkom za ochotu spolupracova a participova na nich.
Na záver dovo¾te nám popria vám, vetkým kolegyniam a kolegom ve¾a zdaru do
koncoroèného finiu a do nového roku ve¾a síl a chuti stretáva sa a spolupracova.
Ivan Sarmány-Schuller  predseda SPS pri SAV
Mária Bratská  podpredsedníèka SPS pri SAV
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SPRÁVY Z AKCIÍ
TUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNI 2006 TENTOKRÁT
NAJMÄ O ZÁVISLOSTIACH
Na 1. roèníku tudentských psychologických dní 25.  26. 4. 2001 v Bratislave si
väèina zo 150 úèastníkov priala, aby sa táto akcia stala postupne tradíciou. Mali na mysli
nieèo podobné, ako sú kadoroèné Psychologické dni organizované Slovenskou
psychologickou spoloènosou pri SAV a Èeskomoravskou psychologickou
spoloènosou. V roku 2001 sa po výbere najlepích prác na jednotlivých katedrách stretlo
30 víazov, autorov dvadsiatich piatich prác, zo iestich katedier psychológie vysokých
kôl zo Slovenska (Bratislava, Trnava  2 katedry, Nitra, Banská Bystrica, Preov) a z troch
katedier psychológie vysokých kôl z Èeska (Praha  2 katedry, Olomouc), aby poèas
dvoch dní, v tvorivej atmosfére prezentovali výsledky svojich odborných tém
a diskutovali o psychologických aspektoch kvality ivota. Túto ve¾mi zaujímavú
konferenciu zorganizovali Slovenská psychologická spoloènos pri SAV a Èeskomoravská
psychologická spoloènos, v spolupráci s Katedrou psychológie FIF UK v Bratislave
a Iuventou ako Celotátne kolo tudentskej vedeckej odbornej èinnosti víazov katedier
psychológie vysokých kôl zo Slovenskej republiky, s úèasou katedier psychológie
vysokých kôl z Èeskej republiky. Túba úèastníkov prvej medzinárodnej tudentskej
vedeckej konferencie sa postupne napåòa. Akcia sa u stáva tradíciou v podobe
pravidelného kadoroèného organizovania tudentských psychologických dní s úèasou
tudentov z katedier psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku, Morave a
v Èechách.
Vetky dosia¾ realizované medzinárodné konferencie VOÈ, ktoré sa uskutoènili na
katedrách psychológie vysokých kôl v Bratislave (FIF Univerzita Komenského), v Preove
(FF Preovská univerzita), v Prahe (PF Karlovej univerzity), v Olomouci (FF Univerzita
Palackého) a znovu v Prahe (FF Karlovej univerzity) sa stretli s ve¾kým záujmom tudentov
aj ich uèite¾ov, mali pozitívny ohlas aj v irej odbornej verejnosti a vysokú odbornú
úroveò. Za perfektnú organizaènú prácu patrí vetkým organizátorom a aktívnym
úèastníkom poïakovanie.
Príprava, organizaèné zabezpeèenie a realizácia 7. roèníka celoslovenskej konferencie
VOK 2006 a 6. roèníka medzinárodnej konferencie 2006 - tudentské psychologické dni
2006 na tému Závislosti: a èo ïalej? sa uskutoènila pod¾a tohto tatútu:
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tudentských psychologických dní 2006
medzinárodná a celotátna tudentská vedecká a odborná
konferencia
A. Vyhlasovate¾

tudentské psychologické dni vyhlasuje kadoroène v septembri Výbor Slovenskej
psychologickej spoloènosti pri SAV v spolupráci s Výborom Èeskomoravskej
psychologickej spoloènosti a katedrami psychológie zo Slovenska, Èiech a Moravy.

B. Poslanie a ciele

Hlavný cie¾
Obsahovo a organizaène zabezpeèi uskutoènenie medzinárodnej a celotátnej
konferencie tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti tudentov katedier psychológie
vysokých kôl zo Slovenskej republiky, z Èeskej republiky, zo Srbska a z Èiernej Hory tudentské psychologické dni 2006 na tému Závislosti: a èo ïalej?
Èiastkové ciele projektu
 zvýi motiváciu tudentov odborne riei problematiku psychologických aspektov
látkových a nelátkových závislostí, predovetkým ich prevencie;
 porovna úroveò kvality odbornej a vedeckej èinnosti tudentov na katedrách
psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku, Morave, v Èechách, v Srbsku
a Èiernej Hore;
 umoni tudentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a
skúseností nielen z vedeckej a odbornej èinnosti, ale aj zo zamerania plánov výuèby a
priorít na jednotlivých vysokých kolách na Slovensku, Morave v Èechách, v Srbsku
a Èiernej Hore;
 systematickou prácou so tudentmi v rámci vedeckej a odbornej èinnosti zvýi
úroveò teoretickej a praktickej prípravy v problematike prevencie látkových a nelátkových
závislostí na katedrách psychológie jednotlivých vysokých kôl;
 podnecova a prehlbova záujem tudentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu
v odbornej a vedeckej èinnosti, ktorá sa u stáva tradíciou v podobe pravidelného
kadoroèného organizovania tudentských dní s medzinárodnou úèasou tudentov z
katedier psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku, Morave, v Èechách.

C. Organizácia
 do 31. 10. 2004 - vypracovanie a podanie projektu na rok 2005;

zrealizované;
 do 30. 9. 2005  vyhlásenie tudentských psychologických dní 2006 Výborom
SPS pri SAV v spolupráci s Výborom ÈMPS a katedrami psychológie zo Slovenska, Èiech
a Moravy;
zrealizované: po prerokovaní tatútu tudentských psychologických dní 2006 na
zasadnutí Výboru SPS pri SAV s Výborom ÈMPS dòa 8. 9. 2005, doc. PhDr. Mária Bratská,
CSc. slávnostne vyhlásila 7. roèník celotátneho kola VOK 2006 a 6. roèník
medzinárodného kola VOK  tudentské psychologické dni 2006, Bratislava, Katedra
psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, máj, k. r. 2005/2006;
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 do 31. 10. 2005  prerokovanie a schválenie predbeného organizaèného
zabezpeèenia akcie výbormi SPS pri SAV a ÈMPS, listy vedúcim katedier psychológie
vysokých kôl v SR, v ÈR, v Srbsku a Èiernej Hore, s cie¾om zisti záujem o akciu
a organizaène ju zabezpeèi;
zrealizované;
 do 31. 10. 2005 - vypracovanie a podanie projektu na rok 2006 na Protidrogový fond;
zrealizované;
 do 31. 10. 2005  zaslanie kritérií na hodnotenie prác tudentskej vedeckej
a odbornej èinnosti, ich pripomienkovanie;
zrealizované;
 od 10. 1. 2005  vypísanie tém projektových prác VOÈ;
zrealizované;
 do 15. 2. 2006  konzultovanie a vedenie prác tudentov; (navrhované
spracovanie pod¾a: KATUÁK, D. 1998. Ako písa vysokokolské a kvalifikaèné práce.
2. doplnené vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 121 s.; súèasou kadej práce je abstrakt);
zrealizované;
 do 28. 2. 2006  katedrové kolá tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti (tudenti
1.  4. roèníka) a prihlásenie prvých troch katedrových víazov, zaslanie 2 vytlaèených
exemplárov súaných prác + 1x prácu e-mailom (odporúèaný rozsah 15  30 normostrán);
zrealizované;
 do 5. 5. 2006  vypracovanie posudkov na víazné súané práce;
zrealizované: posudky vypracovali dvaja vedeckí pracovníci PhDr. ¼. Medveïová,
CSc. a doc. PhDr. A. Nociar, CSc. na 30 súaných prác;
 do 10. 5. 2006  vydanie zborníka abstraktov súaných prác;
zrealizované: zborník abstraktov súaných prác dostal kadý aktívny úèastník, èestní
hostia a kadý èlen poroty;
 do 15. 5. 2006  uskutoèni tudentské psychologické dni 2006 (6. medzinárodnú
a 7. celotátnu konferenciu VOK);
zrealizované: 11.  12. 5. 2006; Katedra psychológie FIF UK v Bratislave;
 do 31. 12. 2006 spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM zo
tudentských psychologických dní 2006.
Vïaka Protidrogovému fondu a nároènej organizaènej èinnosti SPS pri SAV, ÈMPS
a Katedry psychológie FIF UK sa v dòoch 11. - 12. 5. 2006 uskutoènil na Filozofickej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave u v poradí 7. roèník Celoslovenskej
konferencie VOK 2006 a u 6. roèník Medzinárodnej konferencie tudentskej vedeckej
a odbornej èinnosti - tudentské psychologické dni 2006 na tému Závislosti: a èo ïalej?.
Bratislava privítala prísloveènou pohostinnosou 125 úèastníkov z toho 38 víazov z 13
katedier psychológie vysokých kôl z Èeskej a Slovenskej republiky. Jedna tudentka
svoju neúèas ospravedlnila. ia¾ z organizaèných dôvodov sa konferencie nemohli
zúèastni tudenti z Cypru, Srbska a Èiernej Hory. Spolu so tudentmi a ich spoluiakmi
sa na prezentovaní najlepích prác zúèastnili aj ich uèitelia, aby aj ako pätnásti èlenovia
hodnotiacej komisie ocenili vetky a vyhodnotili tie najlepie.
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Konferenciu otvorila a základnú informáciu o programe poskytla doc. PhDr. Mária
Bratská, CSc., gestorka VOK a podpredsedníèka SPS pri SAV. Úvod rokovania obohatili
podnetnými vystúpeniami doc. PhDr. Anton Eliá, CSc., dekan FIF UK, doc. PhDr. Ivan
Sarmány - Schuller, CSc., predseda SPS pri SAV a doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., vedúci
Katedry psychológie FIF UK. V priebehu dopoludòajej sekcie zameranej na tému
Závislosti a èo ïalej, prezentovalo 13 autorov 10 prác. Popoludòají blok a nasledujúci
dopoludòají vyplnilo prezentáciami na rôzne témy 25 autorov 19 víazných prác
z katedrových kôl VOK. Prítomní èlenovia poroty nemali vôbec ¾ahkú úlohu. Zamerali
sa na hodnotenie 15 minútových dôkladne pripravených prezentácií a nasledujúcich 5
minútových podnetných diskusií ku kadej práci. Riadili sa kritériami hodnotenia
písomných prác a ústnej prezentácie, na tvorbe ktorých sa mali monos zúèastni uèitelia
i tudenti zo vetkých katedier psychológie vysokých kôl zo Slovenska, Èiech a Moravy.
Po zosumarizovaní udelených bodov za písomnú èas a ústnu prezentáciu prác dospeli
k takémuto poradiu:

Víazi medzinárodného kola VOK 2006, Bratislava, FIF UK, Katedra
psychológie
11. - 12. 5. 2006
Sekcia: Závislosti: a èo ïalej?
1. miesto
Ondrová Veronika: Hodnotové orientace klientù kontaktních center
Katedra psychologie FF Univerzity Palackého, Olomouc
2. miesto
Hryciow Marek: Souvislost mezi hraním strategických poèítaèových her a úrovní
pamìti u studentù støedních kol
Katedra psychologie FF Univerzity Palackého, Olomouc
3. miesto
Patlichová Klára, Vraná Klára: Psychické onemocnìní na fotografii a závislost na
posuzování druhých podle obleèení
Katedra psychologie FF Univerzita Karlova, Praha
Dolej Martin: Vliv mobilních telefonù na postavení ákù ve vrstevnické skupinì
Katedra psychologie FF Univerzity Palackého, Olomouc

Víazi celoslovenského kola VOK 2006, Bratislava, FIF UK, Katedra
psychológie
11. - 12. 5. 2006
Sekcia: Závislosti: a èo ïalej?
1. miesto
Rojková Kristína, Dávideková Soòa: Internetová závislos ako novodobý fenomén
v problematike závislostí
Katedra psychológie FIiF Univerzity Komenského, Bratislava
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2. miesto
Mravcová Katarína: Vyh¾adávanie vzruchu u drogovo závislých
Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, Trnava
3. miesto
Èumittová Zuzana, Hueková Jana: Kvalita ivota odlieèených závislých od alkoholu
Ústav aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského, Bratislava

Víazi medzinárodného kola VOK 2006, Bratislava, FIF UK, Katedra
psychológie
11. - 12. 5. 2006
Sekcia: Rôzne témy
1. miesto
Rozehnalová Eva, krábová Michala: Ovìøení poctivosti u vysokokolákù na rùzných
fakultách Univerzity Karlovy
Katedra psychológie FF Univerzity Karlovej, Praha
2. miesto
Matejovièová Anna: Modlitba ako jeden z prejavov osobnej religiozity
Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, Trnava
Uholyeva Xenie: Obsahové charakteristiky dìl èeských malíøù z 19. a 20. století
Katedra psychológie FF Univerzity Karlovej, Praha
3. miesto
Kecer Martin, Kándová Jana, Ing. Líková Lucia: Diagnostika profesijných záujmov:
Explicitné a implicitné komponenty
Intitút psychológie FF Preovskej Univerzity, Preov
Zetíková Michaela: Optimismus a biorytmy (ranní a veèerní typ lidí)
Psychologický ústav FF Masarykovej univerzity, Brno

Víazi celoslovenského kola VOK 2006, Bratislava, FIF UK, Katedra
psychológie
11. - 12. 5. 2006
Sekcia: Rôzne témy
1. miesto
Matejovièová Anna: Modlitba ako jeden z prejavov osobnej religiozity
Katedra psychológie FF Trnavskej univerzity, Trnava
2. miesto
Kecer Martin, Kándová Jana, Ing. Líková Lucia: Diagnostika profesijných záujmov:
Explicitné a implicitné komponenty
Intitút psychológie FF Preovskej Univerzity, Preov
3. miesto
Peková Jana, piáková Jana: Vplyv Mozartovej hudby na tvorivos
Katedra psychológie FSVaZ Univerzity Konstantina Filozofa, Nitra
Nagyová Katarína: Post-test úèinnosti reklamných spotov T-mobile
Katedra psychológie FiF Univerzity Komenského, Bratislava
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Víazka ceny tudentov v rámci celej súae

Uholyeva Xenie: Obsahové charakteristiky dìl èeských malíøù z 19. a 20. století
Katedra psychológie FF Univerzity Karlovej, Praha
Blahoelanie patrí nielen víazom, ale aj ich konzultantkám a konzultantom. Víazi
získali hodnotné odborné publikácie a nemalé finanèné ocenenie: Kadý zo súaiacich
tudentov si okrem estetických darèekov s logom Univerzity Komenského, odnáal domov
diplom za aktívnu úèas a taktie odbornú monografiu a/alebo zborník, prípadne odborný
èasopis, ktoré venovali do súae zúèastnené katedry psychológie, SPS pri SAV, ÈMPS,
vydavate¾stvá Grada, Portál a Psychoprof. Po slávnostnej veèeri, v prvý deò konferencie
sa mali monos zúèastni vetci súaiaci a ich uèitelia veèernej prehliadky mesta
Bratislavy s fundovaným odborným výkladom poprednej historièky PhDr. B. Sopúkovej.
Organizátori a úèastníci konferencie ïakujú Protidrogovému fondu, ktorý poskytol
prostredníctvom grantu finanènú èiastku na ceny pre víazné práce so zameraním na
problematiku závislostí, ïalej na úhradu stravy a ubytovania pre aktívnych úèastníkov
a taktie príspevok na vydanie zborníka abstraktov súaných prác, ako aj na vydanie a
rozoslanie zborníkov formou CD ROM zo tudentských psychologických dní 2006. Ve¾ké
poïakovanie patrí aj vedeniu Univerzity Komenského za darèeky pre úèastníkov a vedeniu
FIFUK za poskytnutie priestorov na konanie konferencie. Aktívni i pasívni úèastníci
hodnotili konferenciu pozitívne, vyjadrovali ve¾kú spokojnos s jej priebehom
a zabezpeèením. To najcennejie, èo si odnáali vetci prítomní boli predovetkým nové
poznatky a skúsenosti, nadviazané kontakty a neopakovate¾ná príjemná atmosféra. Na
nej sa podie¾alo ve¾kou mierou publikom pozostávajúce z poslucháèov katedier
psychológie a ich uèite¾ov, a taktie pracovníèky tudentskej jedálne UK svojím
kulinárskym umením.

Budúcnos tudentských psychologických dní

Na XXIV. Psychologických dòoch v Olomouci, na spoloènom zasadnutí Výboru SPS
pri SAV s Výborom ÈMPS, dòa 8. 9. 2006 bol vyhlásený 8. roèník celotátneho kola VOK
2006, ktorý sa bude kona 3. -4. apríla 2007 na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a 7. roèník
medzinárodného kola VOK  tudentské psychologické dni 2007, ktoré sa uskutoènia
25.  26. 4. 2007 na Katedre psychológie Fakulty sociálnych túdií Masarykovej Univerzity
v Brne.
tudentom a ich uèite¾om jednotlivých katedier psychológie vysokých kôl na
Slovensku, v Èechách, na Morave, na Cypre prajeme ve¾a tvorivej energie pri
vypracovávaní súaných prác. Organizátorom eláme astnú ruku pri výbere sponzorov
a tie, aby aj ïalí pripravovaný roèník bol rovnako úspený ako tie predchádzajúce.
Mária Bratská
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BUDE PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA NA SLOVENSKU
POPOLUKOU II. (?) - ALEBO 1. OFICIÁLNE STRETNUTIE
ZÁUJEMCOV O PZ
V stredu, 3.5.2006 sa v priestoroch UZS na Bárdoovej ul. v Bratislave stretlo vye 40
záujemcov o problematiku PZ na prvej celoslovenskej konferencii. Podujatie sa zrealizovalo
aj vïaka morálnej podpore vedenia SPS a finanènej pomoci kancelárie WHO. Jedným
z cie¾ov bolo zisti, aký je v oblasti PZ na Slovensku stav.
Z 23 prihlásených príspevkov odznelo 20 prednáok V snahe vyhovie niektorým
prednáajúcim sme pôvodný program adaptovali potrebám aktívnych úèastníkov.
Tematické oblasti: aktuálny stav záujmu a výuèba PZ na Slovensku, oblasti realizácie
v jednotlivých oblastiach a varia.

Obsah

Maratón prednáok zahájil Doc.PhDr. Miroslav Skorodenský,CSc: zameral sa na
konceptuálny a teoretický rámec vzniku a zamerania PZ skôr z akademického h¾adiska 
èasová nedisciplinovanos, ktorá posunula ostatných do sklzu. Vznik PZ, okrem vedeckých
a teoretických odôvodnení mal najmä pragmatické, ekonomicky vysvetlite¾né,
porovnate¾né s argumentmi medicíny zaloenej na dôkazoch.
Dr. Darina Brukkerová, PhD,MPH z Katedry medicínskej sociológie Ústavu
spoloèenských vied a cudzích jazykov SZU  vo svojom vstupe zdôraznila význam
interdisciplinárnosti v rámci orientácie na zdravie z pozície sociológie zdravia. Pri
prezentácii toho, èo dosiahli kolegovia sociológovia na pôde zdravotníckeho
postgraduálneho vzdelávania na SZU, zostala len tichá závis. Kde katedra psychológie
SZU, ale aj FF UK, má váne resty  nielen voèi PZ - ale najmä voèi klinicko-psychologickej
obci, tak voèi ostatným zdravotníckym disciplínam.
Prof. Damián Kováè, DrSc. zostal verný tradícii majstra tvorivej improvizácie, podajúc
svoj systémový výklad a náh¾ad na PZ; nepovauje PZ za novú disciplínu, ktorá by mala
zavrhnú vetko predchádzajúce, nechápe ju ani ako módny trend, len triezvo radí medzi
variety klasickej psychológie, ktorá ukazuje inú, doteraz nepoznanú a zaznávanú svoju
tvár. Doloil to na príklade nutnosti zoh¾adòova a tudova rôzne aspekty QL, so snahou
vyai z psychológie 21.storoèia to, èo je pre òu charakteristické. Neakceptovanie
duevných a spirituálnych dimenzií moderného èloveka cez dezintegráciu osobnosti
rezultujú do civilizaèných ochorení.
Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc, predniesol zaujímavú prednáku o vyuití Qmetodológie a diskurzívnych zdrojov pri túdiu pojmu a dimenzie zdravie; uviedol
transkulturálne porovnania SK-UK. Mnostvo podnetného materiálu ale i výziev do
diskusie, prípadne celého samostatného bloku venujúceho sa tejto metodologicky
atraktívnej téme.
Dr. Danica Staneková, CSc. z Národného referenèného centra pre prevenciu HIV/
AIDS  poodhalila nároènos manamentu tejto modernej epidémie, ktorá nás zatia¾
naastie netrápi nato¾ko, ako okolité krajiny. Dotkla sa chúlostivých otázok vzahu
slovenskej populácie k sexuálnemu zdraviu a pecifík správania sa pacientov s HIV/AIDS.
10

Zároveò tlmoèila výzvu celého realizaèného týmu NRC o potrebe spolupráce
s psychologickou obcou a to ako v priamom manamente pacientov, tak ostatných aktivít
týkajúcich sa chodu tohto zariadenia.
Trnavská kola prezentovala zaujímavé prednáky spadajúce do oblasti PZ.
Dr. Peter Szeliga, PhD referoval o vyuití sémantického diferenciálu pri chápaní slov
a zdravie u tudentov.
Mgr. Peter Halama, PhD venoval atraktívnej a diskutovanej téme vzahu zdravie a
religiozita: na analýze zahranièných túdií prezentoval výstupy o mechanizmoch vplyvu
religiozity na zdravie. Okrem osobnej oddanosti viere zohrávajú dôleitú rolu aj pecificky
psychologické fenomény: sociálna opora, odpúanie, pozitívne emócie.
Mgr. Lucia Adamovová. PhD sa zaoberala témou religiozita a coping; zaujímavé úvahy
do diskusie ale i ïalieho výskumu, ako napr. je viera obranný mechanizmus, má
náboenské zvládanie výhody pred ateistickým a iné.
Blok venovaný problematike stavu výuèby a vzdelávaniu v oblasti PZ:
Doc. Milada Harineková, CSc referovala o histórii a súèasnosti výuèby PZ na TU
v Trnave, jej prezentácia o systematickom vzdelávaní bola potvrdená vstupmi mladích
kolegov z TU  pozitívny znak, e PZ na TU zapustila hlboké a dobré korene.
PhDr. Beáta Ráczová, ponúkla model výuèby PZ na KPZ FF PU v Preove; vzh¾adom
k tomu, e na uvedenej fakulte je zriadená katedra PZ, ako aj nieko¾ko roènej tradícii
a akceptácii tohto predmetu, i v kontexte iných aktivít v tomto regióne, o PZ na východnom
Slovensku netreba ma obavy.
PhDr. Mária Sléková, prezentovala - pre mòa svieu - informáciu o Koickom centre
pre vzdelávanie a výskum spoloèenských aspektov zdravia  KISH - po pesimistickom
úvode a príbehu o Popoluke vyznela táto prezentácia optimisticky. iroké spektrum aktivít
v oblasti vzdelávania a výskumných aktivít PZ na východnom Slovensku, sú zárukou
toho, e v tomto socio-ekonomicky ako skúanom regióne, vyrastá ambiciózna generácia
odborníkov, dobre edukovaná v oblasti PZ, s aktívnou spoluprácou so zahraniènými
pracoviskami.
Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., predseda Sekcie PZ ÈMPS, spolu s dr. Ivou olcovou,
CSc. v pozadí, podali preh¾ad výuèby PZ v ÈR, s upozornením na regionálne pecifiká
èeského modelu vzdelávania v tejto oblasti. S vecnosou jemu vlastnou, skôr objektívne
hodnotil, zvaoval, kontatoval, snáï rieil to, èo ich èaká v najbliích rokoch. Tí, ktorí
sú v téme zorientovaní môu kolegom v ÈR len závidie, ako ïaleko sa za 20 rokov
pôsobenia, vo svojej názorovej rôznorodosti dostali  i k profesionálnemu súladu a ochote
stretáva sa diskutova.
Kolegyne z UKM v Nitre a Katedry psychológie FF UK v Ba z osobných dôvodov
nemohli prednies svoje príspevky, pri dobrej vôli a snahe si ich budeme môc preèíta
v pripravovanom zborníku z konferencie.
PhDr. Monika Stupková z Pedagog. Fakulty UK v Ba upozornila na vány problém
vypálenia u pomáhajúcich profesií a èo s tým: syndróm vypálenia u sestier Detského
Kardiocentra (DKC) v Ba. Nároèná prevádzka na ARO/JIS oddeleniach veobecne, je
vïaèný terén na rozvoj syndrómu vypálenia. O to alarmujúcejie je to, keï ide o pièkové
pracovisko európskeho formátu, kde sa problém práce s ¾udskými zdrojmi dlhodobo
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podceòoval. Konkrétny výstup  lieèebno-pedagogické stretnutia s cie¾om poskytnú
intervenciu a pomoc pred vyhorením je výzvou aj pre psychológov, pracujúcich
v nemocniciach, aby sa pozitívne zvidite¾nili.
Kolegovia z armády pplk. PhDr. Pavol mýkala z CPS MOSR a Mgr. Miroslav Harvan
z Prezídia hasièského a záchranného zboru MVSR mali nesporne zaujímavú, ale èasovo
aj obsahovo nároènú prezentáciu o krízovej intervencii vychádzajúcu z èerstvých
skúseností v súvislosti s tragickou haváriou náho vojenského lietadla 19.1.2006 a stým,
èo potom nasledovalo. Jediným negatívom bolo, e táto zaujímavá téma a autentická,
osobnými záitkami popretkávaná prezentácia pri nároènom programe konferencie, prela
do reèníckej a èasovej nedisciplinovanosti, èo ubralo na monosti diskutova ïalím
prednáajúcim.
Dr. Iveta Schusterová, CSc. z KPs FF TU referovala o význame rodiny, výchovy
a pozitívnych vzoroch na formovanie psychickej odolnosti u v ranných tádiách vývoja
jedinca.
PhDr. Róbert Ïurka z KPs FF TU  prezentoval svoje skúsenosti s dotazníkom na
meranie  D typu osobnosti u tudentov psychológie.Za zmienku stojí vysoké percento
zdravých probantov, ktorí sú majú vysoké skóre v tomto skríningovom dotazníku.
Dr. D. Selko a dr. Tatiana Dubayová  podali malý exkurz do oblasti monitorovania
rizikových faktorov somatických ochorení u zdravej populácie: vysoké skóre
behaviorálnych rizík: prevalencia D typu, hostilita a syndróm vypálenia u pomáhajúcich
profesií nabádajú k nutnosti systematicky pracova s touto rizikovou populáciou.
PhDr. Juraj Gajdo z FTV UK  dlhoroèné skúsenosti s cvièením jógy u starích ien
s ve¾mi podnetnými výsledkami v intenciách PZ o význame pohybovej aktivity na
duevné a telesné zdravie, najmä u seniorov.
PhDr a PeadDr. Tomá Gregor, CSc. z FTV UK u v komornej zostave, zosumarizoval
známo-neznáme poznatky o význame pohybovej aktivite na duevné a telesné zdravie,
formovanie osobnosti a zdatnosti najmä v kontexte hrozivých faktov o poklese záujmu
o pravidelné cvièenie medzi mladými na jednej strane, zároveò o náraste ochorení
prechádzajúcich do chronicity u u mladých jedincov.

Nieko¾ko úvah: SR a tí ostatní

Záujem o problematiku PZ na Slovensku nepochybne je. Isté je, e nie vetci, ktorí
majú záujem sa z rôznych dôvodov podujatia mohli zúèastni. Prezentované práce mali
dobrú úroveò, rozhodne by sa nestratili ani na konferencii kolegov v ÈR. Èo je moné
porovna je pracovná morálka, reálny a fiktívny záujem, ochota sa aktívne angaova:
konferencia sa konala v pracovný deò, v strede týdòa,.. zaèínali sme 40... konèili ... 5
Pre porovnanie: pracovná stretnutie Sekce PZ ÈMPS vo Vìrníøoviciach - t..r. bolo u
19. - sa zaèína tradiène v piatok veèer a konèí v nede¾u na poludnie; priemerný poèet
úèastníkov kolíe medzi 60-80 ale aj viac, úèastníci platia 100 Kè úèastnícky poplatok +
vetky náklady spojené s úèasou vrátane obèerstvenia si hradia sami. Väèina úèastníkov
odchádza a v nede¾u na poludnie.(!)
Praktická aplikácia poznatkov PZ, soc. psychológie, ale aj psychosomatiky
a behaviorálnej medicíny nielen vo vzahu k okoliu, ale aj k sebe samým, je ove¾a iria,
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ako si chceme teraz prizna. Toto je jedna z výzev PZ psychologickej obci a psychológom.
Nechcem, aby to znelo dogmaticky a tendenène  psychológovia ako keby nemali záujem
vyjadrova sa k veciam verejným, napriek tomu, e sa jedná o profesne závané veci:
ponuka programov, informácií, s priamym negatívnym dopadom na zdravie detí mládee
cez masovokomunikaèné prostriedky, najmä TV. Prive¾ká tolerancia voèi nezdravému
správaniu alebo napr. neochota profesionálne zhodnoti negatívny dopad na zdravie
toho, èo nám ponúkajú lídrovia/i a autority tejto krajiny alebo PZ a bulvár, ... atï.
Èo nám chýba  ochota kultivova diskusiu, dialóg, pracova v tíme, by úprimne
zvedavým a skromným ale aj priebojným tam kde treba. Ochota angaova sa pri
organizaèných aktivitách je známou bolesou psychologickej obce. Preto mohla èas
podujatia mylne vyznie aj ako one-man-show. Poèas konferencie sme si nenali priestor
na to, aby vznikol realizaèný tým, ktorý bude pracova na príprave a organizovaní ïalích
stretnutí. Zúèastnení prejavili záujem o pravidelné stretávanie, take verím, e v máji
budúceho roku sa stretneme na konferencii - pracovnej schôdzi PZ opä.
Duan Selko

TUDENTI A TUDENTKY KATEDRY PSYCHOLÓGIE
OSLÁVILI IVOTNÉ JUBILEUM
DOC. PHDR. JOZEFA KOÈU, CSC. VEDECKOU
KONFERENCIOU
Intitút psychológie Filozofickej fakulty Preovskej univerzity v Preove spolu s
katedrou psychológie FF UK, Slovenskou psychologickou spoloènosou pri SAV a
Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave zorganizovali
v dòoch 25. a 26. 5. 2006 v priestoroch Preovskej univerzity vedeckú konferenciu s
medzinárodnou úèasou na tému

PORADENSKÁ PSYCHOLÓGIA A CELOIVOTNÁ CESTA
ÈLOVEKA NA ZAÈIATKU XXI. STOROÈIA
pri príleitosti ivotného jubilea doc. PhDr. Jozefa Koèu, CSc.
Doc.PhDr. Jozef Koèo, CSc. pôsobil poèas svojej pracovnej kariéry na katedre
psychológie FF UK v Bratislave a zároveò patrí medzi spoluzakladate¾ov katedry
psychológie vtedajej Filozofickej fakulty UPJ v Koiciach. Svoje odborné kvality zameral
hlavne na históriu psychológie vo svete a na Slovensku, problematike profesionálnej
orientácie a je autorom koncepcie biodromálnej psychológie a poradenstva, ktorá bola
prijatá aj v medzinárodnom meradle. Mnohí z nás, ktorí sme sa zúèastnili vedeckej
konferencie sa poteili z osobného stretnutia s pánom docentom, ktorý si v tomto èase
uíva zaslúený dôchodok.
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K jeho ivotnému jubileu ho prili pozdravi zástupcovia organizácii
spoluorganizujúcich vedeckú konferenciu. Doc. PhDr. I. Brezina, CSc., vedúci katedry
psychológie FF UK v Bratislave a Doc. PhDr. M. Czako, CSc., za výbor Slovenskej
psychologickej spoloènosti pri SAV v Bratislave.
Odborným garantom konferencie, ako aj autorom mylienky vedeckej konferencie bol
Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc. z Intitútu psychológie FF PU v Preove, ktorý aj
vystúpil s úvodným referátom na tému  Biodromálna psychológia v retrospektíve
a perspektíve poradenstva. irokým odborným záberom vychádzajúcim z koncepèných,
filozofických i metodologických východísk poukázal na ponúkajúce monosti biodromálnej
psychológie na Slovensku.
Ako inpiráciu v obrázkovej podobe Doc. PhDr. tefan Vendel, CSc. uviedol
problematiku kariérneho poradenstva na východnom Slovensku z poh¾adu tradície
a inpirácie a navodil tým atmosféru spomienok na bývalých zakladate¾ov poradenstva
na Slovensku a zvlá na východnom Slovensku.
Konferencia potom pokraèovala v rokovaní v sekciách, ktoré boli rozdelené pod¾a
nasledovných tématických okruhov: Organizácia a legislatíva psychologických sluieb,
edukaèno-formaèný proces v kole, primárna, sekundárna a terciálna prevencia
a poradenstvo sociálno-patologických javov, kariérne poradenstvo na stredných kolách,
problematika výchovného poradenstva a religiozity. Konferencia mala aj posterovú sekciu,
v ktorej prezentovalo výsledky svojich výskumov 10 kolegov a kolegýò. Postery boli
zamerané na iroké spektrum psychologických problémov poènúc primárnej prevencie
sociálno  patologických javov, mobbingom na pracovisku, cez komponenty kvality ivota,
preívania emocionálnej a sociálnej osamelosti a po profesijné záujmy a hodnotové
orientácie stredokolákov a vysokokolákov.
V sekcii organizácie a legislatívy psychologických sluieb vystúpili referujúci so 4
príspevkami: . Matula, ¼. Ïurdiak, B. Antalíková, Jana Drozdová, Z. Némethová, E.
Fazekasová, K. Hadasová. Spoloèným menovate¾om týchto vystúpení boli skúsenosti
s poradenstvom na Slovensku èi u s takzvaným on-line poradenstvom, èi aplikácie
legodacta v poradenskej èinnosti psychológa ako aj návrhy na rieenie aktuálnych
legislatívnych otázok.
V poobedòajom bloku sa potom pokraèovalo v problematike edukaèno-formaèných
procesov v kole. Príspevky boli zamerané na riadenie kvality výuèby, transformácie
koly ako výzvy, spolupráce uèite¾ov a kolských psychológov pri rieení edukaèných,
ako aj sociálno-patologických problémov iakov. Vystúpili kolegovia a kolegyne: M.
Blako, E. Maradová, V. Gatial a R. Mrlák. ikanovaniu na základných a stredných kolách
v SR sa venovala E. Smiková, B. Gajdoová, M.Frankovský, a O.Orosová obrátili
pozornos na obraz seba v reálne itých nároèných ivotných situáciách u ¾udí, ktorí
vyh¾adali psychoterapeutickú pomoc. E. Pavluvèíková poukázala na monosti poradenskej
intervencie vo vzahu k zmenám interpersonálneho správania a M. Krokavcová sa pokúsila
pokuíáza na akosti zvládania ochorenia u pacientov so sklerózou multilex.
Prvý deò rokovania konferencie sa ukonèil panelovou diskusiou na tému: Ako
organizova prevenciu, poradenstvo a psychologické sluby na Slovensku, do ktorej sa
zapojil aj jubilant doc. J. Koè, ktorý uviedol skutoènos, e mnoho problémov z minulosti
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pretrváva, hlavne legislatívne otázky stále vystupujú do popredia a e je potrebné aj
v súèasnosti riei intitucionálne problémy psychologického poradenstva.
Druhý deò rokovania pokraèoval v dvoch sekciách zameraných na kariérne
poradenstvo a religiozitu. Problematike kariérneho poradenstva venovali svoju pozornos
kolegovia a kolegyne . Grajcár, D. Malá, M.Groma, V. Hybenová, J. Duka a T. Bugelová.
Týkala sa hlavne problémov s diagnostikovaním, zvyovaním kompetencií výchovného
poradenstva v tejto oblasti, osobnostného vývinu pri kariérnom raste ako aj pecifických
problémov kariérneho poradenstva u ¾udí s postihnutím. V následnej diskusii potom bolo
kontatované, e kariérne poradenstvo je stále jedným zo základných poradenských
èinností, ktorému je potrebné venova zvýenú psychologickú, metodickú, výchovnú,
ale i pedagogickú pozornos.
V poslednom bloku rokovania sa úèastníci a úèastníèky rokovania venovali
problematike náboenských hnutí, religiozity a spirituality, resp. ako je moné
v psychologickom poradenstve vyui religiozitu a spiritualitu naich klientov v ich
prospech. Boli spomenuté oblasti novej religiozity, týly náboenského zvládania ako aj
subjektívna pohoda, ktorej jedným z faktorov je aj u spomínaná religiozita ako faktor
resp. vlastnos osobnosti.
Na záver dovo¾te vyjadri presvedèenie, e táto konferencia splnila svoje ciele, ktoré
si stanovila a to poukáza na súèasný stav poradenstva na Slovensku a obzvlá na
východnom Slovensku a vypichnú tie najpálèivejie problémy poradenstva u nás.
Dúfajme, e najbliie jubileum naich uèite¾ov bude ïalou príleitosou na spoloèné
odborné ale i osobné stretnutie.
Eva iaková.

PSYCHOLÓGIA ZDRAVIA A VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO
V 21. STOROÈÍ
informácie z 2. konferencie Slovenskej asociácie verejného zdravia
(SAVEZ)
V dòoch 21.-22. septembra 2006 sa v Koiciach konala 2. konferencia Slovenskej
asociácie verejného zdravia (SAVEZ) s medzinárodnou úèasou pod názvom Podpora
zdravia  20 rokov od Ottawy po Bangkok. Na konferencii sa zili zástupcovia tátnych
intitúcií, mimovládnych organizácií a komunít s cie¾om prezentova stratégiu, priority
a nástroje podpory zdravia na Slovensku a v zahranièí. Ïalím cie¾om konferencie bolo
vytvori priestor pre h¾adanie nových moností a perspektív interdisciplinárnej,
medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti podpory zdravia v SR.
Spoluorganizátormi konferencie boli Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR
(www.who.sk), the Netherlands Public Health Federation (NPHF, Holandská federácia
verejného zdravia, www.nphf.nl) a European Public Health Association (EUPHA,
Európska asociácia verejného zdravia, www.eupha.org).
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Na konferencii odzneli prednáky siedmych pozvaných hostí z Holandska, ÈR a SR,
42 prednáok v iestich sekciách a bolo prezentovaných 28 posterov. Prednáky a postery
boli orientované na podporu zdravia v nasledujúcom kontexte: nemocnice podporujúce
zdravie, koly podporujúce zdravie, zdravé mestá, zdravé pracoviská, so zdravím súvisiace
rizikové správanie, nerovnosti v zdraví, chronické choroby a kvalita ivota, prevencia
drogových závislostí a pod. Diskusie v priebehu konferencie poukázali na dôleitos
spolupráce odborníkov z viacerých disciplín v oblasti podpory verejného zdravia a pri
rieení so zdravím súvisiacich problémov v 21. storoèí. Na konferencii sa medzi inými
profesionálnymi skupinami zila aj skupina odborníkov venujúcich sa problematike
psychológie zdravia a jedným z výstupov konferencie bolo vyjadrenie ich záujmu
pokraèova v diskusiách a h¾ada monosti ïalej spolupráce. Poznatky z oblasti
psychológie zdravia majú vo vzdelávaní, výskume a praxi verejného zdravotníctva svoje
nezastupite¾né miesto, preto SAVEZ bude h¾ada monosti pre podporu ïalieho rozvoja
psychológie zdravia na Slovensku (www.savez.sk).
Iveta Rajnièová-Nagyová a Zuzana Katreniaková

5. DOBROTKOV DEÒ - FLASHBACK
Vo tvrtok - 20. apríla 2006 sa na pôde FFUK konal u 5. Dobrotkov deò. Predstavova
osobu prof. Gézu Dobrotku psychologickej obci je asi zbytoèným nosením dreva do lesa.
Svojim intelektuálnym, ¾udským a charizmatickým prezentovaním sa ovplyvnil nieko¾ko
generácií tudentov aj profesionálne etablovaných psychológov na Slovensku. Toto
odznelo aj v úvodnom laudaènom príhovore prof. A.Heretíka.
Preto ako paradox a snáï trochu prekvapením celého podujatia je, e takú autoritu
a kapacitu akú predstavoval prof. Dobrotka, a v povedomí i srdciach jeho
vrstovníkov, kolegov, a tudentov navdy zostal - nie sme schopní ucti si dôstojnejie.
Pod organizovanie podujatia sa podpísali 4 renomované intitúcie, èi ich zástupcovia ktoré predstavujú vrcholy psychiatricko-psychologickej hierarchie vzdelávania u nás:
Katedra psychológie vrátane vedúceho doc. I. Brezinu, Slovenská psychologická
spoloènos  predsedom ktorej je doc. Ivan Sarmány-Schuller, Znalecký ústav forenznej
psychológie pri FF UK  vedúcim je prof. A.Heretik a Psychiatrická spoloènos SLS
zastúpená MUDr.Líviou Vavruovou...
Práve vzh¾adom k vyie uvedeným skutoènostiam zaráa, e priestor vyhradený na
vedecko-pracovnú schôdzu bol zvolený dos zvlátne: neuprataná, nevhodná uèebòa
so pinavou tabu¾ou, bez primeraného zatemnenia - krásne vysvietená neónmi a prudkým
jarným slnkom, potrebná technika k prezentácii bola zabezpeèená (vyjednávaním)  na
poslednú chví¾u, v stiesnených pomeroch pripomínajúcich skôr triedu na základnej ne
na vysokej kole, pýiacej sa tradíciou a honorom. (Odhliadnuc od malièkosti, e ako
prednáajúci som nielen 2 dni pred podujatím, ale do dneného dòa nedostal program
stretnutia.) S uznaním treba prizna, e kriticky zhodnotený priestor bol vyuitý efektívne
 svojou úèasou ho poctili tak autority a osobnosti psychiatricko-psychologickej obce,
ako aj mladí psychológovia a tudenti; - bolo vypredané.
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Pokia¾ chceme vytvára tradíciu, na znak úcty k osobnostiam psychologického ivota
 èo si Géza Dobrotka nepochybne zaslúi  berme to trochu vánejie. Úcta k osobnostiam
sa viae aj na formálnu stránku veci. Nielen tudenti, aj starí kolegovia túiaci po
podobných reflexiách sa uskromnia,.. ale predsa píe sa rok 2006....
Neúcta k osobnostiam, vlastnej histórii a tradíciám, je neúctou ku kolegom ale aj k sebe
samému; toto nie dobrý vzor pre novú generáciu tudentov, ktorým chceme prezentova
a vtepi trochu sebavedomia, postaveného na nedávnej psychologickej histórii....
Nenájde sa v Bratislave, stánku to psychiatricko-psychologického ivota na Slovensku
skutoène dôstojnejí priestor na akcie, ktoré by mali pozdvihnú dôstojnos
a sebavedomie náho stavu? Veï o rok sa tam stretneme mono opä!
Nechcem by nadmerne kritický  ale je na zamyslenie, èi aj takáto forma naej
prezentácie nie je znakom reálnej alebo fiktívnej krízy psychologickej obce a psychológie
ako takej. Aký poznatok z takéhoto podujatia sa bude spracúva a fixova vo vedomí
terajích tudentov? Pre mòa a èas mojej generácie jedným z odkazov prof. Gézu
Dobrotku, ete v èasoch vrcholiacej totality a normalizácie bolo  aby sme si pri h¾adaní
pravdy, v boji s obmedzenosou a hlúposou uchovali ¾udskos, dôstojnos stavovskú
èes. Mám váne pochybnosti, èi novonastupujúcej generácii mladých psychológov,
dokáeme tento odkaz autenticky správne tlmoèi, reinterperetova- alebo e by toto u
neplatilo?
Èo Vy (by) na to, (povedal) pán profesor Géza Dobrotka?
Duan Selko

METODOLOGICKÝ SEMINÁR 2006
Dòa 6.10.2006 sme organizovali Metodologický seminár. Tradiène ve¾mi dobrú prípravu
nám v armádnych priestoroch pripravili nai vojenskí kolegovia, predovetkým neúnavný
organizátor a propagátor psychologického vojenského ivota, kolega Pavol mýkala.
Ete raz im vrelo ïakujeme. Seminár mal pod¾a úèastníkov ve¾mi dobrú úroveò, dokopy
sme mali monos vypoèu si 6 príspevkov z rôznych oblastí psychologického ivota:
Kollárik, Teodor: Metodológia a psychologická prax
Jeek, Stanislav: Kvalita dotazování v psychologii a sociálních vìdách
Komárik, Emil: Klasifikácia a interpretácia výskumných dát (problém poznania
z videnia a poèutia)
Ritomský, Alojz: Je tatistická signifikancia signifikantná?
Doèkal, Vladimír: Rázcestia metodológie alebo O pouívaní zdravého rozumu pri
projektovaní a vyhodnocovaní psychologického výskumu
Kováè, Damián: Diskutant
Po pravde treba prizna, e oslovení boli vetci významní metodológovia na Slovensku,
ia¾ niektorí nepovaovali ani za potrebné odpoveda na nau výzvu o príspevok. Zdá
sa, e ide o potvrdený obraz doby, keï u v minulom období sme otvorili diskusné fórum
na stránkach bulletinu, opä bez väèej odozvy. Poteite¾ná bola úèas hostí z Moravy
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ako i naich tudentov. Povzbudení ohlasom semináru plánujeme pokraèovanie niekedy
zaèiatkom budúceho roku  opä ste vítaní vetci, ktorým záleí na kvalite naej výskumnej
práce.
Ivan Sarmány-Schuller

RADA EXPERTOV PRI VYDAVATE¼STVE
PSYCHODIAGNOSTIKA, A.S., BRATISLAVA
V dôsledku narastania problémov vo vydávaní a distribúcii najpotrebnejích,
nevyhnutných a doplnkových psychodiagnostických metód bola ustanovená pri
vydavate¾stve Psychodiagnostika, a.s., Bratislava Rada expertov ako poradný orgán
riadite¾a vydavate¾stva.
Èlenmi Rady expertov sú:
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
akademik Damián Kováè
PhDr. Milan Kubalák, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Poár, CSc.
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
doc. PhDr. Ján Vonkomer, CSc.
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Za predsedu Rady expertov bol zvolený prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.
Rada expertov sa zila na svojom 1. zasadnutí dòa 25.10.2006 a schválila nasledovné
zásady svojej èinnosti:
1. Rada expertov posudzuje a usmeròuje ediènú èinnos vydavate¾stva
Psychodiagnostika, a.s. Aktívne sa podie¾a na stanovení edièných plánov vydavate¾stva
na dané obdobie, stanovuje odborné vedecké kritériá, ktoré kadá psychodiagnostická
metóda musí obsahova ne bude vydaná. Tieto kritériá sú upravené osobitnými
smernicami.
2. Pre psychodiagnostické metódy domácej proveniencie odporúèa Rada expertov
oponentov a pre zahranièné psychodiagnostické metódy odporúèa prekladate¾ov,
upravovate¾ov, ako aj rozsah úpravy a tandardizácie konkrétnej psychodiagnostickej
metódy.
3. Rada expertov iniciuje organizovanie seminárov pre odborných psychológov
a iných uívate¾ov psychodiagnostických metód (pedagógov a iných) za úèelom ich
oboznámenia sa s pouívaním vydávaných metód.
4. Rada expertov iniciuje zostavovanie návrhov tandardného vybavenia
psychologických pracovísk v SR psychodiagnostickými metódami pod¾a jednotlivých
rezortov a úsekov psychodiagnostickej èinnosti.
5. Rada expertov navrhuje pod¾a potreby zriadenie odborných vedeckých komisií.
6. Rada expertov sa schádza najmenej dvakrát roène a pod¾a potreby.
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7. Predseda Rady expertov spolupracuje priebene spolu s dvomi jej èlenmi (pod¾a
povahy problému) na rieení aktuálnych úloh a informuje Radu expertov o svojej èinnosti.
8. Rada expertov spolupracuje so Slovenskou psychologickou spoloènosou a
Slovenskou komorou psychológov, prípadne s inými relevantnými intitúciami.
Hneï na svojom 1. zasadnutí rieila Rada expertov nieko¾ko najdôleitejích problémov
vydávania psychodiagnostických metód v SR. Sú to tieto problémy:
1. tandardizácia, retandardizácia a tvorba noriem pre vybrané psychodiagnostické
metódy domácej a zahraniènej proveniencie;
2. èerpanie finanèných prostriedkov z Európskych sociálnych fondov;
3. kategorizácia psychodiagnostických metód:
a) psychodiagnostické metódy, ktoré by mali pouíva len psychológovia;
b) psychodiagnostické metódy, ktoré by mohli pouíva peciálni pedagógovia
a pedagógovia;
4. schválenie a výber nových psychodiagnostických metód, ktoré Psychodiagnostika,
a.s. vydá v rokoch 2007-2008.
V Bratislave, 26.10.2006

PhDr. Vladimír Èerný, PhD.
riadite¾ Psychodiagnostiky, a.s.
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LEGISLATÍVA
PSYCHOLÓGOVIA A ZDRAVOTNÍCTVO
Turbulentné obdobie reformy zdravotníctva zaèatej v roku 2003 sa dotklo aj
psychológov. Najskôr prilo uznesenie vlády SR è. 710 zo 16.7.2003, ktorým vláda vzala
na vedomie Analýzu vplyvu veobecných, profesijných a prierezových komôr na
podnikate¾ské prostredie a uloila podpredsedovi vlády a ministrovi spravodlivosti
v spolupráci s ïalími rezortmi pripravi návrh novelizácie zákonov upravujúcich komory.
Potom prilo uznesenie vlády è. 830 z 3. 9.2003, ktorým vláda schválila návrh zásad
novelizácie zákonov upravujúcich komory. Pod¾a tohto materiálu mali by Slovenská
komora psychológov, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora stredných
zdravotníckych pracovníkov a ïalích 13 komôr z iných rezortov úplne zruené a u
Slovenskej komory vysokokolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov mala by
preskúmaná jej opodstatnenos.
Tu niekde sa zaèala odysea úpravy zákona o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve
(è. 578/2004 Z.z.  ïalej len zákon o poskytovate¾och) ako jedného z tzv. balíèka
reformných zdravotníckych zákonov,1 ) ktorá v súlade s prijatými zásadami zabezpeèila
nárokovate¾nos vydávania oprávnení (licencií a povolení) na výkon povolania v podobe
podnikania v zdravotníctve a priniesla akúsi záchranu zruených komôr ich zlúèením
1
) Zákon è. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 82/2005 Z.z., zákona è. 350/2005 Z.z., zákona è. 538/2005 Z.z., zákona è. 660/
2005 Z.z. a zákona è. 282/2006 Z.z.
zákon è. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhadách za sluby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona è.
720/2004 Z.z., zákona è. 347/2005 Z.z., zákona è. 538/2005 Z.z., zákona è. 660/2005 Z.z. a zákona
è. 342/2006 Z.z.
Zákon è. 578/2004 Z.z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch
a o stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona è. 720/2004 Z.z., zákona è. 351/2005 Z.z., zákona è. 538/2005 Z.z. a zákona è. 282/2006
Z.z.
Zákon è. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 351/2005 Z.z.
Zákon è. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona è. 95/2002 Z.z. o
poisovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 580/2004 Z.z., zákona è.
305/2005 Z.z., zákona è. 352/2005 Z.z., zákona è. 660/2005 Z.z. a zákona è. 282/2006 Z.z.
Zákon è. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o
zmene a doplnení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 582/2004 Z.z., zákona
è. 719/2004 Z.z., zákona è. 353/2005 Z.z., zákona è. 538/2005 Z.z., zákona è. 660/2005 Z.z.,
zákona è. 25/2006 Z.z. a zákona è. 282/2006 Z.z.
zákon è. 633/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych
pomôckach v znení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení
neskorích predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 220/1996
Z.z. o reklame v znení neskorích predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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do komory jednej - dnenej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov,
laborantov, asistentov a technikov.
Dotknutí a mono aj iní ïalí by si iste vedeli predstavi aj ideálnejie rieenie ako je
uvedené, avak v tom èase bolo iba takto moné a podarilo zabezpeèi, e aj povolania,
ktoré nie sú regulované tzv. sektorovými smernicami Európskej únie2 ) - èo bolo
rozhodujúcim momentom pri rozhodovaní o zachovaní alebo zruení komôr - ale
vykonávajú zdravotnícke èinnosti, majú zákonom garantované rovnaké práva a povinnosti,
ako majú v tom istom zákone (o poskytovate¾och) povolania lekár, zubný lekár, farmaceut,
sestra a pôrodná asistentka.
***Monosti výkonu psychologických èinností***
Pod¾a tohto predpisu sa psychológ, ktorý vykonáva
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti3 ) upravené zákonom è. 576/2004 Z.z. o
zdravotnej starostlivosti a o slubách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti,
b) ochranu zdravia ¾udí4 ) upravenú zákonom è. 124/2006 Z.z. o bezpeènosti a ochrane
zdravia pri práci a zákonom è. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve,
c) kontrolu poskytovania zdravotnej starostlivosti5 ) (vykonávanej psychológmi)
pre niektorú zdravotnú poisovòu6 ) upravenú zákonom è. 581/2004 Z.z. o
zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
d) kontrolu ochrany zdravia ¾udí5) (vykonávanej psychológmi) pre niektorý z úradov
verejného zdravotníctva7 ) upravenú zákonom è. 124/2006 Z.z. o bezpeènosti a
ochrane zdravia pri práci a zákonom è. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve,
e) doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou5) (vykonávanou psychológmi) pre Úrad
pre doh¾ad nad zdravotnou starostlivosou8 ) upravený zákonom è. 581/2004 Z.z.
o zdravotných poisovniach, doh¾ade nad zdravotnou starostlivosou a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
povauje za zdravotníckeho pracovníka9 ) bez oh¾adu na to, pre ktorý rezort vyie
uvedené èinnosti vykonáva.10 )
2
) Smernica rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 v znení neskorích právních aktov EÚ, Smernica rady
è. 78/686/EHS a smernica rady è. 78/687/EHS v znení neskorích právnych aktov EÚ, Smernica rady
85/432/EHS a smernica rady 85/433/EHS v znení neskorích právnych aktov EÚ, Smernica è. 77/
452/EHS a smernica rady 77/453/EHS v znení neskorích právnych aktov EÚ, Smernica rady è. 80/
154/EHS a smernica rady 80/155/EHS v znení neskorích právních aktov EÚ
3
) § 3 ods. 1 písm. a) zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
4
) § 3 ods. 1 písm. b) zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
5
) § 3 ods. 1 písm. e) zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
6
) § 9 ods. 3 zákona è. 581/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
7
) § 37 zákona è. 126/2006 Z.z.
8
) § 43 ods. 5 zákona è. 581/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
9
) § 27 zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
10
) § 3 zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
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Rozhodujúca je povaha èinností a nie príslunos k rezortu vo väèine prípadov
odvodzovaná od zriaïovate¾a zamestnávate¾a, s ktorým má psychológ uzatvorený
pracovnoprávny vzah.
Poznámka:
Úrady verejného zdravotníctva sú organizácie, ktoré vznikli z bývalých tátnych
zdravotných ústavov po tom, èo im boli rozírené doterajie právomoci o problematiku
verejného zdravotníctva. Ich úlohami sú napríklad: výkon prevencie ochorení a iných
porúch zdravia a doh¾ad nad jej vykonávaním; odborné a metodické zabezpeèovanie
výchovy k zdraviu; objektivizácia a testovanie zloiek ivotného a pracovného
prostredia; monitoring vzahov determinantov zdravia a verejného zdravia a podobne.

***Monosti vzdelávania***
Psychológ, ktorý získal vysokokolské vzdelanie v magisterskom túdiu v tudijnom
odbore psychológia, môe pod¾a nariadenia vlády SR è. 322/2006 Z.z. na výkon
pecializovaných pracovných èinností v poskytovaní zdravotnej starostlivosti získa na
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovanej vysokej kole11 )
pecializáciu v pecializaènom odbore klinická psychológia.12 )
Pri klinickej psychológii v súèasnosti ide u takpovediac o klasický pecializaèný
odbor psychológov, urèený na výkon pecializovaných pracovných èinností v systéme
poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý sa v sústave pecializaèných odborov
urèených pre iných zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve vyskytuje u od roku
1981.13 ) V inej situácii sú ïalej vymenované spôsoby ïalieho vzdelávania psychológov,
ktoré sa v sústave pecializaèných odborov po prvýkrát vyskytli 1. júna 2006.
Pod¾a nariadenia vlády SR è. 322/2006 Z.z. psychológ, ktorý získal vysokokolské
vzdelanie v magisterskom túdiu v tudijnom odbore odbore psychológia, bude môc
získa odbornú spôsobilos na výkon pecializovaných pracovných èinností v ochrane
zdravia ¾udí14 ) v pecializaèných odboroch15 )
-

poradenská psychológia,
pracovná a organizaèná psychológia,
kolská psychológia

) § 46 ods. 1 zákona è. 131/2002 Z.z. o vysokých kolách v znení neskorích predpisov
) bod 1. písm. c) Prílohy è. 3 nariadenia vlády SR è. 322/2006 Z.z. o spôsobe ïalieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných
èinností
13
) písm. A prílohy è. 5 Vyhláky MZ SSR è. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných
odborných pracovníkoch v zdravotníctve
14
) § 10 odsek 3 nariadenia vlády SR è. 322/2006 Z.z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností
15
) body 2 a 4 Prílohy è. 3 nariadenia vlády SR è. 322/2006 Z.z. o spôsobe ïalieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných
èinností
11
12
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na vysokej kole akreditovanej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky11).
Uplatnenie mechanizmu akreditácie znamená, e pecializaèné túdium v uvedených
pecializaèných odboroch nemusí automaticky vykonáva len Slovenská zdravotnícka
univerzita Bratislava, môe ho zaèa uskutoèòova aj iná vysoká kola, ktorá na realizáciu
pecializaèného túdia v príslunom pecializaènom odbore získa akreditáciu od MZ SR.
Pod¾a toho istého nariadenia vlády ïalej tie bude môc psychológ, ktorý získal
vysokokolské vzdelanie v magisterskom túdiu v tudijnom odbore psychológia, získa
odbornú spôsobilos na výkon certifikovaných pracovných èinností na Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 16 )
v certifikovaných pracovných èinnostiach17 )
-

psychoterapia,
drogové závislosti,
dopravná psychológia,
klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback).

Poznámka:
V tomto prípade je namiesto výrazu vysoká kola pouitý výraz vzdelávacia
ustanovizeò, pretoe o akreditáciu certifikovaných pracovných èinností sa môu
uchádza nielen vysoké koly ale aj odborné spoloènosti, stavovské organizácie alebo
iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v predmete èinnosti vzdelávanie,
poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo výkon ochrany zdravia ¾udí a podobne.
Podmienky vstupu do vzdelávania a minimálne poiadavky na obsah a rozsah
vzdelávania urèujú vzorové pecializaèné a vzorové certifikaèné tudijné programy18 )
v jednotlivých pecializaèných odboroch a certifikaèných prípravách.
Akreditaèná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre ïalie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zatia¾ pre psychológov z vyie vymenovaných
pecializaèných odborov a certifikaèných príprav vypracovala a odporuèila na schválenie
- 3 vzorové pecializaèné tudijné programy (pre klinickú psychológiu, poradenskú
psychológiu a pracovnú a organizaènú psychológiu) a
- 2 vzorové certifikaèné tudijné programy (pre psychoterapiu a pre dopravnú
psychológiu).
Gremiálna porada ministra zdravotníctva SR ich schválila na svojich rokovaniach
27.2.2006 (klinická psychológia, psychoterapia) a 3.7.2006 (poradenská psychológia,
pracovná a organizaèná psychológia, dopravná psychológia) a postupne sú uverejòované
vo Vestníku a Výnose MZ SR19 ).
) § 40 ods. 3, 5 a nasl. zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
) písm. c) Prílohy è. 3 nariadenia vlády SR è. 322/2006 Z.z. o spôsobe ïalieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných
èinností
18
) § 40 ods. 2 zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
19
) Osobitné vydanie Vestníka MZ SR dòa 1. marca 2006, Oznámenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky è. 237/2006 Z.z. o výnose z 12. apríla 2006 è. 04765/2006-SL a Osobitné
vydanie Vestníka MZ SR dòa 29. apríla 2006 a nasl.
16

17
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Pri budúcej tvorbe vzorového pecializaèného programu pre kolskú psychológiu sa
predpokladá úzka spolupráca s renomovanými kolskými psychológmi dlhodobo
pôsobiacimi v tejto oblasti.

***Prechodné ustanovenia a tzv. starorodièovstvo***
Spoloèné, prechodné a závereèné ustanovenia nariadenia vlády è. 322/2006 Z.z.
upravujú, e v niektorých z uvedených pecializaèných odborov a certifikaèných príprav
urèených pre psychológov budú môc tudova a ma priznanú odbornú spôsobilos aj
osoby, ktoré získali vysokokolské vzdelanie v inom ako jednoodborovom vysokokolskom
magisterskom túdiu v tudijnom odbore psychológia, ak si v osobitnom tudijnom
programe doplnia chýbajúcu èas jednoodborového vysokokolského túdia
psychológie.20 )
Doterajie predpisy [nariadenie vlády SR è. 157/2002 Z.z.21 ), 213/2004 Z.z.22 ) a è. 743/
2004 Z.z.23 )] v prechodných ustanoveniach zabezpeèili, e za pecialistov v klinickej
psychológii sa povaujú a odborná spôsobilos v pecializaènom odbore klinická
psychológia bola priznaná aj psychológom, ktorí absolvovali peciálnu prípravu iných
odborných pracovníkov v zdravotníctve s vysokokolským vzdelaním na výkon práce
v zdravotníctve, prípravu na výkon práce v zdravotníctve klinickej psychológii alebo
pecializaènú prípravu v pecializaènom odbore klinická psychológia na Slovenskej
zdravotníckej univerzite Bratislava (alebo v organizáciách, ktorých je SZU Bratislava
pokraèovate¾om), ak ju absolvovali pod¾a zruených predpisov.24 )
V nariadení vlády è. 324/2006 Z.z. boli definovaní aj prví poradenskí psychológovia,
pracovní a organizaèní psychológovia a kolskí psychológovia, ktorí sa povaujú za
pecialistov v poradenskej psychológii, pracovnej a organizaènej psychológii a kolskej
psychológii bez toho, aby museli absolvova pecializaèné túdium v pecializaèných
odboroch novo zaradených do sústavy pecializaèných odborov.25 ) Rovnako boli v tomto
nariadení definovaní prví psychoterapeuti a certifikovaní psychológovia na biofeeback a
neurofeedback. 26 ) Absentujúca úprava priznaných práv v certifikovanej pracovnej
èinnosti dopravných psychológov je v schva¾ovaní.27 )
20
) § 21 ods. 10 nariadenia vlády SR è. è. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckych
pracovníkov v znení nariadenia vlády è. 324/2006 Z.z.
21
) § 22 ods. 10 nariadenia vlády SR è. 157/2002 Z.z. o ïalom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
22
) § 14 ods. 8 nariadenia vlády SR è. 213/2004 Z.z. o ïalom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve
v znení nariadenia vlády SR è. 436/2004 Z.z.
23
) § 12 ods. 8 nariadenia vlády SR è. 743/2004 Z.z. o spôsobe ïalieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení
nariadenia vlády è. 179/2005 Z.z.
24
) § 21a ods. 1 nariadenia vlády SR è. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckych
pracovníkov v znení nariadenia vlády è. 324/2006 Z.z.
25
) § 21 ods. 5 a 7 nariadenia vlády SR è. è. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckych
pracovníkov v znení nariadenia vlády è. 324/2006 Z.z.
26
) § 21 ods. 8 a 10 nariadenia vlády SR è. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti zdravotníckych
pracovníkov v znení nariadenia vlády è. 324/2006 Z.z.
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Na základe týchto ustanovení o tzv. starorodièovstve, teda ustanovení o priznaní
pecializácie odborníkom, ktorí èinnosti v poradenskej psychológii, pracovnej a
organizaènej psychológii, kolskej psychológii atï. vykonávali, avak nemali kde získa
diplom o pecializácii v týchto pecializaèných odboroch alebo certifikát v prísluných
certifikaèných prípravách, pretoe predtým takého pecializaèné odbory alebo certifikaèné
prípravy v sústave pecializaèných odborov a certifikaèných príprav absentovali, sa
1. pecializácia v pecializaènom odbore poradenská psychológia priznala
psychológom, ktorí
a. do 1. januára 200528 ) získali osvedèenie na výkon èinností poradenskej psychológie
od zruenej Slovenskej komory psychológov alebo
b. získali osvedèenie na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej 5 rokov praxe
v práci poradenského psychológa napríklad v niektorej z poradenských organizácií
ako centrá poradensko-psychologických sluieb alebo pedagogickopsychologické poradne a podobne a vykonávali ïalie vzdelávanie súvisiace
s poradensko-psychologickou èinnosou v hodnote ekvivalentnej 100 kreditov
pod¾a osobitného predpisu.29 )
2. pecializácia v pecializaènom odbore pracovná a organizaèná psychológia sa
priznala psychológom, ktorí
a. do 1. januára 200528) získali osvedèenie na výkon èinností pracovnej a organizaènej
psychológie od zruenej Slovenskej komory psychológov alebo
b. získali osvedèenie na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej 5 rokov praxe
v práci pracovného a organizaèného psychológa a vykonávali ïalie vzdelávanie
súvisiace s poradensko-psychologickou èinnosou v hodnote ekvivalentnej 100
kreditov pod¾a osobitného predpisu.29)
3. pecializácia v pecializaènom odbore kolská psychológia sa priznala
psychológom, ktorí
a. do 1. januára 200528) získali osvedèenie na výkon èinností kolskej psychológie od
zruenej Slovenskej komory psychológov alebo
b. získali osvedèenie na výkon práce v zdravotníctve, majú najmenej 5 rokov praxe
v práci kolského psychológa napríklad v niektorej zo kôl a iných vzdelávacích
intitúcií a vykonávali ïalie vzdelávanie súvisiace s poradensko-psychologickou
èinnosou v hodnote ekvivalentnej 100 kreditov pod¾a osobitného predpisu.29)
4. certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti klinická psychofyziológia
(neurofeedback a biofeedback) sa priznal lekárom, psychológom, lieèebným pedagógom
a zdravotníckym pracovníkom s II. stupòom vysokokolského vzdelania, ktorí v rámci na
vysokokolské vzdelanie nadväzujúceho sústavného vzdelávania absolvovali najmenej
) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády SR è. 742/2004 Z.z. o
odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov v znení nariadenia vlády è. 324/2006 Z.z. (online).
Medzirezortné pripomienkové konanie (citované 12.7.2006), dostupné na internete: http://
www.health.gov.sk
28
) tj. do úèinnosti zákona è. 578/2004 Z.z.
29
) Vyhláka MZ SR è. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov v znení vyhláky MZ SR è. 187/2006 Z.z.
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250-hodinový odborný kurz v biofeedbacku a neurofeedbacku pozostávajúci z teoretickej
a praktickej èasti najmenej v pomere jedna ku trom potvrdený Slovenskou asociáciou pre
biofeedback a neurofeedback. Slovenská asociácia pre biofeedback a neurofeedback môe
takýto kurz potvrdi iba vtedy, ak na jeho absolvovanie nadväzovala najmenej jednoroèná
odborná prax s metódami biofeedbacku alebo neurofeedbacku, v rámci ktorej bolo
preukázate¾ne odlieèených najmenej 10 osôb pouitím najmenej
a. 30 sedení, z ktorých kadé trvalo najmenej 35 minút u kadej osoby pri pouití
neurofeedbacku alebo
b. 10 sedení, z ktorých kadé trvalo najmenej 30 minút u kadej osoby pri pouití
biofeedbacku variability srdcovej frekvencie.
5. certifikát v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia sa priznal lekárom,
psychológom, lieèebným pedagógom a zdravotníckym pracovníkom s II. stupòom
vysokokolského vzdelania v jednoodborovom túdiu, ktorí v rámci nadväzujúceho
sústavného vzdelávania absolvovali psychoterapeutický výcvik trvajúci najmenej 1450
hodín pozostávajúcich zo 150 hodín teoretického túdia psychoterapie, 350 hodín vlastnej
skúsenosti v rámci výcvikovej skupiny, zo 150 hodín individuálnej terapie, z 200 hodín
supervízie a zo 600 hodín odbornej zdravotníckej praxe  v tom najmenej z 200 hodín
psychoterapeutickej praxe na psychiatrickom pracovisku zdravotníckeho zariadenia a majú
takýto výcvik potvrdený Slovenskou psychoterapeutickou spoloènosou.

*** Spôsoby výkonu psychologických èinností***
1. Psychológ, ktorý získal alebo mu bola priznaná pecializácia klinická psychológia
spôsobmi, ktoré sme popísali vyie, môe poskytova klinicko-psychologickú
starostlivos
a) v pracovnoprávnom vzahu s poskytovate¾om zdravotnej starostlivosti v zmysle
prísluných ustanovení Zákonníka práce30 ) ako sú prírodné lieèebné kúpele, nemocnice, lieèebne,
stacionáre, polikliniky, agentúry domácej oetrovate¾skej starostlivosti, hospice atï.31 ),
b) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos prevádzkovaním samostatnej
zdravotníckej praxe na základe licencie na samostatnú zdravotnícku prax v pecializovanej
pracovnej èinnosti klinická psychológia vydanej Slovenskou komorou iných
zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov32 ) (ïalej len SKIZPALT)
s tým, e pod výkonom samostatnej zdravotníckej praxe klinického psychológa sa rozumie
nielen poskytovanie klinicko-psychologickej starostlivosti u iného poskytovate¾a
zdravotnej starostlivosti, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
v obchodno-právnom (nie pracovnoprávnom) vzahu, ale aj na inom mieste ako
v zdravotníckom zariadení33 ) (t.j. napr. v prirodzenom sociálnom prostredí osoby, v ktorom
sa osoba vyadujúca poskytnutie klinicko-psychologickej starostlivosti nachádza),
) § 3 ods. 4 písm. a) zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
) Vyhláka MZ SR è. 770/2004 Z.z. o urèujúcich znakoch zdravotníckych zariadení v znení vyhláky
MZ SR è. 447/2005 Z.z. a vyhláky MZ SR è. 379/2006 Z.z.
32
) § 3 ods. 4 písm. c) zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
30
31

33
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) § 10 zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov

c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos prevádzkovaním vlastnej ambulancie
klinickej psychológie alebo vlastného klinicko-psychologického stacionára na základe
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného prísluným
samosprávnym krajom34 ).

Poznámka:

Dritelia doterajích povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
v netátnom zdravotníckom zariadení  ambulancii klinickej psychológie vydaných
okresnými, krajskými alebo úradmi samosprávnych krajov pod¾a u zruených
predpisov,35 ) sú povinní si tieto nahradi novými povoleniami na prevádzkovanie
ambulancie klinickej psychológie vydanými príslunými samosprávnymi krajmi pod¾a
nových predpisov do 31. decembra 200636 ), inak im oprávnenie prevádzkova èinnos
zaniká. Jedným z potrebných dokladov pre vydanie povolenia samosprávneho kraja
na prevádzkovanie ambulancie je aj licencia na výkon zdravotníckeho povolania
psychológa 37 ) v odbornej pecializovanej pracovnej èinnosti klinická psychológia
vydaná SKIZPALT.
2. Psychológ, ktorý získal alebo mu bola priznaná pecializácia pracovná a organizaèná
psychológia spôsobmi, ktoré sme popísali vyie, môe poskytova pracovnú a
organizaènú psychologickú èinnos
a) v pracovnoprávnom vzahu30) alebo inom obdobnom právnom vzahu38 ) s niektorým
z orgánov verejného zdravotníctva,39 ) najmä s úradmi verejného zdravotníctva (pretoe,
ako sme uviedli u skôr, táto pecializácia je urèená na výkon
pecializovaných
psychologických èinností v oblasti ochrany zdravia ¾udí),
b) v pracovnoprávnom vzahu30) s akouko¾vek inou organizáciou, ktorá je
zamestnávate¾om a mieni pracovno-organizaèné aspekty èinnosti organizácie
a bezpeènos a ochranu zdravia svojich zamestnancov riei aj prostredníctvom pracovnoorganizaèného psychológa ako èlena tímu pracovnej zdravotnej sluby40 ),
c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos na základe oprávnenia na výkon
pracovnej zdravotnej sluby vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky41 ) a licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v pecializovanej
pracovnej èinnosti pracovná a organizaèná psychológia vydanej SKIZPALT. Takéto
oprávnenie umoní pracovnému psychológovi uzavrie obchodno-právny vzah42 ) voèi
akejko¾vek organizácii, ktorá je zamestnávate¾om a mieni pracovno-organizaèné aspekty
)
)
36
)
37
)
38
)
39
)

§ 3 ods. 4 písm. b) zákona è. 578/2004 Z.z. v znení neskorích predpisov
zákon è. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorích zmien a doplnkov
§ 98 zákona è. 578/2004 Z.z. o poskytovate¾och
§ 68 ods. 1 písm. b) zákona è. 578/2004 Z.z. o poskytovate¾och
Napríklad v tátnej slube pod¾a zákona o tátnej slube atï.
§ 3 ods. 1 zákona è. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve ao zmene a doplnení niektorých
zákonov
40
) § 26 zákona è. 124/2006 Z.z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
41
) § 21 ods. 8 zákona è. 124/2006 Z.z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci
42
) Obchodný zákonník
34
35
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svojej èinnosti a bezpeènos a ochranu zdravia svojich zamestnancov riei aj
prostredníctvom pracovného psychológa alebo
d) oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej sluby vydané Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky41) a licenciu na výkon zdravotníckeho povolania
v pecializovanej pracovnej èinnosti pracovná a organizaèná psychológia vydanú
SKIZPALT uvedené pod písm. c) mono kombinova a pracovnú a organizaènú
psychologickú èinnos vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos na základe týchto
dvoch oprávnení vykonáva aj popri povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia vydanom samosprávnym krajom.34) Uvedené sa dotýka tých, ktorí u
prevádzkujú ambulanciu ako zdravotnícke zariadenie.
Nako¾ko v prípade pracovnej a organizaènej psychológie ide o nový prvok v systéme
zdravotníctva, konkrétne v jeho èasti zameranej na ochranu zdravia ¾udí je vhodné na
tomto mieste zopakova a zdôrazni, e pracovno-organizaèný psychológ môe vykonáva
èinnosti aj mimo rezortu zdravotníctva. Buï uzavrie pracovnoprávny vzah s akouko¾vek
organizáciou, ktorá je zamestnávate¾om (aj mimo rezortu zdravotníctva) a v takom prípade
mu postaèuje na úèel výkonu pracovnej a organizaènej psychológie uzatvorená pracovná
zmluva s takouto organizáciou alebo uzavrie s akouko¾vek organizáciou, ktorá je
zamestnávate¾om (aj mimo rezortu zdravotníctva) obchodno-právny vzah týkajúci sa
výkonu èinnosti pracovnej a organizaènej psychológie a v takom prípade sa pri uzatváraní
takejto zmluvy potrebuje preukáza dokladom od Úradu verejného zdravotníctva o výkone
pracovnej zdravotnej sluby a licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
v pracovnej a organizaènej psychológii od SKIZPALT.
3. Psychológ, ktorý získal alebo mu bola priznaná pecializácia kolská psychológia
spôsobmi, ktoré sme popísali vyie, môe poskytova kolskú psychologickú èinnos
a) v pracovnoprávnom vzahu30) s ktorouko¾vek kolou/vzdelávacou ustanovizòou
(vrátane poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, ak súèasou zdravotníckeho zariadenia
je aj kola), ktorá mieni pecifické psychologické aspekty súvisiace so svojou èinnosou
a bezpeènos a ochranu zdravia svojich zamestnancov riei aj prostredníctvom kolského
psychológa ako èlena tímu pracovnej zdravotnej sluby40) koly,
b) v pracovnoprávnom vzahu30) s niektorým z orgánov verejného zdravotníctva,39)
najmä s úradmi verejného zdravotníctva,
c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos na základe oprávnenia na výkon
pracovnej zdravotnej sluby (v kole/vzdelávacej ustanovizni) vydaným Úradom
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky41) a licencie na výkon samostatnej
zdravotníckej praxe v pecializovanej pracovnej èinnosti kolská psychológia vydanej
SKIZPALT. Takéto oprávnenie umoní kolskému psychológovi uzavrie obchodnoprávny vzah 42 ) s ktorouko¾vek kolou/vzdelávacou ustanovizòou (vrátane
poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti, ak súèasou zdravotníckeho zariadenia je aj
kola) ako organizáciou, ktorá je zamestnávate¾om a mieni psychologické aspekty svojej
èinnosti a bezpeènos a ochranu zdravia svojich zamestnancov riei aj prostredníctvom
kolského psychológa.
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Podobne ako pracovno-organizaèný psychológ môe i kolský psychológ na základe
uvedených ustanovení zákonov týkajúcich sa verejného zdravotníctva vykonáva èinnosti
aj mimo rezortu zdravotníctva.
4. Psychológ, ktorý získal alebo mu bola priznaná pecializácia poradenská
psychológia spôsobmi, ktoré sme popísali vyie, môe poskytova poradenskopsychologickú èinnos
a) v pracovnoprávnom vzahu30) alebo inom obdobnom právnom vzahu38) s niektorým
z orgánov verejného zdravotníctva,43 ) najmä s úradmi verejného zdravotníctva,
b) v pracovnoprávnom vzahu30) alebo inom obdobnom právnom vzahu38) s niektorou
z pedagogicko-psychologických poradní alebo inou organizáciou poradenskopsychologických sluieb,
c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos prevádzkovaním samostatnej
zdravotníckej praxe na základe licencie v pecializovanej pracovnej èinnosti poradenská
psychológia na samostatnú zdravotnícku prax vydanej SKIZPALT,36)
d) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos na základe licencie v pecializovanej
pracovnej èinnosti poradenská psychológia na výkon zdravotníckeho povolania vydanej
SKIZPALT popri povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydanom
samosprávnym krajom.34) Toto sa dotýka hlavne tých psychológov, ktorí u prevádzkujú
ambulanciu ako zdravotnícke zariadenie.
Podobne ako pracovno-organizaèný psychológ alebo kolský psychológ môe i
poradenský psychológ na základe uvedených ustanovení zákonov týkajúcich sa verejného
zdravotníctva vykonáva èinnosti aj mimo rezortu zdravotníctva, napr. v rezorte práce a
sociálnych vecí pri výkone sociálnej pomoci a podobne.
Nako¾ko zákon o ochrane a bezpeènosti zdravia pri práci a zákon o verejnom
zdravotníctve sú dos nové, je známe, e ustanovenia o oprávneniach na výkon ochrany
zdravia ¾udí od Úradu verejného zdravotníctva Bratislava zatia¾ nenadobudli veobecne
známu podobu, preto sa dovtedy odporúèa, aby sa súkromne podnikajúci pracovní
a organizaèní psychológovia, poradenskí psychológovia a kolskí psychológovia
zabezpeèili licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v príslunej pecializácii
od Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov
a technikov. Keï sa právna úprava v tejto oblasti zmení, budeme vèas informova
o zmenách.
5. Psychológ, ktorý získal odbornú spôsobilos v dopravnej psychológii môe
vykonáva túto certifikovanú pracovnú èinnos na základe osvedèení na výkon dopravnopsychologickej èinnosti vydaných pred 1. januárom 2005 zruenou Slovenskou komorou
psychológov, ktoré zatia¾ stále platia, ako aj na základe certifikátu od Slovenskej
zdravotníckej univerzity Bratislava. Úprava, ktorá by v krátkom èase odstránila tento
nevyhovujúci právny stav, sa pripravuje.27)
43
) § 3 ods. 1 zákona è. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve ao zmene a doplnení niektorých
zákono
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6. Lekár, psychológ, lieèebný pedagóg alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal
certifikát alebo mu bola priznaná odborná spôsobilos na výkon certifikovanej pracovnej
èinnosti psychoterapia spôsobom, ktorý sme popísali vyie, môe samostatne
poskytova psychoterapiu
a) v pracovnoprávnom vzahu30) s ktorýmko¾vek poskytovate¾om zdravotnej
starostlivosti,
b) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos na základe licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe v certifikovanej pracovnej èinnosti psychoterapia
vydanej príslunou komorou (u lekárov vydanej Slovenskou lekárskou komorou;
u psychológov, lieèebných pedagógov a iných zdravotníckych pracovníkov vydanej
Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov
a technikov),
c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos prevádzkovaním vlastnej ambulancie
psychoterapie na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
vydaného prísluným samosprávnym krajom34).
7. Lekár, psychológ, lieèebný pedagóg alebo iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal
certifikát alebo mu bola priznaná odborná spôsobilos v certifikovanej pracovnej èinnosti
klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) spôsobom, ktorý sme popísali
vyie, môe samostatne poskytova neurofeedback alebo biofeedback
a) v pracovnoprávnom vzahu30) s ktorýmko¾vek poskytovate¾om zdravotnej
starostlivosti,
b) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos na základe licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe v certifikovanej pracovnej èinnosti klinická
psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback) vydanej príslunou komorou (u lekárov
vydanej Slovenskou lekárskou komorou; u psychológov, lieèebných pedagógov a iných
zdravotníckych pracovníkov vydanej Slovenskou komorou iných zdravotníckych
pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov),
c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos prevádzkovaním vlastnej ambulancie
klinickej psychofyziológie (neurofeedback a biofeedback) na základe povolenia na
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného prísluným samosprávnym
krajom34).
Z á v e r : Popísali sme vetky aktuálne úpravy, ktoré sú nám známe a monosti, ktoré
sa v nich psychológom ponúkajú pre to, aby mohli by úèinne prospení pod¾a svojej
pecializácie v podpore zdravia alebo pri lieèbe ochorení a zranení. Nie je vylúèené, e
v krátkej budúcnosti ïalie úpravy predpisov prinesú isté vylepenia, alebo objasnenia
na miestach, kde je to potrebné. Dovtedy je moné vyui súèasne platný právny stav,
ktorý jasne ponúka monosti a príleitosti psychológom s odbornou erudíciou.
V Bratislave, 12. júla 2006.
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PhDr. Kvetoslava Beòuová, MPH,
generálna riadite¾ka
Sekcia zdravotníckeho vzdelávania
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

PRÍPRAVA A VZDELÁVANIE PSYCHOLÓGOV
V EURÓPSKOM KONTEXTE
V súèasnosti sme svedkami rastúcej internacionalizácie ekonomiky a implementácie
spoloèného medzinárodného obchodu v krajinách EÚ. Tento proces výrazne stimuluje
mobilitu odborníkov a ich monosti poskytova svoje odborné sluby aj mimo hraníc
jednotlivých krajín. Okrem mobility odborníkov sa rovnako zvyuje aj mobilita tudentov,
a to ako v rámci stredokolského, tak aj vysokokolského vzdelávania.
Tieto súèasné trendy sa dotýkajú aj profesie psychológov, ktorí, tak ako aj iní odborníci,
majú obrovskú príleitos získava vzdelanie a kvalifikáciu, ale aj ïalie praktické skúsenosti
kdeko¾vek v EÚ. Zároveò vak treba doda, e aj ich klienti v rámci EÚ majú právo dosta
sluby od kompetentných odborníkov  psychológov.
Podrobná analýza doterajej prípravy psychológov v EÚ, ktorú v novom miléniu
uskutoènila Európska federácia psychologických asociácií (EFPA), potvrdila, e proces
výchovy a vzdelávania psychológov vèítane kurikula túdia je v jednotlivých krajinách
EÚ do istej miery odliný, a preto je prvou nevyhnutnou úlohou stanovi spoloèné
tandardy na ich vzdelávanie a odbornos, aby sa tým garantovala vysoká úroveò
profesionálnych vedomostí, schopností a zruèností a kvalita poskytovaných
psychologických sluieb.
V roku 2000 a 2001 sa formulovali aktualizované poiadavky na vzdelávanie
psychológov v Európe, ktoré vyústili a do vypracovania ve¾mi dôleitého dokumentu
pre prípravu psychológov  EUROPSY. EUROPSY je názov pre európske tandardy
výchovy a vzdelávania psychológov na dosiahnutie európskej kvalifikácie v psychológii.
Príprava psychológov je v dokumente zaloená na 6 roènom túdiu, ktoré okrem 5 roèného
magisterského túdia zahàòa aj 1 rok praxe pod supervíziou.
Psychológovia sa môu dosta do zoznamu registrovaných EUROPSY psychológov
a získa EUROPSY diplom ak:
a) úspene absolvovali akreditované národné kurikulum v psychológii na univerzite
alebo ekvivalentnej intitúcii, ktoré pod¾a zákona umoòuje získa národný titul alebo
poadované
kvalifikáciu kurikulum
psychológ. Poskytnuté vzdelanie trvá 5 rokov (300 kreditov) a obsahuje

b) majú potvrdenú supervíznu prax, ktorá trvala najmenej 1 rok
c) majú potvrdenie od národnej asociácie psychológov, e vykonávajú
psychologické aktivity pod¾a etického kódexu psychológa
Kurikulum pre prípravu a vzdelávanie psychológov, ktoré stanovila a poaduje
EFPA, obsahuje 3 základné stupne:
1.stupeò: bakalár (3 roky túdia)  180 kreditov
2.stupeò: magister (2 roky túdia)  120 kreditov
3.stupeò: supervízna prax (1 rok túdia)  60 kreditov
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Uèebný plán 1. stupòa: bakalár

Poiadavky EFPA na prípravu psychológov v rámci prvého stupòa túdia (bakalársky
program) by mali akceptova vetky systémy prípravy psychológov v jednotlivých
krajinách, teda nielen tie, ktoré majú nediferencovaný uèebný plán, ale aj tie, ktoré
diferencujú uèebný plán v 2. stupni, teda v magisterskom túdiu.
Program 1. stupòa, bakalárske túdium:
 poskytuje tudentom orientáciu a základné psychologické vzdelanie v rôznych
psychologických disciplínach, subpecializáciách psychológie a iných príbuzných
disciplínach a dáva poznatky o základných teóriách a technikách psychologickej
práce
 rozvíja základné psychologické zruènosti a dáva vstup do psychologického
výskumu
 neposkytuje iadnu profesionálnu kvalifikáciu, ani iadne potrebné kompetencie
pre nezávislú psychologickú prax.

Uèebný plán 2. stupòa: magister

Program druhého stupòa túdia (magisterský program) u pripravuje tudentov pre
nezávislú profesionálnu prax psychológa.
Kurikulum magisterského stupòa (programu) môe by:
A/ nediferencované a pripravova tudentov pre PhD.
program
B/ nediferencované a pripravova tudentov pre
zamestnanie tzv. veobecného praktika
C/ diferencované a pripravova tudentov pre prax v rámci aplikovaných oblastí
psychológie, akými sú tieto pecializácie:
 pedagogická a kolská psychológia
 klinická psychológia a mentálne zdravie
 pracovná, organizaèná a personálna psychológia
 iná oblas.
V prípade nediferencovaného magisterského túdia sa nadstavba poznatkov
a zruèností sústreïuje na rozvíjanie vedomostí a zruèností, ktoré tudenti získali u v
rámci prvého stupòa (bakalárskeho programu). V prípade diferencovaného magisterského
túdia získavajú tudenti odborné vedomosti pre tú ktorú pecializáciu (napr. techniky
klinickej psychodiagnostiky, teórie edukaènej intervencie). Súèasou druhého stupòa je
tie realizovanie výskumu a praxe pod vedením odborníka alebo o psychologickú prax
pod supervíziou psychológa. Prax sa zvyèajne uskutoèòuje v druhej polovici
magisterského túdia, ale môe zaèa aj skôr alebo sa realizova aj mimo kurikula. Trvanie
praxe je 6 mesiacov (30 kreditov).
Tento návrh prípravy a vzdelávania psychológov vak nenariaïuje ani organizáciu
tudijného programu a celej výuèby, ani sekvencie jednotlivých disciplín.
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Uèebný plán 3. stupòa: supervízna prax

Tretí stupeò vo vzdelávaní psychológov pozostáva zo supervízie v rámci pecializácie
a v oblasti profesionálnej psychológie.
Supervízia:
 Trvá 1 rok (60 kreditov)
 Pripravuje psychológov pre nezávislú prax a pracovné role profesionálnych
psychológov zaloené na vzdelávaní a rozvíjaní osobnosti a zároveò stabilizuje
teoretické a praktické vedomosti a zruènosti.
 Spravidla sa uskutoèòuje a po absolvovaní magisterského túdia po odchode
absolventa z univerzitného túdia, avak tie môe by súèasou univerzitného
vzdelávania.
 Pozostáva s polonezávislej práce vo funkcii psychológa pod supervíziou
profesionálov.
 Absolventi magisterského psychologického túdia bez supervíznej praxe sa nemôu
povaova za kvalifikovaných psychológov pre nezávislú psychologickú prácu.
 Po absolvovaní supervíznej praxe získava psychológ diplom, ktorý ho oprávòuje
pracova v krajinách EÚ.

Kontinuálne vzdelávanie

Od psychológa sa oèakáva, e si bude neustále inovova svoje vedomosti, získava
nové poznatky a rozvíja si nové zruènosti v rámci rôznych foriem kontinuálneho
celoivotného vzdelávania.
V rámci kontinuálneho vzdelávania sa poaduje rozvíja :
a/ pracovné skúsenosti - minimálne 400 hodín (napr. ¼ úväzok) rocne po dobu 4
rokov
b/ profesionálny rast - najmenej 80 hodín roène, z toho 40 hodín formálne evidovaných.
V súèasnosti existuje iroký rozsah rôznych typov profesionálnych aktivít, ktoré
by mali splni nasledovné poiadavky:
 certifikovaná úèas v akreditovaných kurzoch alebo workshopoch (15-60%)
 rozvoj peciálnych zruèností poèas praxe (10-20%)
 certifikovaný vstup do stretnutí peer mediácie (10-20%)
 certifikovaný vstup na vedecké konferencie (10-20%)
 koautorstvo alebo vydanie èlánku o výsledkoch výskumu resp. profesionálnych
problémoch (max.30%)
 prednáková èinnos (max. 20%)

33

EFPA navrhuje:
 povaova prípravu a kvalifikáciu psychológov za otázku vysokej priority
 pripravi viac modelov pre rozlièné moné situácie a na u¾ahèenie transparentnosti
tohto procesu v krajinách EÚ

 vysoko repektova tie èlenské krajiny EÚ, ktoré musia prejs ete ve¾mi dlhú
cestu k dosiahnutiu navrhovaných tandardov na prípravu psychológov

 pri príprave psychológov spolupracova s EFPA, ISPA, EERA (European





Educational Research Association), organizova konferencie k tomuto problému
na národnej úrovni, publikova èlánky v odborných èasopisoch, spoji webové
stránky národných asociácií so stránkou EFPA
pri príprave psychológov majú katedry psychológie vychádza z EFPA tandardov
(aspoò z minimálnych tandardov), garantova adekvátne vzdelávanie, zabezpeèi
poadovanú kvantitu absolventov, uskutoèni v tejto oblasti kooperáciu medzi
vedecko-výskumnými pracovníkmi a psychológmi z praxe
pre kolských psychológov s uèite¾skou kvalifikáciou u pôsobiacich v kolskej
praxi pripravi kontinuálne vzdelávanie a profesionálny rozvoj v poadovanom
obsahu a definovaných kompetenciách a úèasou vo vzdelávaní im doplni
chýbajúce psychologické vedomosti, zruènosti a poadovaný poèet kreditov.

Zdroje:
European Diploma in Psychology. http:// www.europsy.org
The ISPA Standards for Accrediting Professional Preparation Programs in School
Psychology
http://www.ispaweb.org
EFPA Task Force on Psychologists in the Educational System. http:// www.efpa.be
Doc. PhDr. Eva Gajdoová, PhD.
Katedra psychológie
Filozofická fakulta Univerzita Komenského
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KURZY, SEMINÁRE, VÝCVIKY

Detský hospic Plamienok
organizuje pod vedením zahranièných odborníkov
v rokoch 2007  2008
2-roèný akreditovaný vzdelávací program v detskej paliatívnej
starostlivosti.
Bliie informácie a prihláky nájdete na www.plamienok.sk


Komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe
Umìní terapie / 800 h./pod lektorským vedením ISZ group
Praha a ISZ Koice
Vhodný pre pracovníkov pomáhajúcich profesií: psychológov, psychiatrov, lekárov,
peciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov a tudentov prísluných odborov.
Predbené prihláky na výcvik registrujeme u teraz a o zaradení do výcviku rozhoduje
poradie prihláky. Za záväzné prihlásenie na výcvik sa povauje zaslanie prihláky a
vyplatenie najmenej dvoch splátok teda 6 500 Sk na èíslo úètu ISZ KE: 262 172 1985/1100.
Ako variabilný symbol pouite nejaké svoje identifikaèné èíslo (napr. rod. èislo a pod.),
prípadne èíslo faktúry (vyiadajte vopred s udaním Vaich základných fakturaèných
údajov). Ako úèel platby uveïte svoje meno (kvôli jednoduchej identifikácii).
Výcvikový program - v rozsahu 800 hodín (teória 150, sebaskúsenos 350, pecifická
príprava 100, supervízie 200) - je akreditovaný Slovenskou i Èeskou psychoterapeutickou
spoloènostou. Lektori ISZ group Praha a ISY Koice sú certifikovanými lektormi Európskej
asociácie pre rodinnú terapiu /EFTA/ a sú akreditovaní aj Slovenskou
psychoterapeutickou spoloènostou.

Lektorský a supervízny tím:
PhDr. Vratislav Strnad, MUDr. František Matuška, Mgr. Ivan Úlehla (ISZ Group Praha),
Dr. Sabine Klar (OAS Wien), Dr. Ferdinand Wolf (OAS Wien), PhDr. Eva Linhová (ISZ
Košice).
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Komplexný výcvik ponúka:
1. systemickú teóriu pomáhania (biologická teória poznania H. Maturanu, filozofia
radikálneho kontruktivizmu, sociálne systémy pod¾a N.Luhmanna, klinická
systemická teória K.Ludewiga, naratívny prístup M. Whitea a D.Epstona),
2. metodické modely (pomoc versus kontrola, objednávka, ponuka, dojednávanie
zákazky, kontruktívne otázky, domáce úlohy, reflektovanie a reflektujúci tím,
externalizácia a dekontrukcia, závereèná intervencia, práca s viacnásobnými a
nejasnými objednávkami),
3. praktický nácvik terapie (modelovanie, ale najmä ivá konzultaèná práca s reálnymi
klientami pod supervíziou a intenzívny rozbor videozáznamov, práca v regionálnych
skupinách, práca v reflektujúcom tíme),
4. aplikaèné postupy systemickej terapie pre jednotlivé deskriptívne diagnózy
(neurotické a behaviorálne poruchy, hranièné stavy, závislosti a ï.), teórie a nástroje
zmeny, zhody a rozdiely systemickej terapie a iných psychoterapeutických smerov.
Výcvik zahàòa 26 dva a poldòových (25 hodinových) stretnutí, cca raz za 6 - 8 týdòov,
100 hodín práce v regionálnych skupinách, 50 hodín individuálnej supervízie.

Platobné podmienky :
3250.- Sk za jedno 25 hod. stretnutie ( 130.- Sk/hodinu ).
V cene sú zoh¾adnené náklady na honoráre èeských a rakúskych lektorov, ich cestovné
(z Prahy a Viedne), ubytovanie a metodické materiály zo zahraniènej literatúry.
Do predbenej prihláky staèí uvies Vae meno, profesiu a kontaktnú adresu, na ktorú
Vám zaleme ïalie informácie.

Prihláky môete nájs na www.isz.sk a treba ich zasiela na zasiela
na adresu:
PhDr. E. Linhová, ISZ Kosice, Húskova 47, 040 11 Koice, písomne i mailom:
linhova@isz.cz, linhova@pobox.sk, è.t.:0904 596 777.
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iesty dlhodobý výcvikový program v psychoterapii zameranej
na èloveka pod¾a C.Rogersa,
urèený lekárom, klinickým, kolským a poradenským psychológom,
lieèebným a peciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom v
zdravotníctve, magistrom oetrovate¾stva.
Záujemcom o výcvikový program bude zaslaná podrobná informácia o
jeho
truktúre a obsahovej náplni.
Prihláky prosíme posiela do 30.11.2006 na adresu:PCAI Ister,
Podjavorinskej 11, 81103 Bratislava, alebo na mailové adresy:
batovska@atlas.sk, institut@centrum.sk


SLOVENSKÁ ADLEROVSKÁ SPOLOÈNOS
Ovoldíkova 11, 841 02 Bratislava
Akreditovaný výcvikový intitút Slovenskej psychoterapeutickej spoloènosti
Asociovaný èlen NASAP (North American Society of Adlerian Psychology)

otvára
II. VÝCVIKOVÝ PROGRAM V ADLEROVSKEJ
PSYCHOTERAPII A PORADENSTVE
2007  2010
Nezmazate¾nými mylienkami Alfred Adler predbehol svoju dobu, ich predvídavos
a opodstatnenos potvrdzujú súèasné trendy v psychológii a psychoterapii a priznávajú
relevantnos jeho teórii a vysokú efektívnos jeho metódam. Adler vychádza
z hlbinnopsychologickej koncepcie, svojimi analyticko/behaviorálno/kognitívnymi
princípmi vak silne ovplyvnil ïalie psychoterapeutické koly, a preto sa dnes adlerovská
práca prezentuje ako pôvodná, ale aj ako integratívna pre krátkodobé, kognitívne,
systémové a kontruktivistické prístupy.
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Organizácia: II. Výcvikový program sa bude realizova prostredníctvom týdenných
a víkendových stretnutí v priebehu tvorroèného obdobia a úèastníkom bude
poskytnutých pästoosemdesiat výcvikových hodín, z toho 180 hodín teória a 400 hodín
psychoterapeutická skúsenos - experienciálny výcvik. Výcvik konèí udelením Certifikátu
o odbornej kvalifikácii a vedie k získaniu Európskeho certifikátu v psychoterapii (ECP).
Okrem toho sa uskutoènia mimoriadne semináre, úèas na ktorých nie je povinná, a slúia
na rozírenie poznatkov úèastníkov nad rámec akreditovaného výcviku. Záujemcom
sprostredkujeme po prvom roku výcviku absolvovanie individuálnej terapie a zabezpeèíme
akreditovaný supervízny výcvik, èo sú ïalie kritériá na získanie statusu psychoterapeuta
zapísaného v Zozname psychoterapeutov SR.
Obsah: K¾úèovými aspektmi terapeutickej práce s pacientom/klientom je explorácia,
vh¾ad a reorientácia nevedomých kognitívnych systémov presvedèení a raných
kontrukcií z detstva ako poníma seba a svoje prostredie. Analýza ivotného týlu
dekóduje motiváciu a príèiny psychopatologického správania a nevhodných ivotných
cie¾ov. Podstatnou súèasou lieèby je rehabilitácia sociálneho zaèlenenia a podpora
rozvoja citu spolupatriènosti ako indikátora stavu mentálneho zdravia. Ïalie originálne
idey ako súkromná logika, superiorita a inferiorita, rodinná kontelácia, súrodenecké
poradie, ivotné úlohy, ivotný príbeh, rané spomienky a i. sú predmetom obsahovej
truktúry programu a praktického nácviku profesionálnych zruèností v okruhoch:
 teoretické základy adlerovskej individuálnej psychológie
 adlerovská psychoterapia a poradenstvo
 metódy, techniky a metodológia adlerovskej psychológie
 nácvik psychoterapeutických zruèností, sebareflexia, osobnostný rast
Odborný garant: William G. Nicoll, PhD., profesor na Florida Atlantic University,
USA a klinický poradca a psychoterapeut s licenciou.
Lektorský tím tvoria renomovaní, prevane zahranièní odborníci z akademickej pôdy
i z privátnej praxe z USA, Kanady a vajèiarska, autori publikácií, túdií a videokaziet
s psychoterapeutickou problematikou, èlenovia profesných organizácií: James R. Bitter,
Ed. D., Clair Hawes, Ph.D., Erik Mansager, Edward M. Markowski, Ph.D., Gerald J.
Mozdzierz, Ph.D., Monica Nicoll, M.A., William G. Nicoll, Ph.D., Paul R. Peluso, Ph.D,
Yvonne Schurer, Dipl. Psych., Samuel Schurer, M.A., Len Sperry, M.D., Ph.D., Francis X.
Walton, Ph.D., Kathleen Walton, B.C., Linda D. Webb, Ph.D. a iní. Výcvik bude tlmoèený.
Formy výcvikového programu:
o prednáky
o semináre
o diskusia
o skupinová práca
o analýza video záznamov adlerovskej psychoterapie a poradenstva
o samotúdium
o ivé demontrácie
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o
o
o
o

analýza kazuistík
cvièná analýza
individuálne konzultácie
spätná väzba a iné.

Skúky: V polovici programu absolvujú jeho úèastníci 1. skúku, prezentáciu a analýzu
vlastnej prípadovej túdie, ktorá bude zameraná na zhodnotenie pokroku v dosahovaní
tréningových cie¾ov, poskytnutie spätnej väzby a odporúèania na rieenie prípadných
nedostatkov. Úèastníkom, ktorí nesplnia predpísané poiadavky, nebude umonené
pokraèova v programe. Závereèná skúka, pod¾a poiadaviek Slovenskej
psychoterapeutickej spoloènosti, pozostáva z teoretickej a praktickej èasti. Vyaduje sa
vypracovanie a predloenie teoretickej práce. Praktickú èas tvorí predloenie prípadovej
túdie z vlastnej praxe. Skúobnú komisiu tvoria lektori výcvikového programu, èlen
Slovenskej adlerovskej spoloènosti a èlen Slovenskej psychoterapeutickej spoloènosti.
Záujemci o výcvik:
o sa do 1. decembra 2006 písomne prihlásia a predloia: 1. vlastnoruène napísaný
ivotopis s fotografiou, 2. zdôvodnenú iados o zaradenie do výcviku s vyjadrením
osobnej a profesionálnej motivácie, 3. kópiu V diplomu resp. najvyie dosiahnutého
vzdelania, 4. dva odporúèajúce listy (referencie) s uvedeným telefonického kontaktu
odporúèajúceho;
o osobne absolvujú prijímací pohovor, ktorý bude vies zahranièný lektor-konzultant;
o musia ma ukonèené V vzdelanie 1. stupòa v tudijnom odbore psychológia
alebo vysokokolské vzdelanie v odboroch súvisiacich s psychoterapeutickou prácou
(prípadné výnimky zo vzdelania bude moné v odôvodnených prípadoch udeli
individuálne);
o prednos dostanú èlenovia Slovenskej adlerovskej spoloènosti a absolventi
predchádzajúcich podujatí z adlerovskej psychológie (Modra 1999, 2001, 2005, Bratislava
2002, Koice 2003, Opátka 2006), pri výbere sa bude prihliada na osobnú zrelos
uchádzaèov a ich potencie pre ïalí rozvoj osobnostných a profesionálnych kompetencií
v duchu najlepích ideí adlerovskej psychológie.
Prihlásení úèastníci absolvujú 5. a 6. februára 2007 prvé výcvikové stretnutie, po
ktorom bude 7. februára 2007 nasledova prijímací pohovor. Výsledok prijímacieho
pohovoru bude oznámený písomne.
Povinnú a odporúèanú tudijnú literatúru uvádzame na naej webovej stránke.
Cena výcviku na rok je 750 Eur a zahàòa náklady na odbornú prípravu a manament
výcviku, lektorov, tlmoènícke sluby, preklad a publikovanie tudijných materiálov, skúky
a poplatky Slovenskej psychoterapeutickej spoloènosti. Úèastníci výcviku budú na jeho
zaèiatku poiadaní zaplati extra poplatok 300 Eur ako kauciu, ktorá im bude v prípade, e
dokonèia celý výcvikový program odrátaná z poslednej splátky.
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Prihláky posielajte do 1. 12. 2006 na adresu:
Slovenská adlerovská spoloènos
Ovoldíkova 11
841 02 Bratislava
Kontakty a informácie:
www.alfredadler.sk

adler.sk@gmail.com

Mobil: +00421 905 269 537


Katedra psychológie FIF UK v Bratislave
si Vás dovo¾uje pozva na

TUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU 2007
z príleitosti

katedrového kola tudentskej vedeckej a odbornej
èinnosti
13. 3. 2007utorok o 9,00 h
FIF UK Bratislava, Gondova 2, G 241
Katedrového kola tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti
sa majú monos zúèastni tudenti prvého a tvrtého roèníka KP
FIF UK so svojimi prácami v rozsahu 15  30 strán (vrátane
literatúry a príloh).
Práce treba prihlási do 20. 2. 2007
a odovzda do 5. 3. 2007 doc. PhDr. M. Bratskej, CSc.
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7. roèník medzinárodnej konferencie tudentskej vedeckej a
odbornej èinnostisa uskutoèní
26.  27. 4. 2007 na Katedre psychológie Fakulty sociálnych túdií
MU v Brne
a
8. roèník celotátnej konferencie tudentskej vedeckej a
odbornejèinnosti sa uskutoèní
3.  4. 4. 2007 na Ústave aplikovanej psychológie FSEV UK
v Bratislave
Kritériá na hodnotenie prác VOK
Celkový poèet 100 bodov s rozdelením:
 50 bodov za písomné spracovanie témy,
 50 bodov za ústne prezentovanie témy.
Kritériá na posudzovanie písomného spracovania témy (50 bodov)
-

tvorivé spracovanie témy
max 15 b;
nový prístup k rieenému problému (originálne metódy a metodické postupy /
rutinná aplikácia u zavedených metodík)
max 15 b;
nároènos realizácie (zloitá metóda, ve¾ký rozsah skúmaného výberu, ve¾ké
èasové rozpätie realizovanej práce)
max 10 b;
rozsah, truktúra práce a jej formálne spracovanie (tylistické a gramatické
spracovanie, citovanie apod. )
max 5 b;
literatúra (rozsah, zahranièné a domáce èasopisecké a monografické pramene, ich
novos, internetové pramene apod.)
max 5 b;

Kritériá na posudzovanie ústneho prezentovania témy (50 bodov)
-

obsah vystúpenia (truktúra, vyèerpanie problematiky, hutnos a presnos
podania)
max 20 b;
reakcie na otázky a pripomienky
max 10 b;
názornos (data projekcia, priesvitky, postery apod.)
max 10 b;
vo¾né podanie, rétorika, zaujatie pléna
max 5 b;
dodranie èasového limitu
max 5 b;

V Bratislave, 1. 10. 2006
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
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Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
a
Ústav aplikovanej psychológie
Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

si Vás dovo¾ujú pozva na
TUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNI 2007
8. roèník Celoslovenskej
tudentskej vedeckej a odbornej konferencie v odbore psychológia
Termín konania: 3.  4. 4. 2007
Kontakt, informácie, prihláky:

Mgr. Zuzana Netíková
adresa: Ústav aplikovanej psychológie,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Odbojárov 10/A, P.O. Box 129, 820 05, Bratislava
è. tel.: +421 2 50 11 76 54
mobil: +421 904 610 525

e-mail: zuzana.netikova@fses.uniba.sk

tatút
tudentských psychologických dní 2007
Celoslovenská tudentská vedecká a odborná konferencia  8. roèník
A. Vyhlasovate¾

tudentské psychologické dni vyhlasuje kadoroène Výbor Slovenskej psychologickej
spoloènosti pri SAV v spolupráci s katedrami psychológie zo Slovenska.

B. Poslanie a ciele
-
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zvýi motiváciu tudentov odborne riei odbornú psychologickú problematiku;
porovna úroveò kvality odbornej a vedeckej èinnosti tudentov na katedrách
psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku;
umoni tudentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a
skúseností nielen z vedeckej a odbornej èinnosti, ale aj zo zamerania plánov výuèby
a priorít na jednotlivých vysokých kolách na Slovensku;
systematickou prácou so tudentmi v rámci vedeckej a odbornej èinnosti zvýi
úroveò výuèby na katedrách psychológie jednotlivých vysokých kôl;
podnecova a prehlbova záujem tudentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu
v odbornej a vedeckej èinnosti;

C. Organizácia

1. 10 . 2006
- vyhlásenie tudentských psychologických dní 2007 Výborom SPS pri SAV
v spolupráci s Ústavom aplikovanej psychológie, FSEV, UK;
31. 10. 2006
- prerokovanie a schválenie predbeného organizaèného zabezpeèenia;
- listy vedúcim katedier psychológie vysokých kôl v SR (Bratislava- 3 katedry,
Trnava - 2 katedry, Nitra  2 katedry, Banská Bystrica, Preov, Koice), s cie¾om
zisti záujem o akciu a organizaène ju zabezpeèi;
- zaslanie návrhu kritérií na hodnotenie prác tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti,
ich pripomienkovanie (do 10. 11. 2006);
30. 11. 2006
- zaslanie definitívnych kritérií hodnotenia prác VOK vetkým katedrám;
2. 3. 2007
- konzultovanie a vedenie prác tudentov; (navrhované spracovanie pod¾a:
KATUÁK, D. 1998. Ako písa vysokokolské a kvalifikaèné práce. 2. doplnené
vyd. Bratislava: Stimul, 1998. 121 s.; súèasou kadej práce je súhrn);
15. 3. 2007
- katedrové kolá tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti (tudenti 1.  4. roèníka)
a prihlásenie prvých troch katedrových víazov, zaslanie 2 vytlaèených exemplárov
súaných prác + 1x prácu e-mailom (odporúèaný rozsah 15  30 normostrán);
30. 3. 2007
- vypracovanie posudkov na jednotlivé súané práce;
3. - 4. 4. 2007
- tudentské psychologické dni 2007 (8. Celotátna konferencia VOK) v Bratislave,
organizuje Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK v spolupráci s SPS pri SAV,
s úèasou troch víazných prác a ich autorov fakultných kôl zo vetkých katedier
psychológie vysokých kôl zo Slovenska;
do 31. 12. 2007
- spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM zo tudentských
psychologických dní 2006  Celotátnej konferencie VOK 2007.
V Bratislave, 31. 10. 2006

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
Doc. PhDr. Elena Hradiská, CSc.
Mgr. Zuzana Netíková
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV, UK
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Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
a
Èeskomoravská psychologická spoloènos
v spolupráci s

Katedrou psychológie, Fakulty sociálnych túdií
Masarykovej univerzity v Brne
si Vás dovo¾ujú pozva na
TUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNI 2007
7. ROÈNÍK MEDZINÁRODNEJ
KONFERENCIE TUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ
ÈINNOSTI - VÍAZOV KATEDIER PSYCHOLÓGIE VYSOKÝCH
KÔL
Brno 26.  27. 4. 2007
Katedra psychológie, Fakulty sociálnych túdií
Masarykovej univerzity v Brne
Kontakt, informácie, prihláky:

Mgr. Ale Neusar
Katedra psychologie
Fakulta sociálních studií
Masarykova universita
Jotova 10
602 00 Brno
Èeská republika
e-mail: ne.ales@centrum.cz
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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
a Detský fond Slovenskej republiky
Vás srdeène pozývajú na

XV. konferenciu Diea v ohrození
Retrospektívy a perspektívy zdravotnej, sociálnej a psychologickej
starostlivosti a právnej ochrany detí a mládee
Konferencia sa koná pod zátitou pani Silvie Gaparovièovej,
manelky prezidenta Slovenskej republiky
Spoluorganizátori:
Kancelária verejného ochrancu práv
Slovenské národné stredisko pre ¾udské práva
Bratislavská vysoká kola práva
Justièná akadémia
Termín: 14. - 15.12.2006
Miesto konania: Bratislava, Bratislavská vysoká kola práva,
Tomáikova ul. 20
Èestné predsedníctvo konferencie:
Ing. Silvia Gaparovièová, manelka prezidenta Slovenskej republiky
Doc. JUDr. Pavol Kandráè, CSc., verejný ochranca práv
PhDr. ¼ubomír Páleník, CSc., riadite¾ VÚDPaP
PhDr. tefan Matula, predseda Detského fondu SR
JUDr. Viera Mrázová, CSc., riadite¾ka Slovenského národného strediska
pre ¾udské práva
Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc., rektor Bratislavskej vysokej koly
práva
JUDr. Zuzana Ïuriová, riadite¾ka Justiènej akadémie
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Odborný program konferencie bude rozdelený do 4 sekcií:
I. sekcia
Zdravotný stav detí a mládee
II. sekcia
Sociálna úroveò mladej generácie a problémy jej ochrany
III. sekcia
Peripetie psychického vývinu detí a mládee
IV. sekcia
Právna ochrana detí a mládee
V prípade, e máte záujem o úèas na konferencii, vyplòte obratom priloenú návratku
a zalite ju elektronicky alebo potou na adresu:
vudpap@vudpap.sk
resp.
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,
82102 Bratislava, Trnavská cesta 112
Podrobné informácie o programe a monostiach ubytovania zaleme prihláseným
úèastníkom.
Z príspevkov, ktoré odznejú na konferencii bude pripravený zborník.

N Á V R A T K A
Titul, meno a priezvisko:
Zamestnanie:
Adresa na zasielanie korepondencie:
Telefón:

e-mail:

Prihlasujem sa záväzne na konferenciu Diea v ohrození XV., ktorá sa uskutoèní v dòoch
14.  15.12.2006 v Bratislave
Na konferenciu prihlasujem referát/poster s názvom:
Zároveò navrhujem, aby bol zaradený do sekcie:
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I.

II.

III.

IV.

PREH¼AD PRIPRAVOVANÝCH PODUJATÍ
Vo svete
***
• 16 - 19. november 2006
Psychonomic Society Annual Meeting
Miesto: Houston, Texas, USA
web: www.psychonomic.org/meet.htm

•

***

16 - 19 november 2006
Association for the Advancement of
Behavior Therapy (AABT) Annual
Convention
Miesto: Chicago, Illinois, USA
www.aabt.org/FutureConventions.html

***
• 29. marec -1. apríl, 2007
Society for Research in Child
Development Biennial Meeting
Miesto: Boston, Massachusetts, USA
web: www.srcd.org/biennial.html
***
• 17 - 21. apríl 2007
2nd International Congress or the World
Federation of Societies of Biological
Psychiatry
Miesto: Santiago, CHILE
web: http://www.wfsbp.org/
***

***
• 7 - 10. február 2007
International Neuropsychological Society
(INS) Annual Conference
Miesto: Portland, Oregon, USA
web: www.the-ins.org/meetings
***
• 15 - 18. marec 2007
First Symposium of Pedagogy and
Psychology PhD Students
Miesto: Wroclaw, Po¾sko
web: www.conference.dawid.uni.wroc.pl/
***
• 24-31 marec 2007
3rd European Spring Conference on
Social Psychology
Miesto: St.Moritz, vajèiarsko
http://132.187.160.5/download/
StMoritz07.pdf

• 18 - 21. apríl 2007
Society for Behavioral Medicine Annual
Meeting
Miesto: Miami Beach, Florida, USA
web: http://www.sbm.org/
***
• 29. apríl - 1. máj 2007
Second Middle East and North Africa
Regional Conference of Psychology
Miesto: Amman, Jordánsko
***
• 9-13. máj 2007
5th Biennial Conference of the
International Academy for Intercultural
Research
web: www.interculturalacademy.org/
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***
• 9-12.máj 2007
European Congress of Work and
Organizational Psychology
Miesto: Štokholm, Švédsko
web: www.eawop2007.org
***
• 31. máj - 2. jún 2007
Jean Piaget Society Meetings
Miesto: Amsterdam, Holandsko
web: http://www.piaget.org/
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Na Slovensku a v Èechách
***
• 3 - 6.7 2007
10-ty Európsky kongres psychológie
Miesto: Praha, Èeská republika
web: www.ecp2007.com/intro.htm

BLAHOELÁME
Jubilujúci kolegovia v prvom polroku 2006
(v abecednom poradí bez titulov):
BLAKOVIÈ OSKÁR
BRAINA IVAN,
BUSTINOVÁ ¼UDMILA
FALATKOVÁ JUSTÍNA
GAJDOŠIK OTTO
GONDOVÁ EVA
HARINEKOVÁ MILADA
HARMINC JÁN
HODÁLOVÁ O¼GA
KAÆÁNYIOVÁ JARMILA
KAMENSKÝ IVAN
KOLÉNYI EUGEN
KOPAL JOZEF
KRALLOVÁ MARTA
KROÈKOVÁ TEFÁNIA
MEDVEÏOVÁ ¼UBA
MIZERÁKOVÁ ANNA
NOVÁ JOZEFA
ŠELC TEODOR
ŠIMEK FRANTIŠEK
ŠÓŠ JÁN
ŠÓŠOVÁ HELENA
UHROVÁ ALENA
VALICA MIROSLAV
VLKOLINSKÝ DUŠAN
VONKOMER JÁN
ZALA GABRIEL
ZELENÁ HANA
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Otvorený list vedúceho Katedry psychológie FiF UK
Doc. PhDr. I. Brezinu, PhD. Doc. PhDr. J. Koèovi, CSc.
Váený pán docent,
uplynulo ve¾a èasu odkedy je Vae meno, meno uznávaného odborníka v oblasti
psychológie, spojené s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského.
Výsledkom Vaej bohatej èinnosti sú monografie a desiatky túdií doma i v zahranièí,
vïaka èomu ste sa stali jedným z naich najvýznamnejích odborníkov pre oblasti
poradenskej a biodromálnej psychológie ako i histórie psychológie.
Odbornou autoritou, ochotou a ¾udsky citlivým prístupom ste ve¾kou mierou prispeli
ku kvalifikaènému rastu fakulty, k rozvoju niekdajieho Psychologického ústavu FiFUK,
ale i iných významoch intitúcií na Slovensku. Ve¾ké ocenenie si zaslúi Vae pôsobenie
vo funkcii zástupcu riadite¾a Psychologického ústavu FiFUK, vo Vedeckej rade Filozofickej
fakulty UK ako i vo vedeckých grémiách a komisiách. Bohaté poznatky a uèite¾ský talent
ste, váený pán docent, neuplatnili len v poslucháròach naej fakulty. Z Vaich kníh
a túdií sa roky uèia stovky tudentov po celom Slovensku.
Váený pán docent, dovo¾te nám, aby sme Vám v súvislosti s Vaím významným
ivotným jubileom v mene Filozofickej fakulty UK a jej Katedry psychológie poïakovali
za tvorivú a koncepènú prácu a Vá èas, ktorý ste v prospech nás venovali.
Veríme, e Vám zdravie dovolí i naïalej osta v kontakte s naou fakultou a Katedrou
psychológie a svojím poznaním a skúsenosou prispejete k ich ïaliemu rozvoju. Vïaka
Vám za vynaloený èas, energiu a námahu, za inpirujúce podnety, návrhy, èi postrehy,
ktorými ste výrazne zasiahli do rozvoja Filozofickej fakulty UK.
Do ïalích rokov Vám úprimne eláme, váený pán docent, najmä dobré zdravie,
a následne elán a dostatok síl na tvorivú aktivitu, ktorou nám stále môete pomôc v rozvoji
psychologických vied a v smerovaní psychológie na Slovensku.
V úcte,
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Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.,
vedúci Katedry psychológie FiFUK

Rozhovor s jubilantom doc. PhDr. Oskarom Blakovièom, CSc.
Doc. PhDr. Oskar Blakoviè, CSc. oslavuje v októbri 2006 svoje ivotné jubileum.
Poèas svojej plodnej profesijnej kariéry prispel k výraznému rozvoju poradenskej,
pedagogickej a kolskej psychológie. Patrí v histórii psychologického poradenstva k
osobnostiam, ktoré sa zaslúili o skvalitòovanie a rozvíjanie jeho systému na Slovensku.
Výsledky celoivotnej vedeckej a uèite¾skej práce doc. Blakovièa sa vyzdvihli na
medzinárodnej vedeckej konferencie Násilie v kolách, ktorú zorganizovala Asociácia
kolskej psychológie SR a ÈR v Banskej Bystrici v dòoch 31.8.  2.9. 2006. Zdôraznil sa
najmä jeho významný podiel na vzniku a rozvoji kolskej psychológie ako samostatnej
psychologickej disicplíne, na vypracovaní a overení koncepcie práce kolského
psychológa v kolách a v kolských zariadeniach a na legislatívnom ukotvení tejto novej
psychologickej profesie v zákone a vyhláke.
Pri tejto príleitosti uverejòujeme s jubilantom rozhovor.
Pán docent, môete nám, ale najmä naím mladým kolegom, priblíi výsledky svojho
profesijného ivota a poradenskej a kolskopsychologickej práce poèas celej profesijnej
kariéry?
Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave som tudoval odbor psychológia a túdium
som ukonèil doktorátom v r. 1950.V r. 1964 som dosiahol vedeckú hodno CSc. a v r. 1975
som sa habilitoval za docenta pre odbor pedagogická psychológia. Rád spomínam najmä
na roky strávené v oddelení pedagogickej psychológie vo Výskumnom ústave
pedagogickom, ale najmä na roky práce preité na Katedre pedagogickej psychológie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pod mojím vedením ukonèilo
mnoho tudentov vysokokolské psychologické a uèite¾ské túdium, ako aj doktorandské
túdium v oblasti pedagogickej a kolskej psychológie.
Aké sú vlastne výsledky vaej práce vo Výskumnom ústave, kde ste pracovali, ako
viem plných 23 rokov?
Najprv som sa zaoberal aplikáciou uèenia I.P.Pavlova v psychológii najmä v súvislosti
s predtartovým stavom u portovcov, potom som skúmal vplyv výrobnej práce na
utváranie osobnosti iakov. Po roku 1960 som pracoval v oblasti kolského a
profesionálneho poradenstva a stal som sa jedným zo spolutvorcom systému
psychologického poradenstva v Èeskoslovensku.
V rokoch 1969-1970 som spolu s kolegom doc. PhDr. Jurèom, CSc. pripravil a riadil
exaktný výskum vedomostí iakov základných kôl, kedy poèas dvoch dní bolo
vyskúaných cca 27 tisíc iakov 9. roèníka didaktickými testami zo slovenského jazyka,
matematiky, fyziky a dejepisu. Následné tatistické spracovanie výsledkov výskumu potom
umonilo vyhotovi mapy vedomostej úrovne iakov Slovenska.
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Iste mali výsledky tohto výskumu zaslúený ohlas?
Skutoène máte pravdu. Výsledky vzbudili pozornos nielen u nás, ale aj v zahranièí a
publikovali ich aj v odborných èasopisoch v Po¾sku, Juhoslávii, USA a Grécku.
Je známe, e k vaím ïalím významným aktivitám patrí aj výskumná práca v oblasti
psychológie uèòovskej mládee a e za túto prácu ste dostali vyznamenanie z Ministerstva
priemyslu?
V rámci týchto psychologických aktivít som vyvinul obrázkový záujový test pre vo¾bu
povolania iakov, ktorý potom výchovní poradcovia a neskôr aj kolskí psychológovia
úspene vyuívali vo svojej práci .
Aj neskôr som sa ako psychológ venoval mládei a ich monostiam výberu vhodných
profesií vychádzajúcich z ich osobných predpokladov a poiadaviek spoloèenskej praxe.
Spolupodielal som sa na Slovensku medzi prvými na príprave informaèného poradenskéhoi
poèítaèového programu POSDEX urèenému pre správnu vo¾bu povolania iakov a
tudentov. Program a jeho výsledky potvrdili nevyhnutnos zapoji poèítaèe do
diagnostiky profesijných záujmov ako aj do individuálneho poradenstva v oblasti
profesionálnej orientácie a vo¾by povolania mladých ¾udí.
Posledné roky ste sa svoj profesijný záujem venovali rozvoju kolskej psychológie,
príprave a vzdelávaniu budúcich kolských psychológov a vytváraniu systemizovaných
miest kolských psychológov na kolách?
Je to èas môjho profesijného ivota na ktorú spomínam skutoène ve¾mi rád. V
polovici 90. rokov som sa spolupodielal na vzniku samostatného predmetu kolská
psychológia v rámci uèebného plánu denného vysokokolského túdia tudijného odboru
Psychológia a spolu s kolegami na Katedre psychológie FFUK som zaèal organizova
dvojroèné pecializaèné túdium zo kolskej psychológie zamerané na pecializovanie sa
v novovzniknutej profesii kolský psychológ.Som presvedèení, e táto psychologická
profesia má najmä v súèasnosti v kolách svoje opodstatnenie a e môe pomôc
pedagogickým pracovníkom kôl, ale aj rodièom iakov rozvíja osobnos detí a rýchlejie
a kvalitnejie riei ich problémy v správaní, uèení a kariérovom poradenstve.
Ïakujem za rozhovor a elám v mene svojom aj v mene ostatných psychológov ve¾a
zdravia, astia, energie, pohody a optimizmu, ktorý bol vdy trvalou charakterstikou
vaej osobnosti.
Zhovárala sa: Eva Gajdoová

52

DO KNINICE
& & &

P. Háva kol.: Násilí na pracoviti v oblasti zdravotnických
a sociálních slueb v ÈR
Kostelec nad Æernými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky,
2004. 136s.
Názov publikácie èitate¾om naznaèuje , e autori v nej rieia aktuálnu a závanú
problematiku, akou je násilie na pracovisku. Danej problematike sa venuje systematická
pozornos odbornej verejnosti najmä v Amerike a Austrálii. V Európe je to najmä
v Nemecku a v ostatnom èase v Bulharsku. Pozitívom publikácie je, e sa venuje danej
problematike tak komplexne v konkrétnej profesii.
V rozsahu 136 strán s pouitím pribline 117 literárnych zdrojov sa kolektív autorov
zaoberá príèinami násilných javov na pracovisku vo veobecnosti, ako aj v podmienkach
zdravotníckych a sociálnych sluieb a analyzuje ich zákonitosti a súvislosti. Predkladaný
zborník je výstupom teoretických túdií a prvých výsledkov empirického výskumu.
Práca obsahuje osem kapitol, s viacerými podkapitolami, v ktorých autori systematicky
a komplexne rieia zvolenú oblas problému. V prvej kapitole  Príèiny a prevencia násilia
na pracovisku v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti  medzinárodní skúsenosti, sa
J.Veselá zameriava na niektoré zahranièné skúsenosti s rieením problematiky násilia na
pracovisku v konkrétnych podmienkach zdravotníckych a sociálnych sluieb. Èitate¾a
oboznámi so zahraniènými výskumami, ktoré poukazujú na výskyt násilia jednak medzi
pacentmi/klientmi a zdravotníckym personálom, ako aj medzi spolupracovníkmi navzájom.
Za podobne ohrozujúce prostredie mono povaova aj prácu v sociálnych slubách, èi
kolstve. Autorka poukazuje na dôleitos odhalenia príèin, ktoré by k nemu mohli vies
a snahu odstráni ich, alebo aspoò zníi ich dopady skôr, ne k násiliu skutoène dôjde.
Pozornos zameriava práve na prínos preventívneho pôsobenia a na iroké povedomie
o tom, ako príèiny násilia eliminova.
Autorom druhej kapitoly  Prevencia násilia v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
je I.Angelovski. Venuje sa v nej analýze situácie a prevencie miery násilia na pracovisku.
Vychádza zo sekundárnych analýz a publikovaných výskumov. Zameriava sa na
celosvetové výskumy realizované v zdravotníckom a sociálnom sektore, ktoré poukázali,
e ide o alarmujúcu situáciu, ktorá musí by zastavená. Jeden z výskumov, ktorý bol
realizovaný po celom svete, poukazuje na vysoké riziko u zdravotníckych a sociálnych
pracovníkov oh¾adne násilia na pracovisku okrem prevencie, ktorá nie je jednoduchá,
vidí rieenie v irokej prezentácii ve¾kosti problému. Predpokladá, e rieenie by sa malo
uskutoèni na úrovni celosvetovej, tátnej i lokálnej a to aj za pomoci manamentu intitúcií
i podpory zo strany vlády a národných zákonov.
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Tretia kapitola má názov  Právne aspekty násilia na pracovisku v podmienkach
zdravotníckych a sociálnych zariadení v ÈR a jej autormi sú D. Brùha a V. Tomek.
Vymedzujú pojmy zdravotníctvo, zdravotnícka starostlivos, sociálne sluby a venujú sa
porozumeniu rozdielov jednotlivých profesií v zdravotníctve. Autori podávajú preh¾ad
právnych aspektov , súvisiacich s násilím na pracovisku v sledovaných rezortoch
z poh¾adu pracovného, obèianskeho a trestného práva.
Autorkou tvrtej kapitoly s názvom Legislatívne a iné opatrenia vedúce k zníeniu
násilia na pracovisku v krajinách EÚ je L.Ripová. Autorka za pomoci analýzy dokumentov
zahranièných túdií a publikácií mapuje situáciu v oblasti legislatívy. Právna úprava
problematiky násilia na pracovisku je v krajinách EÚ rozdielna. Z tohto dôvodu Európska
Komisia a Európsky parlament kládli dôraz na to, aby èlenské krajiny prijali do r. 2005
inovatívne opatrenia týkajúce sa problému sexuálneho obaovania. Európska Komisia
zdôraznila v r. 2002 nutnos nového právneho dokumentu, ktorý by rieil psycho 
sociálne riziká vo vzahu k násiliu na pracovisku. V sledovanej kapitole okrem iného
zaujmú èitate¾a aj výòatky z Európskej smernice o bezpeènosti a zdraví pracujúcich z r.
1989, výòatok zo zákona o ochrane proti sexuálnemu obaovaniu, èi modelová kolektívna
dohoda k násiliu na pracovisku.
V piatej kapitole pod názvom Preh¾ad medzinárodných výskumných aktivít v oblasti
násilia na pracovisku, autori L. Nesvadbová a P. Háva zameriavajú pozornos na
medzinárodné výskumy. Poukazujú na skutoènos, aké aké je objektívne posúdenie
skutoèného výskytu násilia na pracovisku vzh¾adom na rôznorodos definícií. Zaujímavé
je poznanie, e narastaním rôznych foriem násilia v spoloènosti sa tieto stávajú
brutálnejími a tento fenomén sa odráa aj v pracovnom prostredí. Aj keï násilie ako jav
je vo veobecnosti alarmujúce, niektoré profesie sú rizikovejie a to najmä tie, v ktorých
pracovníci prichádzajú do styku s ¾uïmi.
Analýza jednotlivých medzinárodných výskumov poukazuje na nutnos jednotnej
metodiky v krajinách kde sa výskumy realizujú. Pre objektivitu výsledkov je nevyhnutný
presný výklad pojmov a javov, ktoré majú by mapované , s prihliadnutím na pecifický
historický vývoj a kultúru jednotlivých krajín. Autori vyselektovali konkrétne túdie,
ktoré sa týkajú bezprostredne násilia v zdravotníckych pracoviskách a v závere podávajú
doporuèenia.
iesta kapitola  Násilie v zdravotníctve  túdia z Bulharska, ktorej autorom je I.
Kokalov, proklamuje nedostatok pozornosti v spoloènosti k predkladanej problematike.
Násiliu je v Bulharsku prejavovaná znaèná miera tolerancie a objektívne posúdenie miery
násilia je obtiane vzh¾adom na skutoènos, e prípady násilia na pracovisku sú zriedka
nahlásené zodpovedným orgánom. Výsledky výskumu poukazujú, e fyzické násilie nie
je pre zdravotnícky rezort v Bulharsku typické a veobecne sa objavuje v prípadoch
konfliktov medzi personálom a lekárom. Zdravotné sestry sú ohrozené z toho dôvodu, e
sú v priamom kontakte s pacientom a obèas slúia ako nárazník. Výsledky výskumu
poukazujú aj na niektoré faktory vyvolávajúce prejavy násilia a na fakt, e v súèasnosti
v Bulharsku neexistujú iadne úèinné pecifické stratégie zamerané na násilie na
pracovisku.
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Siedmej kapitole  Prvé výsledky dotazníkového etrenia k projektu Násilia na
pracovisku v zdravotníctve a sociálnych slubách v ÈR, autorov B. Èabanovej, K.
Dobiáovej, H. Hnilicovej a J. Uzla, je venovaná najväèia pozornos. Autori v nej
objektívne popisujú výsledky výskytu násilia na pracovisku v sledovaných profesiách
v ÈR. Pouili dotazníky vypracované odborníkmi medzinárodných organizácií ako nástroj
slúiaci ku komparácii problematiky násilia v nieko¾kých krajinách sveta, s otvorenou
monosou pre ïalie krajiny na porovnanie vlastnej situácie so zistenými výsledkami.
Výber respondentov prebiehal pod¾a pokynov medzinárodných organizácií a zahàòal
sektor verejný aj súkromný, vetky kraje ÈR a takmer vetky typy zdravotníckych
a sociálnych zariadení. Výsledky poukázali na fakt, e násilie na pracovisku v oblasti
zdravotníctva a sociálnych sluieb je vnímané ako problém. V priebehu posledných 12
mesiacov bolo z celkového poètu respondentov fyzicky napadnutých takmer 12%, slovne
bolo napadnutých 38% a skúsenos so sexuálnym obaovaním malo 3,2% respondentov.
1% respondentov zailo rasové poniovanie. Výsledky sú spracované s preh¾adom
v grafickej a tabu¾kovej podobe a v záveroch sú z h¾adiska demografických ukazovate¾ov
popásané prvé výsledky dotazníkového výskumu.
Posledná, ôsma kapitola, spracovaná autormi M. Paleèkom a L. Svobodovou: Expertné
etrenie, je zaujímavým doplnením a spestrením publikácie sledovanej problematiky
z h¾adiska zmapovania názorov odborníkov z radov teórie i praxe v ÈR. Experti sa zhodujú
v názore, e násilie v spoloènosti a na pracoviskách je závaným a rozirujúcim problémom
a vnímajú ho ako celosvetový problém. Doporuèujú zmapova aktuálnu situáciu, získa
validné a spo¾ahlivé výsledky, publikova ich, poukáza na problém a zverejòova
pozitívne príklady rieenia prípadov násilia z praxe. V záveroch poukazujú na potrebu
prevencie násilia na pracovisku ako súèasti podnikovej politiky. Jednou formou je
dodriavanie BOZP a medzi iné mono zaradi informovanos zamestnancov, nácviky
postupov pri zvládaní agresívneho správania, èi spoluprácu so psychológom.
Kolektív autorov predkladá èitate¾ovi text vstupnej teoretickej túdie a empirický
výskum, s oh¾adom na ïalie doplnenie a dopracovanie. Publikáciu autorov odporúèame
tak pre odborného èitate¾a, ako aj pre irokú verejnos. Osobitne bude zaujímavá
a podnetná pre ¾udí v záaových profesiách, najmä z ohrozených skupín 
v zdravotníckych a sociálnych rezortoch, ktorí si pri práci s pacientmi/klientmi zaslúia
úctu a uznanie.
Zuzana Drgoòová
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Anna Freudová: Já a obranné mechanizmy
Praha, Portál, 2006, s.119.

Vydavate¾stvo Portál vo svoje produkcii psychologickej literatúry sleduje dva
trendy. Na jednej strane publikova nové, aktuálne publikácie, ktoré prináajú najnovie
informácie a reflektujú súèasnú situáciu v psychologických vedách, a na druhej strane
publikova klasické texty psychologickej histórie. Recenzovaná publikácia parí medzi
druhú skupinu, keïe prvé vydanie tejto knihy vylo u v roku 1936. Jej autorka Anna
Freudová, dcéra, spolupracovníèka aj spoloèníèka zakladate¾a psychoanalýzy Sigmunda
Freuda, v nej poloila základné kamene teórie obrán, ako sa vo svojom historickom preh¾ade
psychoanalýzy vyslovili S. Mitchell. Publikácia Já a obranné mechanizmy je ve¾kým
krokom v procese, ktorý psychoanalýza zaèala hneï potom, ako pominula prvotná
fascinácia Freudovým odhalením nevedomých procesov, a to prisúdením väèej aktivity
a moci samotnému egu. Preto je Anna Freudová spolu s Hartmannom a inými autormi
èasto zaraïovaná k novému prúdu psychoanalýzy - egopsychoanalýzy.
Poïme vak k recenzovanej publikácii. Toto klasické dielo psychoanalýzy nie je
rozsahom ve¾ké, má len 119 strán, no autorka na malom priestore autorka jasne
a zrozumite¾ne naèrtáva úlohu Ja (Ega) v procese vyrovnávania sa s nepríjemným
preívaním tak ako ju vidí psychoanalýza. Kniha má tyri èasti. Prvá z nich s názvom
Teória obranných mechanizmov obsahuje 5 kapitoly. V tej prvej kapitole Anna Freudová
objasòuje posun psychoanalýzy - od zamerania na nevedomie k zameraniu na Ego.
Skúmanie èinnosti Ega je uitoènejie, pretoe v jeho èinnosti sa odzrkad¾uje aj èinnosti
nevedomia. Obsahom druhej kapitoly sú techniky psychoanalýzy, vyuívané na
pozorovanie duevných procesov. Autorka na záver tejto kapitoly znovu obhajuje dôraz
na Ja a jeho procesy. V úvahách tohto typu pokraèuje aj v tretej kapitole, keï poukazuje
na to, aké vetky èinnosti Ega sa môu sta predmetom analýzy. V tvrtej kapitole sa
venuje obraným mechanizmom ako takým, vymenováva ich 10. V piatej kapitole rozliuje
rôzne motivácie k obrane, napr. obrana proti pudu vyvolaná úzkosou Superega, obrana
voèi pudom vyvolaná úzkosou zo sily pudu, obrana voèi pudu z reálnej úzkosti apod.
V druhej èasti Anan Freudová popisuje aktivitu Ega pri zvládaní reálnej nepríjemnosti
a reálneho nebezpeèenstva. Prejavy Ega v tejto èinnosti sú tri, poprenie vo fantázii,
poprenie slovom a èinom a obmedzením aj, t.j. akýmsi obmedzením aktivít, ktoré by mohli
prinies ohrozenie. Autorka venuje kadému prejavu osobitnú kapitolu, prièom text
obohacuje konkrétnymi príkladmi z vlastnej praxe, a vysvet¾uje ho aj na príklade slávnych
psychoanalytických kazuistík (malý Hans). V tretej èasti uvádza Anna Freudová konkrétne
príklady obrán? Identifikáciu s útoèníkom a obranný altruizmus. Práve pri pojednávaní
o altruizme ako o obrane je vidite¾ný redukcionizmus rannej psychoanalýzy, ktorý jej
vyèítali mnohí humanisti - autorka pochybuje, èi vôbec existuje skutoèný altruistický
vzah k blínemu. A po dlhom èase po vyjdení tohto diela toti niektorí psychoanalytici
pod vplyvom humanizmu a existencializmu zaèali repektova autonómiu ¾udských hodnôt
a prestali sa na ideály a èloveka pozera ako na obranné reakcie. Posledná èas knihy sa
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venuje aktivite ega v peciálnom vývinovom období - puberte, kedy nastáva významná
fáza a nový nástup pudového ivota. Autorka popisuje viacero spôsobov ako sa
pubescentovo Ego s týmto nástupom a z neho plynúcim ohrozením vyrovnáva, napr.
askéza, intelektualizácia, èi nadmerná identifikácia sa s idolom.
Je potrebné oceni vydavate¾stvo Portál, e sa rozhodli toto známe dielo sprístupni
irokému okruhu èeských a slovenských èitate¾ov, pretoe doteraz ho poznali skôr len
z uèebníc psychológie osobnosti, prípadne niektorí z nemeckého èi anglického originálu.
Mono ete slovo k prekladu základných pojmov. Èeský prekladate¾ pouíva v texte
výluène èeské pojmy Ono, Já a Nadjá, èo bolo pre mòa pri èítaní trochu ruivé. Predsa len,
z iných prekladov aj z anglických kníh som skôr zvyknutý na z latinèiny odvodené termíny
Id, Ego a Suprego, ktoré pouívam aj v tejto recenzii. Knihu môe by uitoèná tudentom
psychológie ako jedno zo základných èítaní o psychoanalýze, ale aj psychológom v praxi,
ktorí sa chcú inpirova mylienkami tejto ve¾kej postavy psychoanalýzy. Pri jej èítaní je
vak dobré ma na pamäti vývoj, ktorým psychoanalýza (resp. èas je predstavite¾ov)
prela od prvého vydania tejto knihy.
Peter Halama
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Glen O. Gabbard: Dlhodobá psychodynamická psychoterapia
Trenèín, Vydavate¾stvo F, 2006, 215 s.

Kniha Dlhodobá psychodynamická psychoterapia je struèným, ale ve¾mi obsaným
úvodom do problematiky dlhodobej psychoterapeutickej práce s pacientom, ktorá
vychádza z psychodynamických konceptov osobnosti a psychopatológie. Jej autor, Glen
O. Gabbard, je známy americký psychiater a psychoterapeut, ktorý napísal viacero
monografií a odborných publikácií venujúcich sa psychoanalýze a psychodynamickej
terapie. Kniha je naozaj ve¾mi dobre èitate¾ná. Za jej hlavné pozitívum vak povaujem
to, e je v nej psychodynamická terapia zasadená do súèasného kontextu, v ktorom sa
kladie dôraz na integráciu terapeutických prístupov a na empirické dokladovanie úèinnosti
psychoterapie a preskúmavanie jej procesu. Èitate¾ je tak niekedy prekvapený (v mojom
prípade to bolo príjemné prekvapenie) dos výrazným posunom pri chápaní a definovaní
niektorých pojmov oproti ich klasickej prezentácii Sigmundom Freudom.
V úvode autor predstavuje základné koncepty a princípy psychodynamickej
psychoterapie. Aj keï súèasná psychodynamická psychoterapia je integráciou viacerých
psychoanalytických a hlbinno-psychologických prístupov (Freudova psychaanalýza, egopsychológia, self-psychológia, teória objektných vzahov, Bowlbyho teória pripútania
a i.), môeme v nej nájs veobecné princípy, spoloèné vetkým týmto prístupom. K nim
patrí na prvom mieste predpoklad, e ve¾ká èas duevného ivota je nevedomá. Ïalej sa
zdôrazòuje dôleitos a význam prenosu a terapeutovho protiprenosu, aj keï tieto
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koncepty preli poèas storoènej histórie psychodynamickej terapie znaèným vývinom.
Ïalím základným princípom je dôsledné preskúmavanie pacientovho odporu voèi
terapeutickému procesu. Ïalej sú to presvedèenia, e symptómy a správanie môu èasto
slúi viacerým súèasným funkciám, a e dôleitým faktorom vývinu osobnosti sú záitky
z detstva.
V ïalej èasti sa autor zameriava na psychodynamické zhodnotenie prípadu
a formuláciu psychodynamickej koncepcie (tvorba hypotéz oh¾adom príèin
a podmieòujúcich faktorov pacientových problémov a stanovenie cie¾ov lieèby). V tejto
èasti sa autor podrobnejie venuje obranným mechanizmom. Obranné mechanizmy
hierarchizuje na primitívne obrany (ako napr. tiepenie, projektívna identifikácia, disociácia,
ktoré sú charakteristické pre primitívne organizovanú osobnos, napr. pri hraniènej poruche
osobnosti), obrany vyej úrovne (tie neurotické obrany, napr. identifikácia, presun,
intelektualizácia, reaktívny výtvor, typické pre neurotickú organizáciu osobnosti) a zrelé
obrany (napr. humor, potlaèenie, askéza, altruizmus). Autor v nich takisto spája príspevky
viacerých teoretikov a snaí sa o ich súèasnú integráciu.
Ïalie kapitoly sa venujú praktickým psychoterapeutickým otázkam. V nich je niekedy
autor a príli konkrétny (napr. navrhuje vhodné témy na rozhovor pri ceste z èakárne do
ambulancie), jeho odporuèenia sú vak vo väèine prípadov ve¾mi hodnotné a pre
zaèínajúceho psychoterapeuta naozaj uitoèné, pretoe autor je skutoène erudovaným
odborníkom s bohatou klinickou skúsenosou. V kapitole o psychodynamických
intervenciách autor predstavuje expresívno-suportívne kontinuum intervencií, pri
ktorom èitate¾ zisuje, e psychodynamická terapia nie je ani zïaleka len o interpretáciách.
Pri opise terapeutického týlu autor búra ïalí mýtus o anonymnom, neutrálnom
terapeutovi s kamennou tvárou, ktorý odpovedá protiotázkou. Súèasný psychodynamický
psychoterapeut je empatický a akceptujúcimi, v pecifických situáciách prístupný
sebaodhaleniu.
Kapitola o terapeutických cie¾och predstavuje naozaj ich irokú kálu.
Psychodynamická terapia môe prispie k vyrieeniu vnútorných konfliktov, prehåbi
sebapoznanie, èi vies k adaptívnejiemu interpersonálnemu fungovaniu. Novie prístupy
(napr. Mitchell), znaène ovplyvnené kontruktivistickou paradigmou, povaujú za cie¾
vytváranie významov v terapeutickom dialógu. Nevedomé sa stáva viac vedomým
prostredníctvom toho, e osoba chápe významy, ktoré boli doposia¾ skryté a ako
pochopite¾né.
Závereèné kapitoly sa venujú terapeutickým otázkam práce s odporom, prenosom
a protiprenosom. Autor sa dotýka aj otázky práce so snami a fantáziami v terapii, ktoré sú
tradiène povaované za bohatý zdroj informácií o pacientovi a jeho vzahu k terapeutovi.
V poslednej kapitole sa autor venuje hodnoteniu kompetencie v psychodynamickej
psychoterapii. Kniha je toti súèasou pä zväzkovej série (ktorú celú súèasne autor aj
edituje) Jadrové kompetencie v psychoterapii. Dlhodobá psychodynamická
psychoterapia je zahrnutá medzi pä jadrových kompetencií v pecifických formách
psychoterapie pre amerických lekárov  rezidentov (lekár poèas postgraduálneho túdia
pred získaním kvalifikácie v pecifickom odbore).
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Knihu povaujem za naozaj svieu, ve¾mi pútavo a didakticky vhodne napísanú.
Odporuèil by som ju hlavne zaèínajúcim psychoterapeutom, ale aj vetkých psychológom.
Za jej základnú prednos povaujem jej aktuálnos (v originály vyla v roku 2004), jej
snahu o predstavenie súèasného poh¾adu na psychoterapeutickú lieèbu zaloenú na
psychodynamických koncepciách fungovania osobnosti.
Matú Bieèad

& & &

Jeffrey A. Kottler, Jon Carlson: Nezdaøená terapie
Praha, Portál, 2006, 216 s.
Odvánou cestou priznania si vlastných chýb, a to tých najhorích, sa vybrali autori
Jeffrey Kottler a Jon Carlson. Ich prvotná mylienka, zisti slabosti v praxi známych
psychoterapeutov, je snáï paradoxom v literatúre, kde sa stretáme hlavne s ukákovými
príkladmi úspených terapií. Ak sa doèítame o kritike, zväèa ide o iných, nie seba. Práve
preto je èítanie nevydarených (ak nie priam pokazených terapií) zaujímavé. Mono
poveda, e je to istým spôsobom oslobodzujúce. Ak sa stretáme s chybami (obèas
dokonca zaèiatoèníckymi) u tých, u ktorých sme zvyknutí na ideálne sedenia, pociujeme
ú¾avu z imperatívu dokonalosti. Na profesionálnej ceste stávania sa dobrým
psychoterapeutom vidíme cie¾, ako sa terapia má robi. Naopak, v recenzovanej publikácií
sa nám predkladá, na konkrétnych príkladoch, èomu sa aj skúsení terapeuti nevyhli, na èo
si nedali pozor a kde prehliadli riziko pochybenia. Vstupujeme do deja jednej èi viacerých
terapií dvadsiatich dvoch amerických terapeutov, vrátane oboch autorov. Vnímajúc ich
chyby sme konfrontovaní s vlastným konaním, ktoré sa týka terapeutickej praxe.
V úvodnej kapitole predkladajú autori postup, ako prebiehali rozhovory, aké boli otázky,
ktorými zahrnuli vybraných hostí, èo oèakávali od tohto projektu a na konci si vyhradili
zas priestor na zhrnutie celého priebehu. Ostatných dvadsadva kapitol je venovaných
jednotlivým psychoterapeutom. Kadý z nich je na zaèiatku autormi predstavený svojou
èinnosou a publikáciami.
Jazyk v knihe nie je jednotný, závisí od toho - ktorého terapeuta, ktorý sa prejavuje
osobitým týlom. Zväèa je vak hovorový, èím robí èítanie ¾ahkým. Priebené, niekedy
vtipné vstupy autorov robia knihu tie èitate¾nejou. Zdie¾ajú nahlas svoje pocity zo
situácií, akoby ich oni preívali. Absentujú vak ich kritické pripomienky. Voèi svojim
hosom sú súhlasní, pochvalní, pritakávajúci kadému, napriek tomu, e hostia si
niekedy protireèia.
V knihe nachádzame názory, èo je zlá, neúspená terapia. Odpovede sa líia a mono
kontatova, e pokrývajú istú kálu  od pocitu úplnej zodpovednosti terapeuta za
výsledok a po ditancovanie sa zodpovednosti za to, ako terapia dopadla. Prípadne
neúspech povaujú nie za neúspech alebo rozliujú neúspech od ne-úspechu. Niektorí
vybrali prípady zo súkromných sedení pred mnohými rokmi, iní, naopak z nedávnych
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verejných vystúpení. (Akoby ich k tomu privádzala otázka, naèo vyahova nieèo, èo sa
nikto nedozvie a prípad je dávno uzatvorený?) Èestnos a úprimnos v týchto prípadoch
svedèí o vysporiadaní sa s negatívnymi záitkami a zrelosti terapeuta.
Na záver uvediem istý príklad. Ak vnímame zrnko piesku v perle ako nieèo zlé, èo tam
nepatrí, sme na nesprávnej ceste. Ak poprieme, e vnútri, navonok sa javiacej perlete, je
aj piesok, máme do èinenia s lacnou biutériou. U niektorých z opýtaných terapeutov
som sa vak s priznaním si vlastnej chyby a omylnosti nestretla. Ich kvázichyby boli
nimi samými vysvetlené ako pozitívum, ako nieèo, èo nebolo moné zmeni, dokonca to
bolo (vraj) v danej situácii najlepie rieenie. Prípadne poukázali, len tak mimochodom, na
chyby svojich kolegov. Viacerým nechýbalo zvýené sebavedomie, ktoré prezentovali
výrokmi o vlastnej úspenosti hranièiace s chválením sa. Tie prezentujú (èi propagujú?)
svoje vlastné teórie, ktoré vnímam v kontexte knihy ako redundantné. Èitate¾ vak h¾adá
práve chyby, ktoré sú skutoène chybami a spôsobené prirodzenou ¾udskou èi
profesionálnou nedokonalosou. Nedovolím si hodnoti nako¾ko (úprimne) sa terapeuti
vyspovedali zo svojich chýb. Rozdiely medzi nimi sú vak oèividné a, paradoxne, najlepie
vyznievajú tí, ktorí sa dopustili najväèích chýb. Pravé perly sú naozaj vzácnosou...
Alena Halmeová

& & &

Ján Prako, Jana Vyskoèilová, Jana Praková:
Úzkos a obavy. Jak je pøekonat
Portál, Praha, 2006, 226 strán.
Psychiatrovi a psychoterapeutovi MUDr. Jánovi Prakovi, CSc. vychádza ïalia kniha,
tentokrát spolu s Janou Vyskoèilovou a Janou Prakovou. Kniha Úzkos a obavy je
urèená ¾uïom trpiacim nadmernými obavami, starosami a stresujúcimi mylienkami èi
predstavami t.j. ¾uïom s Generalizovanou úzkostnou poruchou GAD. Tematicky je príruèka
èlenená do troch èastí. Prvá kapitola umoòuje porozumie faktorom vzniku tejto poruchy
a zorientova sa v jednotlivých typoch úzkostných porúch. V druhej kapitole kolektív
autorov popisuje a vysvet¾uje príznaky generalizovanej úzkosti: obavy a starosti, stresové
reakcie, úzkostné chovanie, komunikaèné problémy, negatívny sebaobraz, potiae pri
rieení problémov. Ïalia èas knihy, obsahovo najprepracovanejia, je venovaná lieèbe
generalizovanej úzkostnej poruchy. Prvých pár strán zaberá struèný popis lieèby farmakami
a psychoterapiou a ïalej sa autori zameriavajú na rôzne aspekty zmeny ivotného týlu,
ktoré môu prinies klientom ú¾avu. Sú to zvládanie obáv a starostí cez prácu
s automatickými mylienkami, zmenu podmienených pravidiel a jadrových presvedèení,
expozície obavám a starostiam, experimenty s nových správaním v oblastiach ako relaxácia,
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fyzické cvièenie, rieenie problémov, komunikaèné zruènosti, plánovanie èasu a aktivít.
Na záver autori uvádzajú tipy na udranie dosiahnutých výsledkov a zoznam odporúèanej
literatúry na ïalie túdium.
Za ve¾mi pozitívne povaujem aj èasté pouitie kazuistík na ilustrovanie jednotlivých
fenoménov, preh¾adných tabuliek, vizuálne príalivého èlenenia textu, èi
sebavýpoveïových dotazníkov.
Pre èloveka poznajúceho viaceré tituly z pera autorov môu pôsobi nezáivne èasti
knihy, ktoré si pred tým preèítal v iných autorových publikáciách. Napríklad podkapitolu
Nácvik komunikaèných dovedností mono nájs v temer v nezmenenej podobe v knihe
Ján Prako, Jana Praková: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996.
Celkovo mono poveda, e kniha je ve¾mi preh¾adne napísaná a poskytuje naozaj
zaujímavé èítanie. Napriek tomu, e kniha je primárne urèená ¾uïom s GAD a ich príbuzným,
poslúi aj odbornejej populácii na rýchlu orientáciu v problematike alebo na odporuèenie
klientom s GAD.
Júlia Halamová

& & &

Stanislav Bendl: Ukáznìná tøída aneb Kázeòské minimum pro
uèitele
Praha, TRITON 2005. 298 s. ISBN 80-7254-624-4
Na pultoch kníhkupectiev s èeskou odbornou literatúrou má oprávnenú ambíciu upúta
pozornos èitate¾ov útla kniha s vtipnou ilustráciou na prebale, s pútavým a súèasne
výstiným názvom. Jej autor sa v nej zameriava na ve¾mi aktuálnu a pre súèasnú spoloènos
prínosnú problematiku. Doc. PaedDr. Stanislav Bendl, PhD., dlhoroèný pracovník Katedry
pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, òou nadväzuje na svoju prvú
kninú publikáciu z danej oblasti kolní kázeò, metody a strategie (Praha, ISV, 2001).
S poteením mono kontatova, e tieto dve odborné práce v súèasnosti vypåòajú biele
miesto nielen na èeskom, ale aj na slovenskom kninom trhu, keïe problému kolskej
disciplíny sa tak dôkladne, a v takom irokom odbornom rozsahu v naich podmienkach
nevenujú iné kniné publikácie.
Cie¾om recenzovanej práce je prispie k rozboru ve¾mi zloitého javu akým je disciplína
v kole, s uím zameraním na oblas základného kolstva. Uvedomujúc si ve¾ké rezervy
v tejto dobe v danej oblasti, autor si predsavzal poskytnú návrh opatrení na podporu
disciplíny v kolách, t. j. prevencie nedisciplinovanosti, ako aj jej nápravy a vedenia
iakov k disciplíne (s. 16). Odovzdávané posolstvo publikácie spoèíva v rehabilitácii
disciplíny (pod¾a autora zdravej a uvedomelej disciplíny) a v prezentovaní disciplíny ako
nástroja ochrany iakov a uèite¾ov na kolách. Dôleité je, aby èitatelia (predovetkým
uèitelia a vychovávatelia) pochopili rady a návody obsiahnuté v tejto knihe ako istý
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súhrn odporúèaní (zásobník nápadov), po ktorých môu v prípade potreby siahnu. Mono
ju chápa ako príruèku prvej pomoci pre pedagógov. Na mieste je upozornenie autora
môeme ukáza smer, naznaèi cestu, ponúknu zásady a metódy práce so iakmi, môeme
upozorni na mnohé úskalia vychovávate¾skej práce, môeme upozorni na hrubé chyby,
ktorých by sa mali uèitelia vo svojej práci s demi vyvarova, v iadnom prípade vak nemôeme
zaruèi, e nae odporúèania vdy a za kadých okolností sa stretnú s úspechom (s. 16).
Snahu naplni sledované zámery prezentuje S. Bendl, predovetkým prostredníctvom
obsahového zamerania ôsmich aiskových kapitol. Celkovo recenzovaná práca má tieto
èasti: predhovor, úvod, 8 kapitol, záver, zoznam literatúry, spolu 298 strán textu. Zaujímavo
truktúrovaná úvodná, prvá kapitola monografie pribliuje rôzne poh¾ady na kontext
skúmaného problému. Rozoberá otázky disciplíny v detskej literatúre, poukazuje na
spoloèenskú a dobovú podmienenos chápania disciplíny a tie na uèite¾stvo a
iakovstvo ako rizikové povolania, vyúsuje do zdôraznenia disciplíny ako nosného
cie¾a výchovy. V druhej kapitole sa èitate¾ doèíta o disciplíne ako nástroji ochrany dieaa
a uèite¾a v kole. Tretia kapitola poskytuje rozbor definícií disciplíny, najmä kolskej
disciplíny a poukazuje na súèasné moné interpretácie tohto pojmu. tvrtá, dos
nepochopite¾ne rozsahom najmenia kapitola (2 s.), pribliuje prejavy nedisciplinovanosti
v kole. Obsahom piatej kapitoly je diagnostika disciplíny a nedisciplinovanosti. Autor
v nej podrobne opisuje a na príkladoch ilustruje pouitie týchto metód: pozorovanie,
kálovanie, dotazník, analýza kolskej dokumentácie, projektívne techniky, rozhovor
a akèný výskum. iesta kapitola poskytuje èitate¾ovi monos zamyslie sa aké sú príèiny
nedisciplinovanosti veobecne, resp. ktoré faktory k nej vedú. V jednotlivých podèastiach
autor vysvet¾uje v èom spoèíva princíp slobodnej vôle, kombinovaných faktorov, kruhovej
kauzality. Ïalej pribliuje devä skupín faktorov s moným vplyvom na nedisciplinované
správanie sa iakov a objasòuje východiská i aplikaèné monosti Dreikursovej teórie
ruivého správania. Kapitolu autor uzatvára odporúèaním pre uèite¾ov, aby sa zamysleli,
ktoré faktory nedisciplinovanosti iakov môu ovplyvni, prièom na lepiu orientáciu
poskytuje èitate¾ovi súhrn typických príkladov problémového správania sa detí a mladých
¾udí, ako aj preh¾ad vekových osobitostí detí a mládee. Obsah siedmej kapitoly sa
sústreïuje na modifikácie správania prostredníctvom techník zaloených na operaènom
podmieòovaní. Objasnenie jednotlivých pravidiel a ich aplikácie autor vhodne dopåòa
príkladmi zo známej publikácie J. Cangelosiho Strategie øízení tøídy (Praha, Portál, 1994).
Závereèné èasti kapitoly poukazujú na systematické posilòovanie a jeho monosti aplikácie
v základnej kole a taktie na príkladoch pribliujú aký má by poèiatoèný postup
modifikácie správania pod¾a D. Fontanu. Zúroèené poznatky a skúsenosti z dlhoroènej
pedagogickej a výskumnej èinnosti autora tvoria dôleité èasti monografie, jej ôsmej
a deviatej kapitoly. Pod¾a S. Bendla medzi nosné východiská kolskej disciplíny uvádzané
v ôsmej kapitole patria: portrét disciplinovaného iaka s akcentom na jeho aktívny prejav;
repektovanie potrieb dieaa a ich harmonizácia s potrebami spoluiakov, s poiadavkami
koly a spoloènosti; prospenos disciplíny (dodriavanie noriem správania by malo
prináa prospech nielen jednotlivému iakovi, ale tie jeho spoluiakom, triede, kole,
obci a celej spoloènosti); napåòanie práv dieaa (disciplína v kole, jej ciele, podoba,
stratégie a metódy by mali by v súlade s princípmi humanizmu); dosiahnute¾nos
62

disciplíny (voli takú podobu disciplíny v kole, aby jej dosiahnutie bolo primerané veku
a individualite iakov) a prirodzenos nedisciplinovanosti (v rámci kolského ivota
nevyvodzova z malièkostí zbytoène tvrdé postihy). Obsahové zameranie poslednej
deviatej kapitoly tvoria opatrenia na podporu disciplíny v súèasnej kole. Jej truktúra
pozostáva z troch èastí. Najskôr radí autor premyslie si odpoveï na 8 k¾úèových bodov
predtým, ne sa rozhodneme pristúpi k disciplinárnemu zásahu. V rámci prvej èasti ete
struène informuje èitate¾a o pecifických programoch na zlepenie disciplíny v kolách.
V ïalej èasti predstavuje jeden konkrétny program K. Morgana, uèite¾a základnej koly,
na zlepenie disciplíny v triede. V závereènej, tretej èasti uvádza S. Bendl vlastný návrh
rieení repektujúci podmienky súèasných èeských kôl. Rieenie problému disciplíny
v kole pozostáva pod¾a neho z troch rovín (prevencie, nápravy a výchovy k disciplíne),
ktoré sú vzájomne prepojené. O opatreniach na podporu disciplíny v kole uvauje v rámci
tyroch podrobne rozpracovaných platforiem: kola, vedenie koly, uèitelia a iaci. Kadá
z nich má nieko¾ko skupín a podskupín konkrétnych opatrení. V závere práce sumarizuje
autor podstatné mylienky skúmanej problematiky. Plne sa stotoòujeme s názormi, e
optimálne chápanie disciplíny smeruje k syntéze a harmónii medzi slobodou jednotlivca
a záujmom kolektívu ako celku, ktorým sa sloboda reguluje a teda aj primerane obmedzuje.
Taktie je nesporné, e efektívne rieenie disciplíny nespoèíva v jednom èiastkovom èi
izolovanom opatrení, ale vyaduje komplexný prístup. Autor oprávnene poukazuje na to,
e komplexnos v prístupe sa netýka len aplikácie metód a prostriedkov, ale zahàòa aj
diagnostiku disciplíny a nedisciplinovanosti, poznanie príèin disciplinárnych problémov,
pozitívnej kolskej klímy, angaovanos uèite¾ov v otázkach spojených s problematikou
disciplíny a mravnej výchovy a v neposlednom rade súèinnos èinite¾ov podie¾ajúcich
sa na výchove dieaa.
Medzi pozitíva a prednosti recenzovanej monografie patria: Obohatenie súèasnej èeskej
(i slovenskej) odbornej literatúry o ïalie nové poznatky a úskalia vychovávate¾skej
práce, týkajúce sa kolskej disciplíny, predovetkým v základnej kole. Ïalej objasnenie
mnohoznaènosti výkladu kolskej disciplíny s akcentom na multidisciplinaritu,
multidimenzionálnos a komplexnos v prístupe ku skúmaniu tejto problematiky. Literárnoteoretické zvládnutie problému dokumentuje autor jasnou tylizáciou mylienok, skåbením
a prepojením natudovaného materiálu s výskumnými výsledkami, skúsenosami,
konkrétnymi príkladmi a modelovými situáciami aj z vlastnej dlhoroènej uèite¾skej praxe.
Vychádza zo znaèného rozsahu (91) prevane novích a najnovích èeských i zahranièných
odborných literárnych prameòov.
Kniha prináa ve¾a podnetov nielen uèite¾om v praxi, ale aj tudentom uèite¾ských
a psychologických smerov na pedagogických a filozofických fakultách univerzitného
túdia, ako aj tudentom vyích odborných i stredných kôl, ktoré pripravujú budúcich
uèite¾ov alebo vychovávate¾ov. Autor ju venoval aj deom, ktoré potrebujú jednak ochranu
pred násilím svojich spoluiakov a jednak potrebujú ochranu samé pred sebou, pretoe
závaná nedisciplinovanos v kole významne súvisí s budúcou kriminálnou dráhou
jednotlivca. Je len prirodzené, e monografia by sa mala dosta do pozornosti aj irej
laickej verejnosti, predovetkým rodièov kolopovinných detí, ktorým záleí na utváraní
dobrej kolskej atmosféry a klímy.
Mária Bratská
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Vo vydavate¾stve VEDA so z¾avou
V minulých dòoch podpísali Zmluvu o poskytovaní zliav medzi VEDOU,
vydavate¾stvom Slovenskej akadémie vied a Radou slovenských vedeckých spoloèností
(RSVS) (http://www.ta3.sk/~vrusin/RSVS/) pre èlenov vedeckých spoloèností pri SAV pri
nákupe kníh a èasopisov, ktorých vydavate¾om je vydavate¾stvo VEDA.
Pod¾a tejto zmluvy èlenovia vedeckých spoloèností, ktoré sú zdruené v Rade slovenských
vedeckých spoloèností, budú môc priamo v predajni VEDA na tefánikovej ulici è. 3 v
Bratislave nakupova literatúru z tohto vydavate¾stva s 15 % z¾avou z predajnej ceny.
Podmienkou na poskytnutie z¾avy je zaplatený èlenský poplatok v benom kalendárnom
roku. Dôkazom bude originál dokladu o zaplatení èlenského, ktorým sa kupujúci preukáe
pri nákupe literatúry. Z¾ava platí aj pre èestných èlenov vedeckých spoloèností, domácich
alebo zahranièných, ktorí sa pri nakupovaní literatúry preukáu potvrdením o èestnom
èlenstve v danej vedeckej spoloènosti.
Pod¾a zmluvy sa zakúpená literatúra nesmie trvalo poskytova iadnym organizáciám, ale
slúi výhradne pre vlastné úèely èlena vedeckej spoloènosti.
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STANOVY A ÈLENSTVO V SPS
 Slovenská psychologická spoloènos pri SAV je dobrovo¾né vedecké a profesné zdruenie psychológov, ktoré
pracuje ako obèianske zdruenie. Usiluje sa o podporu
a rozirovanie psychológie ako vedy i praktickej
disciplíny, o rozvoj a vyuívanie psychologických
poznatkov v spoloènosti.
 Orgánmi SPS, ktoré riadia a zabezpeèujú vetky jej
èinnosti, sú: Valné zhromadenie, výbor, predseda,
predsedníctvo, výbory oblastných skupín a sekcií,
revízor.
 SPS má tri kategórie èlenov: riadnym èlenom SPS sa
môe sta iba absolvent vysokokolského túdia
psychológie, mimoriadnym èlenom sa môe sta
odborník z príbuznej èi spolupracujúcej vednej
disciplíny a tudent psychológie poèínajúc 3. semestrom túdia. Èestné èlenstvo sa priznáva významným
domácim alebo zahranièným odborníkom, ktorí sa
osobitným spôsobom zaslúili o rozvoj psychológie.
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ÚEP SAV, Dúbravská cesta 9,
813 64 Bratislava, SR
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