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NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Milé kolegyne, milí kolegovia,
práve ste upreli poh¾ad na úvodnú stranu druhého èíslo PsychoFóra (2/2007),
informaèného bulletinu Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV. To, e sa darí
udra jeho tandardne ve¾mi dobrú informaènú a formálnu úroveò je zásluha
predovetkým zodpovedného redaktora Mgr. Petra Halamu, PhD., ktorému patrí za túto
prácu poïakovanie. V ostatnom období sa rozíril aj okruh prispievate¾ov, aj keï by sme
si priali, aby o aktivitách v jednotlivých regiónoch a intitúciách sme dostávali ete viac
informácií a ohlasov. Taktie by sme privítali ïalie námety, pripomienky a postrehy
k rôznym problémovým okruhom zo ivota naej psychologickej obce.
Na tomto mieste by som rada pripomenula nieko¾kými slovami najdôleitejie aktivity,
ktoré boli v centre pozornosti na rokovaniach Výboru Slovenskej psychologickej
spoloènosti pri SAV v uplynulých iestich mesiacoch. Tí z Vás, ktorí ste prispeli aktívnou
alebo pasívnou úèasou na nasledujúcich podujatiach, iste mi dáte za pravdu, e patrili
medzi úspené a vydarené.
Obsahové zameranie 8. roèníka celotátneho kola VOK, ktorý sa konal 3.  4. 4. 2007
na Ústave aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave obohatilo 18 víaznými prácami 23 autorov zo siedmich katedier
psychológie zo Slovenska. Za perfektnú organizaènú prácu ïakujeme tímu pod vedením
Mgr. Zuzany Netíkovej. Priamo na toto podujatie v dòoch 26.  27. 4. 2007 nadviazal
medzinárodným kolom VOK 7. roèník tudentských psychologických dní 2007 v Brne,
na Katedre psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity. V podnetnej,
tvorivej atmosfére súailo 23 víazných prác od 28 autorov z desiatich katedier
psychológie zo Slovenska, Èeskej republiky a Ve¾kej Británie. Ïakujeme za precíznu
organizaènú prácu organizátorom, ktorých usmeròoval Mgr. Ale Neusar.
Najvýznamnejím podujatím pre mnohých èlenov Slovenskej psychologickej
spoloènosti a Èeskomoravskej spoloènosti v roku 2007 boli pravdepodobne 25.
Psychologické dni, ktoré sa uskutoènili 6.  8. 9. 2007 v Kultúrno-metodickom centre
ozbrojených síl SR v Trenèíne. Zaujímavým a hodnotným úvodom k samotnému rokovaniu
bol predpoludòají metodologický seminár. Doc. PhDr. Ján Ferjenèík, PhD. a doc. PhDr.
Michal Miovský, PhD. znaènému poètu úèastníkov objasnili prostredníctvom ukáok
kvantitatívny a kvalitatívny prístup v súèasnej psychologickej metodológii. K téme
Metanoia  harmónia èloveka odznelo spolu 109 príspevkov, vrátane posterov
a workshopu. Psychologické dni 2007 sa vyznaèovali kvalitnou odbornou a vedeckou
úrovòou. Ich súèasou bol aj príjemný spoloèenský veèer so ivou hudbou. Pohodu
a tvorivú diskusnú atmosféru poèas prestávok podporila kvalitnými osvieujúcimi nápojmi
aj sponzorská firma Rajo.
Tohtoroèné Psychologické dni sa stali taktie významnou príleitosou ako si
prostredníctvom sympózia oceni významný výskumný prínos k rozvoju psychologickej
vedy a rozsiahle organizaèné aktivity dlhoroèného predsedu SPS pri SAV doc. PhDr.
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Ivana Sarmányho  Schullera, CSc. z príleitosti jeho významného ivotného jubilea.
Ivan, prajeme Ti pevné zdravie, astie, lásku, ve¾a radosti, spokojnosti a tvorivej invencie
do ïalích dní.
Povaujem za potrebné menovite poïakova tým, ktorí obetovali ve¾a síl a èasu, aby
25. Psychologické dni v Trenèíne prebiehali úspene. Sú to èlenovia výboru SPS pri SAV:
doc. PhDr. Matej Czako, CSc., Mgr. Jitka Guròáková, PhD., Mgr. Peter Halama, PhD., doc.
PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc., doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc., doc. PhDr. Ivan Sarmány
 Schuller, CSc.doc. PhDr. Eva Szobiová, CSc., PhDr. Pavol mýkala, PhDr. Blandína
ramová, PhD.; a taktie títo tudenti: Dana Dunková, Kamila Halová, Sylvia Chválová,
Miroslava Janèichová, Zuzana Kollárová, Lucia Koálová, Stanislav Michalský, Martina
Mikulová, Mária Mináriková, Miroslava Nováková, Lenka Svetlíková, Elena imúnová,
Eva imúnová, Ivana Tiková, Jana Zbonková.
Dòa 6. 9. 2007, na spoloènom rokovaní oboch výborov SPS pri SAV a ÈMPS sa
rozhodlo, e budúce, 26. Psychologické dni budú v Olomouci, v dòoch 4.- 6. 9. 2008. Na
tomto rokovaní boli taktie vyhlásené tudentské psychologické dni 2008 zahròujúce 9.
Celoslovenské kolo VOK a 8. Medzinárodné kolo VOK, ktoré sa uskutoènia 28. - 29. 4.
2008 v Trnave, pod organizaèným patronátom Katedry psychológie Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave.
Rada by som ete vyslovila poïakovanie vetkým organizátorom tohtoroèných
zaujímavých akcií, ktoré som v úvodníku nespomenula, ako aj vetkým aktívnym
i pasívnym úèastníkom za ochotu spolupracova a participova na podujatiach
uskutoènených v tomto roku.
Na záver mi dovo¾te v mene vetkých èlenov Výboru SPS pri SAV popria Vám úspené
ukonèenie roku 2007 a do kadého dòa v novom roku 2008 ve¾a síl, energie, invencie,
pevné zdravie, ako aj záujem stretáva sa, diskutova a spolupracova.
Mária Bratská  podpredsedníèka SPS pri SAV

Pozor - dôleité upozornenie!
V rámci prípravy plánu èinnosti Slovenskej psychologickej spoloènosti, iadame
svojich èlenov (a prostredníctvom nich aj intitúcie, kde pracujú), aby nám do 15.12.2007
náhlásili svoje pripravované akcie a podujatia v roku 2008. Potrebujeme údaje o názve
akcie, mieste a dátume konania, prípadne ïalie doplòujúce informácie. Tieto informácie
potrebujeme na to, aby sme nahlásenéakcie zaradili do plánu podujatí v roku 2008 a aby
sme na ne mohli iada od Rady vedeckých spoloèností SAV dotáciu. O výke pridelenej
dotácie budeme ich drite¾ov vèas informova. Informácie, ktoré prídu po termíne nebude
moné u nijako zaradi do plánu èinnosti SPS v roku 2008 a následne nebude moné pre
ne ani iada finanènú podporu od Rady vedeckých spoloèností SAV.
Hlavný výbor SPS
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SPRÁVY Z AKCIÍ
Z èinnosti sekcie Psychológie zdravia pri SPS
V stredu, dòa 3.5.2007, sa v priestoroch DFN v Bratislave na Kramároch stretlo na
druhej celoslovenskej konferencii vye 50 záujemcov o problematiku PZ. Podujatie sa
zrealizovalo aj vïaka finanènej a morálnej podpore vedenia SPS a pod zátitou regionálnej
kancelárie WHO. Z 21 prihlásených príspevkov odznelo 18 prednáok. Tematicky bolo
stretnutie zamerané na oblas psychickej odolnosti a vzh¾adom k aktuálnosti tejto témy
v kontexte tragických udalostí u nás aj v zahranièí, problematike zvládania extrémnej záae.
Okrem toho vo variách prezentovali autori v prednesených prácach aktuálny stav PZ na
Slovensku.
Konferenciu zahájil prof. PhDr. Ivan túr poetickou úvahou Svet je krásne miesto...,
ktorej zdôraznil význam pozitívnych záitkov a skúseností v rannom detstve na formovanie
osobnosti a zdravia. Dr. olcová spolu s doc. Kebzom, prezentovali preh¾adnú prednáku
Hlavní koncepce psychické odolnosti, v intenciách kvalitných prezentácií, na aké sme
u týchto autorov zvyknutí z iných odborných podujatí a odbornej spisby.
V nadväznosti na túto ústrednú tému v druhom bloku vo svojich prednákach doc.
Kebza, dr. olcová a dr. Selko referovali o psychickej odolnosti v zmysle hardines na
populaèných vzorkách v ÈR a na Slovensku. Dr. Kordaèová z ÚEP SAV referovala o
racionálnych a iracionálnych presvedèeniach v kontexte psychickej odolnosti, dr.
Schusterová, z KPsFF TU o význame rodiny, výchovy a pozitívnych vzoroch na
formovanie psychickej odolnosti u v ranných tádiách vývoja jedinca. Dr. MadarasováGecková a kol. z UPJS na súbore 1992 adolescentov z Koíc zistili, e zmysel pre integritu
nie je výsadou bohatých, ale závisí od pozitívnych vzahov v rodine a dobrej sociálnej
klímy.
Prof. Damián Kováè, zostal verný tradícii majstra tvorivej improvizácie, podajúc svoj
systémový výklad zdravia v irích konceptoch psychológie. Neakceptovanie duevných
a spirituálnych dimenzií moderného èloveka cez dezintegráciu osobnosti rezultujú do
civilizaèných ochorení, kde koncept psychickej odolnosti zohráva ve¾mi dôleitú rolu.
Doc. Kebza, dr. Selko, dr. Harvan a dr. Vicen referovali o problematike resilience,
prevencii a zvládaniu dopadu katastrof, prírodných pohrôm a teroristických akcií väèieho
rozmeru v rámci populaèného prístupu, z uhla poh¾adu medzinárodnej organizácie Impact,
sídliacej v holandskom Haagu; o tejto téme sme u referovali v predchádzajúcom èísle PF.
Z ïalích príspevkov dr. Stupková s doc. Horòákovou z Pedagogickej Fakulty UK
a katedry lieèebnej pedagogiky SZU v Baratislave zapadli do kontextu konferencie
príspevkom o práci nemeckého terapeuta dr. Rüdigera Lorenza, autora zaujímavej publikácie
Salutogenéza - Základy pre psychológov, lekárov a odborníkov v pomáhajúcich vedách,
vydanej v r.2004 v Mníchove. Kolegovia z katedry LP zorganizovali na túto tému minulý
rok konferenciu, ktorej sa zúèastnil dr.Lorenz, prièom plánujú pokraèova i tento rok na
jeseò v Bratislave.
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Doc.MUDr. Kálig, Brániková a kol. podali výpoveï o práci a poslaní psychológov
v rámci odstaraòovania následkov nedávnej tragédie v Novákoch. Prvé informácie z úst
najpovolanejích úèastníèok, doplnené autentickými zábermi z terénu, vyzneli ve¾mi
sugestívne. Záverom tohto bloku doc. Vaina z Ostravskej univerzity prezentoval na
pozornos nároènú, ale ve¾mi zaujímavú metodologicko-výskumnú túdiu o koincidencii
psychologických protektívnych a rizikových faktoroch zdravia. Doc. Harineková, z KPsTU
referovala o vplyve niektorých zdravotných dysfunkcií na vývin osobnostnej truktúry
v kolskom veku a o psychologických aspektoch prevencie kardiovaskulárnych chorôb
v dospievaní. Mgr. Ïurka prezentoval ve¾mi peknú, zaujímavú a aktuálnu túdiu osobnosti
typu D u pedagógov a upozornil na vysokú prevalenciu tohto rizikového faktora
v populácii, ktorá zodpovedá okrem iného i za zdravý vývoj mladej generácie.
Doc. Koukola s dr. Odøejovou z Opavskej univerzity sa zaoberali problematikou zdravia
a neplodnosti, v náväznosti doplnila tému dr. Havaèová z TU problematikou psychického
zdravia a jeho významu u tehotných ien; dr. Cviková s dr. Hrabovským z KPsFF v Bratislave
problematikou detského diabetika a Mgr. Tomeková vybranými psychologickými aspektmi
diagnózy syndrómu drádivého èreva. Z neodporednáaných prác to boli dr. Boòáková
a dr. Kaèmáriková, zaoberajúce sa problematikou biopsychosociálnych faktorov
u bezdomovcov  a doc. Brukkerová o compliance aj tieto budú uverejnené v zborníku z
konferencie. Pre alternatívu opä vyda zborník z konferencie  i keï je to èasovo aj
finanène ve¾mi nároèné - sme sa rozhodli aj preto, lebo u nás zatia¾ nie je dostatok pôvodných
prác, ktoré môu pomôc záujemcom o túdium problematiky, ako aj poteite¾nému faktu, e
èas tudentov èerpá zo zborníka z prvej konferencie ako zo tudijných materiálov.
Jedným z pozitív tejto konferencie je fakt, e u na 2. raz sa podarilo motivova z
úèastníkov èlenov na prácu do výboru sekcie PZ, ktorý v súèasnosti tvoria: doc. PhDr.
Milada Harineková, CSc., PhDr.Andrea Madarásová-Gecková, PhD, PhDr. Jana Kordaèová,
CSc, Mgr. Róbert Ïurka, PhDr.Duan Selko,CSc., èestným èlenom výboru je doc.PhDr
Vladimír Kebza, CSc, predseda Sekce PZ ÈMPS.
Druhá konferencia PZ potvrdila záujem o problematiku PZ na Slovensku, pod¾a
vyjadrení niektorých úèastníkov, dokonca kvalitou ju mono povaova za ete
prínosnejiu ako tú prvú. Isté je, e nie vetci záujemcovia o PZ sa z rôznych dôvodov
podujatia mohli zúèastni. Prezentované práce mali dobrú úroveò, rozhodne by sa nestratili
ani na konferencii kolegov v ÈR.
Tento rok - r.2007 mono povaova v mnohých oblastiach pre slovenskú PZ za
prelomový a úspený: dodrali sme s¾ub a pokraèovali v organizovaní celoslovenských
odborných stretnutí. V èase písania príspevku pravdepodobne má SK u svojho prvého
národného delegáta v EHPS, ktorým je Andrea Madarasová-Gecková. Hoci delegovanie
bolo ité horúcou ihlou, z h¾adiska ïalieho vývoja PZ na Slovensku a vytvárania
medzinárodných kontaktov pre novú generáciu psychológov to bol ve¾mi dôleitý krok.
Dôleitým je aj fakt, e o PZ sa ako o reálnej výzve èo sa týka budúcnosti slovenskej
psychológie v náznakoch hovorilo aj na posledných Psychologických dòoch v Trenèíne
 hoci keï sa tvoril program, nenalo sa miesto na vytvorenie samostatného bloku PZ.
Poteite¾ná aj paradoxná je zároveò invázia naich doktorandov z východného Slovenska
na medzinárodnom fóre, na druhej strane ich nápadná absencia na domácich podujatiach.
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(O konferencii EPHS v Maastrichte je referencia na inom mieste PF zo strany zúèastnených).
Z ïalích aktivít PZ: v septembri sa v rámci doktorandských aktivít východoslovenskej
skupiny uskutoènil seminár na východnom Slovensku v Daniovciach, o ktorom iste
bude tie podaná bliia informácia od úèastníkov na inom mieste PF. Zúèastnení prejavili
záujem o pravidelné stretávanie, take verím, e v máji budúceho roku sa opä stretneme
na 3. konferencii PZ v Bratislave. Záujemci o prácu a aktivity sekcie PZ pri SPS sa môu
bliie informova na adrese: selko@nusch.sk resp. na web stránke Sekcie PZ SPS. Zároveò
s reálne sa blíiacim termínom budúcoroèného stretnutia radi uvítame podnety, postrehy,
návrhy k ïalím aktivitám.

Èo nové u susedov v ÈR?

Pracovná stretnutie Sekce PZ ÈMPS vo Vìrníøoviciach - t..r. bolo u 20.  sa usktoènilo
18.-20.5. V rámci stretnutia zazneli 3 vybrané súborné a 28 riadnych, spolu 31 prednáok, 1
workshop Jak pracovat se stresem a diskusný veèer na tému Monosti studia psychologie
zdraví v ÈR a SR  minulost, souèasnost a budoucnost.- nepochybne inpirovaná i podnetmi
z naej predchádzajúcej konferencie. Pracovná klíma èeskej konferencie bola tradiène
doplnená príjemným prostredím a prajným poèasím romantickej samoty pod Jeseníkmi.
Tohtoroèné stretnutie èeských kolegov bolo ochudobnené neúèasou doc. V.Bøicháèka
a doc. M. Havlínové, spôsobenou ich ványmi zdravotnými problémami. ia¾, doc. Milue
Havlínová svoj hrdinský boj so zákerným ochorením prehrala, v jej osobe stráca èeská
SPZ ÈMPS vzácneho a cenného èlena.
Duan Selko

Konferencia Psychológia pre ivot pri príleitosti 15. výroèia
Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
Keï v roku 1992 v Trnave obnovila svoju èinnos Trnavská univerzita, Katedra
psychológie na Fakulte humanistiky (v roku 2004 premenovanej na Filozofickú fakultu)
bola jedným z jej zakladajúcich pracovísk. Odvtedy katedra rozvíja bohatú èinnos na
pedagogickom, vedecko-výskumnom aj organizaènom poli. 15. výroèie zaloenia katedry
si pracovníci katedry pripomenuli zorganizovaním konferencie s medzinárodnou úèasou
nazvanou Psychológia pre ivot. Konferencia sa uskutoènila 11.-13. októbra v priestoroch FSaZ a FF Trnavskej univerzity v Trnave.
V úvode konferencie zazneli pozdravy a blahoelania viacerých hostí, zástupcov
profesných psychologických organizácií, partnerských pracovísk èi bývalých významných
pracovníkov. Zaèiatok konferencie sa niesol aj v slávnostnom duchu spomínania
a ïakovania. Vedúca katedry Doc.PhDr. Eva Klèovanská, PhD. pri príleitosti 15. výroèia
odovzdala ocenenia 18 pracovníkom (bývalým aj súèasným) a spolupracovníkom katedry,
ktorými sa poïakovala za ich podiel na rozvoji tohto pracoviska.
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Samotný vedecký program konferencie pozostával z plenárneho rokovania a 7 tematických sekcií. Úvodné plenárne rokovanie ukázalo medzinárodný charakter konferencie.
V rámci neho vystúpili významné osobnosti psychologického ivota z Èeska (prof. V.
Smékal), Po¾ska (prof. K Popielski) a Slovenska (prof. I. Ruisel). Psychologické príspevky
vhodne doplnil príspevok Mons. ThDr. Tomáa Gálisa o univerzitnej pastorácii.
Samotné tematické sekcie reflektovali súèasnú vedeckovýskumnú orientáciu a grantové
projekty katedry. Poteite¾né vak je, e konferenciu svojou prítomnosou obohatili aj
kolegovia z viacerých iných univerzít a výskumných pracovísk., ktorí mali potrebu prispie
k daným oblastiam, èo naznaèuje, e témy, ktoré katedra vo svojich projektoch riei sú
aktuálne a ivé. Prvá sekcia niesla názov Hodnotové systémy a vzahy v postmodernej
spoloènosti, a v rámci nej zazneli príspevky zameriavajúce sa na axiologické a noetické
aspekty súèasného èloveka a jeho fungovania, prièom najvýznamnejou témou bol výskum
hodnotových systémov. Sekcia Psychológia etiky a mravnosti v diferenciálnych
prístupoch obsahovala 10 príspevkov z rôznych poh¾adov a strán analyzujúcich problém
etiky vo viacerých oblastiach psychológie (vývinová psychológia, pracovná psychológia,
kolská psychológia apod.). Sekcia Psychologické aspekty religiozity a spirituality mala
silný medziodborový charakter, okrem príspevkov z psychológie náboenstva v nej zazneli
aj sociologické a teologické vystúpenia. Podobne to bolo so sekciou Psychológia domova
a komunity, v ktorej sa problém domova a významu miesta analyzoval nielen zo
psychologického, ale aj filozofického, biblického a sociologického poh¾adu. Sekcia
Psychoterapeutická intervencia, jej realizácia a overovanie efektivity integrovala príspevky
psychoterapeutov z praxe a výskumníkov orientujúcich sa na výskum v tejto oblasti. Katedra
psychológie udruje kadoroène kontakt so svojimi absolventami prostredníctvom
konferencie absolventov, tentokrát bola táto konferencia realizovaná ako jedna zo sekcií
jubilejnej konferencie pod názvom Absolvent v teórii a praxi.
Rôznorodosou bola charakterizovaná posterová sekcia. V rámci nej bolo odprezentovaných 15 posterových príspevkov na rôzne témy psychologického výskumu a praxe.
Sprievodným programom konferencie bolo stretnutie frekventantov výcviku v integrálnej
psychoterapii a noo-logoterapii v rámci, a pracovné stretnutie èlenov sekcie existenciálnej
psychológie pri Slovenskej psychologickej spoloènosti. Podrobný program konferencie
mono nájs na internetovskej stránke katedry psychológie http://katpsych.truni.sk/
konferencia.
Samozrejme konferencia nemala len výluène vedecký program. Úèastníci konferencie
si výroèie katedry pripomenuli aj slávnostnou veèerou spojenou so zábavou pri cimbalovej
muzike, a slávnostným koncertom Komorného zboru bratislavského konzervatória.
Pozoruhodným poèinom je vydanie publikácie, ktorá podrobne mapuje doterajiu èinnos
katedry v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej aj organizaènej.
Dá sa poveda, e konferencia prebehla v tvorivom duchu, diskusie sa niesli v znamení
kontruktívneho h¾adania podstaty problémov a ich rieení. Na záver chcem Katedre
psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity popria do budúcnosti, aby bola aj
naïalej silným subjektom na poli slovenskej psychológie a prínosom k rozvoji psychológie
ako profesie aj ako vedy.
Peter Halama
8

Rozhovor s PhDr. Miloslavom olcom
o 10. európskom kongrese psychológov
V dòoch 3.- 6. júla 2007 sa v Prahe uskutoènil 10. Európsky kongres psychológie (ECP
2007), ktorý organizovala Únia psychologických asociácií Èeskej republiky (UPA) pod
zátitou Európskej federácie psychologických asociácii (EFPA). Na záver kongresu sme
poiadali o interview PhDr. Miloslava olca, ktorý je viceprezidentom Únie psychologických asociácií Èeskej republiky a predsedom organizaènej komisie 10. Európskeho
kongresu psychológie
Mohli by ste po skonèení 10. Európskeho kongresu psychológie v Prahe zhrnú
informácie o jej priebehu?
M..: Hlavná téma kongresu bola Mapovanie psychologických poznatkov pre
spoloènos. Mali sme viac ako 3000 registrovaných prezentácií, z toho bolo 2200
aktívnych úèastníkov. Úèastníci boli zo 69 krajín sveta, teda nielen z Európy, ale zo
vetkých svetadielov okrem Antarktídy. Tento kongres bol koncipovaný v 3 dimenziách:
Prvá dimenzia sa týkala vetkých psychologických disciplín a odborov, ako napríklad
klinická psychológia, psychológia práce a podobne.
Druhá dimenzia sa týkala takých tém, ktoré reprezentujú pecifické problémy
spoloènosti ako sú emócie, motivácia, ale v podstate i nové témy ako je nezamestnanos,
terorizmus a iné.
Tretia dimenzia bola vyuitie psychológie v jednotlivých rezortoch spoloènosti.
Èo bolo novinkou na tomto kongrese?
M..: Oproti iným klasickým kongresom novinkou bolo to, e sme tu mali videosekciu
a vyuitie DVD a videotechniky v oblasti diagnostiky, intervencie a vzdelávania.
Ïalou novinkou boli jednotlivé sekcie, ktoré beali paralelne a boli v anglickom jazyku.
Paralelne prebiehalo toti a 20 sekcií. Jedna z nich bola jazyková sekcia. V utorok to bola
panielska, v stredu francúzska, vo tvrtok nemecká a v piatok talianska. Ilo o to, aby
¾udia, ktorí hovoria i inými jazykmi ako angliètinou, si mohli vypoèu ¾udí, ktorí hovoria
plynule týmito jazykmi. Jednoducho, aby sme umonili kolegom, ktorí nehovoria anglickým
jazykom prezentova svoju prácu pre iriu vedeckú obec.
Ïalia novinka, ktorú sa nám podarilo presadi bolo, aby na Európskom kongrese
psychológov, ktorý sa bude organizova kadé dva roky, bola ude¾ovaná Cena
Komenského pre mladých európskych psychológov do veku 35 rokov za ich prácu.
Túto ich prácu hodnotí medzinárodný vedecký výbor.
Spomenuli ste pecifiká, ktoré tu boli oproti ostatným kongresom. Èo ako predseda
komisie, ktorá mala na starosti organizáciu, by ste odporuèili do budúcna; èi u nieèo
zlepi, posunú niektorým smerom alebo vníma nejaké výzvy?
M..: Tá videosekcia bola prvý krát a my sme tak trochu experimentovali. H¾adali sme
monosti èo a ako sa bude robi. Ïalou výzvou, keï sme pri tej technike, sú informaèné
9

a komunikaèné technológie. Je to otázka priamych medzikontinentálnych prenosov
z jednotlivých workshopov, aby kolegovia, ktorí nemohli prís na kongres mali na druhom
konci sveta monos zúèastni sa diskusie. My sme mali takto pripravený priamy prenos
s Mexikom, kde práve beala konferencia Crosscultural Psychology. Bohuia¾, aj keï sme
boli technicky i obsahovo pripravení, kolega, ktorý to mal na starosti v Mexiku z nejakých
dôvodov neodpovedal a prestal komunikova a my nevieme doteraz preèo. Do budúcna
si myslíme, e vïaka internetu to nebude iaden ve¾ký problém. Medzikontinentálne
konferencie budú súèasou kadého kongresu.
Teraz jedna osobná otázka. Èo vám osobne kongres dal?
M..: Ve¾a nových poh¾adov na problémy, ktoré bene ako psychológovia rieime,
ale predovetkým kontakty s novými ¾uïmi, s ktorými by som sa vôbec nestretol. A
predovetkým pocit, e ako malá krajina uprostred Európy, sme schopní zorganizova bez
nejakých akostí prestíny medzinárodný kongres. Ïalím pocitom je, e môeme kolegom
zo zahranièia, ktorí nemajú ve¾mi predstavu o naej psychológii, prezentova poh¾ad na
òu.
Kadý úèastník kongresu obdral èasopis Èeskoslovenská psychológia v anglickom
jazyku. Èo to bolo za èíslo a èo v òom bolo publikované ?
M..: Èasopis Èeskoslovenská psychológia, ktorý teraz oslavuje 50 rokov, sa doteraz
javí ako èesko - slovenská záleitos. Pri príleitosti kongresu bol urobený peciálny
výtlaèok v angliètine, aby tých 3000 kolegov zo zahranièia vedelo, e táto psychológia
existuje. Sú tam príspevky ako z Èiech, tak aj zo Slovenska. To bol ïalí príspevok naej
Únie psychologických asociácií Èeskej republiky.
Take bol dôvod na oslavu?
M..: Áno, ale okrem toho sa súèasne oslavovalo aj 25. výroèie Európskej federácie
psychologických asociácii. Tá bola zaloená pred 25 rokmi, ale teraz bol iba 10. kongres,
pretoe ten býva kadé dva roky.
Ïalou oslavou bolo 80. výroèie Èeskomoravskej psychologickej spoloènosti. Pri
tejto príleitosti sme mali tie jednu novinku, ktorou bola historická výstava. Prispelo nám
asi 15 krajín, èo je asi polovica tátov EFPA. Druhú polovicu výstavy tvorili prezentácie
o histórii psychológie u nás.
Èo by ste na záver odkázali kolegom psychológom na Slovensko?
M..: To, èo my teraz rieime a to je posunú legislatívu. Mala by by urèite jedna
organizácia, ktorá bude vetko zastreova. Nemôe to by rezortná organizácia, napríklad
pod zdravotníctvom. Musí by nadrezortná, ako máme my Úniu psychologických asociácií
Èeskej republiky. A toto je potrebné presadi do legislatívy. Ja, pretoe reprezentujem
Èeskú psychológiu v rámci Európskej federácie psychologických asociácii, tak si myslím,
e toto bude na Slovenku treba. V rámci EU sa pripravujú tandardy pre diplom
Europsychológa. Ak niektorá univerzita v krajine nebude repektova tie tandardy, tak
ich absolventi nebudú braní rovnocenne. Absolvent skonèí, ale nedostane diplom
Europsychológa. A to predstavuje celý rad legislatívnych podkladov, ktoré sú potrebné
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v rámci jednotlivých krajín urobi. Tak to Slovensko taktie èaká. Myslím, e by ste sa
mali do toho pusti. Prajem vám, aby sa vám to podarilo.
Ïakujem za rozhovor pre èitate¾ov Psychofóra a prajem Vám vetko dobre a ve¾a
úspechov.
Zhováral sa: Mário Schwarz

Výroèná konferencia Európskej asociácie psychológie zdravia,
15-18. august 2007, Maastricht, Holandsko
Jedno z najstarích holandských miest Maastricht uvítalo v auguste 2007 úèastníkov
21. výroènej konferencie Európskej asociácie psychológie zdravia (EHPS). Konferencie
sa zúèastnilo viac ne 400 úèastníkov zo 40 krajín a prezentovaných bolo skoro 600
príspevkov, medzi nimi i 15 zo Slovenska. Aktuálne zistenia z výskumu kvality ivota
pacientov trpiacich chronickými ochoreniami prezentovali dr. I. Rajnièová, Mgr. T.
Dubayová, Mgr. M. Chýlová, Mgr. Z. kodová, Mgr. J. Benka a Mgr. L. Príhodová. Zdraviu
mladých boli venované príspevky dr. A. Madarasovej Geckovej, dr. B. Gajdoovej, doc.
O. Orosovej, dr. P. Tavela, Mgr. M. Sarkovej, Mgr. Z. Tomèíkovej, Mgr. Z. Veselskej, Mgr.
O. Kalinu a Mgr. F. Salonnu. Abstrakty vetkých príspevkov boli publikované v èasopise
Health Psychology Review (www.healthpsychologyreview.net), ktorého nedávne zaloenie
je významným tohtoroèným medzníkom v rozvoji psychológie zdravia v Európe. Pozornos
si zaslúi i pôvodný a stále aktívny èasopis Psychology & Health, ktorý roène publikuje
50 odborných prác z oblasti psychológie zdravia. Ve¾mi zaujímavým médiom íriacim
European Health Psychologist Website (www.ehps.net/ehp/), ktorý je bulletinom EHPS.
V rámci EHPS aktívne pracuje divízia CREATE (Collaborative Research and Training in
the EHPS) podporujúca vzdelávanie a spoluprácu medzi mladými vedecko-výskumnými
pracovníkmi v oblasti psychológie zdravia a divízia SYNERGY (Collaboration and
Innovation in theory and research in the EHPS), ktorej cie¾om je rozvoj základných oblastí
v rámci psychológie zdravia pre expertov. V roku 2007 EHPS ponúkalo 2 granty
podporujúce úèas na aktivitách CREATE, 2 granty podporujúce úèas na aktivitách
SYNERGY a 3 granty podporujúce úèas na výroènej konferencii EHPS. Informácie sú
dostupné na webovej prezentácii EHPS (www.ehps.net). Nasledujúca výroèná konferencia
EHPS (úèas na ktorej Vám v mene vetkých úèastníkov vrelo odporúèam) sa uskutoèní
9 a 12. septembra 2008 a hosujúcim mestom bude Bath v Ve¾kej Británii.
Andrea Madarasová Gecková
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Výroèná konferencia Európskej asociácie verejného zdravia,
11-13. október 2007, Helsinki, Fínsko
Európska asociácia verejného zdravie (European Public Health Association, EUPHA,
http://www.eupha.org/) je strenou organizáciou asociácii verejného zdravia v Európe
(vrátane Slovenskej asociácie verejného zdravia, SAVEZ, http://www.savez.sk/) zaloenou
v roku 1992. EUPHA je medzinárodnou, interdisciplinárnou, vedeckou organizáciou
spájajúcou viac ne 12000 expertov v oblasti verejného zdravia a podporujúcou
interdisciplinárny prístup k verejnému zdraviu. Pozícia a moné uplatnenie psychológov
zdravia v rámci týhto aktivít je nespochybnite¾né. V rámci EUPHA aktívne pracuje 16
sekcií, prièom prezidentkou jednej z nich (Chronické ochorenia) je dr. Iveta RajnièováNagyová (KISH UPJ Koice). Oficiálnym èasopisom EUPHA je European Journal of
Public Health, ktorého hlavným editorom je v súèasnosti prof. J.Mackenbach z ERASMUS
univerzity v Rotterdame, Holandsko. EUPHA kadoroène organizuje výroènú konferenciu,
ktorej sa pravidelne zúèastòuje pribline tisícka úèastníkov. Hostite¾om 15. výroènej
konferencie boli Helsinki a jej nosnou témou bola budúcnos verejného zdravia
v zjednotenej Európe. Prácu slovenských vedeckých tímov prezentovalo 19 úèastníkov
(Mgr. Z. Tomèíková, Mgr. Z. Veselská, Mgr. F. Salonna, Mgr. K. Rosièová, dr. I. RajnièováNagyová, Mgr. J. Benka, dr. A. Madarasová Gecková, doc. O. Orosová, doc. M. Bratská,
dr. B. Gajdoová, Mgr. M. Chylová-Krokavcová, Mgr. T. Dubayová, Mgr. M. PolanováGavelová, Mgr. H. Vargová, dr. Z. Katreniaková, Mgr. Z. kodová, MUDr. M. Majdan,
doc. K. Rimárová, R. Sebena). Abstrakty prác sú publikované v zvlátnom vydaní European
Jounal of Public Health. V roku 2008 bude výroènú konferenciu EUPHA hosti Lisabon
v Portugalsku, témou konferencie bude zdravie a inovácie v Európe. Kkonferencia sa
uskutoèní 6. a 8. Novembra 2008. EUPHA ponúka granty podporujúce úèas vedeckovýskumných pracovníkov zo strednej a východnej Európy. Termín na zaslanie abstraktov
je obvykle v jarných mesiacoch.
Andrea Madarasová Gecková
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Informácia o pilotnom projekte
Ligy pre duevné zdravie
v kooperácii s Katedrou psychológie FFUK v Bratislave

Duevné zdravie na stredných kolách
Primárnym cie¾om Ligy za duevné zdravie (ïalej len LIGA) je pôsobi v oblasti
prevencie a osvety: informovaním a vzdelávaním verejnosti. Práve na prevenciu bola
orientovaná aj jej jarná informaèná kampaò, v rámci ktorej prila LIGA s úplne novým
pilotným preventívnym projektom urèeným prednostne stredokolským tudentom s
názvom Duevné zdravie na stredných kolách.
Prostredníctvom tohto projektu sa LIGA rozhodla poskytnú mladým ¾uïom im
vhodnou formou základné a ve¾mi konkrétne informácie o tom, èo je to psychické,
duevné zdravie, preèo je tak eminentne dôleité pre ná ivot, ako ho môeme docieli,
aké faktory ho výrazne ohrozujú, èo môeme urobi pre to, aby sme boli my aj nai blízki
psychicky zdraví a v pohode. Keïe sa ukázalo, e na stredných kolách sa stále objavujú
rezervy v rozvíjaní sociálnych zruèností tudentov, efektívneho rieenia konfliktov,
zvládania záae a stresu, tolerancie smerom k znáanlivosti medzi ¾uïmi rôznych kultúr,
národov a národností, Liga si postavila aj úlohu prostredníctvom prednáok a
krátkodobých výcvikov poskytnú tudentom vybrané poznatky a aktivizova ich pre
rozvíjanie prosociálnych zruèností.
Liga v úzkej kooperácii s odborníkmi z Katedry psychológie FFUK v Bratislave, Prof.
dr A. Heretikom, CSc. a Doc. dr. E. Gajdoovou, CSc. rozpracovala truktúru, obsah a
organizáciu preventívneho programu Duevné zdravie na stredných kolách
a prostredníctvom oboch garantov projektu aktívne zapojila do projektu tudentov 4. a 5.
roèníka psychológie.
Program Duevné zdravie na stredných kolách pozostával s dvoch základných
modulov. Prvý modul bol zameraný na poznatky o duevných chorobách (garant
Prof. Dr. Anton Heretik, CSc.), druhý modul bol orientovaný na rozvíjanie spôsobilostí
tudentov stredných kôl zvláda záa a stres v kole, efektívne riei konflikty
a tolerova iných (garantka doc. PhDr. Eva Gajdoová, CSc.).
V pilotnej etape (mesiac apríl, máj, jún 2007) sa program realizoval v druhých a tretích
roèníkoch piatich gymnázií v Bratislave (Gymnázium na ul. Metodova, Gercenova,
Hubeného, Èeskej a Vazovovej). Cyklus prednáok a tréningov sa aplikoval priamo
v triedach vybraných gymnázií interaktívnym spôsobom. Dôraz sa kládol najmä na
diskusiu, besedu, cvièenia a psychohry.
Stredokolskí tudenti v anonymnom dotazníku spätnej väzby najvyie hodnotili
(a teda sa im najviac páèil) spôsob komunikácie vysokokolákov v rámci prednáok a
výcvikov (542 bodov, 7,7), vysoko tie hodnotili ich rétorické schopnosti (498 bodov,
7,1), vyuívanie didaktických prostriedkov (505 bodov, 7,2) a organizáciu prednáky (499
bodov, 7,1). Pomerne vysoké hodnotenie dosiahla tie schopnos vysokokolákov získa
si dôveru stredokolských tudentov (470 bodov, 6,7).
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Dôleité bolo tie zisti, aké témy prednáok by si tudenti gymnázií radi v rámci
projektu vypoèuli v budúcnosti. Analýza odpovedí ukázala, e väèina tudentov, ktorí
sa prieskumu zúèastnili (70), by si radi vypoèuli prednáky èi boli úèastníkmi programu
týkajúceho sa kariérového poradenstva pri výbere vysokej koly a tudijného odboru ,
problematiky siekt (30, 43%) a témy týkajúcej sa týlov uèenia (27, 39%). tudentov tie
zaujímal problém efektívnej komunikácie (24, 34%), sociálnych vzahov (18, 26%) a agresie
(18, 26%).
Celkove mono kontatova, e doteraz realizované psychologické aktivity ukázali
opodstatnenos takto koncipovaného projektu Ligy pre duevné zdravie, potvrdili
úspenos realizovaných psychologických prednáok a výcvikov a získavanie poznatkov
záitkovou formou. Stredokolskí tudenti v rozhovore, ako aj v dotazníku spätnej väzby
vyjadrovali spokojnos s aktivitami, prednáky a výcviky im páèili a podnecovali ich
k premý¾aniu o sebe samom a o svojom vzahu k iným.
Eva Gajdoová
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DISKUSNÉ FÓRUM
Otázky o psychoterapii
Psychoterapia je najsilnejím a najintenzívnejím signálom, ktorý psychológia vysiela
k praktickému ivotu. Hoci je formálna, v súèasnosti skôr krátkodobá, umelá a ve¾akrát
finanène nákladná, predsa je to krok k èloveku, podaná pomocná ruka, záujem pomôc,
gesto proti osamoteniu.
Je psychoterapia pomoc èloveka èloveku, pouitie psychologických prostriedkov
k prospenej zmene alebo zneuitie normálneho, prirodzeného a potrebného ¾udského
vzahu ako trného tovaru? Zrejme jedno aj druhé - pod¾a charakteru zúèastnených osôb.
Aký je rozdiel medzi rozhovorom so vzdelaným psychológom a vycvièeným
psychoterapeutom? Pri oboch ide o stretnutie èloveka s èlovekom, v prvom s dôrazom na
osobnostnú zrelos, v druhom na nauèenú truktúru. Povýi psychoterapiu na zvlátny
druh komunikácie je odváne, snáï i nebezpeèné. Kadé stretnutie by malo u¾ahèi
a obohati ivot obom stranám. Formálnos tomu skôr prekáa.
Aký je rozdiel medzi výchovou a psychoterapiou? Spontánnos prvej, jej kadodennos
sa odliuje od výnimoènosti a zameranosti psychoterapie. Nahrádzajú sa, dopåòajú alebo
spolu súperia? Nako¾ko vdy ide predovetkým o vzah èloveka s èlovekom, obe by mali
podporova zdravý a kultivovaný vývin. Výchova sa obmedzuje zväèa na kritiku negatívneho
a psychoterapia sa sústreïuje ve¾akrát na nácvik techniky, hoci city, empatia a håbka
porozumenia sa dajú ako získa inak ne sebavzdelávaním.
Zostáva ete potrebná celoivotná sebavýchova a na druhej strane moderná autoterapia.
Obe v práci s ¾uïmi povaujeme za nevyhnutné. Pri sebavýchove a autoterapii je dôraz
kladený na vlastné sily jednotlivca, jeho tvorivos, kritickos, motiváciu, cie¾avedomos,
citlivos na spätné informácie od druhých. Niet pochýb o ich uitoènosti, najmä ak uznávame
zmysel ivota v rozvíjaní osobných potencialít, podpore druhých ¾udí a ochrane ivotného
prostredia. Sebavýchovu a autoterapiu mono poklada za synonymá.
Je potrebná psychoterapia, ktorej sa dnes mnohí doadujú a viacerí ponúkajú? Je to
volanie po ¾udskom kontakte v citovo vyprahnutom svete. Podpora nesamostatnosti,
rovnako ako sa upiera nadh¾ad a sebazodpovednos samotnému psychoterapeutovi (po
rokoch vysokokolského túdia a po stovkách výcvikových hodín) vo forme supervízie,
èasto nemálo honorovanej.
Potreba druhého èloveka je neodkriepite¾ná pre kadého z nás. Od prvých chví¾
pozemskej existencie a po posledný výdych. Rovnako vak vidíme túbu po
samostatnosti u od prvých rokov dieaa. Èím je èlovek sám schopnejí, tým väèím
prínosom je aj pre druhých. Podpora samostatnosti je prvoradým príkazom vývinu.
V modernom, prive¾mi komplikovanom svete sa vyaduje tvorivos, urèitá citová
nezávislos pri celoivotnej zakotvenosti a správnej hodnotovej orientácii. To vyplýva
z hrozby monej manipulácie v oblasti výchovy, zamestnania aj v medzi¾udských vzahoch.
Konzumný èlovek rád zapredáva svoju samostatnos za materiálne výhody èi pomoc zvonka.
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Nedostatoèná príprava na samostatný ivot, absencia protistresového emocionálneho
zatepenia láskou blízkej osoby v prvých rokoch, komplikovanos civilizovaného
prostredia a nárast depresií robia pomoc èloveka èloveku iadúcou a potrebnou.
Kedy je psychoterapia nevyhnutná? Pri zjavnej neschopnosti zvládnu ivotný
problém, (pri interpersonálnych problémoch a v ivotných katastrofách), pri ványch
osobnostných poruchách (èasto ako podpora medicínskeho zásahu) a pri zlyhaní
výchovy. Tak ako je niekedy vhodnejie poda sedatíva rodièom hyperaktívneho dieaa,
je aj psychoterapia rodièov obèas úèinnejia. V uvedených prípadoch je potreba druhého
èloveka evidentná.
Potreba blízkej osoby, poradcu alebo psychoterapeuta? Obráti sa na priate¾a je
výsadou silných, iada o pomoc je prejavom múdrosti a dôvery a zveri sa do rúk
terapeuta predstavuje poslednú záchranu. Èím samostatnejie si vyrieime problém, tým
sme pripravenejí na zdolanie ïalích prekáok. Rozhodujúci je postoj trpiaceho. Lieèba
alkoholika, ktorý sa rozhodol skoncova so svojou závislosou je podstatne úspenejia
ako u pasívne sa podriaïujúceho terapii.
Kto je povolaný pomáha? Z frekventantov psychoterapeutických výcvikov je pribline
tretina nepouite¾ných a ve¾akrát rodiè, súrodenec, priate¾ èi iná zrelá osoba sú prekvapivo
úspení. Musí vedie terapeut sám dobre i alebo jeho ivotná úspenos skôr invalidizuje
klienta? Kadá nová technika, pokia¾ sa terapeut do nej osobne vkladá, býva úspená
a postupne zvyèajne stráca na svojej úèinnosti. Rozhodujúcim faktorom je osobnos terapeuta
(vyrovnanos, záujem, otvorenos a prirodzenos), spolupráca klienta a vonkajie okolnosti.
Hocikto ochotný k úlohe bút¾avej vàby môe niekedy pomôc, ale aj ublíi neporozumením,
z¾ahèovaním, nevhodnou kritikou, úsmevom...
Významnou otázkou je, èi pridáva psychoterapia kvalitatívne vyí stupeò pomoci k
schopnostiam erudovaného lekára alebo klinického psychológa? Skutoènos, e
v psychoterapii sa kolia aj nevysokokoláci a na druhej strane je neraz psychoterapeuticky
úspenejí nekolený laik, nám kladie nástojèivú otázku.
Ïalou dôleitou otázkou je, èi je psychoterapia najvhodnejou formou potrebnej
medzi¾udskej komunikácie, prináajúcej pozornos, porozumenie, otvorenos, srdeènos
a povzbudenie? Dobré rodinné zázemie, vhodní priatelia, sebavýchova, záujem o novú
oblas (Franklova dereflexia), logická analýza problému, prechod od zaujatia sa
sebapomocou k pomoci druhému, skok dostredu zdanlivo nerieite¾nej úlohy (paradoxná
intencia), ponechanie si èasu na rozhodovanie (ráno je múdrejie veèera) a pod. dokáu
ve¾akrát úèinne pomôc.
Psychoterapia je rýchla, pohotová a v mnohých prípadoch aj úèinná pomoc v tiesni.
Pokia¾ prebieha na báze dialógu dvoch rovnocenných bytostí, bez zbytoèného zdôrazòovania
dominancie a submisivity, bez ekonomického a mocenského zneuívania, prináa obojstranné
zisky a poteenie. Nemala by vak psychoterapia zosta vo¾bou posledného kroku?
Èo od psychoterapie oèakávame? To isté ako od výchovy: podporu zdravého vývinu
osobnosti, zabránenie zlyhaniu. Konkrétne vzrast sebavedomia, zvýenie radosti zo ivota,
odvahu k samostatnosti. Aspoò na chví¾u zai atmosféru pozornosti, porozumenia
a ocenenia, ktorú sme mali vdychova doma. Malo by to posilni nae sebavedomie. Ak
vak táto pomoc nie je spontánna a úprimná, ¾ahko skåzne do manipulovania s ¾uïmi.
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Moderný trend robí klienta expertom a terapeuta èasto len poèúvajúcim. Nesúhlasíme
s tým, e kadý vie najlepie, èo potrebuje, najmä nie diea. Vypoèu, ale aj správne
poradi je úlohou láskyplného dospelého, rodièa, odborníka, priate¾a, lekára. Návtevník
psychologickej ambulancie by rád poèul aj názor psychológa, nielen ocenil jeho ochotu
vypoèu.
Ako dlho je vhodné pomáha? Dåka psychoterapie, od jednej èi pár návtev a po
nieko¾koroèné vedenie, je daná ochotou a záujmom oboch zúèastnených, resp. ich
monosami. Je nebezpeèím zvoli si psychoterapiu ako spôsob ivota. Samostatnos
èloveka, ktorý vie v ivote chodi je tým najiadúcejím cie¾om výchovy aj terapie,
prípadne jedineèným ideálom sebavzdelávajúcich sa a sebavychovávate¾ov. Tak ako sa
vo vývine spája tendencia dieaa po sebapresadení s podporou a usmernením rodièov,
bude aj dospelý balansova medzi samostatnosou a pomocou druhých. Zmluva terapeuta
s klientom, e bude dochádza k nemu na psychoterapiu v presne urèený èas (a s presne
urèeným honorárom), je síce výhodná pre plánovanie terapeuta, ale nezoh¾adòuje prípadný
vývin potreby klienta.
Problémom môe by aj ukonèenie terapie. Kto rozhoduje? Terapeut, ktorý hodnotí
stav klienta, èi klient, ktorý vychádza zo svojho vnútorného pocitu? Vie narkoman posúdi
potrebu ïalej intervencie? Vie terapeut (motivovaný zárobkom) správne naèasova
ukonèenie? By k dispozícii v ambulantných hodinách klientovej potrebe, je ve¾kou
výhodou klinického psychológa v zdravotníckom zariadení.
Pod¾a náho názoru vzdelaný klinik, èi je to psychológ alebo psychiater s potrebnými
atestáciami a celoivotným osobným vedeckým záujmom, je rovnako hodnotným
odborníkom ako peciálne, v urèitej kole vykolený psychoterapeut. Úspenos oboch
bude vdy závisie popri profesionálnej informovanosti od osobnostnej zrelosti, empatickej
zaangaovanosti a hlbokej ¾udskej netylizovanosti.
Súèasná medicína zdôrazòuje väèiu spoluprácu lekára s pacientom a sebazodpovednos
pacienta za svoje zdravie; etológia poznáva organizmy v ich prirodzenom prostredí. Nemala
by aj psychológia vyjs z ambulancií k psychoterapii ivotom, vyuívajúc vetky doterajie
prínosy tejto zvlátnej vedy s dostatoène kritickým poh¾adom na jej obmedzenia?
Vedecký postoj znamená aj v opojení úspechmi h¾ada predovetkým protiargumenty.
Vo vlastnom záujme, v záujme integrovanej osobnosti èloveka, v záujme zodpovednosti
k ivotu.
Literatúra:
túr, I. 2006. Diferenciálna psychológia II. Nitra: UKF Nitra
túr, I., Zlámalová, V. 1999. Pediatrická psychológia. Bratislava: Mauro
Popelková, M., Szabó, I. 2006. Úvod do psychoterapie. Nitra: FSVaZ UKF v Nitre
Ivan túr, Marta Popelková
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Ivan túr (1932) je klinický psychológ, venuje sa najmä detskej klinickej psychológii
a psychoterapii. Prednáal psychológiu na UKF v Nitre. Medzi jeho najvýznamnejie
publikácie z oblasti psychológie patria: Základy diferenciálnej psychológie,
Diferenciálna psychológia II, Pediatrická psychológia, Podoby ivota a iné.
Marta Popelková (1957) vyuèuje psychológiu na Katedre psychologických vied na
UKF v Nitre. Predmetom jej odborného záujmu je klinická psychológia, psychoterapia
a psychologické poradenstvo. Prakticky a výskumne sa venuje monostiam podpory a
rozvoja osobnosti a otázkam efektivity intervenèných programov.
Adresa: Popelková, Marta, Doc., PhDr., PhD., Katedra psychologických vied FSV
UKF Nitra, Piaristická 10, 949 01 NITRA
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KONFERENCIE, KURZY, VÝCVIKY


VII. èesko-slovenská konferencia s medzinárodnou úèasou
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o èloveku
Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore
21.  22. januára 2008 sa v Bratislave uskutoèní VII. roèník èesko-slovenskej konferencie
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o èloveku, ktorú spoluorganizujú Katedra
psychológie a patopsychológie PdF UK, Kabinet výskumu sociálnej a biologickej
komunikácie SAV a Centrum adiktologie 1. LF UK v Prahe. Konferencia nadväzuje na
predchádzajúce roèníky, ktoré sa v rokoch 1999 a 2007 uskutoènili v Olomouci, Brne a
Prahe. Poèas siedmeho spoloèného stretnutia by sme sa radi spolu s vami hlbie zamysleli
nad významom a vyuitím kvalitatívneho výskumu vo verejnom priestore  nad jeho
aplikáciami v spoloèenskej praxi. Chceme otvori priestor pre metodologickú diskusiu o
výskumoch v rozlièných oblastiach verejného priestoru, ktoré vytvárajú rámce pre
fungovanie jednotlivcov a sociálnych skupín. Pod týmito oblasami nemáme na mysli len
kolu, ale aj zdravotníctvo, úrady, médiá, trh, atï. Uvítame príspevky predovetkým
z aplikovaného kvalitatívneho výskumu v sociálnej, pedagogickej, kolskej èi klinickej
psychológii, pedagogike, sociológii, antropológii, politológii, rovnako ako z klinického
výskumu, výskumu v rámci pomáhajúcich profesií, adiktologického výskumu a veobecne
výskumu rizikového správania. Vítané sú tie teoretické úvahy týkajúce sa prepojenia
kvalitatívneho výskumu a potrieb spoloèenskej praxe, predovetkým zamerané na deti,
adolescentov a mladých dospelých. Oèakávame, e tradiène interdisciplinárna diskusia
bude zdrojom inpirácie pre vetkých zúèastnených. Elektronickú prihláku na konferenciu
mono vyplni na stránke www.adiktologie.cz. Bliie informácie o konferencii sú k
dispozícii u PhDr. Radomíra Masaryka, PhD., na adrese QAK2008@gmail.com. Program a
aktuálne informácie ku konferencii budú zverejnené na internetových stránkach Katedry
psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
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Výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii
ISZ KE spolu s ISZ group Praha otvárajú kurz pre pracovníkov pomáhajúcich profesií,
psychológov, psychoterapeutov, lekárov, psychiatrov, sociálnych, pracovníkov,
pedagógov, andragógov a i., ktorí pracujú so pecifickou klientelou, a to problémovými
systémami (alebo ich èasami) rodinnými, párovými a inými, ktorá je reálne najèastejou
klientelou poradní, zariadení psychosociálnych sluieb i klinických pracovísk.
 Je urèený tým pracovníkom, ktorí musia zoh¾adòova pri práci s jedincom jeho
ïalie systémové prepojenia (napr.keï je problém viazaný na systém koly, lieèebného èi
ústavného zariadenia apod.).
 Je vhodný pre tých, ktorí pracujú s problémovými ïemi, kde nevyhnutnou
súèasou poradenského a terapeutického procesu je spolupráca rodièov, prípadne
uèite¾ov, vychovávate¾ov a i.
 Je neocenite¾ný pre párových a manelských poradcov a terapeutov, ktorí pri
práci s párom musia zoh¾adòova rôzne, èasto napoh¾ad protichodné, potreby
zúèastnených strán a napriek tomu neustále nachádza cesty vedenia zmyluplného a
kontruktívneho dialógu.
Kurz pozostáva z 8 stretnutí á 25 hod v priebehu cca 1 roka.
Prvé stretnutie sa uskutoèní 3.- 5.1. 2008
Lektorský tím:
PhDr. Vratislav Strnad, Mgr. Jan Hesoun (ISZ Group Praha), PhDr. Eva Linhová (ISZ
Koice).
Platobné podmienky :
3 500.- Sk za jedno 25 hod. stretnutie ( 140.- Sk/hodinu )
Do predbenej prihláky (je na www.isz.sk) staèí uvies Vae meno, profesiu, è.tel., email a kontaktnú adresu, na ktorú Vám zaleme zmluvu a ïalie informácie.
Prihláky zasielajte e-mailom alebo na adresu:
PhDr. E. Linhová, ISZ Koice, Húskova 47, 040 11 Koice
linhova@isz.cz, linhova@pobox.sk, è.t.:0904 596 777.
Za záväzné prihlásenie sa povauje zaslanie prihláky a vyplatenie najmenej dvoch splátok
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).
O zaradeni do kurzu rozhoduje poradie prihláok a platieb !!!
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Sekce psychologie práce a organizace pøi ÈMPS
organizuje dne 7. 12. 2007 od 10.00 do 14.00 hod.
odborný semináø na téma

Vybrané monosti ovlivòování motivace nezamìstnaných
Semináø se bude konat v Akademie vìd ÈR, Národní tø. 3, Praha 1, 2. patro, è. 206.
Úèast s pøíspìvky pøislíbili:
 Doc. PhDr. Ludìk Kolman, CSc.: Modifikace organizaèního chování jako nová
monost práce s nezamìstnanými
 PhDr. Ing. Eva Jaroová, PhD.: Self-efficacy - její ovlivnìní prostøednictvím cílených
intervencí
 Ing. Mgr. Martin Luke: Motivace k podnikání a její podpora
 Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.: Sociální opora, hardiness a vybrané psychosociální
a behaviorální promìnné u souboru èeských nezamìstnaných.
Vloné je 100 Kè, pro èleny ÈMPS vstup volný. Pøihláky prosíme emailem na adresu:
cmps@ecn.cz.


Výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii
Institut aplikované psychoanalýzy (www.iapsa.cz) otevírá na konci roku 2007 dalí
výcvikovou skupinu v psychoanalytické psychoterapii. Výcvik je akreditovaný Èeskou
psychoterapeutickou spoleèností ÈLS JEP jako komplexní program vzdìlávání v
psychoterapii ve zdravotnictví a je urèený pro zájemce z øad psychologù, psychiatrù,
studentù tìchto oborù, ale otevøen je také pro zajímající se odborníky z jiných profesí.
Úplný výcvik má tøi èásti:
· sebezkuenostní skupina (500 hodin realizovaných v prùbìhu pìti let - vdy dvì
týdenní soustøedìní bìhem roku - v klausurních podmínkách Psychoanalytické kliniky
v Opoènì v kursu pro deset lidí),
 teoretická výuka psychoanalýzy (200 hodin)
 supervize (100 hodin).
Cena týdenního soustøedìní (vèetnì ubytování a snídanì) je 9000 Kè, studenti 8000 Kè.
Hlásit se je moné písemnì nebo telefonicky u výcvikového psychoterapeuta: Mgr. Roman
Telerovský, Denní sanatorium Horní Palata, U Nesypky 28, 1500 00 Praha 5, tel.: 737 366
293, e-mail: rtelerovsky@gmail.com.
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tudentskú vedeckú konferenciu 2008
z príleitosti

katedrového kola
tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti


14. 3. 2008
piatok
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  40 strán (vrátane literatúry a príloh).
Práce treba prihlási
a

odovzda do 4. 3. 2008 doc. PhDr. M. Bratskej, CSc.

8. roèník medzinárodnej a 9. roèník celotátnej konferencie tudentskej vedeckej a
odbornej èinnosti - víazov katedier psychológie vysokých kôl
sa uskutoèní
28.  29. 4. 2008 na Katedre psychológie FF TU v Trnave
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tatút
tudentských psychologických dní 2008
8. roèníka Medzinárodnej tudentskej vedeckej a odbornej konferencie
9. roèníka Celoslovenskej tudentskej vedeckej a odbornej konferencie
A. Vyhlasovate¾
tudentské psychologické dni 2008 boli slávnostne vyhlásen é dòa 8. 9. 2007 doc. PhDr. Máriou Bratskou, CSc.
na 25. Psychologických dòoch v Trenèíne po dohode výboru SPS pri SAV s výborom ÈMPS a vedením Katedry
psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
B. Poslanie a ciele
Ø zvýi motiváciu tudentov r iei odbornú psychologickú problematiku;
Ø porovna úroveò kvality odbornej a vedeckej èinnosti tudentov na katedrách psychológie jednotlivých
vysokých kôl na Slovensku, Morave a v Èechách;
Ø umoni tudentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu info rmácií a skúseností nielen z vedeckej
a odbornej èinnosti, ale aj zo zamerania plánov výuèby a priorít na jednotlivých vysokých kolách na
Slovensku, Morave a v Èechách;
Ø systematickou prácou so tudentmi v rámci vedeckej a odbornej èinnosti zvýi úroveò v ýuèby na katedrách
psychológie jednotlivých vysokých kôl;
Ø podnieti záujem tudentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu v odbornej a vedeckej èinnosti, ktorá
vyúsuje do pravidelného kadoroèného organizovania tudentských dní s medzinárodnou úèasou
tudentov aj z ïalích krajín, prièom organizaèné zabezpeèenie akcie postupne vo väèej miere preberajú
tudenti a doktorandi katedier psychológie.
B. Organizácia
Do 10. 11. 2007
• Zaslanie pozvánok organizátormi katedrám psychológie na Slovensku a v Èesku s výzvou prihlási sa
a urèi poverenú osobu na komunikáciu s organizátormi.
Do 31. 11. 2007
• Prihlásenie sa jednotlivých katedier a nahlásenie kontaktnej osoby organizátorom.
1. 12. 2007  31. 1. 2008
• Aktualizácia hodnotiacich kritérií pre práce
z jednotlivých katedier.

 organizátori v spolupráci s kontaktnými osobami

1. 2. 2008  15. 3. 2008
• Organizácia katedrových kôl tudentskej vedeckej a odbornej èinnosti jednotlivými kate drami a nominácia
dvoch najlepích katedrových prác na medzinárodné kolo VOK v Trnave (zo slovenských katedier budú
tie isté práce súai aj v celoslovenskom kole VOK).
• Zaslanie 2 vytlaèených exemplárov súaných prác a ich elektronickej verzie organizá torom (maximálny
rozsah 40 normostrán).
• Nominácia porotcov za jednotlivé katedry  oznámenie mena a kontaktu na porotcu organizátorom.
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16. 3. 2008  27. 4. 2008
• Rozposlanie prác jednotlivým porotcom (hneï po doruèení od katedier).
• Posudzovanie písomných prác porotcami z jednotlivých katedier.
28. - 29. 4. 2008
• tudentské psychologické dni 2008, 9. Celoslovenské kolo VOK a 8. Medzinárodné kolo VOK,
v Trnave, pod organizaèným patronátom Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave.

do 30. 7. 2007
• Spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM zo tudentských psychologických dní 2008,
9. Celoslovenského kola VOK, 8. Medzinárodného kola VOK.
Mgr. Peter Halama, PhD.
Odborný a organizaèný garant PD 2008

Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Podpredsedníèka SPS pri SAV a gestorka PD

Kontakt:
Katedra psychológie FF TU
Hornopotoèná 23
918 43 Trnava
e-mail: peter.halama@savba.sk

Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava
e-mail: madabra@stonline.sk
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PREH¼AD KONFERENÈNÝCH PODUJATÍ
***

Vo svete
***
7 - 9. január 2008
34th National Annual Conference of Indian
Association of Clinical Psychologists
(NACIACP-2008)
Kalkata, India, http://www.iabmcp.net/

6 - 8. marec 2008
Work, Stress and Health Conference 2008
Washington , DC , USA
http://www.apa.org/pi/work/wsh.html
***

16 - 20. marec 2008
3rd World Congress on Women’s Mental
***
Health
Melbourne, Austrália
6 - 9. február 2008
http://www.iawmhcongress2008.com.au/
International Neuropsychological Society
(INS) Annual Conference
***
Waikoloa, Hawaii, USA
18
19.
marec
2008
http://www.the-ins.org/meetings
1st Biennial Conference of the International
Family Aggression Society
***
Preston, Lancashire, Ve¾ká Británia http://
7 - 9. február 2008
www.uclan.ac.uk/facs/science/psychol/ifas/
12th International and 43rd Ntional
ifasindex.html
Conferenceof the Indian Academy of
Applied Psychology
***
Kalkata, India http://www.iaapconf2008.org/
27 - 29. marec 2008
XVIth Biennial International Conference on
***
Infant Studies
20 - 23. február 2008
Vancouver, British Columbia, Kanada
Society for Cross-Cultural Research Annual
http://www.isisweb.org/
Conference
New Orleans, Louisiana, USA http://
www.sccr.org
***
5 - 9. marec 2008
2008 International Counseling Psychology
Conference
Chicago, Illinois, USA
Kontakt: forrestl@uoregon.edu

***
23 - 25. apríl 2008
V Congreso Internacional de Psicología y
Educación: los retos del futuro
Oviedo, panielsko
www.uniovi.es/congrespe
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***
3 - 6. júl 2008
7 - 10. máj 2008
2nd International Congress on
XIth BIENNAL EARA (European
Interpersonal Acceptance and Rejection
Association for Research on Adolescence) Rethymno, Kréta, Grécko
CONFERENCE
www.isipar08.org
Turín, Taliansko
http://www.eara2008torino.eu/
***
***

12 - 16. júl
3rd International Conference on the
Teaching of Psychology (ICTP-2008)
16 -17. máj 2008
Congress ORASI: Building Better Families St. Petersburg, Rusko
http://www.ictp-2008.spb.ru/
Porto, Portugalsko
http://orasi.pt/english/
noticiaseventos_en.html
***
13 - 17. júl 2008
***
20th Biennial ISSBD-Meeting
Würzburg, Nemecko
22 - 25. máj 2008
http://www.issbd2008.com/
20th Annual Convention, Association for
Psychological Science
***
Chicago, Illinois, USA
13 - 17. júl 2008
http://www.psychologicalscience.org/
XXVI CINP (Collegium Internationale
convention/
Neuro-Psychopharmacologicum): 50th
***
Anniversary of the CINP
Mníchov , Nemecko
12 - 14. jún 2008
Canadian Psychological Association (CPA)http://www.cinp2008.com/
Annual Convention
Halifax, Nova Scotia, Kanada
***
http://www.cpa.ca/
14 - 16. júl 2008
6th International Conference, International
***
Test Commission: The Public Face of Testing
26 - 28. jún 2008
Liverpool, Ve¾ká Británia
Second Annual Convention, Asian
http://www.intestcom.org/
Psychological Association (APsyA)
Kuala Lumpur, Malajzia http://
***
umweb.um.edu.my/apsya/
14 - 17. júl 2008
2nd International Conference on
Psychology
Athény, Grécko http://www.atiner.gr/docs/
Psychology.htm
***
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***
16-18 júl 2008
29th STAR conference, will meet in the
United Kingdom in London
www.bbk.ac.uk/psyc/star/
***
16 - 20. júl 2008
14th European Conference on Personality
Tartu, Estónsko
http://www.ecp14.ee/
***
17 - 19. júl 2008
Sixth International Conference on
Emotions and Organizational Life
EMONET VI
Fontainbleau, Francúzsko
http://www.uq.edu.au/emonet/
***
20 - 25. júl 2008
XXIX International Congress of
Psychology
Berlín, Nemecko
http://www.icp2008.de/

***
19 - 22. september 2008
Social Capital Foundation International
Conference
http://www.socialcapital-foundation.org/
conferences/2008/
***
20 - 24. november 2008
49th Psychonomic Society Annual Meeting
Chicago, Illinois, USA
http://www.psychonomic.org/meet.htm

Na Slovensku a v Èechách
21 - 22. januára 2008, Bratislava,
VII. èesko-slovenská konferencia
Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách
o èloveku Kvalitatívny výskum vo verejnom
priestore
www.adiktologie.cz
e-mail: QAK2008@gmail.com

***
27 - 31. júl 2008
XIX International Congress of the
International Association for Cross
Cultural Psychology
Bremen, Nemecko
http://www.jacobs-university.de/
iaccp2008/
***
14 - 17. august 2008
116th Annual Convention of the
American Psychological Association
Boston, Massachusetts, USA
www.apa.org/convention
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PREDSTAVUJEME
Katedra psychológie
na Filozofickej fakulte KU v Ruomberku
Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity od roku 2005 pôsobí nové pracovisko,
Katedra psychológie. Vznikla transformáciou pôvodnej Katedry pedagogiky a psychológie
a nadviazala na èinnos vyuèovania psychológie v rámci uèite¾stva akademických
a umelecko-výchovných predmetov. Postupne sa svojimi aktivitami etabluje ako
pedagogické i vedecko-výskumné pracovisko v rámci univerzity, ale i mimo nej. Medzi jej
prednosti patria predovetkým kvalitné ¾udské zdroje, ktoré sa vyznaèujú svojou
odhodlanosou rozvíja psychológiu v slubách dneného moderného èloveka, a to
v duchu najlepích humanistických tradícií, v spolupráci s domácimi i zahraniènými
partnerskými pracoviskami. Pestré vedecko-výskumné a rieite¾ské aktivity, spojené
s kvalitnou publikaènou èinnosou, vystúpenia na domácich a zahranièných
konferenciách, profesionálne i odborné èlenstvá, vedecko-výskumné zahranièné mobility,
to sú aspoò niektoré z aplikovaných nástrojov vedecko-pedagogického zboru Katedry
psychológie, ako smelo kráèa za svojou víziou  by pièkovou výskumno-vzdelávacou
intitúciou v oblasti psychológie, uznávanou doma a v zahranièí, a to na základe svojich
výsledkov dosiahnutých vo vede i vzdelávaní. Naim cie¾om je získa nové partnerstvá
na (medzi)národnej úrovni a zároveò prehlbova u existujúcu spoluprácu s domácimi a
zahraniènými pracoviskami (Èeská republika, Po¾sko, Rakúsko, Nemecko) prostredníctvom
spoloèného rieenia projektov a osobných kontaktov.
Primárna èinnos katedry spoèíva v pedagogickej oblasti, ktorá sa v rámci bakalárskeho
túdia psychológie zameriava prevane na veobecné psychologické disciplíny, základy
aplikovaných a podporných odborov. Poskytujeme vzdelanie v kurzoch odpovedajúcich
(medzi)národným tandardom, v edukaènom procese vytvárame priestor pre úèas
expertov z praxe, ponúkame tudentom alternatívne semináre v anglickom jazyku, utvárame
elektronické (interaktívne) verzie (e-learning) zo vetkých psychologických predmetov
(v rámci www.elearning.ku.sk). Pedagogická èinnos prebieha moderným spôsobom, na
vysokej úrovni, aj zásluhou kvalitnej výpoètovej a multimediálnej techniky, ktorou sa
môeme naozaj pýi. Momentálne, vïaka získaniu zahranièného grantu, zameraného na
rozvojový zámer vo vzdelávacej, výskumnej a tvorivej èinnosti katedry, sme v tádiu
zriaïovania peciálnych miestností na realizáciu sociálno-psychologických výcvikov a
psychologického laboratória.
Vedecko-výskumné nosné smery katedry vytvárajú irokú paletu zaujímavých tém:
psychodiagnostika (determinanty kolského výkonu iaka a tudenta a ich diagnostika,
úpravy a tandardizácia psychodiagnostických testov, overovanie validity a spo¾ahlivosti
modelov prijímacích skúok na vysoké koly, psychologická diagnostika predpokladov
pri výbere do rôznych profesií), psychológia morálneho vývinu (vývin morálnych úsudkov,
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morálna kompetencia, osobnostné determinanty zrelosti morálnych úsudkov, rieenie
morálnych dilem v kontexte gender problematiky, dialóg psychológie a náboenstva),
psychológia tvorivosti (identifikácia pohybovej tvorivosti a vnútornej motivácie, vývinové
aspekty tvorivosti, rozvíjanie motivácie k tvorivosti) a psychológia komunikácie
(komunikácia vo virtuálnej realite), psychológia internetu a nových médií.
V prakticko-aplikaènej oblasti Katedra psychológie sústredí svoju pozornos na
psychologické a výchovné poradenstvo zamerané na tudentov, zamestnancov fakulty
i univerzity, a v neposlednom rade má túbu poskytova i psychologické sluby klientom
z mesta Ruomberok a jeho najbliieho okolia.
Napriek èasovo krátkej existencie sa podarilo na katedre zorganizova mnoho významných
vedeckých a odborných podujatí. Tento akademický rok zaèal psychologickým odborným
seminárom s názvom Diagnostika inteligencie detí a dospievajúcich tandardizovanými
testami, vïaka ktorému sa Katedra psychológie stala miestom stretnutia významných
slovenských a èeských poradenských psychológov a pracovníkov vysokých kôl.
Odborné podujatie sme zrealizovali v spolupráci s Asociáciou poradenských psychológov
ÈR a Metodicko-výskumným kabinetom psychologického a výchovného poradenstva
a prevencie VÚDPaP v Bratislave.
Minuloroèná jeseò sa zasa niesla v znamení trojdòového psychologického seminára
s titulom Podpora komplexného vývinu detskej osobnosti (Promoting the Integral
Development of Children). tudenti mali monos vypoèu si erudované prednáky a
zúèastni sa interaktívnych workshopov pod vedením doc. Glasovej (UK, Bratislava), dr.
turmu (UK, Praha) a dr. Galvasa (UK, Praha). Katedra psychológie hostila i ïalích význaèných
hostí, z Po¾ska, Nemecka, Èeskej republiky, napr. dr. Szopiñski, dr. Plocek, dr. Prekopová a i.
Kadý akademický rok zaèína (ne)formálnym stretnutím pedagógov katedry s prvákmi
(Psychomeeting), ktorí sa stávajú naimi poslucháèmi vïaka úspenému absolvovaniu
prijímacích pohovorov  predpokladová skúka (v apríli). Predvianoèný èas patrí
tudentskej iniciatíve (Psychoparty)  neoficiálne stretnutie vyuèujúcich a tudentov
v duchu priate¾skej a rodinnej atmosféry. Nový kalendárny rok otvárame Dòom
otvorených dverí na Katedre psychológie, kedy ponúkame monos nahliadnu do naich
priestorov i do naej práce vetkým záujemcom o tudijný odbor psychológia.
S naimi aktivitami sa môete zoznámi aj na neustále aktualizovanej katedrovej webovej
stránke (v rámci  www.fphil.ku.sk).
Teíme sa z naej existencie a veríme, e svojím pôsobením prinesieme to, èo sa od
nás oèakáva. Roky budú rýchlo bea, úmerne tomu sa budú udalosti naba¾ova a my
máme neochvejnú nádej, e príde èas, ba u je tu, kedy zrazu z kukly vyletí motý¾ a Katedra
psychológie FF KU v Ruomberku (je) bude hrdá na to, kým je a aká je. Ïakujeme, e nám
v tom pomáhate.
Petra Lajèiaková, vedúca KP FF KU v Ruomberku
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INTERNETOVÉ OKIENKO
Psychológia zdravia na internete
Organizácie
http://www.ehps.net/1024/index.html
Stránka Európskej spoloènosti pre psychológiu zdravia (European Health Psychology
Society)
http://www.health-psych.org/
Divízia 38 Americkej psychologickej asociácie Health psychology
http://www.health-psychology.org.uk/
Divízia Psychológie zdravia Britskej psychologickej spoloènosti
http://www.gesundheitspsychologie.net/
sekcia Psychológie zdravia Nemeckej psychologickej spoloènosti
http://userpage.fu-berlin.de/~health/is.htm
Medzinárodná spoloènos pre výskum v oblasti psychológie zdravia (International society
of health psychology research)

Èasopisy
http://content.apa.org/journals/hea
Èasopis Health psychology - najvýznamnejí èasopis z tejto oblasti publikovaný Americkou
psychologickou asociáciou. Dostupné sú abstrakty od roku 1993 aj vybrané fplmné texty
vybraných èlánkov.
http://hpq.sagepub.com/
Journal of Health Psychology publikovaný vydavte¾stvom Sage publications. Dostupné
sú abstrakty od roku 1996
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713648133
Èasopis Health & Psychology publikovaný Európskou spoloènosou pre psychológiu
zdravia vo vydavate¾stve Taylor and Francis. Dostupné abstrakty od roku 2002 aj abstrakty
èlánkov pripravovaných do tlaèe
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http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t741771149
Health Psychology Review  nový èasopis publikovaný Európskou spoloènosou pre
psychológiu zdravia vo vydavate¾stve Taylor and Francis. Abstrakty dostupné od tohto
roku.
www.bps.org.uk/publications/jHH_1.cfm
British Journal of Health Psychology je vydávaný Britskou psychologickou spoloènosou
a na jeho stránke je odkaz k abstraktom publikovaných èlánkov od roku 1999.

Internetovské zdroje
http://www.healthpsychology.net/
Health psychology network poskytuje základné informácie o psychológii zdravia aj
o pecifických témach z tejto oblasti. Je zameraná skôr laicky, pre ¾udí so záujmom o zvyovanie
svoje kvality ivota.
http://www.vanderbilt.edu/AnS/psychology/health_psychology/healthps.HTM
Vanderbilt University Department of Psychology Health Psychology Home Page  ponúka
tudentské referáty vytvorené na pôde Vanderbilt university z oblasti psychológie zdravia.

tudijné a kariérne monosti:
http://www.wcupa.edu/_ACADEMICS/sch_cas.psy/Career_Paths/Health/Career02.htm
Stránka prezentujúcia iroké spektrum moností túdia a kariéry v oblasti psychológie
zdravia v USA  magisterské a doktorandské programy na rôznych amerických univerzitách
http://www.surrey.ac.uk/postgraduate/human/psychology/taught/healthpsych.htm
Informácie o postgraduálnom túdiu psychológie zdravia na University of Surrey, Ve¾ká
Británia
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SPOMÍNAME

Ing. dr. EMIL FRAENKEL, CSc.
1923  2007

Dòa 9. marca 2007 zomrel ná uèite¾, pán Emil Fraenkel. Pán ininier, ako sme ho vdy
nazývali, patrí do dejín èeskoslovenskej a slovenskej psychológie. O generácii, ku ktorej
patril, máme len málo informácii. Dovolím si preto v spomienke na neho obírnejie uvies
niektoré skutoènosti z jeho ivota. Zdrojom údajov je podrobný ivotopis pána ininiera,
ktorý mi láskavo poskytol pri príleitosti konania konferencie Katedry psychológie FF PU
v Preove v roku 2002.
Emil Fraenkel sa narodil v roku 1923 v Koiciach a celý ivot preil v tomto meste.
V jeho rodine bolo viacero známych osobností. Po maturite tudoval na vysokej kole
ekonomickej, no kým ju v roku 1949 ukonèil, jeho túba po poznaní a vedeckej práci ho
viedla aj na ïalie vysoké koly, najskôr v Klui (Rumunsko, odtia¾ pochádzala jeho
matka), potom v Prahe, kde tudoval filozofiu (vrátane psychológie) a jazyky. Na FF
Karlovej univerzity v Prahe, pod¾a jeho slov, najviac obdivoval Stavìla a Doleala. V Prahe
sa oboznámil aj s Èeskoslovenským ústavom práce, kde sa konali niektoré semináre.
Prvým jeho zamestnaním bola poboèka bratislavského Èeskoslovenského ústavu
práce v Koiciach, ktorej zakladate¾om a vedúcim bol psychológ dr. Jozef Koèo. Skúmal
truktúru a validitu testov a testových batérií pouívaných pri poradenstve na kolách,
resp. pri výberových konaniach pre uèòovské strediská. Na poiadanie prof. Antona
Jurovského napísal E. Fraenkel èlánok Úvod do pouitia faktorovej analýzy. ia¾, matièný
èasopis Psychologický zborník, do ktorého tento èlánok zadal, bol zastavený z dôvodov
obvinenia psychológie z pouívania metód buroáznej pavedy. Kým sa tak stalo, Ing.
E. Fraenkel v spolupráci s dr. A. Kertészovou stihol v poboèke ústavu vypracova sadu
testov na zisovanie matematických schopností iakov.
Po návrate z vojenskej sluby do Koíc si musel h¾ada nové zamestnanie, pretoe
Èeskoslovenský ústav práce bol zruený. Zaèal uèi na gymnáziu v Koiciach, kde predtým
uèil jeho otec, ktorý potom odiiel prednáa na Pedagogickú fakultu do Preova; vyuèoval
matematiku a chémiu. Tu spolupracoval s niektorými pracovníkmi UPJ a stal sa spoluautorom
viacerých vedeckých publikácií. V spoluautorstve s doc. M. Lukasziewiczom publikoval èlánok
Príspevok k farmakodynamike dinarkonu v zborníku prác LF UPJ, v Èeskoslovenskej
farmakológii prácu Hodnotenie protibolestivého úèinku liekov. Pre dr. T. Rákoiho vypracoval
metódu geometrickej analýzy pohybov dolnej èe¾uste, uitoènú pre ortodonciu; na poiadanie
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prof. J. Hympána navrhol spôsob spresnenia a sledovania niektorých patologických zmien
mozgovej komory na RTG obrazoch. Pri skúmaní reflexov spolupracoval aj s Katedrou
patologickej fyziológie. Ako externý pracovník  metodológ sa v rámci LF UPJ zapojil do
celotátneho longitudinálneho výskumu duevného vývoja vo Východoslovenských
eleziaròach v Koiciach. Medzièasom  aj pod vplyvom rozvoja kybernetiky  bolo moné
uplatòova aj v spoloèenských vedách kvantitatívne metódy, a tak aj Èeskoslovenská
psychológia uverejnila èlánok A. Stanèáka a E. Fraenkela Faktorová analýza Rorschachových
nálezov u neuróz pred a po aplikácii etylalkoholu.
V období 60. rokov 20. storoèia v Koiciach ete nepouívali samoèinné poèítaèe, rozsiahle
tatistické výpoèty pod¾a pokynov Ing. E. Fraenkela realizovala asistentka K. Kaèírová
pomocou stolnej kalkulaèky. V roku 1961 získal E. Fraenkel patent, aby mohol robi kvalitatívne
korelácie. Patent sa týkal zariadenia na automatické vyh¾adávanie koincidencie viacerých
znakov vo ve¾kom súbore, èo umonilo urýchli výpoèet koeficientov asociácie. V r. 1958
na návrh doc. J. Koèu a doc. O. Blakovièa, pracovníkov bývalého Ès. ústavu práce, bol
Ing. E. Fraenkel kooptovaný do odborných celotátnych komisií VÚP v Prahe a v Bratislave
pre výchovu k povolaniu. Mal zastáva aj funkciu experimentálneho výchovného poradcu
na kole. V tom èase nejestvovalo poradenstvo pre výber povolania na kolách, no
skúsenosti týchto experimentálnych poradcov slúili pre Ministerstvo kolstva pri
vytváraní prísluných smerníc o postavení a kvalifikácii budúcich poradcov. Táto práca
p. ininiera ve¾mi zaujala, brával iakov na exkurziu na rôzne pracoviská, aby si mohli
lepie zvola povolanie.
Získané skúsenosti mu boli uitoèné aj v ïalom zamestnaní na Psychologickej
výchovnej klinike v Koiciach, neskôr aj pri výbere témy kandidátskej dizertaènej práce.
Pedagogicko-výchovná klinika (PVK) v Koiciach bola zriadená pod¾a vzoru bratislavskej
PVK v roku 1959. Jej zakladate¾om a prvým riadite¾om bol dr. J. Hvozdík, CSc., ktorý tu
ponúkol Ing. Fraenkelovi zamestnanie. Ing. Fraenkel na klinike rozvíjal otázky profesijnej
výchovy a poradenstva, poskytoval metodologické a tatistické konzultácie, budoval
psychologické laboratórium pre vyetrovanie detí s poruchami, pre profesijné poradenstvo
a tie pre demontraèné úèely pri výuèbe na Pedagogickom intitúte. Niektoré prístroje
a pomôcky nakupovali, niektoré sami vyrábali. Pouívali napr. pamäový bubon, tzv. labilný
mostík na vyetrenie vestibulárneho aparátu a skladaèku na vyetrenie priestorovej
predstavivosti, ktoré navrhol Ing. Fraenkel. Ïalie prístroje boli napr. plethysmograf, èíselný
tvorec, tremometer a ergometrický bicykel. Ing. Fraenkel vypracoval nomenklatúru vetkých
psychologických diagnóz, èo zjednoduilo prácu s nimi a zároveò bolo moné robi tatistické
analýzy etiológie akostí. Mnohé z týchto analýz pomohli prof. Jánovi Hvozdíkovi pri písaní
jeho knihy  známeho hlavného diela kolskej psychológie  Psychologický rozbor kolských
neúspechov iakov, ktorá vyla v roku 1970. Ing. Fraenkel publikoval viacero èlánkov,
napr. informaènú broúrka pre výchovných poradcov a uèite¾ov ZD s názvom K otázkam
vo¾by povolania mládee, 1963; príspevok k metodike vyetrovania pamäti Pamäová
skúka ako prostriedok pri získavaní informácií o truktúre osobnosti (zborník PF UPJ,
1964); K otázkam vo¾by povolania mládee a K otázkam rozvoja technických záujmov
dievèat (v èasopise Jednotná kola, 1979). Spolu s J. Molèákom uverejnili èlánok
Ekonomický význam profesionálneho poradenstva (Spravodaj, 1968/69).
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Neskôr Ing. Fraenkel zaèal pracova na Vysokej kole technickej. Spoèiatku na
polovièný úväzok skúmal vysokú tudijnú úmrtnos v 1. roèníku, neskôr na plný úväzok
prednáal psychológiu práce a techniku duevnej práce.
Keï na Katedru psychológie FF UPJ v Koiciach prila ponuka z bratislavského
výskumného ústavu VÚDPaP zapoji sa do celotátneho vedeckého výskumu, Ing.
Fraenkel, ktorý na katedre pôsobil externe od jej zaloenia v roku 1968, si vybral tému
Výskum záujmov mládee. Koordinátorom úlohy bol prof. Anton Jurovský. Ing. Fraenkel
po hlbích túdiách problematiky vytvoril a overoval pre úèely tohto výskumu mohutný
280 polokový dotazník. Otázky sa týkali ob¾úbenosti, resp. odmietania èinností, ktoré
mladí ¾udia poznajú zo ivota, a ktoré sú zároveò súèasou rôznych pracovných aktivít
u dospelých.
Prof. A. Jurovský, spokojný s vnútornou truktúrou dotazníka, rozíril tému výskumu
na Metodiku sociálno-psychologického výskumu mládee (1967). Ing. Fraenkel zaèal
overova úèinnos svojho dotazníka v pedagogickej praxi. Porovnával záujmy a postoje
k èinnostiam u reprezentatívnych skupín uèòov a uèníc, tudentov a tudentiek v 31
kálach dotazníka: rozdiely boli vysoko signifikantné. Uskutoènil viaceré faktorové
analýzy. Závereèná správa tátneho výskumu bola ve¾mi úspená. Po rozírení teoretickej
èasti a vekových kategórií iakov ju neskôr predloil ako svoju dizertáciu (Kandidátska
dizertaèná práca FF UPJ v Koiciach, 1983).
Po obhajobe výskumnej úlohy nastúpil v r. 1972 Ing. E. Fraenkel na pozvanie vedúceho
katedry, prof. J. Hvozdíka na Katedru psychológie FF UPJ v Koiciach ako interný
pracovník. Vetci zainteresovaní, ktorí u poznali Koický dotazník odporuèili, e ho
treba pouíva aj v praxi, Ing. Fraenkel sa preto sústredil na ïalie validizácie aj s pomocou
estnástich diplomantov a diplomantiek. Vytvoril ïalí peciálny anamnestický dotazník
 Koický dotazník II, ktorým rozíril pouite¾nos prvého dotazníka.
Z výsledkov výskumnej úlohy pripravil viacero publikácií. V zborníku Filozofickej
fakulty UPJ Psychologica vyiel jeho èlánok K problematike skúmania postojových
truktúr v oblasti pracovných a medzi¾udských aktivít. Prispel èlánkom Monosti pouitie
Koického dotazníka v psychologickej praxi do praktickej príruèky Ústavu ekonomiky
a organizácie stavebníctva v Bratislava Metódy a skúsenosti pre vyuívanie psychológie
v stavebníctve (1979). O niektorých svojich výpoètových skúsenostiach  v súvislosti
s faktorovými analýzami  uverejnil èlánok Variants of the Varimax rotation method
v Biometrical Journal (Academia Verlag, Berlin, 1984, è. 7).
Na katedre psychológie Ing. E. Fraenkel prednáal celkom es disciplín: tatistiku,
metodológiu, diagnostiku, psychológiu práce, psychológiu túdia, veobecnú
psychológiu. Odbornú literatúru èítal v siedmych jazykoch. Bol ve¾mi vyh¾adávaným
poradcom vo vetkých metodologických a tatistických otázkach. Na poiadanie prof. J.
Hvozdíka a dr. M. Zelinu vypracoval metodický list Poznámky k výberu tatistických
metód pre kontrolu úèinnosti výcvikových programov (na pomoc rieite¾ov úlohy REZ
MIV). V zborníku OPPP a KPPP v Koiciach v spolupráci s dr. V. Nevrlou uverejnil èlánok
K problematike metodiky prieskumov v podmienkach OPPP.
Na V. zjazde Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV v r.1978 s dr. Z. Jaovou
a doc. A. Stanèákom mali referát na tému Význam Q analýzy v diferenciálnej diagnostike
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pomocou MMPI. Na konferencii o výchove k práci a k vo¾be povolania v r. 1985 mal
príspevok, v ktorom zdôrazòoval podstatný význam prognózovania z h¾adiska
profesionálnej výchovy. Prispel aj èlánkom spolu s dr. Z. Jaovou a doc. A. Stanèákom na
medzinárodný jubilejný kongres psychológie v Lipsku, ktorý sa konal v roku 1980 (Suicidal
types according the method MMPI).
Na katedre psychológie v Koiciach uèil do roku 1984. Po presahovaní katedry
psychológie do Preova uèil na nej ete tyri roky. V roku 1988 odiiel do dôchodku, ïalej
vak pracoval a rozmý¾al o dokonalejom rozvinutí tém, ktoré ho zaujímali celý ivot.
Ing. E. Fraenkel publikoval 44 vedeckých a odborných publikácií, 18 krát vystúpil na
konferenciách a vedeckých seminároch. Na dobu a prostredie, v ktorom il, je to ojedinelý
poèin. V oblasti informaèných spôsobilostí pán ininier predbehol svoju dobu  som
presvedèená, e keby mal k dispozícii súèasné technické monosti, svojou prácou by
prerazil a bol známy v ove¾a irom okruhu. K tomu treba uvies, e vetko, èo pán ininier
urobil a napísal, viackrát a dlhú dobu overoval a precizoval. Za kadým výsledkom si stál.
Známa bola nielen jeho vedecká korektnos, ale aj jeho korektnos voèi ¾uïom v kadom
postavení.
Pán ininier bol na katedre psychológie ve¾mi výraznou postavou. Medzi tudentmi
a tudentkami bol ve¾mi populárny a ob¾úbený pre svoj láskavý, suchý humor a pokojný,
vecný, vyrovnaný prístup. Dokázal sa povznies nad mnohé drobnosti a nepríjemnosti
kadodenného ivota, bral ich do úvahy len nato¾ko, aby mu ostal èas na veci, ktoré ho
skutoène zaujímali. Keïe ako kadý rodený bádate¾ bol zvedavý a håbavý, videl
zaujímavosti hodné skúmania vade, kde sa práve nachádzal.
Psychológia nielen na východnom Slovensku ve¾a získala jeho pôsobením v tejto
vede, tým, e svoje èisté, logické a technické myslenie vedel aplikova na psychologické
problémy ¾udí. Ani neprekvapilo, e si udral svoj typický bádate¾ský prístup a svoje
zaujaté a pritom neskreslené myslenie a do neskorého veku. Za seba môem poveda, e
a keï sme sa stali uèite¾mi a uèite¾kami, dokázali sme v plnej miere oceni to, èo pre nás
p. ininier Fraenkel v tudentských rokoch znamenal, a èo nám dal.
Viera Baèová
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BLAHO•ELÁME
Jubilujúci kolegovia v druhom polroku 2007 (v abecednom poradí bez titulov):
BROÍKOVÁ MÁRIA
FABIÁN DUAN
HABIÒAKOVÁ ERIKA
HALMIOVÁ O¼GAvá
HANZELYOVÁ EVA
HARING VOJTECH
HLAVENKA VLADIMÍR
JARIABKOVÁ KATARÍNA
JOZAF MILAN
JURÁOVÁ MILOSLAVA
KOLLÁRIK KAROL
KOLLÁROVITSOVÁ VIERA
KONTROVÁ MARTA
KOPÈÍKOVÁ BOENA
KOIAK MILAN
KRAMER RADIMÍR
KUSÁ DANIELA
LAZNIBATOVÁ JOLANA
LUPTÁKOVÁ MARGITA
MACHALOVÁ MÁRIA
MAJEROVÁ MARGITA
MALINA ANTON
MARALOVÁ LIBUA
MEDO MIROSLAV
MLYNÁROVÁ BOENA
NEVRLÁ VIERA
NULASSYOVÁ MARTA
OVEÈKOVÁ JANA
PAKOVIÈOVÁ SOÒA
RAPO IVAN
RICHTEROVÁ JANA
ROSOVÁ VIERA
SABOL LADISLAV
SARMÁNY SCHULLER IVAN
SKORODENSKÝ MIROSLAV
SLÁVIK MILAN
STANISLAVOVÁ TEFÁNIA
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STRÍ•ENEC MICHAL
ŠIMKOVÁ NAÏA
ŠIMOVÁ EVA
VIDOVÁ MÁRIA
VOLLEKOVÁ ELEONÓRA
VRANOVÁ ZUZANA
ZENTKOVÁ ANNA
DIÒÁK JAROSLAV

OZNAMY
Noví èlenovia Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV
Na zasadnutiach výboru SPS pri SAV od apríla 2007 do septembra 2007 boli do SPS pri
SAV prijatí títo noví èlenovia:
Mimoriadni èlenovia:
Dana Dunková
Silvia Chválová
Jarmila Mejía
Marta Somogyová
Jana Zbonková
Mgr. Ing. Eva Nábìlková
Lenka Svetlíková,
PhDr. Jindra Remiaová
Riadni èlenovia:
PhDr. Nadeda Feketeová
Lucia Paková, PhD.
PhDr. Blaena Ghillányová
PhDr. Lýdia Mikolciová, PhD.
Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.
Mgr. Viera Mocsonokyová
PhDr. Jana Benedikovièová
Mgr. Nina Letková
Mgr. Ondrej Kolesár
Mgr. O¾ga Dianiková

Informácia o vo¾nej pozícii PhD tudenta
P. J. afárik University in Koice together with University of Groningen, The
Netherlands in frame of Koice Institute for Society and Health offers a four-year PhD
positions. The projects are focusing on international comparison of health and health
related behaviour and its determinants (Austria, Czech Republic, Slovakia).
The PhD student should have a completed university education (Master) in psychology
or sociology, interest in field of health psychology (medical sociology, public health), interest
in and ability for empirical research in the frame of international co-operation, English
language skills, and computer literacy.
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The PhD study will consist of six articles in international peer reviewed journals. The
articles, together with an Introduction and a Discussion will form the Dissertation. The
PhD-study will be defended at the University of Groningen, the Netherlands. PhD student
will be full-time appointed at the Department of Educational Psychology and Health
Psychology, Faculty of Arts, P.J. afárik University, Koice, Slovakia.
Motivation Letter and Curriculum Vitae should be submitted in English as soon as
possible to: geckova@upjs.sk Selected candidates will be called for an interview.
Contact
Andrea Madarasova Geckova, PhD.
Kosice Institute of Society and Health
Faculty of Arts, P.J. afárik University
tel: 055-234 21 34
e-mail: geckova@upjs.sk

Upozornenie pre mimoriadnych èlenov SPS - tudentov
Slovenská psychologické spoloènos prijíma medzi svojich tzv. mimoriadnych èlenov
kadoroène aj viacerých tudentov psychológie. Takýto mimoriadni èlenovia, po ukonèení
svojho vysokokolského túdia, by mali by preregistrovaní za riadnych èlenov SPS.
Samotnú skutoènos, e mimoriadny èlen SPS - tudent svoje túdium ukonèil vak
nemáme monos sledova, preto potrebujeme, aby nám to oznámil sám kadý absolvent
vysokokolského túdia, samozrejme ak si chce aj po skonèení vysokokolského túdia
udra svoje èlenstvo v SPS, teraz u ako riadny èlen.
Prosíme preto vetkých naich mimoriadnych èlenov - tudentov, aby nám pomohli
tento problém bezproblémovo riei tak, e po ukonèení túdia sa s nami spoja, najlepie
prostredníctvom mailu (czako@fphil.uniba.sk) a jednoducho poiadajú o preregistrovanie
za riadneho èlena SPS. V tejto spojitosti upozoròujeme, e riadni èlenovia SPS majú roèný
èlenský poplatok 250 Sk (namiesto doterajieho roèného èlenského poplatku tudentov
100 Sk). Navrhujeme aj zjednoduený postup - uhraïte bankovým prevodom na ná úèet
v banke è. 0110805440/0900 250 Sk, uveïte meno platite¾a a my vás následne preregistrujeme
za riadnych èlenov SPS.
M. Czako, hospodár SPS

20%-ná z¾ava pri nákupe kníh
Od 1.12.2007 majú èlenovia vedeckých spoloèností organizovaných pri SAV (patrí k
nim aj Slovenská psychologická spoloènos) 20%-nú z¾avu pri nákupe odbornej literatúty
v knihkupectvách vydavate¾stva VEDA (akcia platí iba pre tituly vydané vydavate¾stvom
VEDA). Pri kúpe kníh sa treba preukáza ústrikom o úhrade èlenského poplatku v roku
2007.
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DO KNINICE
& & &
Yoram Yovell: Nepøítel v mém pokoji a jiné pøíbìhy z psychoterapie.
Praha: Portál, 2005, s. 382.
Významný psychoanalytik Yoram Yovell pripravil súbor príbehov, v ktorých ako hlavní
aktéri vystupujú klient a terapeut. Kniha je písaná pre èitate¾ov so záujmom o beletristické
spracovanie príbehov o psychoterapii, ale bude prínosom i pre odborníkov z odboru
psychológie a psychoterapie, keïe prináa aj mnoho odborných informácií. Slovami autora:
Nechtìl jsem napsat ádné teoretické pojednání, nýbr knihu o lidech  o svých pacientech
a o sobì. Pøibliuji v ní ivotní pøíbìhy a vnitøní svìt svých pacientù, nae rozhovory a své
reakce na nì a do toho vplétám teoretické vysvìtlení jednotlivých pøípadù.
Autor, ktorý je v súèasnej dobe riadite¾om traumatologického centra na Haifa University
a docentom na Hebrew University Hadassah Medical School v Jeruzaleme, vytudoval
medicínu v Jeruzaleme, získal doktorát z neurobiológie a psychiatrickú prax absolvoval v New
Yorku. Na Columbijskej univerzite získal diplom psychoanalytika a v súèasnosti pôsobí v Izraeli
prevane ako psychoterapeut.
írka jeho vzdelania sa prejavila v komplexnosti spracovania tejto publikácie. Ako
hovorí autor, kniha sa pribliuje k ¾udskej dui z troch rôznych h¾adísk: z poh¾adu psychológa,
psychiatra a vedca, zaoberajúceho sa výskumom mozgu. Na základe týchto h¾adísk je èlenená
do troch väèích kapitol a v kadej z nich sú predkladané najnovie poznatky z daného
odboru.
Prvá èas  psychologická  sa týka predovetkým lieèby fóbií a posttraumatických porúch,
ale aj otázok zmyslu ivota.
Psychiatrická èas sa  okrem iného  týka porúch príjmu potravy, depresií, hraniènej
poruchy osobnosti a schizofrénie.
V tretej èasti poukazuje napr. aj na nièivé dôsledky sexuálneho zneuívania detí
z poh¾adu výskumu mozgu.
Kniha Y. Yovella je ve¾mi ètivá uèebnica psychoterapie, nedá sa presta uprostred
rozèítanej kapitolky, dynamický dej vás nabáda pokraèova. Príbehy sa èítajú ¾ahko,
keïe miestami ide takmer o detektívne zápletky a autor pouíva ve¾mi zrozumite¾ný jazyk
okorenený humorom a nadh¾adom (prísloveène idovským). Kniha skutoène môe
apirova na oslovenie irokej verejnosti, a pritom niè nestráca na odbornosti - odborný
text je písaný ako poznámka pod èiarou, ktorú èitate¾ môe vynecha.
Za ve¾ké pozitívum pokladám autorove komentáre oh¾adom rôznych mýtov v psychoterapii i medicíne. Tie vnímanie tejto doby a fungovania èloveka v tomto svete, jeho vplyvu
na psychiku, vzahy a pod., èím èitate¾ získava kontext nevyhnutný na hlbie pochopenie.
Autor, ako psychoanalytik, prezentuje mnostvo pozitív, ktoré psychoanalýza nesporne
priniesla, a to: význam nevedomia, analýzu snov, poukázanie na súvislosti medzi záitkami
z detstva a súèasnosou  celkove skôr odstraòovanie príèin ne symptómov, èo mi je
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osobne sympatické. Ale predsa len sa dá ís aj inou cestou, mono skratkou 
nezaobera sa nato¾ko prekákami, ako skôr motiváciou k ich preskoèeniu. Efekt môe
by ten istý, ale pravdepodobnos uetrenia èasu i peòazí klienta je dos vysoká...
V tomto oh¾ade mi chýbali názory aj iných terapeutických kôl k jednotlivým
prípadom, autor uvádza len dve - tri (tradièná psychológia, pod ktorou rozumie vetky
psychoanalytické metódy, kognitívno  behaviorálna terapia a tzv. biochemická cesta,
èo je vlastne medikamentózna lieèba). Oèakávala by som - keïe ide o knihu pre iroký
okruh ¾udí, resp. uèebnicu psychoterapie a dokonca autor uvádza prípad straty zmyslu
ivota  e ponúkne minimálne jeden poh¾ad aj z oblasti existenciálnej analýzy, resp.
logoterapie, ktorá je dnes u pomerne rozírená, a to aj v Spojených tátoch.
Na záver vak jednoznaèné odporúèanie - oplatí sa preèíta. Èi u v èase hladu po
odborných informáciách, alebo z túby po oddychu - také obohacujúce dva v jednom som
u dávno neèítala.
Jana Kunová

& & &
Peter Halama, Lucia Adamovová, Mária Hatoková, Michal Stríenec:
Religiozita, spiritualita a osobnos. Vybrané kapitoly z psychológie
náboenstva. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2006, s.
165.
Publikácia nadväzuje na dve doteraz vydané monografie M. Stríenca z oblasti
psychológie náboenstva, avak na rozdiel od nich nejde do írky, ale do håbky vybraných
pecifických oblastí, ktoré autori skúmali v rámci rieenia grantovej úlohy zameranej na
interakcie osobnosti a vybraných prejavov religiozity a spirituality.
Zaèiatok i koniec publikácie patrí príspevkom M. Stríenca. Prvý mapuje názory
popredných psychológov na vzah medzi osobnosou a religiozitou/spiritualitou.
Závereèný podáva preh¾ad niektorých u nás dostupných zahranièných mier religiozity
a spirituality.
P. Halama vo svojom príspevku o Osobnostných aspektoch náboenskej konverzie
rozoberá psychologické prístupy a výskumné zistenia v tejto problematike. Napriek súhrnu
viacerých teórií je príspevok ve¾mi ètivý a zrozumite¾ný, urèite aj vïaka viacerým
konkrétnym príkladom konverzií známych osobností, ako napr. psychoanalytika
a neskorieho jezuitu I. Leppa, èi sv. Augustína.
Náboenský fundamentalizmus z poh¾adu osobnostných a kognitívnych charakteristík
je predmetom výskumného záujmu L. Adamovovej, ktorá sa vo svojom príspevku pokúa
da odpovede na otázky, èi existujú kognitívno - osobnostné rozdiely medzi kresanskými
fundamentalistami a progresívcami, èi sú fundamentalisti spokojnejí so svojím ivotom
ako progresívni, a tie sa snaí prinies poznatky o monom vzahu fundamentalizmu
s nízkym alebo vysokým záujmom o kultúrno-politické dianie v krajine. Vo svojom
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príspevku autorka venuje priestor aj takým otázkam ako: Sú fundamentalisti agresívni?
Sú rigidní a konzervatívni? Celkove ide o ve¾mi aktuálne a cenné zistenia.
M. Hatoková predkladá ve¾mi komplexný príspevok o osobnom koncepte Boha, ktorý
svojím jazykom a truktúrou môe apirova na oslovenie nielen vedeckej verejnosti.
Autorka zasadzuje koncept Boha do irieho kontextu religiozity, prechádza rozpornými
predstavami o Bohu, cez psychologické súvislosti a po súèasný socio -kultúrny kontext
konceptu Boha na Slovensku a aktuálne výskumné zistenia.
Jednotlivé príspevky sú podrobne èlenené na kapitoly a podkapitoly, èo umocòuje ich
preh¾adnos a zabezpeèuje ¾ahkú orientáciu v texte. Toto èlenenie vak chýba v obsahu
publikácie (tam sú len hlavné názvy príspevkov), a tak je obsah málo výpovedný.
Celkove predstavuje táto publikácia ve¾mi kvalitný tudijný materiál, ktorý urèite ocenia
hlavne tudenti pre jeho jasnos, preh¾adnos a systematické spracovanie. Obohatením je aj
pre vetkých, ktorým je oblas psychológie náboenstva blízka  èi u výskumne, alebo do
ivota. Osobne som za òu autorom ve¾mi vïaèná, je pre mòa inpiráciou!
Jana Kunová

& & &
Gustáv Dianika: Sociálna psychológia a právnik. Trnava, Typi
universitatis tyrnaviensis, vydavate¾stvo Trnavskej univerzity v
Trnave, 2006. 184 s. ISBN 978-80-8082-112-8
Monografia je výborne spracovaným uèebným textom, ktorý autor napísal
predovetkým pre tudentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prièom
vychádzal zo esroèných skúseností nadobudnutých vo výuèbe sociálnej psychológie
u týchto poslucháèov. Sociálna psychológia je nosnou základnou a súèasne aplikovanou
psychologickou disciplínou oprávnene tvoriacou pevnú súèas uèebných plánov nielen
právnických fakúlt, ale takmer vetkých vysokokolských tudijných odborov, zameraných
na také formy túdia, ktoré súvisia so sociálnym systémom, interakciou èloveka a spoloènosti.
Tento vysokokolský uèebný text vytlaèila Veda, vydavate¾stvo Slovenskej akadémie vied
a po stránke obsahovej aj formálnej napåòa kritériá uèebníc pre vysokokolákov. Cennou
devízou obsahového zamerania práce je zoh¾adnenie úrovne poznatkov maturantov zo
sociálnej psychológie s cie¾om aktuálne korigova obsah a metodiku výuèby sociálnej
psychológie v prvom roèníku túdia práva.
Vychádzajúc z praxe, autor rozèlenil uèebný text okrem úvodu do tyroch kapitol: 1. Úvod
do sociálnej psychológie, 2. Osobnos a sociálna psychológia, 3. Sociálne skupiny a právnik,
4. Sociálna interakcia a právnik. Kadá z nich obsahuje okrem dvoch a troch podkapitol,
èlenených na tri a es podèastí aj slovník najdôleitejích pojmov a bibliografické odkazy
na citovanú literatúru k danému problémovému okruhu. Prácu dopåòa devä anotácií
uèebníc z danej problematiky, tyri prílohy k praktickým aktivitám obsiahnutých
v jednotlivých okruhoch uèebného textu a anglický súhrn.
Úvod monografie informuje èitate¾a o zámeroch autora pri písaní uèebného textu,
jeho truktúre, ïalej literatúre, ktorá sa stala inpiráciou i východiskom obsahového
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zamerania práce a konèí poïakovaním odborným recenzentom, spolupracovníkom
a rodinným prísluníkom, ktorí boli autorovi oporou pri tvorbe textu. U z názvu prvej
kapitoly Úvod do sociálnej psychológie je zrejmá orientácia na uvedenie èitate¾a najskôr
do problematiky postavenia sociálnej psychológie v systéme spoloèenských vied, potom
do vymedzenia a definovania sociálnej psychológie, jej predmetu a metód. Vhodnou
súèasou prvej kapitoly je zaradenie tretej podkapitoly Právnik ako tvor spoloèenský,
s cie¾om napomôc poslucháèom hlbie preniknú do charakteristiky socializácie a foriem
sociálneho uèenia, ako aj získa základné poznatky pre efektívne formovanie postojov
v právnej praxi. Druhá kapitola Osobnos a sociálna psychológia pozostáva z troch
podkapitol. Prvá prispieva k pochopeniu aké miesto zastáva psychológia osobnosti
v systéme psychologických vied a v èom je dôleité jej prepojenie s poznatkovým
systémom sociálnej psychológie. V druhej podkapitole nahliada autor na osobnos ako
biopsychosociálny produkt s vyústením do sociálnopsychologickej charakteristiky
osobnosti právnika. Tretia podkapitola prezentuje vlastnosti právnika ako profesionála,
prièom zoh¾adòuje vplyv sociálnopsychologických javov pre budúcnos, so zdôraznením
osobitostí správania právnika v záaových situáciách. Zúroèené poznatky a skúsenosti
z rozsiahlej pedagogickej a bohatej sociálnopsychologickej praktickej èinnosti tvoria
nosné èasti aj ïalích dvoch kapitol, ktoré vrátane prvých dvoch kapitol povaujem za
metodicky precízne spracované. Centrom pozornosti tretej kapitoly Sociálne skupiny a
právnik je problematika vymedzenia, rozdelenia a charakterizovania skupín v sociálnej
psychológii (1. podkapitola) a problematika vedenia ¾udí v skupinách (2. podkapitola).
Vo tvrtej kapitole Sociálna interakcia a právnik autor poskytuje èitate¾ovi v troch
podkapitolách systematický preh¾ad o podstate a rozvoji sociálnej percepcie, sociálnej
komunikácie a sociálnom správaní. Cie¾om je osvoji si a hlbie pochopi problematiku
sociálnej interakcie v týchto troch navzájom súvisiacich okruhoch.
Prednosou tohto vysokokolského uèebného textu, ktorý povaujem za ve¾mi
zaujímavý a podnetný, je jeho kreatívne obsahové a formálne spracovanie, ve¾a príkladov,
obrázkov, tabuliek, úloh v kadej kapitole.
Autor monografie svojím erudovaným a súèasne zrozumite¾ným uèebným textom úspene
poskytuje èitate¾ovi obraz o základných teoretických východiskách sociálnej psychológie
a tie monostiach je praktického vyuitia v právnickej profesii. Prínosom je akcentovanie
moných aplikácií sociálnopsychologických poznatkov jednak u poslucháèov práva,
v priebehu ich túdia, a jednak u absolventov tohto túdia, v právnickej praxi. Spracovaním
uvedenej problematiky autor spreh¾adnil tie okruhy, ktoré vhodne dopåòajú poèetné
uèebnice sociálnej psychológie. Monografia prof. PhDr. Gustáva Dianiku, CSc. Sociálna
psychológia a právnik je výsledkom èasovo rozsiahlych pedagogických i praktických
aplikaèných aktivít. Odporúèam ju do pozornosti nielen poslucháèom práva a právnikom
v praxi, ale aj ïalím odborníkom, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku. Domnievam sa,
e obsah tohto uèebného textu môe by zaujímavý aj pre tých ¾udí z iných profesií,
ktorých povolanie a poslanie si vyaduje profesionálnu prácu s ¾uïmi na rôznych
úrovniach spoloèenskej praxe.
Mária Bratská
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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.

PSYCHOFÓRUM
2/2007
Psychofórum je bulletinom
Slovenskej psychologickej
spoloènosti pri Slovenskej
akadémii vied. Informuje
èitate¾ov o aktuálnych námetoch
a udalostiach z profesného ivota
psychologickej obce. Je zasielané
bezplatne dvakrát roène tým
èlenom SPS, ktorí zaplatili
èlenský príspevok.

*****

Redakcia a administrácia :
Psychofórum vydáva Hlavný
výbor SPS pri SAV.
Èíslo 2/2007 bolo financované z
èlenských príspevkov SPS.
Redakèná rada: HV SPS
Distribúcia: SPS
Tlaè: PELIKÁN, s.r.o.,
StaráGala, Holice

 Podmienkou prijatia za èlena je podanie písomnej
prihláky, ktorej súèasou je odporúèanie dvoch
*****
riadnych èlenov SPS. Kadý èlen SPS je povinný Adresa:
dodriava profesijnú etiku a dba na hodnotu ¾ud- PSYCHOFÓRUM,Slovenská
psychologická spoloènos pri SAV,
ského bytia.

Adresa:
SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ
SPOLOÈNOS pri SAV
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9
813 64 Bratislava
Slovenská republika
Tel: 02/5477 5625
Fax: 02/5477 5584
e-mail: sps@savba.sk
http://www.psychologia.sav.sk/sps
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ÚEP SAV, Dúbravská cesta 9,
813 64 Bratislava, SR
E-mail: sps@savba.sk, alebo
peter.halama@savba.sk

*****

Príspevky posielajte na diskete
(formát word, rtf ), písomne
vytlaèeným textom, alebo
elektronickou potou.

*****

Uzávierka budúceho èísla:
30. marec 2008

*****

Príspevky v bulletine nemusia
vyjadrova názory èlenov
redakènej rady.
Za odbornú a jazykovú stránku
zodpovedajú autori príspevkov.
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