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NAMIESTO ÚVODNÍKA ...
Váené kolegyne a kolegovia,
pravdepodobne si viacerí z Vás vimli, e Vám jedno èíslo ob¾úbeného Psychofóra
(2/2009) chýba, nevediac preèo. Pokúsim sa ozrejmi a vysvetli situáciu oh¾adom
tohto nedostatku.
V rámci úspeného podujatia 27. Psychologických dní, ktoré sme organizovali na
jeseò 2009 sa uskutoènilo i Valné zhromadenie èlenov SPS pri SAV. Na VZ boli do
nového Výboru SPS pri SAV riadne zvolení títo èlenovia SPS:
Ivan Sarmány-Schuller - predseda, Mária Bratská - podpredsedníèka, Matej Czako hospodár, Michal Èereník, Eva Farkaová, Stanislav Hvozdík, Jolana Laznibatová,
Radoslav Masaryk, Róbert Oberta, Vladimír Salbot, ¼ubomíra Stanková. Za revízora
bol zvolený tefan Grajcár. Redakènú radu Psychofóra tvoria tí èlenovia Výboru SPS,
ktorí sa podie¾ajú na zostavovaní a korektúrach konkrétneho èísla. Funkciou výkonného
redaktora bol poverený kolega Róbert Oberta. Po celkom úspenom tarte dolo k
nepredvídaným komplikáciám, kolegovi Obertovi vykradli auto a odili nám vlastne
skoro vetky podklady pre èíslo 2/2009, niektoré sa nám podarilo nahradi, niektoré
vak odili pravdepodobne navdy. Nepríjemnou skutoènosou je aj to, e kolega Oberta
sa úplne odmlèal, dosia¾ nereagoval na viaceré výzvy a prosby, aby dodal aspoò èas
materiálov. Predpokladám vak, e ide o doèasný stav a informácie na stránkach
Psychofóra budú sa pravidelne objavova tak, ako sme si za ostatné roky zvykli. Vzniknutú
situáciu rieil Výbor SPS tým, e poveril zostavovaním jednotlivých èísel Psychofóra,
ako i následnou distribúciou kolegu Maa Czaku, ktorému budú operatívne pomáha
operatívne urèení, ïalí èlenovia výboru SPS.
Aktivity výboru SPS sa zaèínajú teda nanovo, aj keï pochopite¾ne nadväzne na
predchádzajúcu èinnos SPS pri SAV. Pri tejto príleitosti Vás, vetky kolegyne i kolegov,
iadam o spoluprácu, bez ktorej by vydávanie Psychofóra bolo ochudobnené. Ide
predovetkým o informácie o pripravovaných akciách. Tie, ktoré plánujete a o nich
viete minimálne pol roka, rok dopredu, poskytnite informáciu aj ostatným kolegyniam
a kolegom, urèite viacerí radi prídu. Nae predchádzajúce pokusy o kreovanie niektorých
pravidelných rubrík (napr. metodologické okienko a iné..) neboli vdy úspené, naïalej
vak budeme predstavova jednotlivé psychologické pracoviská na Slovensku. Ïalou
významnou zmenou je nový názov rubriky o nových knihách do naej kninice, ktorý
znie Recenzie nových kníh.
V texte Psychofóra môete nájs i Správu o èinnosti Výboru a celej naej SPS za
uplynulé obdobie, teda od roku 2005.
Budeme radi, ak nám zachováte priazeò, výmena informácií a skúseností je viac ako
iaduca, my sa budeme snai by na pulze dòa, prináa vdy nieèo nové, podnetné èi
kritické alebo ak treba i konfrontaèné....
Prajem vetkým èlenom SPS pri SAV ve¾a zdravia, úspechov a stálu chu stretáva
sa nielen na stránkach Psychofóra.
Ivan Sarmány-Schuller
Predseda SPS pri SAV
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27. Psychologické dni a Valné zhromadenie èlenov SPS pri SAV
V dòoch 9.  11. 9. 2009 sa stretli psychológovia na troch dôleitých, na seba
nadväzujúcich akciách, v príjemnom a pohostinnom prostredí Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Dvom, v názve predoslaným podujatiam, predchádzal v stredu 9. 9. 209, v èase od
9,00  12,00 metodologický seminár. Doc. PhDr. M. Bratská, CSc. po jeho otvorení
privítala poèetné zastúpenie prítomných doktorandov, tudentov a záujemcov z radov
psychológov z praxe i vzdelávacích intitúcií. Potom predstavila prednáajúcich. Prof.
PhDr. V. Baèová, DrSc. v zaujímavej prednáke oboznámila prítomných s kritériami
kvality psychologického výskumu. Doc. PhDr. L. Timu¾ák, PhD. vo svojom podnetnom
vystúpení informoval úèastníkov o problémoch skúmania psychologickej intervencie,
prièom vychádzal predovetkým z praktických skúseností nadobudnutých poèas svojho
pracovného pobytu v Írsku. Po pomerne bohatej diskusii, na záver metodologického
seminára sa moderátorka poïakovala prednáajúcim i diskutujúcim úèastníkom a pozvala
vetkých prítomných na bezprostredne nasledujúce Psychologické dni a Valné
zhromadenie èlenov SPS pri SAV.
U o 13,00 h, v ten istý deò, plynule nadviazali na metodologický seminár svojím
programom 27. Psychologické dni, s obsahovým zameraním na tému: Premeny
psychológie v európskom priestore. Tohtoroèný odborný program bol venovaný
ivotnému jubileu prof. PhDr. D. Kováèa, DrSc.
U tradiène sa na Psychologických dòoch (ïalej PD), ktoré kadoroène organizujú
Slovenská psychologická spoloènos pri SAV a Èeskomoravská psychologická
spoloènos, zúèastnilo ve¾a psychológov. Tohtoroèná úèas bola rekordná, 216
prítomných úèastníkov, z toho 64 neèlenov SPS a ÈMPS. Organizátorov taktie ve¾mi
poteila prítomnos 41 tudentov a 8 dôchodcov.
Po otvorení PD doc. PhDr. I. Sarmány-Schullerom, CSc. sa ujali slova predsedovia
SPS pri SAV a ÈMPS a po nich prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., dekan Fakulty
sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý v struènosti
priblíil vedeckú, odbornú a pedagogickú èinnos hostite¾skej fakulty.
Rokovanie pokraèovalo v pléne v dvoch po sebe nasledujúcich blokoch, venovaných
najskôr etike psychologického výskumu a praxe (4 vyiadané referáty)a potom
problematike vzdelávania v psychológii (10 príspevkov). Ve¾kému záujmu prítomných
sa teila vyiadaná prednáka prof. PhDr. D. Kováèa, DrSc., ktorá odznela v pléne, v
èase od 17,15  17,45 h. Po nej pokraèovali rokovania a do 19,15 h v troch paralelných
sekciách. Prvá sekcia sa venovala veobecnej psychológii a metodológii, druhá novým
trendom v psychológii náboenstva a tretia sekcia psychológii v kole a vo vzdelávaní.
K jednotlivým vystúpeniam odzneli viaceré diskusné príspevky.
Vo tvrtok (10. 9. 2009) od 9,00  10,30 h predniesli svoje príspevky aktívni
úèastníci v troch paralelných sekciách. Upriamili pozornos na problematiku klinickej
psychológie a psychológie zdravia, ïalej na sociálnu psychológiu a osobnos, a druhú
èas problematiky psychológie v kole a vo vzdelávaní.
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Valné zhromadenie èlenov SPS pri SAV
Dòa 10. 9. 2009, v èase od 11,00  13,00 h sa uskutoènilo Valné zhromadenie
èlenov SPS pri SAV. Otvorila ho podpredsedníèka výboru Mária Bratská. Privítala 65
prítomných èlenov SPS a ïalích hostí. Poïakovala sa za poskytnutie priestorov na
rokovanie a organizaènú pomoc prof. PhDr. Teodorovi Kollárikovi, DrSc., dekanovi
Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.
Po schválení programu rokovania, vo¾be èlenov volebnej, mandátovej a návrhovej
komisie, predniesol predseda výboru Ivan Sarmány Schuller správu o èinnosti Slovenskej
psychologickej spoloènosti pri SAV za uplynulé obdobie. Po oboznámení sa s obsahom
správy o hospodárení, ktorú predniesol hospodár výboru Matej Czako a tie správy
revíznej komisie, ktorú vypracoval revízor tefan Grajcár, nasledovala diskusia. V nej
odznel návrh na zvýenie èlenského príspevku na 10 Eur pre riadnych èlenov a 5 Eur pre
tudentov i dôchodcov. Taktie bol uvedený návrh k zmene stanov v bode 6, èl. 3, aby
funkèné obdobie èlenov výboru SPS bolo 4 roky.
Volieb sa zúèastnilo 65 prítomných volièov, 1 hlas bol neplatný. Valné zhromadenie
èlenov SPS pri SAV zvolilo za èlenov výboru SPS pre nové funkèné obdobie tieto
kolegyne a kolegov (v zátvorke sú uvedené poèty platných hlasov): Máriu Bratskú (64),
Mateja Czaku (64), Michala Èereníka (57), Evu Farkaovú (46), Stanislava Hvozdíka
(54), Jolanu Láznibatovú (41), Radomíra Masaryka (53), Róberta Obertu (51), Vladimíra
Salbota (45), ¼ubomíru Stankovú (38). Za predsedu výboru SPS pri SAV bol zvolený
Ivan Sarmány-Schuller (61) a za revízora tefan Grajcár (62). Novozvolený predseda sa
poïakoval vo svojom mene, ako aj v mene vetkých nových èlenov výboru prítomným
psychológom za prejavenú dôveru a vyzval ich k spoloènej práci v ïalom období. M.
Bratská sa poïakovala za vykonanú prácu vetkým èlenom predchádzajúceho výboru,
predovetkým vak tým, ktorí u nebudú pracova v novom výbore: Petrovi Halamovi,
Eve Szobiovej, Blandíne ramovej a Pavlovi mýkalovi.
Ïalím bod programu spoèíval v odovzdaní ocenení èlenov SPS. Na augustovom
zasadnutí výboru SPS v roku 2009 èlenovia výboru odsúhlasili ocenenia týmto
významným osobnostiam v odbore psychológia:
Plakety Antona Jurovského: prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.; prof. PhDr. Teodor
Kollárik, DrSc.; prof. PhDr. Ladislav Koè, CSc.; doc. PhDr. Jozef Koèo, CSc.; prof.
PhDr. Ladislav Poár, CSc.; prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.; prof. PhDr. Miron Zelina,
DrSc.
Ïakovné listy Výboru SPS: PhDr. O¾ga Árochová, CSc.; doc. PhDr. Mária
Broíková, CSc.; doc. PhDr. Matej Czako, CSc.; PhDr. Duan Fabián, CSc.; PhDr.
Stanislav Fila; doc. PhDr. Hieronym Florek, CSc.; PhDr. tefan Graca, CSc.; doc. PhDr.
Erika Habiòáková, CSc.; PhDr. Marta Hargaová, CSc.; doc. PhDr. Milada Harineková,
CSc.; doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc.; PhDr. Marta Jurèová, CSc.; PhDr. Dorota
Kopasová, CSc.; PhDr. Rudolf Kostolanský, CSc.; doc. PhDr. Peter Krbaa, CSc.; doc.
PhDr. Izolda Párièková, CSc.; PhDr. Alena Potaová, CSc.; doc. PhDr. Judita Stempelová,
PhD.; doc. PhDr. Michal Stríenec, DrSc.; doc. PhDr. Ivan Szabó, CSc.; doc. PhDr. Eva
imová, CSc.; PhDr. Ivan Uèeò, CSc.; Plakety a ïakovné listy, ktoré si zo zdravotných a
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iných osobných dôvodov nemohli prevzia osobne úèastníci na VZ SPS, budú im
priebene doruèené.
Prítomní èlenovia SPS pri SAV jednohlasne schválili zvýenie èlenského príspevku
na 10 Eur pre riadnych èlenov a 5 Eur pre tudentov i dôchodcov. Taktie jednohlasne
schválili zmenu stanov v bode 6, èl. 3 - funkèné obdobie èlenov výboru SPS pri SAV na
4 roky. Väèinou hlasov prítomných èlenov SPS boli schválené aj tieto prednesené
dokumenty: správa o èinnosti Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV za uplynulé
obdobie, správa o hospodárení a správa revíznej komisie (v plnom znení sú uverejnené
na ïalích stránkach Psychofóra).
Na prvom zasadnutí výboru SPS pri SAV, boli do jednotlivých funkcií jednohlasne zvolení
títo èlenovia výboru SPS: podpredsedníèka  Mária Bratská, tajomníèka  Eva Farkaová,
hospodár  Matej Czako, zodpovedný redaktor èasopisu PsychoFórum  Róbert Oberta.
Po hodinovej prestávke na rokovanie Valného zhromadenia èlenov SPS pri SAV
plynule nadviazali svojím programom 27. Psychologické dni. V èase od 14,00  15,30
h sa uskutoènila posterová sekcia, do ktorej sa prihlásilo 57 aktívnych úèastníkov s 37
postermi.
V èase od 16,00  18,00 h sa rokovalo v pléne, prièom v centre záujmu vetkých
prítomných bolo posolstvo prof. PhDr. Damiána Kováèa, DrSc. pre rozvoj psychológie
u nás i v zahranièí. Do rokovania prispeli svojimi odbornými príspevkami, ako aj cennými
osobnými skúsenosami mnohí psychológovia a hostia, napr. prof. PhDr. V. Baèová,
DrSc.; PhDr. V. Kováliková, CSc.; prof. PhDr. I. Ruisel, DrSc.; prof. PhDr. V. Smékal,
CSc.; doc. PhDr. I. Brezina, CSc.; PhDr. D. Heller, CSc. a ïalí.
V piatok 11. 9. 2009 v èase od 9,00  13,00 h prebiehali znovu rokovania paralelne v
troch sekciách. Úèastníci prvej sekcie sa orientovali na nové trendy v psychodiagnostike.
Druhá sekcia mala v centre svojho záujmu problematiku zvládania a kvality ivota. V tretej
sekcii sa stretli aktívni a pasívni úèastníci s cie¾om prezentova príspevky a diskutova o
problémoch súvisiacich s vyuitím psychológie u detí, dospievajúcich a v rodine.
V závere 27. Psychologických dní pozvali predsedovia výborov SPS pri SAV  Ivan
Sarmány Schuller a ÈMPS  Jaromír turma, vetkých prítomných na 28. Psychologické
dni, ktoré sa budú kona 8.  10. 9. 2010 v Olomouci. Na základe záverov spoloèného
rokovania výboru SPS pri SAV a výboru ÈMPS, ktoré sa uskutoènilo v priebehu PD,
gestorka VOK za výbor SPS pri SAV  Mária Bratská, slávnostne vyhlásila 11. roèník
celoslovenského kola VOK a 10. roèník medzinárodného kola VOK - tudentské
psychologické dni 2010, ktoré sa uskutoènia 21. a 22. 4. 2010 na psychologických
pracoviskách UKF v Nitre.
Celkove na 27. Psychologických dòoch odznelo 120 príspevkov (vrátane posterov)
v 15. sekciách, prièom samostatnou akciou bola príleitos prezentácie náho vzácneho
jubilanta prof. PhDr. Damiána Kováèa, DrSc. Príjemnou spoloèenskou akciou bolo aj
veèerné posedenie , ktoré sa uskutoènilo 10. 9. 2009. V súèasnosti sa pripravuje do
tlaèe zborník príspevkov z 27. Psychologických dní.
Mária Bratská
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Správa o èinnosti výboru SPS pri SAV
za obdobie od posledného Valného zhromadenia 8. 9. 2005
1. Slovenská psychologická spoloènos pri SAV (SPS) je dobrovo¾né vedecké,
odborné a profesiové zdruenie psychológov. Riadi sa stanovami SPS, ktorých ostatná
úprava bola prijatá Valným zhromadením (VZ), ktoré sa konalo v rámci Zjazdu
slovenských psychológov 8. - 10. 9. 2005 v Bratislave. SPS má tri kategórie èlenov:
riadny, mimoriadny a èestný èlen. Pod¾a stanov SPS sa riadne VZ koná raz za tri roky a
zvoláva ho Predsedníctvo SPS. Je to dnený prípad, keï na VZ boli pozvaní vetci
èlenovia SPS, riadni aj mimoriadni priloeným oznamom o konaní VZ v bulletine SPS
Psychofórum, è. 1/2008. SPS ciele dosahuje hlavne: organizovaním odborných a
vedeckých podujatí, inpirovaním vedeckej a výskumnej èinnosti v oblasti psychológie,
spoluprácou s Komorou slovenských psychológov a pod. Najvyím orgánom je VZ,
ktoré tvoria vetci èlenovia SPS pri SAV. V súèasnosti máme 388 èlenov, z èoho je 328
riadnych, 31 mimoriadnych a 29 dôchodcov, kategória èestných èlenov nie je obsadená.
Organizaène je SPS zaradená ako vedecká spoloènos SAV, ktorého streným orgánom
je Výkonná rada vedeckých spoloèností SAV (VR VS SAV). Od VRVS SAV dostáva SPS
dotáciu na èinnos, priemerne 35 tisíc Sk roène, ostatné prostriedky na èinnos sú
hradené z èlenského (v súèasnosti 250 Sk roène, vzh¾adom na novú menovú sústavu
Euro, dávame VZ návrh na zvýenie èlenského na hodnotu 10 Euro roène), zriedka zo
sponzoringu.
2. Pôvodná organizaèná truktúra, delená pod¾a regiónov (bratislavskýzápadoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský) postupne zanikla, napriek tomu
sú vo výbore SPS zastúpené regióny jednotlivými kolegami.
3. Výbor SPS pri SAV pracoval od ostatného VZ SPS, ktoré sa konalo dòa 8. 9.
2008 v Bratislave v tomto zloení: Ivan Sarmány-Schuller (predseda), Mária Bratská
(podpredsedníèka), Matej Czako (hospodár), Peter Halama (zodpovedný redaktor
bulletinu Psychofórum), Eva Szobiová (výkonná tajomníèka), tefan Grajcár (revízor),
Stanislav Hvozdík (èlen, zástupca východoslovenského regiónu), Vladimír Salbot (èlen,
zástupca stredoslovenského regiónu), Jolana Laznibatová (èlenka), Pavol mýkala (èlen),
Blandína ramová (èlenka). Daniela Morvayová, riadne zvolená na VZ 2005, sa èlenstva
vo výbore SPS vzdala. Organizaèné záleitosti mala na starosti pracovníèka ÚEPs SAV
Jitka Guròáková. Momentálne nemáme organizaènú pracovníèku a agendu vedú èlenovia
výboru SPS sami. Výbor SPS sa schádzal raz mesaène (okrem prázdninového obdobia),
hlavnou èinnosou bola podpora a rozirovanie psychológie ako vedy i praktickej
disciplíny a psychologická osveta. Ide predovetkým o organizáciu vlastných odborných
a vedeckých podujatí, alebo organizovanie týchto akcií v spolupráci s inými
organizáciami. V kadom roku sme organizovali alebo sa priamo podie¾ali na organizácii
cca 17 akcií, spolu za celé obdobie je to 56 podujatí. V rámci èesko-moravskoslovenského podujatia Psychologické dni 2007, sme organizovali Metodologický
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seminár, na ktorom vystúpili kolegovia Ján Ferjenèík a Michal Miovský. Seminár sa
stretol s ve¾kým záujmom kolegov psychológov, ale i tudentov, ktorí nám tie významne
pomáhali pri organizaèných prácach PD 2007.
4. Práca sekcií SPS. Okrem hlavného výboru SPS, ako streného orgánu, podujatia
organizujú aj jednotlivé sekcie, ktorých je v súèasnosti 5. Ide o nasledovné:
 sekcia psychológie zdravia
 sekcia kolskej psychológie
 sekcia sociálnej psychológie
 sekcia adleriánskej psychológie
 sekcia existenciálnej psychológie
5. Spolupráca SPS. Za jednu z najvýznamnejích a najproduktívnejích foriem
spolupráce je spolupráca s Èeskomoravskou psychologickou spoloènosou (ÈMPS).
Kadoroène spoluorganizujeme Psychologické dni (PD), jeden rok v Èesku (Olomouc)
a nasledujúci na Slovensku (naposledy Trenèín). V tomto roku to boli u 26.
Psychologické dni, ktoré sa konali v Olomouci. Musím kontatova, e zastúpenie
slovenských kolegov na PD v Olomouci bolo ve¾mi úspené, okrem prezentácie 56
príspevkov, dostala tudentka UKF v Nitre Simona Veselièová 3. cenu a kolektív
pracovníkov (VÚDPaP v Bratislave) 1.cenu za najlepí poster (tudentská cena Èeskej
asociácie tudentov psychológie). Okrem PD sa spolupráca deje aj na úrovni
tudentských psychologických dòoch, predovetkým ide o medzinárodné a
celoslovenské kolá tudentských vedeckých a odborných konferencií (VOK). Za aktivity
v oblasti tudentských psychologických dní je zodpovedná kolegyòa Mária Bratská,
ktorá neúnavne a so zápalom jej vlastným, u 10. rok gestoruje za výbor SPS tieto
podujatia.
6. Spolupráca so Slovenskou komorou psychológov. Ide o významnú spoluprácu,
ve¾a èlenov Komory sú súèasne aj èlenmi SPS, navye, pod¾a zákona musia by vetci
psychológovia èinní v odbore registrovaní Komorou psychológov. Na základe dohody
predsedov Komory a SPS, za úèas na akciách organizovaných SPS získavajú èlenovia
Komory v rámci sústavného vzdelávania kredity, pod¾a platných zásad vydaných
Komorou slovenských psychológov.
7. Nedostatky: Napriek znaènému úsiliu zo strany výboru SPS vytvori adresár
èlenov SPS, doposia¾ sa nám to nepodarilo. Povaujeme to za závaný nedostatok, kadá
organizácia by mala ma vhodnú formu na vnútornú komunikáciu, odpoveï na dôraznú
výzvu o dodanie podkladov èlenov SPS bola viac ako symbolická, pribline 10%.
Pôvodný zámer vak bol ïaleko ambicióznejí, mali sme v pláne a dohodnutú formu
spoloèného adresára vetkých slovenských psychológov (t.j. tak èlenov Komory aj SPS,
ale aj neregistrovaných ani v jednom zdruení). Tento adresár slovenských psychológov
mal by súèasou aj èeského adresára èeských kolegov  psychológov. Komunikácia
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èlenov SPS je podporená naou www stránkou, kde mono nájs zoznam èlenov výboru
SPS, stanovy SPS, etický kódex psychologickej èinnosti, truktúru SPS, pripravované
akcie, informácie oh¾adom bulletinu SPS (Psychofórum), ako i ïalie linky na
významnejie organizácie psychologického zamerania. Stále sa nám nepodarilo oivi
jednu z najväèích zoskupení, bratislavskú oblastnú skupinu psychológov, na akciách
ktorých sa v minulosti zúèastòovali mnohí, aj neèlenovia SPS. Podobne sa nám
nepodarilo dokonèi prácu na ustanovení sekcie psychológov ozbrojených zloiek.
8. Èo si ela do budúcnosti? Jednou z ciest propagácie a írenia psychologických
poznatkov sú nepochybne u zabehnuté a populárne podujatia, lokálneho èi väèieho a
medzinárodného významu. Sú to PD, ktoré majú napriek istej pecifikácii v názve, skôr
karuselový charakter, ale i rôzne domáce akcie, ale pod¾a mojej mienky aj zvýraznenie
potreby kvalitnejej metodologickej práce. Dokonèenie adresára a oivenie niektorých
zoskupení ostáva v platnosti jedným z dôleitých zámerov nového výboru SPS.
Aj keï nie vetci èlenovia výboru SPS sa rovnako zapájali do práce výboru, ïakujem
vetkým za odvedenú prácu, ktorá je nároèná.
Ivan Sarmány-Schuller
predseda výboru SPS pri SAV
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Správa o hospodárení s prostriedkami SPS pri SAV v uplynulom
funkènom období
Váení úèastníci Valného zhromadenia SPS,
predkladáme vám správu o hospodárení za uplynulé funkèné obdobie, ktoré je
vymedzené obdobím od jesene roku 2005 do jesene roku 2008. Za výkon a
zabezpeèovanie vetkých èinností hospodárenia s finanènými prostriedkami SPS bol v
tomto období zodpovedný hospodár výboru, doc. PhDr. Matej Czako, PhD. Naa
organizácia má väèinu svojich prostriedkov na úète v Slovenskej sporite¾ni, okrem
nej má malú èas svojich prostriedkov aj v pokladni SPS. Spracovávanie pohybov
finanèných prostriedkov na bankovom úète a v pokladni spoloènosti sa uskutoèòuje
pomocou poèítaèového programu, ktorý je jednotný pre vetky odborné spoloènosti
organizované v rámci SAV a výstupy z tohto programu sa kadoroène koncom roka
odovzdávajú na predsedníctvo SAV. Okrem toho správnos a pouitie finanèných
prostriedkov, okrem predsedu spoloènosti, kontroluje a odsúhlasuje v pravidelných
èasových intervaloch predovetkým revízor výboru SPS, PhDr. tefan Grajcár, ktorého
správa bude nasledova po tejto správe hospodára spoloènosti. Keïe v jeho správe sú
uvedené konkrétne èísla a sumy finanèných zostatkov na bankovom úète a v pokladni
spoloènosti, v tejto správe o hospodárení sa duplicitne neuvádzajú. V ïalom uvádzame
niektoré najdôleitejie informácie o naich zdrojoch financií, o formách pouitia týchto
prostriedkov v jednotlivých kalendárnych rokoch 2005 a 2008 a nakoniec predloíme
informácie o potrebe upravi a valným zhromadením aj odsúhlasi zmenu výky
èlenských príspevkov v súvislosti s prechodom naej meny na Euro.
Hlavným zdrojom naich kadoroèných príjmov je výber èlenských príspevkov vo
výke 250 Sk za rok (u tudentov a nepracujúcich dôchodcov je táto suma upravená na
100 Sk roène). Podotýkam v tejto súvislosti, e výka roèného èlenského príspevku sa
poèas dvoch posledných funkèných období, teda za obdobie viac ako 6 rokov, nemenila,
èo vo vzahu k zvyovaniu cien prakticky vo vetkých oblastiach náho ivota, mnohokrát
konfrontovalo nau spoloènos s problémom kde na to vzia peniaze. V tejto súvislosti
je aj pre nau spoloènos ve¾kou pomocou kadoroèná finanèná dotácia, ktorú poskytuje
predsedníctvo SAV na èinnos jednotlivých odborných spoloèností, ktoré sú pod
hlavièkou SAV organizované. Z tohto h¾adiska je naa organizaèná prináleitos v
truktúrach SAV naozaj ve¾mi cenná.
Výber èlenských príspevkov predstavuje za uvedené 3-roèné funkèné obdobie sumu
251.806 Sk, dotácia SAV v sume 124.000 Sk, príjmy z konferenèných poplatkov a iné
príjmy sumu 90.600 Sk. Úhrnná suma príjmov za celé funkèné obdobie je 466.406 Sk.
Pomerne ve¾kú èas z uvedených príjmov SPS vynakladáme na úhradu nákladov
spojených s tlaèou a expedíciou dvoch èísiel náho odborného bulletinu Psychofórum.
Za dané 3-roèné funkèné obdobie sme na zabezpeèenie tejto úlohy zaplatili celkovú
sumu 153.041 Sk. I napriek èiastky pouitej na tento úèel sa výbor SPS sa domnieva, e
vydávanie tohto bulletinu je potrebné, pretoe je to prakticky jediná dostatoène
operatívna forma odbornej i organizaènej komunikácie èlenov výboru s èlenskou
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základòou SPS rozptýlenou prakticky vo vetkých èastiach Slovenska. Prevádzkové
výdavky SPS dosiahli za hodnotené obdobie celkovú sumu 87.441 Sk. Do tejto poloky
patrí nákup spotrebného materiálu, potovné výdavky, cestovné výdavky, poplatky za
bankové sluby, tlaè tlaèovín a niektoré iné. Do tejto poloky zahàòame aj odmenu
hospodárovi za práce, ktoré vykonáva pre SPS na základe dohody. Výka tejto odmeny
je 622 Sk brtto mesaène a odvádzame z nej daò z príjmu. Je to zároveò jediná odmena
vyplácaná vo výbore SPS, ostatní èlenovia výboru pracujú vo výbore bezplatne. Najväèiu
poloku v kapitole výdavkov SPS predstavujú úhrady a dotácie na akcie uskutoèòované
v rámci SPS. Za hodnotené 3 roky sme na tento úèel pouili sumu vo výke 220.417 Sk.
Mienime aj v budúcnosti podporova vetky formy èinnosti èlenov SPS a to nielen
finanène, ale aj odborne. Aby sme na túto oblas èinnosti mohli aj v budúcnosti minú
maximum spoloèných finanèných prostriedkov je potrebné, aby sme dostávali od vás,
najmä v tomto období, kvalitné informácie o pripravovaných akciách, ktoré nám potom
umonia zaradi danú akciu do plánu èinnosti SPS v roku 2009 (samozrejme potom aj v
ïalích rokoch) a následne ju financova z naich vlastných prostriedkov, ako aj z
prostriedkov pridelených nadriadenými zlokami SAV. V tejto súvislosti by sme chceli
zvlá zdôrazni, aby ste informovali výbor o vetkých formách vaej èinnosti a iadajte
o finanènú dotáciu. Vade, kde to bude moné tieto iadosti podporíme, pretoe si
uvedomujeme, e je to najúèelnejí spôsob ako vráti peniaze èlenom, ktorí ich poskytli
SPS úhradou svojho roèného èlenského príspevku. Súvahou príjmov za 3 roky funkèného
obdobia v sume 466.406 Sk a výdavkov v sume 460.899 Sk vidíme, e hospodárenie
SPS sleduje vyrovnanos v príjmoch a výdavkoch a dbá predovetkým na to, aby
financovanie SPS zoh¾adòovalo predovetkým potreby èlenskej základne. Výbor sa
samozrejme nevyhýba diskusii v tomto smere a zvái vetky námety, ktoré by viedlo k
tomu, aby toto hospodárenie bolo ete viac orientované na potreby èlenskej základne.
V roku 2009 po prechode na euro sme museli konvertova vetky nae finanèné
zdroje a nauèi sa myslie v tejto novej mene. Dátum usporiadania tohto valného
zhromadenia neumoòuje uzatvára finanèný rok a neumoòuje ani robi nejaké bilancie,
pretoe najdôleitejie podujatia, vrátane Psychologických dní. My sme, aj pre potrebu
revízie hospodárenia s finanènými prostriedkami spoloènosti museli urobi trochu
netypickú bilanciu k 31.7.2009. Toto valné zhromadenie zo veobecne známych
technických príèin je akýmsi presèasom funkèného obdobia odstupujúceho výboru, preto
na tomto mieste môeme uvies iba stav naich finanèných prostriedkov k uvedenému
dátumu. Celkový stav naich finanèných prostriedkov na úète spoloènosti v Slovenskej
sporite¾ne je 2.429  a v pokladni 531 , spolu 2.961 .
Po zavedení eura sme výku èlenských poplatkov prepoèítali platným kurzom, preto
sme v roku 2009 platili 8,30  èlenský príspevok, tudenti a nepracujúci dôchodcovia
3,32 . Výbor SPS je toho názoru, e valné zhromadenie by malo pre nasledujúce
obdobie tieto sumy mierne upravi a to tak, aby riadni èlenovia platili od roku 2010
10  a tudenti i dôchodcovia 5 . Výbor SPS sa opakovane zapodieval otázkou zvýenia
výky èlenského príspevku a po zváení vetkých okolností, najmä vak faktu, e vo
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vzahu k veobecným zmenám cenových relácií v posledných rokoch na Slovensku by
bolo potrebné o minimálnu sumu zvýi èlenské príspevky smerom hore. Výbor SPS
vyslovuje predpoklad, e úèastníci valného zhromadenia tento návrh prijmú, èo umoní
naej spoloènosti finanène podporova aj v budúcnosti vau prácu a vae odborné aktivity.
V Bratislave, 10. 9. 2009
Doc.PhDr. Matej Czako,PhD.,
hospodár SPS

Správa o revízii hospodárenia Slovenskej psychologickej spoloènosti
pri SAV v období 2006 - 2008 vykonanej k termínu 30. 9. 2008
Revíziu hospodárenia SPS pri SAV vykonal revízor spoloènosti PhDr. tefan Grajcár
v prítomnosti hospodára spoloènosti doc. PhDr. Mateja Czaka., CSc. Predmetom
kontroly bolo obdobie od 1. januára 2006 do 30. septembra 2008.
K 1. 1. 2006 bol stav aktív (v pokladni a na úète) 42.494,- Sk.
K 30. 9. 2008 bol stav hotovosti v pokladni 994,- Sk (slovom: devästodevädesiattyri
korún) a stav na úète 47.007,- Sk (slovom: tyridsasedemtisícsedem korún).
Príjmy:
z toho - èlenské príspevky
- dotácie SAV
- konferenèné poplatky a iné príjmy

466.406,- Sk
251.806,- Sk
124.000,- Sk
90.600,- Sk

Výdavky:
z toho - tlaè a expedícia Psychofóra
- úhrady a dotácie na podujatia SPS
- prevádzkové výdavky

460.899,153.041,220.417,87.441,-

Sk
Sk
Sk
Sk

Pohyby finanèných prostriedkov sú doloené potrebnými dokladmi, evidované v
peòanom denníku spracovanom pomocou PC programu jednoduchého úètovníctva.
Kontrola úètovných dokladov finanèných operácií v kontrolovanom období nepreukázala iadne nedostatky, vetky doklady sú riadne chronologicky zaevidované,
dátumované, podpísané tak hospodárom, ako ak predsedom spoloènosti.
Na základe vykonanej revízie odporúèam úèastníkom Valného zhromadenia
Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV, konaného dòa 28. 11. 2008 v Bratislave,
odsúhlasi hospodárenie s prostriedkami spoloènosti, ako aj nakladanie s jej majetkom.
Bratislava, 27. novembra 2008
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PhDr. tefan Grajcár
revízor

Dodatok
k Správe o revízii hospodárenia Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV v
období 2006  2008 vykonanej k termínu 30. 9. 2008, pripravený na Valné zhromadenie
SPS pri SAV, konané dòa 10. 9. 2009 v Bratislave
Vzh¾adom na skutoènos, e Valné zhromadenie SPS pri SAV v novembri 2008, ani
ïalie, ktoré sa konalo v náhradnom termíne na jar 2009, nebolo kvôli nízkej úèasti
uznáaniaschopné, nemohla by prednesená ani vyie predloená správa o revízii
hospodárenia. Nako¾ko vak od novembra 2008 uplynulo u viac ako desa mesiacov,
predmetnú správu si dovo¾ujem doplni o niektoré informácie týkajúce sa roku 2009.
K 1. 1. 2009 hodnota krátkodobého finanèného majetku bola vo výke 1.126 ,
z toho na úètoch v bankách 1.125 , hotovos v pokladni 1 .
K 31. 7. 2009 bola hodnota krátkodobého finanèného majetku vo výke 2.960,54 ,
z toho na úètoch v bankách 2.429,37 , hotovos v pokladni 531,17 .
Podobne ako v období rokov 2006  2008, aj pre obdobie do 31. 7. 2009 platí, e
pohyby finanèných prostriedkov sú doloené potrebnými dokladmi, evidované v
peòanom denníku spracovanom pomocou PC programu jednoduchého úètovníctva,
rovnako ani kontrola úètovných dokladov finanèných operácií v r. 2009 nepreukázala
iadne nedostatky, vetky doklady sú riadne chronologicky zaevidované, dátumované,
podpísané tak hospodárom, ako aj predsedom spoloènosti.
Na základe vykonanej revízie odporúèam úèastníkom Valného zhromadenia
Slovenskej psychologickej spoloènosti pri SAV, konaného dòa 10. 9. 2009 v Bratislave,
odsúhlasi hospodárenie s prostriedkami spoloènosti, ako aj nakladanie s jej majetkom.
Bratislava 10. septembra 2009

PhDr. tefan Grajcár
revízor
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SPRÁVY Z AKCIÍ
Výroèná konferencia Európskej asociácie psychológie zdravia, 23-26.
september 2009, Pisa, Taliansko
V nádhernom toskánskom talianskom meste, ktoré preslávil Galileo Galilei ako aj
jedineèná ikmá vea, v Pise, sa tento rok konala 23. výroèná konferencia Európskej
asociácie psychológie zdravia (EHPS). Stúpajúci záujem o výroènú konferenciu EHPS
dokazuje aj enormný záujem úèastníkov, ktorých poèet tento rok presiahol tisícku. Na
konferencii bolo odprezentovaných viac ako 150 ústnych prezentácií a viac ako 800
posterov. Okrem toho mali úèastníci monos zúèastni sa 28 sympózií a 3 diskusií za
okrúhlym stolom. Slovenský aktuálny výskum v oblasti kvality ivota pacientov
trpiacich chronickými chorobami reprezentovali dva ústne prezentácie Mgr. J. Benku a
Mgr. L. Príhodovej. Zdraviu a rizikovému správaniu adolescentov a mladých dospelých
sa venovali posterové príspevky doc. O. Orosovej, dr. B. Gajdosovej, Mgr. R. ebeòu,
Mgr. L. Pitela a Mgr. P. Kolarèika. Abstrakty vetkých príspevkov boli publikované v
èasopise Psychology & Health.
Ve¾mi zaujímavou témou diskutovanou v rámci jedného zo sympózií bolo postavenie
a úloha psychológie zdravia a jej príspevok k posunu paradigmy nie len v kontexte
medicíny a jej kritická reflexia, ktorú bravúrne podal prof. K. Chamberlain z Massey
University, Auckland, Nový Zéland. Za povimnutie stojí jeho postreh, v ktorom hovorí,
e napriek 30 roènej existencie psychológie zdravia, enormnému mnostvu vedeckých
túdií v tejto oblasti sa v postavení pacienta za to obdobie niè zásadné nezmenilo.
Psychológií zdravia vyèíta, e sa stala podriadenou medicíne namiesto toho, aby vyuila
svoj potenciál a k medicíne zaujala partnerský, kritický alebo dokonca vedúci postoj.
Prof. M. Bertiny vo svojom kritickom príspevku k paradigme psychológie zdravia
navrhol posunú sa od modelu choroby k modelu zdravia keïe hovoríme o
psychológii zdravia a nie psychológii choroby.
Organizátori pripravili pre úèastníkov konferencie nie len zaujímavý odborný
program, ale aj skvelý kultúrny program, ktorý ponúkol neformálny priestor na
rozirovanie a utuovanie profesionálnych kontaktov s odborníkmi z takmer celého
sveta a to èi u pri uvítacej recepcii, alebo slávnostnej veèeri.
Nasledujúca 24. výroèná konferencia EHPS sa uskutoèní 1. a 4. septembra 2010 v
meste Cluj-Napoca v Rumunsku. Úèas na nej Vám v mene vetkých úèastníkov vrelo
odporúèam.Viac informácii je moné nájs na webovej prezentácii: http://www.ehpscluj2010.psychology.ro/.
Duan Selko
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Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich
profesiách
Asociácia kolskej psychológie SR a ÈR v spolupráci s obèianskym zdruením
Profkreatis organizovala v dòoch 4. - 5. 12. 2009 4. ruinovskú medzinárodnú
konferenciu Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv v pomáhajúcich profesiách
pod zátitou Úradu verejného zdravotníctva SR a starostu Mestskej èasti BratislavaRuinov Ing. Slavomíra Drozda
Konferencia nadviazala na predchádzajúce tri roèníky konferencií organizovaných v
spolupráci ASP SR a CR, Profkreatis a mestská èas Bratislava-Ruinov v rokoch 2006,
2007 a 2008, ktoré boli venované problémom prevencie agresie a násilia v kolách,
rozvíjaniu tolerancie u mladých ¾udí a skvalitòovaniu mentálneho zdravia
prostredníctvom aktivít kolských psychológov v európskom kontexte.
Táto posledná 4. ruinovská konferencia prezentovala predpoklady a monosti
podpory a ochrany ¾udských a detských práv v rodinách, v kolách, v komunitnom
systéme a v spoloènosti s eminentným dôrazom na prácu a vzdelávanie pracovníkov
pomáhajúcich profesií (psychológ, pedagóg, peciálny pedagóg, sociálny pracovník,
lekár, zdravotnícky pracovník a i.) v oblasti detských práv. Súèasou konferencie bol aj
tréning v programe CRED-PRO (Child Rights for Professionals), ktorý viedol
renomovaný odborník z International Institute for Child Rights and Development,
Centre for Global Studies, University of Victoria z Kanady.
V rámci programu odzneli príspevky pozvaných slovenských a zahranièných
odborníkov, z ktorých zaujali najmä príspevky:
Strategické ciele WHO, MUDr. Darina Sedláková, MPH, kancelária WHO v SR;
Creating Social Capital in Aspect of Child Health Promotion and Child Rights
Advocacy, dr. Igor Radziewicz-Winnicki, PhD., Department of Health Promotion at the
Medical University of Silesia, Poland, Member of ESSOP and the Polish Paediatric
Association;
History of the International Movements to Integrate Children´s Rights into Child
Health Practice and CRED-PRO Dr. Stuart Hart, International Institute for Child Rights
and Development (IICRD), Centre for Global Studies, University of Victoria, Canada;
European Funding in the Area of Education and Mental Health in Youth Dr.Marianne
Kant-Schaps, N.E.P.E.S. pri EFPA, Brusel, Belgicko;
Podpora a ochrana zdravia detí a detských práv na Slovensku v Národnom programe
starostlivosti o deti a dorast, PhDr. Hana Rajkovièová, Ministerstvo zdravotníctva SR
PhDr. Viktória Jakubková, Úrad verejného zdravotníctva SR
Projekt na podporu mentálneho zdravia detí v kolách v ÈR  VIP kariéra,PhDr.
Jana Zapletalová, Intitút pedagogicko-psychologického poradenstva M ÈR, Praha,
ÈR, ale aj ïalích slovenských odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave,
Vysokej koly zdravotníctva a sociálnej práce sv. Albety, Univerzity Kontantína
Filozofa v Nitre, Ústavu informácií a prognóz kolstva v Bratislave, Výskumného ústavu
detskej psychológie a patopsychológie, Ligy za duevné zdravie.
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Súèasou konferencie bolo aj stretnutie potenciálnych partnerov Európskeho projektu
v oblasti ochrany detských práv v pomáhajúcich profesiách a stretnutie èlenov výboru
organizácie N.E.P.E.S. (Network of European Psychologists in Educational System,
Task Force Groupe of EFPA) pod vedením prezidentky Marianne Kant-Schaps.
Eva Gajdoová

tudentská vedecká a odborná konferencia 2010 na KP FIF UK,
11. roèník VOÈ
VOK 2010 na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave sa uskutoènila dòa 26. 3. 2010, v èase od 8,30  13,00 h, v miestnosti G
241 na FIFUK.
Konferenciu otvoril doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. - vedúci katedry. V úvodnom
slove poinformoval úèastníkov o histórii VOÈ na Katedre psychológie FIF UK a
medzinárodnom kontexte vedeckých aktivít tudentov. V závere svojho vystúpenia
predstavil èlenky hodnotiacej komisie. V ïalom vystúpení doc. PhDr. Mária Bratská,
CSc. privítala prítomných, vyzdvihla odvedenú tvorivú prácu autorov súaných prác,
ich konzultantiek a konzultantov a poïakovala sa za oporu vetkým tým, ktorí pomáhali
tudentom dotiahnu práce do úspenej finálnej podoby. Ïalej pripomenula kritériá
hodnotenia a oboznámila s programom i organizaèným priebehom VOK 2010.
Konferencie sa zúèastnili tudenti a tudentky bakalárskeho a magisterského túdia
KP FIF UK. Práce prezentovali ich autorky i autori v tomto poradí:
Bakalárska sekcia
1. Lenka Balcová: Porozumenie neverbálnym aspektom elektronickej komunikácie
stredokolákmi
2. Jakub Blanár: Miera emocionálnej inteligencie ako schopnosti u tudentov s
predsudkami a bez predsudkov
3. Hana Kutlíková: Vývinové vplyvy sebahodnotenia na selektivitu pamäových
procesov
4. Katka Majerèíková: Tanec ako ho nepoznáme alebo tanec ako súèas prípravy na
ivot
5. Zuzana Marciòová, Natália Rapoová: Zvládacie stratégie, psychická odolnos a
sociálna opora u iakov portových gymnázií
6. Paula Smolcová: Vplyv spokojnosti v práci na mieru kontraproduktivneho
správania zamestnancov
7. Anna estáková: Efekt dobrého subjektu  majú probandi motiváciu potvrdi
experimentátorovi jeho hypotézy?

16

Magisterská sekcia
1. Radoslav Blaho: Keï svedomie zavái. Psychologické aspekty svedomia a jeho
vnímania
2. Andrej Dudáè, Veronika Roháriková, Jana Zbonková: Depresia v kontexte
sociálneho diskurzu
3. Jana Ivancová, Pavol eregi: Sociálne reprezentácie prijímania Eucharistie
malými demi v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
tudenti/tky prezentovali výsledky svojich prác v priebehu desiatich minút, potom
nasledovala 5 minútová diskusia. V nej najskôr uvádzali otázky a námety súaiaci
tudenti/tky, ako aj pasívni úèastníci. Po nich sa ku kadej práci vyjadrili èlenky
hodnotiacej komisie, ktoré písomné práce pred konferenciou preèítali a posúdili.
Zloenie hodnotiacej komisie: predsedníèka: doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. 
gestorka VOK na KP FIFUK; èlenky: PhDr. Barbora Mesároová, CSc., PhDr. Zita
Rijáková, PhD., Mgr. ¼ubomíra Stanková, Mgr. Soòa Takáèová.
Pred ukonèením rokovania, po krátkej porade, hodnotiaca komisia urèila poradie
najlepích prác na prvých troch miestach.
1. miesto udelila práci s názvom: Keï svedomie zavái. Psychologické aspekty
svedomia a jeho vnímania. Autor: Bc. Radoslav Blaho.
2. miesto udelila práci s názvom: Vývinové vplyvy sebahodnotenia na selektivitu
pamäových procesov. Autorka: Hana Kutlíková.
3. miesto udelila práci s názvom: Efekt dobrého subjektu  majú probandi motiváciu
potvrdi experimentátorovi jeho hypotézy? Autorka: Anna estáková.
Na záver konferencie sa doc. PhDr. Igor Brezina, CSc. poïakoval prítomným za kvalitný
priebeh konferencie a zdôraznil, e víazmi 11. roèníka VOK sú v podstate vetci aktívni
úèastníci/èky. Predsedníèka hodnotiacej komisie, doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. vyhlásila
poradie víazných prác, odovzdala vetkým súaiacim zborníky z ostatných
Psychologických dní a trom víazom ete aj odbornú literatúru a DVD nosièe s odbornou
problematikou. Vo svojom vystúpení informovala aj o tom, e autori prvých troch
ocenených prác si preberú èestné diplomy a taktie ocenenie v podobe mimoriadneho
tipendia na Slávnostnom vyhlásení výsledkov VOK na FIF UK dekanom fakulty, doc.
PhDr. Antonom Eliáom, CSc., ktoré sa uskutoèní v poslednom výuèbovom týdni letného
semestra (10. 5.  14. 5. 2010), v zasadacej miestnosti G 236. Ïalej sa poïakovala èlenkám
komisie za cenné podnety, pripomienky a námety uvedené v diskusii, ako aj vetkým
súaiacim tudentom za kvalitné prezentácie a vecnú argumentáciu a taktie kolegyniam
Mgr. ¼ubomíre Stankovej a Mgr. Soni Takáèovej za pomoc pri organizácii konferencie. V
neposlednom rade vyzdvihla záujem pasívnych úèastníkov konferencie (cca 40 tudentov
rôznych roèníkov psychológie a tie príbuzných, priate¾ov a priateliek aktívnych
úèastníkov), ako aj ochotu viacerých tudentov psychológie pomôc pri organizácii
konferencie. Vyjadrila rados a spokojnos z prístupu novej generácie mladých
psychológov k vedeckému skúmaniu tém prezentovaných na konferencii. Èlenky

17

hodnotiacej komisie poukázali na aké rozhodovanie o poradí prác pri tak kvalitnom
obsadení na VOK 2010. Zaelali autorom prác ve¾a tvorivých síl pri ïalom spracúvaní
skúmaných tém a úspechov v ich odbornom i osobnostnom raste. Autorom oboch
postupujúcich víazných prác zapriali úspenú reprezentáciu na 10. roèníku medzinárodnej
a 11. roèníku celotátnej konferencie VOÈ, ktoré sa uskutoènia v dòoch 21.  22. 4. 2010
na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.
Mária Bratská
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KONFERENCIE, KURZY, VÝCVIKY
Univerzita Kontantína Filozofa v Nitre
Katedra psychologických vied a Ústav aplikovanej psychológie
FSVaZ,
Slovenská psychologická spoloènos pri SAV
Èeskomoravská psychologická spoleènost
Vás pozývajú na

TUDENTSKÉ PSYCHOLOGICKÉ DNI 2010
10. MEDZINÁRODNÉ KOLO TUDENTSKEJ VEDECKEJ
A ODBORNEJ KONFERENCIE KATEDIER PSYCHOLÓGIE
11. CELOSLOVENSKÉ KOLO TUDENTSKEJ VEDECKEJ
A ODBORNEJ KONFERENCIE KATEDIER PSYCHOLÓGIE
5. MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU DOKTORANDOV
ODBOROV
PSYCHOLÓGIA A SOCIÁLNA PRÁCA
21. a 22. apríl 2010
Aula
Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva
UKF v Nitre
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra
www.kpsv.fsvaz.ukf.sk
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ORGANIZAÈNÉ POKYNY
Do 31. 12. 2009
 Prihlásenie sa jednotlivých katedier na PD 2010 a nahlásenie kontaktnej osoby
organizátorom: ejurisova@ukf.sk.
Do 27. 3. 2010
 Odporúèanie: Organizácia katedrových kôl tudentskej vedeckej a odbornej
èinnosti jednotlivými katedrami a nominácia dvoch najlepích katedrových prác na
medzinárodné kolo a tým súèasne aj na celoslovenské kolo VOK v Nitre (tie isté
práce súaia v oboch kolách).
 Do tohto termínu Vás prosíme o zaslanie nasledujúcich podkladov organizátorom
(ejurisova@ukf.sk):
 nahlásenie poètu súaných prác (maximálne 2 za dané pracovisko resp. katedru),
mien ich autorov a zaslanie abstraktov súaných prác (abstrakt v rozsahu
maximálne 1000 znakov v èeskom/slovenskom jazyku a tie jeho anglickú verziu);
 zaslanie nominácie na 1 porotcu za dané pracovisko/katedru: meno a kontakt (mail,
telefónne èíslo) na navrhovaného porotcu, ktorý sa zúèastní tudentských
psychologických dní 2010 v Nitre ako hodnotite¾ ústnej prezentácie súaných prác;
 Do tohto termínu Vás prosíme o zaslanie poiadavky na zabezpeèenie ubytovania
a obedov v priebehu PD 2010 organizátorom: lucia.galova@ukf.sk. Objednávací
formulár bude prístupný k stiahnutiu od januára 2010 na stránke:
http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/SVOK2010.html
Do 3. 4. 2010
 Zaslanie plnej verzie súaných prác v ich elektronickej verzii (vo formáte pdf) na
adresu: ejurisova@ukf.sk. Pokyny pre vypracovanie písomnej podoby práce VOK
2010 sú súèasou pozvánky.
Do 14. 4. 2010
 Zaslanie plnej verzie súaných prác v ich vytlaèenej podobe (2 exempláre) na
adresu PD 2010, Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva, Kraskova ul. 1, 949 74 Nitra.
Písomná verzia kadej súanej práce bude hodnotená 2 nezávislými porotcami
na základe kritérií uvedených v pozvánke, ktorí vypracujú posudky k jednotlivým
prácam.
Do 30. 7. 2010
 Spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM zo tudentských
psychologických dní 2010, 11. Celoslovenského kola VOK, 10. Medzinárodného
kola VOK.
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Organizaèný výbor:
PaedDr. Erika Juriová, PhD.  ejurisova@ukf.sk
PhDr. ¼ubor Pilárik, PhD.  lpilarik@ukf.sk
PhDr. Tomá Sollár, PhD.  tsollar@ukf.sk
PhDr. Ivan Sarmány-Schuller, CSc.
Mgr. Martin Pohánka
Mgr. Lucia Gálová
Mgr. Zuzana Rojková
Mgr. Nina Hrdinová
Mgr. Daniela tangová
Mgr. Michaela Hanzlíková
Mgr. Linda Ulická
POKYNY PRE VYPRACOVANIE PÍSOMNEJ PODOBY PRÁCE VOK 2010
Práce empirického charakteru dodrujú nasledovnú truktúru:
a) Titulný list  obsahuje názov univerzity, fakulty, katedry, názov práce, meno
autora(ov), meno kolite¾a, aktuálny stupeò túdia (bakalársky, magisterský) a rok
predkladania práce.
b) Abstrakt  v slovenskom (resp. èeskom jazyku) a v anglickom jazyku  obsahuje
struèný súhrn práce, prièom maximálny poèet slov je 100, obsahuje zároveò 3-5
k¾úèových slov.
c) Východiská empirického výskumu  zaèína explicitným formulovaním
výskumného problému, cie¾ov, teoretických východísk výskumu, formuláciu
výskumných otázok, resp. hypotéz.
d) Metódy  obsahuje informácie o výbere výskumnej vzorky a jej truktúre, pouitej
metodológie (type výskumného plánu), meracích nástrojoch (v prípade
kvantitatívneho prístupu) a postupoch, procedúrach analýzy údajov, validizaèných
technikách.
e) Výsledky  obsahuje prezentáciu výsledkov výskumu vo forme tabuliek, grafov,
schém atï., spravidla obsahuje verbálnu deskripciu a inferenciu údajov.
f) Diskusia  obsahuje interpretáciu zistených údajov, ich komparáciu s teoretickými
východiskami, diskusiu limitov výskumu a explicitný záver.
g) Literatúra  obsahuje abecedne zoradený zoznam literatúry, na ktorú je v práci
odkazované.
h) Prílohy  nepovinné.
Rozsah práce je maximálne 15 strán vo formáte A4, typ písma Times New Roman,
ve¾kos písma 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm zo vetkých strán. Do rozsahu práce
sa zapoèítavajú vetky strany od východísk empirického výskumu (vrátane) a po Diskusiu
(vrátane).
Zoznam pouitej literatúry a prílohy sa do rozsahu nezapoèítavajú. Práca musí by
vypracovaná v ablóne pre vypracovanie práce a zaslaná vo formáte .pdf.
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Nadpisy jednotlivých kapitol sa píu od ¾avého okraja, nepodèiarkujú sa, odliujú sa
od textu vynechaním riadku a èíslovaním. Pri èíslovaní kapitol sa za èíslom nedáva
bodka. Jednotlivé odstavce textu sa odliujú odrákou piatich medzier od ¾avého kraja
riadka.
Literárne odkazy na pouité alebo citované práce sa v texte uvádzajú priezviskom
autora a roka vydania v zátvorke. Priezvisko autora a rok vydania je oddelené èiarkou. V
prípade pouitia priamej citácie je treba uvies stranu. Odkazy na viac prác sa odde¾ujú
bodkoèiarkou.U publikácií dvoch a troch autorov sa uvádzajú v odkazoch vetci autori.
Ich priezviská súoddelené èiarkou. Ak je autorov viac ako traja, uvádza sa priezvisko
prvého autora, za ktoré sa pripojí et al. alebo a kol.
V zozname literatúry sú práce uvedené v abecednom zozname usporiadanom pod¾a
priezviskautorov. Ïalej sa uvádzajú iniciály krstných mien autorov a ïalí text  pod¾a
toho, ktorúvariantu zápisu literatúry autor práce zvolí. Zvolenú alternatívu zápisu
citovanej literatúry jeautor povinný dodrova v celej práci. Ak uvádza autor viac prác
od toho istého autora, mali by by usporiadané pod¾a rok vydania týchto prác, tj. od
najstarích k najnovích. Práce, ktoré majú viac autorov, sa zaraïujú a za práce, ktoré
pochádzajú od jedného autora. Zoznam obsahuje len citované publikácie a neèísluje sa.
Príklady citácie literatúry:
a) citácie knihy:Vachek, J. (1973): Written Language. The Hague, Mouton.
alebo:Vachek, J.: Written Language. The Hague, Mouton 1973.
b) citácie kapitoly v zborníku:Frazer, B. (1981): On apologizing. In: Coulmans, F.
(Ed.), Conversational Routine. The Hague, Mouton, 259-271.alebo:Frazer, B.: On
apologizing. In: Coulmans, F. (Ed.), Conversational Routine. The Hague, Mouton 1981,
259-271.
c) citácie kapitoly v èasopise:Plaòava, I. (1994): Komponenty a procesy fungující
rodiny a manelství. Èeskoslovenskápsychologie 38, 1-14.Carey, S. (1985): Conceptual
change in childhood. Cognitive Psychology 24, 21-43., alebo:Plaòava, I.: Komponenty
a procesy fungující rodiny a manelství. Èeskoslovenská psychologie 38, 1994, 1-14.
Carey, S.: Conceptual change in childhood. Cognitive Psychology 24, 1985, 21-43.
d) citácia kapitoly uvedenej na internete: viï c) citácia kapitoly v èasopisu s tým, e
nakonci citácie je uvedená adresa navtívenej webovej stránky a dátum, kedy bola
navtívená.Sedláková, M. (2000): Folková (laická psychologie). Její pøedmìt, funkce a
vztah k vìdecképsychologii. [Vyhledané 1.5.2004 na http://www.cas.cz/cz/PSU.html]
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tatút
tudentských psychologických dní 2010

10. roèníka Medzinárodnej tudentskej vedeckej a odbornej konferencie
11. roèníka Celoslovenskej tudentskej vedeckej a odbornej konferencie
A. Vyhlasovate¾
tudentské psychologické dni 2010 boli slávnostne vyhlásené doc. PhDr. Máriou
Bratskou, CSc. na 27. Psychologických dòoch v Bratislave po dohode výboru SPS pri
SAV s výborom MPS a vedením Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity
Kontantína Filozofa v Nitre.
B. Poslanie a ciele
 zvýi motiváciu tudentov riei odbornú psychologickú problematiku;
 porovna úroveò kvality odbornej a vedeckej èinnosti tudentov na katedrách
psychológie jednotlivých vysokých kôl na Slovensku, Morave a v Èechách;
 umoni tudentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a
skúseností nielen z vedeckej a odbornej èinnosti, ale aj zo zamerania plánov výuèby
a priorít na jednotlivých vysokých kolách na Slovensku, Morave a v Èechách;
 systematickou prácou so tudentmi v rámci vedeckej a odbornej èinnosti zvýi
úroveò výuèby na katedrách psychológie jednotlivých vysokých kôl;
 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 postupné vo väèej miere preberajú tudenti a
doktorandi katedier psychológie.
C. Dátum a miesto konania
tudentské psychologické dni 2010 (ïalej PD 2010) sa uskutoènia 21. - 22. apríla
2010 na Katedre psychologických vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzity Kontantína Filozofa v Nitre, Kraskova ul. 1, 949 74 Nitra.
D. Podmienky pre prihlásenie súaných prác
 Za kadú katedru môu by do súae nominované 2 súané práce. Autorom/kou
súanej práce môe by tudent/ka ktoréhoko¾vek roèníka bakalárskeho alebo
magisterského programu, prípadne dvojica tudentov.
 Do súae sú nominované víazné práce z katedrových kôl VOÈ. Ak katedra súa
neusporiadala, stanoví iný postup pre výber prác do celoslovenskej a medzinárodnej
súae (informáciu o spôsobe výberu prác zverejní).
 Keï je katedrové kolo súae rozdelené na bakalársku a magisterskú èas, nominuje
sa víazná práca za kadú sekciu. V prípade jednotnej súae, katedra vyle 2 víazné
práce bez oh¾adu na stupeò túdia.
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 Medzinárodné kolo súae bude rozdelené na dve sekcie - bakalársku a magisterská.
V kadej sekcii budú samostatne vyhlásené víazné práce.
 Bakalárskej sekcie sa zúèastnia tudenti/ky, ktorí v tomto èase tudujú bakalársky
stupeò túdia alebo 1. a 3. roèník päroèného magisterského túdia. V magisterskej
sekcii súaia tudenti/ky, ktorí práve tudujú nadväzujúce magisterské túdium alebo
4. a 5. roèník päroèného magisterského túdia. Pre zaradenie do sekcie je urèujúci
aktuálny roèník túdia.
 Spolu s medzinárodným kolom súae sa uskutoèní aj celoslovenské kolo PD
2010. Jeho pravidlá pre hodnotenie sa zhodujú s medzinárodnými pravidlami. Poradie
víazných prác bude urèené na základe poètu bodov, ktoré získajú súané práce v
medzinárodnom kole. Následne budú vyhlásené víazné práce v bakalárskej
a magisterskej sekcii pre celoslovenské kolo. V prípade nerovnomerného zastúpenia
poètu súaiacich prác v bakalárskej a magisterskej sekcie budú vyhlásené len 3
víazné práce bez rozdelenia na bakalársku a magisterskú sekciu.
Prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. Doc.
Dekanka FSVaZ UKF v Nitre
Odborný garant PD 2010
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra
e-mail: esollarova@ukf.sk
PaedDr. Ivana Gallová, PhD.
Vedúca Katedry psychologických vied
Odborný a organizaèný garant PD 2010
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF
Kraskova ul. 1
949 74 Nitra
e-mail: igallova@ukf.sk
Doc. PhDr. Mária Bratská, CSc.
Podpredsedníèka SPS pri SAV a gestorka PD
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava
e-mail: madabra@stonline.sk

24

HODNOTIACE KRITÉRIA MEDZINÁRODNÉHO KOLA VOK
2010
Osobitne sa hodnotí písomná verzia práce (2 nezávislými porotcami) a osobitne ústna
prezentácia práce pred porotou zloenou z jednotlivých zástupcov zúèastnených katedier
psychológie. Celkový poèet je 100 bodov, z toho je 50 bodov za písomnú verziu práce a 50
bodov za ústne prezentovanie práce.
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5. medzinárodnú konferenciu doktorandov
odborov Psychológia a Sociálna práca
Termín konferencie: 23. apríl 2010
Cie¾om konferencie je poskytnú doktorandom v dennej i externej forme túdia monos
vedeckej publikácie, uskutoèni výmenu názorov a skúseností a získa nové nápady pre
vedeckú prácu.
Miesto: Fakulta sociálnej práce a zdravotníctva UKF v Nitre, Kraskova 1
Dôleité termíny:
12. 2. 2010
Uzávierka prihláok. Prihláky  priloená návratka  posielajte najneskôr do 12.2.
2010 v elektronickej podobe na e-mailovú adresu mpopelkova@ukf.sk. Prihláseným
úèastníkom zaleme pozvánku s programom konferencie.
3. 4. 2010
Zaslanie príspevkov do zborníka a abstraktov. Príspevky do zborníka a abstrakty
posielajte v elektronickej podobe do 3. 4. 2010 na e-mailovú adresu mpopelkova@ukf.sk (po
tomto termíne nebudú príspevky akceptované).
23. 4. 2010
Predpokladaný zaèiatok konferencie o 9.00 hod.
30. 7. 2010
Spracovanie, vydanie a rozoslanie zborníkov formou CD ROM.
Dôleité informácie:
Vloné
7,- Eur prevodom na úèet (è.ú.: 7000073025/8180; variabilný symbol: 403; v správe
pre adresáta uveïte: konferencia PhD_vae priezvisko) do 3. 4. 2010
10,- Eur pri prezentácii v deò konferencie (kolegovia zo zahranièia môu uhradi
vloné pri prezentácii vo výke 7,- Eur). Vloné zahàòa náklady na zborník a obèerstvenie.
Zborník z konferencie
Odprezentované príspevky budú publikované v recenzovanom elektronickom zborníku
s ISBN. Uverejnené budú príspevky poadovaného formátu s kladným recenzným posudkom,
prièom recenzenta (minimálne s titulom PhD.) urèí doktorandov kolite¾, ktorý môe by tie
recenzentom. Recenzný posudok je úèastník povinný predloi pri prezentácii v deò konania
konferencie (vo vytlaèenej podobe s podpisom recenzenta). Podmienkou publikovania
príspevku v zborníku je aktívna (fyzická) úèas na konferencii.
Forma prezentácie
Rokovanie bude prebieha v sekciách psychológia a sociálna práca. Pre ústne
vystúpenie odporúèame pripravi prezentáciu príspevku v PowerPointe. Èas na prezentáciu:
10 min. + 5 min. na diskusiu. Pre postery sú k dispozícii stojany.
Spoloèenský veèer
Plánujeme spoloèný spoloèenský veèer pre úèastníkov VOK 2010 a Konferencie
doktorandov dòa 22.4.2010.
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Ubytovanie
Informácie o monostiach ubytovania budú k dispozícii od januára 2010 na webovej
stránke http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/ .
Organizaèný výbor
Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
PhDr. ¼ubomír Èornák, PhD.
Mgr. Martin Pohánka
Mgr. Zuzana Rojková
Mgr. Janka Ondriíková
Mgr. Marta Meliková
Kontakty
Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF
Kraskova ul. 1, 949 01 Nitra
Tel. +421 37 6408 788, +421 37 6408 789 (sekretariát)
e-mail: mpopelkova@ukf.sk
Návratky, definované ablóny a aktuálne informácie sú k dispozícii na webovej stránke
katedry  http://www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/ alebo na poiadanie budú zaslané e-mailom

***

Konferencia európskych uèite¾ov psychológie
Medzinárodná federácia asociácií uèite¾ov psychológie (European Federation of
Psychology Teachers Associations, EFPTA) v spolupráci s Katedrou psychológie a
patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozývajú
na medzinárodnú konferenciu venovanú vyuèovaniu psychológie v sekundárnom
vzdelávaní pod názvom Teaching Psychology in Europe Beyond University: Sharing
good practice - learn from experts!.
Konferencia sa uskutoèní 16.  17. apríla 2010 v bratislavskom Hoteli Tatra. Slovenskí
úèastníci môu konferenèný poplatok uhradi v hotovosti pri registrácii, a prihlási sa u
Mgr. Lenky Sokolovej, PhD. na adrese sokolova24@gmail.com.
Program a ïalie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.fedu.uniba.sk/
?efpta.
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Ministerstva zdravotníctva SR
Vás pozývajú na
5. Celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou úèasou

Psychológia zdravia 2010
Uskutoèní sa dòa 19.mája 2009, t.j. v stredu, od 9.oo hod.
v Kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, Bratislava-Kramáre
Záujemcovia o aktívnu úèas sa môu prihlási na niie uvedenej adrese do
30.apríla 2010
Tematické okruhy:
•
•
•

Podpora zdravia a psychológia zdravia
Resilience
Varia
Na príprave podujatia sa ïalej podie¾ajú
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,
Kancelária WHO na Slovensku
KISH Koice
Katedra psychológie FF KU Ruomberok
Teíme sa na stretnutie s Vami
Organizaèný výbor

Kontaktná adresa: PhDr. D. Selko, CSc., MPH
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Tel: 02/59320 237 resp. 02/32321 237;
e-mail: selko@nusch.sk
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ÚSTAV APLIKOVANEJ PSYCHOLÓGIE FSEV UK V BRATISLAVE
SPOLOÈENSKOVEDNÝ ÚSTAV SAV KOICE
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE SAV BRATISLAVA
COLOGNE RESEARCH CENTRUM
Vás srdeène pozývajú na
MEDZINÁRODNÚ ODBORNÚ KONFERENCIU

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2010
(Prvá informácia)

TERMÍN A MIESTO KONANIA
26.  28. 5. 2010
Kongresové centrum Modra  Harmónia
Ciele konferencie
Výmena skúseností medzi psychológmi z teórie a praxe z oblastí psychológie
práce a organizácie, manaérskej psychológie, personálnej psychológie, penitenciárnej
psychológie a ïalích psychologických a iných spolupracujúcich vedných disciplín.
Tematické okruhy konferencie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociálne procesy v organizácii - sociálna psychológia práce, harmonizácia
vzahu práca  mimopracovný ivot, spokojnos, sociálna atmosféra
Osobnos a pracovná èinnos
Personálne riadenie a vedenie ¾udí, psychológia a personálna práca, HR
Trh práce a sféra podnikania
Súèasné teoretické a metodologické problémy psychológie práce
Kariérové poradenstvo
Dopravná psychológia
Diagnostika a intervencia v psychológii práce
Aplikácie psychológie práce v oblasti väzenstva, polície

Odborní garanti konferencie
Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Prof. PhDr. Viera Baèová, DrSc.
Doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD.
Prof. Bernd Glazinski
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Organizaèní garanti konferencie
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
Mgr. Miroslav Sirota, PhD.
Mgr. Zuzana Machánková
PhDr. Desanka Kanderová
Mgr. ¼udmila Filipková
Mgr. Eva Vavráková, MSc.
Miesto konania
Kongresové centrum Modra  Harmónia
http://www.modra.cdvuk.sk/
Predbený rámcový program konferencie
Streda 26. mája 2010
Registrácia úèastníkov od 13,30
14,30 - 18,00 hod. Otvorenie konferencie, jednanie v pléne (vyiadané prednáky)
19,00 hod. Spoloèenské stretnutie
tvrtok 27. mája 2010
9,00  12,00 hod. Jednanie v sekciách
Obed
14,00  17,30 hod. Jednanie v sekciách
Posterová sekcia
Piatok 28. mája 2010
9,00  12,00 hod. Jednanie v pléne, záver konferencie
Sprievodné akcie
V rámci konferencie budú ponúknuté prezentácie distribútorom psychologickej
diagnostiky (Psychodiagnostika, a.s., Testcentrum Praha, s.r.o., CASSYS
psychodiagnostika) a vydavate¾stvám odbornej literatúry.
Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník s kódom ISBN.
Konferencia bude zaradená ako vzdelávacia akcia v rámci sústavného
vzdelávania psychológov
Vybavenie konferenèných miestností
Vetky uvaované miestnosti majú vybavenie umoòujúce vetky formy prezentácie
Prihláka
Prihláku v elektronickej verzii nájdete na adrese:
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=3015
Polite ju prosím najneskôr do 31. 3. 2010
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Konferenèný poplatok 60  s DPH
Prenájom konferenèných miestností, obèerstvenie, konferenèné materiály, zborník,
doprava Bratislava Modra a spä
Konferenèný poplatok treba zaplati do 15.4.2010
Èíslo úètu:
7000 359 402 / 8180
KS:
0308
VS:
0510
Správa: meno úèastníka, organizácia
Kontakt
Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK/konferencia
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava 25
Telefón: p. Krasková 00421 2 50 117 630
E-mail konfer@fses.uniba.sk

***

III. Medzinárodná konferencia: ROZHODOVANIE V KONTEXTE
KOGNÍCIE, OSOBNOSTI A EMÓCIÍ,
jún, 2010, miesto konania: UKF Nitra.
Vedecký garant: Ivan Sarmány-Schuller
Organizaèní garanti: ¼ubor Pilárik, Erika Juriová
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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a Slovenská komora psychológov
organizujú prvý roèník

Medzinárodnej konferencie o dopravnej psychológii
TRANSPORT ℵ  TREND 2010

Termín: 2.  4. júna 2010, hotel Park Inn Danube, Bratislava
Zátitu prebrali: Prezident Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva SR,
Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy SR
Konferenciu podporili: Slovenská psychologická spoloènos, Slovenská lekárska
spoloènos, Asociace dopravních psychologù ÈR

Hlavné témy konferencie:
1. Trendy dopravnej psychológie v 21. storoèí
2. Interdisciplinárna spolupráca v dopravnej psychológii
3. Psychodiagnostika v dopravnej psychológii
4. Mikrospánok a kardiovaskulárne ochorenia u vodièov
5. Najzranite¾nejí úèastníci cestnej premávky,
a/ chodci a cyklisti, so zvlátnym oh¾adom na deti a seniorov,
b/ mladí vodièi a motocyklisti



Termín zaslania prihláok k aktívnej úèasti: 31. 3. 2010
Registraèný poplatok pre úèastníkov: do 31. 3. 2010 do 30. 4. 2010 na mieste
registraèný poplatok: 70  85  95 
tudenti a dôchodcovia: 40  55  65 
(uplatnenie z¾avy je potrebné zdokladova)
Registraèný poplatok zahàòa: úèas na odbornom programe, obèerstvenie
Podujatie bude ohodnotené SACCME kreditmi!
Spôsob registrácie:
online: www.psychnewtraff ic.com
e-mailom: cakami@cakami.sk
Registraèný poplatok uhraïte prosím na úèet:
Peòaný ústav: OTP Banka SLOVENSKO a.s., Letná 48, 052 01 Spiská Nová Ves
Èíslo úètu: 10199586 /5200 VS: 020610 KS:0558
IBAN: SK5552000000000010199586 SWIFT: OTPVSKBX
Do správy pre prijímate¾a uveïte meno úèastníka.
Sekretariát konferencie,
zabezpeèenie ubytovania:
Cestovná agentúra KAMI, s.r.o., . KAMENICKÁ,
Letná 70, 052 01 Spiská Nová Ves,
Tel. / Fax: 0421 / 53 / 441 23 72,
Mobil: 0905 / 530 158
E-mail: cakami@cakami.sk, kongres@cakami.sk
Organizaèný sekretariát:
Katedra psychológie SZU
PhDr. Karol Kleinmann  predseda organizaè. výboru
Jarmila Sárkozyová  tajomník organizaèného výboru
Limbova 12 14, 833 03 Bratislava, E-mail: katedra.psychologie@szu.sk1.
Tel.: 0421 /02 /59 37 07 64, 0910 /191 645INFORMÁCIA
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Intitút psychológie Filozofickej fakulty PU v Preove
v spolupráci so
Slovenskou psychologickou spoloènosou
Katedrou psychológie FF UPJ v Koiciach
usporiada

Z príleitosti 90 výroèia narodenia D oc. P hD r. Jozefa K oèa, C S c.
Vedeckú konferenciu s medzinárodnou úèasou

PSYCH OLOGICKÉ PORAD EN STVO
N A CELOIVOTNEJ CESTE ÈLOVEKA
Te rm ín ko nfe re n cie : 2 9 . 0 6 . 2 0 10
Odborná garancia konferencie:

Organizaèný výbor konferencie:

Prof., PhDr. J. Duka, CSc.
Prof., PhDr. L.Lová, CSc.
Doc.PhDr.J. Ferjenèík, CSc.
Doc. PhDr. . Vendel, CSc.
Doc. PhDr. S. Hvozdík, CSc.
Doc. PhDr. T. Búgelová, CSc.
Doc. PhDr.M. Mesároová, CSc.
PhDr. E. Pavluvèíková, PhD.

Doc. PhDr. T. Búgelová, CSc.
Mgr. M. Bruncková
Mgr. S. Majerová
Mgr. M. Martonèík
Mgr. V. Èema

Sekretariát konferencie:
Mgr. Katarína Pavlíková
Intitút psychológie FF PU
Ul. 17.novembra è.1
080 78 Preov
Tel. è.: 051/7570 810
e-mail: ips@unipo.sk

Organizaèné informácie
Koneèný termín registrácie abstraktov a príspevkov : 30. apríla 2010
Koneèný termín registrácie pre neaktívnu úèas
15. júna 2010
Dåka textu príspevku
max. 6 normostrán
Formát posteru
A0, A1
Rezervácia ubytovania do
15. júna 2010
Príspevky budú uverejnené v recenzovanom elektronickom zborníku z konferenc ie.
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Hlavné témy konferencie:
•
•
•
•
•
•

Poradenstvo vo vzdelávaní, v osobnostnom a sociálnom vývine
Kariérové poradenstvo
Psychologické vysokokolské poradenstvo
Pastorálne poradenstvo
Psychologické poradenstvo v partnerských a rodinných vzahoch
Psychologické poradenstvo pre firmy a zamestnancov

Miesto konania konferencie:
Preov,Vysokokolský areál Preovskej univerzity v Peove, ul. 17. novembra
è. 1, Preov
Konferenèný poplatok: 10 . Zahàòa: Obed, obèerstvenie, náklady na recenzovanie
príspevkov v zborníku. Konferenèný poplatok zaplatíte pri prezentácii. Poplatky zasielajte na
niie uvedené èíslo úètu.
Platby tuzemsko
è. úètu - 7000078205
kód banky: 8180
Variabilný symbol: 101208
Názov prijímate¾a: Filozofická fakulta Preovskej univerzity v Preove
Správa pre prijímate¾a: konferenèný poplatok
Platby zo zahranièia
IBAN: SK8781800000007000078205
SWIFT CODE: SUBASKBX
Názov banky: Veobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
Názov majite¾a/prijímate¾a úètu/platby:
Filozofická fakulta
Preovská univerzita
ul. 17. novembra 1
080 78 Preov
Slovensko
Variabilný symbol : 101208
Správa pre prijímate¾a: Konference fee
Mgr. Andrea Ivanková
útvar rozpoètu
Filozofická fakulta PU v Preove
051/7570823
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Ovoldíkova 11
841 02 Bratislava
Tel.: 0905 269 537
www.alfredadler.sk
adler.sk@gmail.com

VI. ADLEROVSKÉ LETNÉ STRETNUTIA
Ako porozumie emóciám ?
Lektor: Prof. Gerald J. MOZDZIERZ
3.  6. júla 2010
MODRA - Harmónia

Organizaèné informácie
Úèastnícke poplatky:
 dospelý úèastník, ktorý uhradí poplatok do 30. 4. 2010  80 
 dospelý úèastník, ktorý uhradí poplatok po 30. 4. 2010  100 
 diea a adolescent v programe  40 
Strava a ubytovanie:
 Ubytovanie je moné len v dvojlôkových izbách. Cena za izbu na deò je 36,60 .
 Cena plnej penzie na deò je 13,50 .
Prihlási sa môete tak, e zalete vyplnenú prihláku na: adler.sk@gmail.com alebo
na potovú adresu: Slovenská adlerovská spoloènos, Ovoldíkova 11, 841 02 Bratislava
a zaplatíte úèastnícky poplatok na èíslo úètu: 2629741075/1100. Upozoròujeme, e
ubytovacie zariadenie Stredisko environmentálnej výchovy v Modre má kapacitu 40
osôb. Riadne zaregistrovaní úèastníci dostanú vyrozumenie o akceptácii. Stravu a
ubytovanie platíte potom priamo na mieste. Úèastnícky poplatok je nevratný, nako¾ko
sa ním hradia výdavky na lektora a storno poplatky hotelu pri absencii nahlásenej úèasti.
Iné
Odborný a spoloèenský program podujatia je urèený len pre úèastníkov, ktorí riadne
uhradili poplatok. Upozoròujeme, e Adlerovské letné stretnutia nie sú miestom na
poskytovanie psychoterapeutickej pomoci, ani osobných odborných konzultácií.
Vetkých vak srdeène vítame pri skupinových diskusných fórach.
35

ODBORNÝ PROGRAM:

Sobota  3. júla 2010

o
o
o

¼udské emócie: Èo to je? Èo znamenajú ? Prednáka (15.15  16.45)
Vzah medzi emóciami a ranými spomienkami.
Prednáka/demontrácia (17.15  18.45)
Ako v terapeutickej praxi porozumie citu spolupatriènosti.
Prednáka/demontrácia (20.00  21. 00)

Nede¾a  4. júla 2010
o
o
o
o
o

Demontrácia terapeutickej práce. (9. 00  10.30)
Skupinové cvièenie. (11.00  12.30)
Analýza demontrácie a diskusia. (14.00  15.00)
Otvorené fórum: otázky, frustrácie a komentáre skupiny. (17.30  19.00)
Na èo dávajú pozor majstri terapeuti? (1. èas) (20.00  21.00)

o
o
o
o

Demontrácia terapeutickej práce. (9.00  10.30)
Ako pochopi súkromnú logiku klienta. (11.00  12.30)
Analýza demontrácie a diskusia. (14.00  15.00)
Na èo dávajú pozor majstri terapeuti? (pokraèovanie). Ako zlepi klientovu
spokojnos a terapeutické výsledky. (17.30  19.00)
Spoloèenský veèer. (20.00)

Pondelok  5. júla 2010

o

Utorok  6. júla 2010
o
o
o

Demontrácia terapeutickej práce. (9.00  10.30)
Analýza demontrácie a diskusia. (11.00  12.00)
Supervízia prípadových túdií. (12.00  13.00)

PROGRAM FOR MLÁDE:

Sobota  3. júl 2010
o
o

Interaktívne hry. (15.15  18.15)
portové aktivity. (20.00  21.30)

o
o
o

Návteva kúpaliska a rekreaèné aktivity. (9.00  15.00)
Osobný rast s Gerrym Mozdzierzom. (15.30  17.00)
Partnerstvo. (20.00  21.30)

o
o
o
o
o

Relaxaèné a portové aktivity. (9.00  12.30)
Apirácie a plány. (14.00  15.30)
Osobný rast s Gerrym Mozdzierzom. (15.30  17.00)
Relaxaèné a portové aktivity. (17.00  19.00)
Spoloèenský veèer. (20.00)

Nede¾a  4. júl 2010

Pondelok  5. júl 2010

Utorok  6. júl 2010
o

Psychohry. (9.00  13.00)

Kontakty na organizátora
www.alfredadler.sk
adler.sk@gmail.com
0905 269 537

Milí kolegovia a priatelia, teíme sa na Vás !
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Intitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie
v spolupráci
s Katedrou psychológie VZaSP Sv. Albety v Bratislave
Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
a Sekciou existenciálnej psychológie pri SPS
Vás pozývajú
na vedeckú konferenciu s medzinárodnou úèasou

EXIS TENCIÁLNE VÝZNAMNÉ HODNOTY
V OS OBNOM, S PO LOÈENSKOM A KU LTÚRNOM
KONTEXTE
ktorá sa bude kona

v dòoch 31. augusta a 1. septembra 2010
v katieli v Dolnej Krupej

Hlavný garant konferencie: prof. Dr. hab. Kazimierz Popielski, Dr.h.c.
Tematické zameranie konferencie
V Roku kresanskej kultúry na Slovensku chceme poukáza na základe teoretických a
výskumných poznatkov, ako aj skúseností z poradenskej a psychoterapeutickej praxe,
na význam existenciálnych hodnôt v ivote èloveka i súèasnej spoloènosti.
Záväzná prihláka
Elektronickú prihláku posla najneskôr do 30. apríla 2010 na emailovú adresu:
konferencia.hodnoty@gmail.com, výnimoène potou na adresu Intitút existenciálnej
psychológie a noo-logoterapie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita, Hornopotoèná
23, 918 43 Trnava.
Konferenèný poplatok
Poplatok v sume 25,- EUR (konferenèné materiály, zborník, reijné náklady) uhradia
úèastníci konferencie priamou platbou pri registrácii v èase konferencie.
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Ubytovanie
Zabezpeèené v dvojposte¾ových izbách so samostatným sociálnym zariadením.
Cena: 17,- EUR/poste¾/noc. Rezerváciu ubytovania je potrebné oznaèi v elektronickej
prihláke, platby realizova v deò príchodu na konferenciu na recepcii.
Strava
Organizátori zabezpeèia pre úèastníkov monos zakúpenia raòajok a obedov
v priestoroch katie¾a.
Spoloèenský program
V utorok veèer je plánovaná slávnostná recepcia, spojená s umeleckým programom.
Èasový plán: Záväzná prihláka.........................................do 30.04.2010
2. informácia  Zaslanie programu ............. do 31.05.2010
Odovzdanie príspevkov .............................. do 31.08.2010
Organizaèný sekretariát
Mgr. Iveta Schusterová, PhD., Emília Babicová, Mgr. Albeta Hulmanová
Intitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie
Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Hornopotoèná 23
918 43 Trnava
Tel.: 00421-33-5939360, 00421-33-5939361
E-mail: konferencia.hodnoty@gmail.com
Web-stránka: http://iepnl.truni.sk
Teíme sa na spoloèné stretnutie
In f o r má c i e p r e a ut o r o v
Abstrakt: v rozsahu 1000 znakov posla spolu s vyplnenou elektronickou prihlákou
na emailovú adresu konferencia.hodnoty@gmail.com najneskôr do 30. apríla 2010.
Formát príspevku: formát Word (.doc) alebo RTF (.rtf), ve¾kos strany A4, písmo
Times New Roman 12, riadkovanie 1.5, okraje 2.5 cm. Rozsah príspevkov vrátane
tabuliek, grafov, a zoznamu literatúry max. 10 strán. Názov, text aj iné èasti príspevku
zarovnané do¾ava bez odsadenia.
Prezentácia príspevku: 10 minút
Termín odoslania prihláky:

do 30. apríla 2010 (elektronicky alebo potou)

Termín odoslania abstraktu:

do 30. apríla 2010 (elektronicky)

Termín odovzdania príspevku:

do 31. augusta 2010

Príspevok odovzda pri registrácii poèas konferencie (v elektronickej a tlaèenej
forme). Vedecký výbor si vyhradzuje právo zvái zaradenie príspevkov do sekcií a na
publikovanie do zborníka.
38

Spoloèenskovedný ústav SAV v Koiciach
Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave
Psychologický ústav Akadémie vied ÈR
Psychologický ústav Filozofickej fakulty MU v Brne
Vás pozývajú na 13. roèník
medzinárodnej konferencie

SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOS 2010
20.9. - 22. 9. 2010
Stará Lesná
Téma konferencie
Ústrednou témou konferencie je problematika aktuálneho základného a aplikovaného
výskumu v oblastiach sociálnej psychológie a psychológie osobnosti.
Miesto konania
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná. http://www.hotelacademia.sk/ Èasový
harmonogram priebehu konferencie bude priebene spresnený.
Príspevky
Príspevky na konferencii bude moné prezentova vo forme vystúpenia (15 minút) alebo
posteru (cca 1 x 1 m).
Zborník
Z prezentovaných príspevkov bude vydaný recenzovaný zborník. Termín pre redakènú
uzávierku príspevkov je 30. 9. 2010.
Konferenèný poplatok
Pre úèastníkov konferencie je stanovený konferenèný poplatok 35  (tudenti 15 ), ktorý je
moné uhradi pri registrácii.
Spoloèenský veèer
Tradiènou súèasou konferencie je spoloèenský veèer, ktorý sa uskutoèní 21.9.2010
v Kongresovom centre Academia. Predpokladaná cena je 15 .
Ubytovanie a stravovanie
Kongresové centrum Academia ponúka monosti ubytovania aj stravovania. Ubytovanie
odporúèame zarezervova pre obmedzený poèet miest s predstihom www.hotelacademia.sk.
Ako ïalie monosti ubytovania v blízkom okolí odporúèame:
Kontakt Wellness Hotel, www.hotelkontakt.sk
Hotel Horizont, www.hotelhorizont.sk
Registrácia
Termín uzávierky prihláok na konferenciu je 30.6.2010. Registrácia je moná
prostredníctvom internetovej stránky konferencie http://www.saske.sk/SVU/index.html
Kontakt
Spoloèenskovedný ústav SAV
Karpatská 5
040 01 Koice
e- mail: spo@saske.sk
Pre bliie informácie sledujte stránku konferencie
http://www.saske.sk/SVU/index.html
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Akcie Asociácie kolskej psychológie SR a ÈR v roku 2010
Prednáka a tréning v programe CRED-PRO (Child Rights for Professionals)
Medzinárodného intitútu pre detské práva a vývin (IICRD) urèený pre kolských
psychológov SR. Tréning budú vies renomovaní odborníci v danej oblasti Stuart Hart a
Bonnie Nastassi, International Institute for Child Rights and Development, Virginia,
Canada
Garant: doc. PhDr. Eva Gajdoová, PhD.
Miesto konania: FFUK, Bratislava
Termín konania: 9. 6.- 11. 6. 2010
Medzinárodná konferencia AP SR a ÈR Preventívne programy sociálnoemocionálneho uèenia pre iakov základných kôl s úèasou kolských psychológov
z Fínska a Dánska s pozvanými príspevkami.
Garant: doc. PhDr. Eva Gajdoová, PhD., PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
Miesto konania: Miestny úrad Bratislava  Ruinov
Termín konania: 3. 12. - 4. 12. 2010

Cesty psychologie a psychologie cest
28. Psychologciké dny
Olomouc, 8.-10.9.2010
Romantický názov 28. Psychologických dní s¾ubuje opä kvalitnú medzinárodnú
výmenu skúseností a výsledkov súèasných výskumov v danej oblasti na Slovensku,
Morave, Sliezsku i Èesku. Cesta môe by rovnako dôleitá ako cie¾, píe v úvode
Zbynìk Galvas, prièom zdôrazòuje zloitos nachádzania (správnej) cesty. Slovenskí
kolegovia sú srdeène pozývaní na toto významné podujatie, podklady, registrácia ako i
ïalie informácie oh¾adom 28. Psychologických dní v Olomouci nájdete na
www.psychologickedny.info
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PREH¼AD KONFERENÈNÝCH PODUJATÍ
Vo svete

***
***
May 12 - 15, 2010
12th Biennial Conference of the
April 7 - 10, 2010
31st Annual Meeting of the Society of European Association for Research
on Adolescence
Behavioral Medicine
Vilnius, LITHUANIA
Seattle, Washington, USA
URL: www.eara2010.eu
URL: www.sbm.org/meeting/2010
***
April 8 - 10, 2010
25th Annual Society for Industrial
& Organizational Psychology (SIOP)
Conference
Atlanta, Georgia, USA
URL: www.siop.org/conferences/default.
aspx

***
May 13 - 15, 2010
I Congress of Psychology and Behavior
Analysis
Londrina, Parana, Brazil
URL: http://www.uel.br/eventos/cpac/
USicpacprinc.php
***

May 19 - 20, 2010
15th Biennial Meeting for Comparative
Psychology
April 13 - 17, 2010
The Biofeedback Foundation of Europe Hyogo, Japan
URL: www.comparativepsychology.org
14th Annual Meeting
Rome, Italy
***
URL: http://www.bfe.org/meeting.html
May 23 - 26, 2010
4th International AAAI Conference on
***
Weblogs and Social Media
April 17 - 20, 2010
17th Annual Cognitive Neuroscience Washington DC, USA
URL: www.icwsm.org/2010/index.shtml
Meeting
Montreal, Canada
***
URL: www.cnsmeeting.org
***

May 27 - 30, 2010
4th Annual International Conference
April 24 - 26, 2010
on Psychology
7th Regional Conference on Psychology
Athens, Greece
and Related Sciences
URL: www.atiner.gr/docs/Psychology.htm
Cairo, Egypt
URL: http://www.arabpsynet.com/Congress
/CongJ25VIPsyConfTantaEg.pdf
***
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***
May 27 - 30, 2010
22nd Annual Convention, Association
for Psychological Science
Theme: Revolutionary Science
Boston, Massachusetts, USA
URL: www.psychologicalscience.org/
convention/

***
June 3 - 5, 2010
3rd International Conference
on Community Psychology:
Community Agendas for Contemporary
Social Problems
Puebla, Mexico
URL: www.3iccp2010.org

***
May 28 - June 1, 2010
Association for Behavior Analysis
International Meeting
San Antonio, Texas, USA
URL: www.abainternational.org/
Events/conv2010/index.asp

***
June 3 - 5, 2010
40th Annual Meeting of the Jean Piaget
Society: Self Regulation and Autonomy
St. Louis, Missouri, USA
URL: www.piaget.org/conference.html

***
June 2 - 4, 2011
The Second North American
Correctional and Criminal Justice
Psychology Conference
Toronto, Ontario, Canada
URL: http://tinyurl.com/ddobyv
***
June 2 - 5, 2010
World Congress of Behavioral
and Cognitive Therapies
Boston, Massachusetts, USA
URL: www.wcbct2010.org
***
June 3 - 5, 2010
Canadian Psychological Association
(CPA) Annual Convention
Winnipeg, Manitoba, CANADA
URL: www.cpa.ca
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***
June 7 - 8, 2010
International Conference on Disaster
Psychology
Bergen, Norway
URL:www.krisepsyk.no/kurs/
Program%20for%20conference%
20in%20June%202010.pdf
***
June 15 - 18, 2010
20th Conference of the European
Association of Psychology and Law
Gothenburg, Germany
URL: www.eapl2010.net
***
June 16 - 19, 2010
12th International Conference on
Language and Social Psychology
Brisbane, Australia
URL: www.sasp.org.au

***
***
June 23 - 26, 2010
June 29 - July 3, 2010
5th European Conference on Positive World Association for Infant Mental
Psychology
Health 12th World Congress (WAIMH)
Copenhagen, Denmark
Leipzig, Germany
URL: www.ecpp2010.dk/
URL: www.waimh-leipzig2010.org
***
June 23 - 27, 2010
41st International Meeting of theSociety
for Psychotherapy Research
Asilomar, California, USA
URL: www.psychotherapyresearch.org
***
June 23 - 28, 2010
27th International Literature
and Psychology Conference
Pécs, Hungary
URL:www.clas.ufl.edu/ipsa/2010/index.
html
***
June 24 - 27, 2010
8th Society for the Psychological Study
of Social Issues (SPSSI) Biennial
Conference
New Orleans, Louisiana, USA
URL: www.spssi.org/index.cfm?fuseaction=
Page.viewPage&pageid=473
***
June 27 - 30, 2010
12th International Conference
on Work Values and Behavior
Estoril-Lisbon, Portugal
URL: www.Isus.edu/ba/isswov
***
June 27 - July 2, 2010
21st International Association
for People-Environment Studies
Leipzig, Germany
URL: www.iaps2010.ufz.de

***
June 30 - July 2, 2010
PLAT2010: Psychology learning
and teaching
Edinburgh, Scotland, UK
URL:http://www.psychology.heacademy.
ac.uk/plat2010
***
30 June - 3 July, 2010
XXVIII European Conference on
Psychosomatic Research (ECPR) and
XIII Annual Scientific
Meeting European Association for
Consultation-Liaison Psychiatry
and Psychosomatics (EACLPP)
Innsbruck,AustriaURL:www.
eaclpp-ecpr2010.org/cms/index.php
***
July 2 - 4, 2010
4th International Congress on Licensure,
Certification
and Credentialing of Psychologists
Sydney, Australia
URL: www.psychreg.health.nsw.gov.au/
congress/
***
July 4 - 7, 2010
Asian Psychological Association
2010 Conference
Darwin, Australia
URL: www.cdu.edu.au/apsya/
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***
July 7 - 10, 2010
International Society of Political
Psychology Scientific Meeting
San Francisco, California, USA
URL: ispp.org/meet.html
***
July 7 - 10, 2010
XX Congress of the International
Association for Cross-Cultural
Psychology (IACCP)
Melbourne, AUSTRALIA
URL: www.iaccp2010.com
***
July 8 - 11, 2010
4th International Conference on the
Teaching of Psychology
Sydney, Australia
URL: icope2010.psy.unsw.edu.au/
***
July 11 - 16, 2010
International Congress of Applied
Psychology (ICAP)
Melbourne, AUSTRALIA
URL: www.icap2010.com
***

***
July 17 - 20, 2010
Psychology for a Sustainable Future
Rotorua, New Zealand
URL: www.psychology.org.nz/
Conference2010
***
July 17 - 20, 2010
Psychology for a Sustainable Future
Rotorua, New Zealand
URL: www.psychology.org.nz/
Conference2010
***
July 18 - 22, 2010
Biennial Meeting of the International
Society for the Study of Behavioral
Development (ISSBD)
Lusaka, Zambia
URL: www.issbd.org
***
July 19 - 21, 2010
7th Conference of the International
Test Commission
Shatin, Hong Kong
URL: www.itc2010hk.com/
***

July 20 - 24, 2010
July 11 - 16, 2010
VII Congreso Iberoamericano de
8th International Conference on
Psicología
Teaching Statistics (ICOTS)
Oviedo, Spain
Ljubljana, Slovenia
URL: www.fiap2010.com
URL: www.stat.auckland.ac.nz/~iase/
index.php
***
***
July 20 - 24, 2010
July 14 - 16, 2010
International School Psychology
International Conference on Cognitive,
Association Conference
Psychological and Behavioral Sciences
Dublin, Ireland
London, UK
URL: www.ispaconference.info
URL: www.waset.org/conferences/2010/
london/iccpbs/index.php
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***
July 22 - 26, 2010
2010 International Association for
Relationship Research (IARR)
Conference
Herzliya, Israel
URL: portal.idc.ac.il/en/schools/
Psychology/iarrc2010/Pages/
Home.aspx

***
August 3 - 7, 2010
International Council of Psychologists
Convention
Chicago, Illinois, USA
URL: web.mac.com/rvelayo/icpweb/
convention.html

***
August 3 - 6, 2010
***
16th South African Psychology
July 24 - 27, 2010
Congress
The First International Conference of Durban, South Africa
Indigenous and Cultural Psychology URL: www.psyssa.com
Yogyakarta, Indonesia
***
URL: http://cicp.psikologi.ugm.ac.id/
August 3 - 7, 2010
***
44th International Congress of the
July 26 - 27, 2010
International Society for Applied Ethology
International Council of PsychologistsUppsala, Sweden
Regional Conference
URL: www.isaesweden2010.se
Padua, Italy
***
URL: web.mac.com/rvelayo/icpweb/
August 4 - 6, 2010
icpweb_files/ICP%Flyer.pdf
STAR 2010: 31st World Conference on
***

Stress and Anxiety Research
Galway, Ireland
URL: www.star2010.worldpress.com

July 27 - 31, 2010
XIX World Meeting of the International
***
Society for Research on Aggresion
August 4 - 6, 2010
Storrs, Connecticut, USA
III Congreso Regional de Psicologia de
URL: www.psycohlogy.iastate.edu/
la Sociedad Interamericana de
faculty/caa/csv/isra/index.html
Psicologia (SIP)
Ascuncion, Paraguay
***
URL: www.sipparaguay2010.org/
July 28 - 31, 2010
3rd International Congress on
***
Interpersonal Acceptance and Rejection August 4 - 7, 2010
Padua, Italy
International Congress on Behavioral
URL: isipar2010.psy.unipd.it
Medicine
Washington, DC USA
URL: www.icbm2010.org
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***
August 4 - 7, 2010
International Congress on Behavioral
Medicine
Washington, DC USA
URL: www.icbm2010.org
***
August 11 - 14, 2010
Cognitive Science Society
Portland, Oregon, USA
URL: www.cognitivesciencesociety.org/
conference_next.html
***
August 12 - 15, 2010
118th Annual Convention of the
American Psychological Association
San Diego, California, USA
URL: www.apa.org/convention

***
September 6 - 10, 2010
ESF-LiU Conference on Paying
Attention: Digital Media Cultures and
Generational Responsibility
Linköping, Sweden
URL: www.esf.org/conferences/10316
***
September 11 - 15, 2010
17th International Congress of
Neuropathology
Salzburg, Austria
URL: www.icn2010.org

***
September 27 - October 1, 2010
54th Annual Meeting of the Human
Factors and Ergonomics Society
San Francisco, California, USA
***
URL: www.hfes.org/web/HFESMeetings/
August 22 - 27, 2010
XVIIIth IAAP Congress (International 2010annualmeeting.html
Association for Analytical Psychology)
***
Montréal, Canada
October 2 - 3, 2010
URL: www.iaap.org/
ARUPS (ASEAN Regional Union of
Psychological Societies) 3rd Congress
***
2010
September 1 - 4, 2010
Kuala Lumpur, Malaysia
24rd Annual Conference of
URL: www.arupsconf2010.org/
the European Health Psychology
Society
***
Cluj-Napoca, Romania
October 7 - 10, 2010
URL: www.ehps-cluj2010.psychology.ro/ 40th Annual Congress of EACBT
Milan, Italy
***
URL: www.eabct2010-milan.it
September 5 - 8, 2010
***
International Association for Research
in Economic Psychology
October 13 - 15, 2010
Cologne, Germany
Fifth Conference of Epidemiological
URL: www.iarep-sabe.uni-koeln.de/
Longitudinal Studies in Europe
conference.html
(CELSE 2010)
Paphos, Cyprus, URL: www.celse.eu
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***
October 20 - 22, 2010
XVIII Congreso Mexicano de
Psicologia
Mexico City, Mexico
URL: www.psicologia.org.mx

Na Slovensku a v Èechách
***
July 20 - 24, 2010
15th European Congress on Personality
Brno, Czech Republic
URL: www.ecp15.cz

***
***
October 21 - 24, 2010
33rd Annual International Conference August 15, 2010
on The Psychology of The Self
6th International Conference on
Antalya, Turkey
Computational Sociology and Psychology
URL:www.psychologyoftheself.com/ Prague, Czech Republic
conference/
URL: www.bvents.com/event/292676-6thinternational-conference-on-computational***
sociology-and-psychology/
November 18 - 21, 2010
51st Annual Meeting of the Psychonomic
***
Society
St. Louis, Missouri USA
September, 8 - 10. 2010
U R L : w w w. p s y c h o n o m i c . o rg / a n n u a l -28. Psychologciké dny
meeting.html
Cesty psychologie a psychologie
cest
***
Olomouc, Czech Republik
November 24 - 29, 2010
2010 General Assembly, International
***
Social Sciences Council
December, 3 - 4, 2010
Nagoya, Japan
Medzinárodná konferencia
URL: www.worldsocialscience.org
Preventívne programy sociálnoemocionálneho uèenia pre iakov
***
základných kôl
December 14 - 16, 2010
Miestny úrad, Bratislava - Ruinov
Sixth African Conference on Psychotherapy
Kampala, Uganda
Contact: pnantume@yahoo.com This e-mail
address is being protected from spambots.
You need JavaScript enabled to view it
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PREDSTAVUJEME
50 rokov Katedry psychoógie FIFUK a jej historické mílniky
V kolskom roku 1959-1960 nastúpili prví tudenti na novozaloenú Katedru
psychológie. Na Filozofickej fakulte UK pôsobili mnohí èeskí profesori, ktorí nielen
odbornou erudovanosou, ale aj osobnou iniciatívou kládli základné kamene výchovy
vzdelancov na Slovensku vo viacerých odboroch, medzi inými, aj v odbore psychológia.
Prvú prednáku zo psychológie mal v roku 1924 Prof. JUDr. PhDr. Bohuslav Tomsa,
zakladate¾ èeskoslovenskej a slovenskej právnej filozofie, teoretik práva, uznávaný
odborník na medzinárodné právo, neskôr aj rektor UK (1933-34).
Psychológia (podobne ako pedagogika) sa v zaèiatkoch tudovala na Filozofickej
fakulte v rámci filozofie. Rozhodujúci význam malo zaloenie Psychologického
seminára na FiF UK v roku 1926, v ktorom prvýkrát odzneli prednáky profesora Josefa
Tvrdého.
Èeský filozof profesor Josef Tvrdý z Brna, prívrenec T. G. Masaryka, sa venoval
najmä logike a sociálnej psychológii. Psychologický seminár pôsobil ako základné
vedecko-pedagogické pracovisko, ktoré popri organizaènej funkcii zabezpeèovalo aj
systematické budovanie kninice s psychologickou literatúrou. Profesor Josef Tvrdý
na Slovensku pôsobil do roku 1939. Po nútenom odchode èeských profesorov a
pedagógov zo Slovenska sa vrátil na univerzitu do Brna. Ako odporca faizmu tragicky
zahynul v roku 1942 v koncentraènom tábore v Mauthausene v Rakúsku.
Historici, ktorí sa venovali rozvoju psychológie na Slovensku, povaujú za jeden zo
základných pilierov osobnos doktora Josefa Stavìla, ktorý zaloil Psychotechnický
ústav a Ústrednú poradòu povolaní na Slovensku. Mladý èeský psychológ vytvoril pre
prvé profesionálne psychologické pracovisko koncepène a organizaène irokozáberový
program, ktorý zabezpeèil, e ústav sa u od svojho vzniku v roku 1928 stal vedeckou
základòou pre aplikáciu psychológie a rozvíjanie diagnostickej práce v poradenstve.
Venoval sa aj tvorbe psychodiagnostických nástrojov, tandardizácii a validizácii známych
zahranièných metodík.
V ústave zaèínali odbornú èinnos viacerí mladí odborníci, dnes povaovaní za
nestorov slovenskej psychológie (Prof. PhDr. Juraj Èeèetka; Prof. PhDr. Anton Jurovský,
DrSc.; Doc. PhDr. Jozef Koèo, PhD.; Prof. PhDr. Tomá Pardel, DrSc. a iní). Pod
vplyvom tohto inpiratívneho prostredia vznikli v druhej polovici tridsiatych rokov aj
prvé psychologické monografie, z ktorých mono uvies Jurovského Psychologické
základy výchovy a Èeèetkovu prácu Adlerovská psychológia a pedagogika. PhDr. Josef
Stavìl sa v roku 1937 habilitoval a stal sa prvým docentom psychológie na Slovensku.
V roku 1938 vak musel Psychotechnický ústav, ktorý zaloil a desa rokov viedol,
opusti a vráti sa na pôvodné pracovisko do Prahy, kde po vojne pôsobil ako profesor
psychológie na Karlovej univerzite.
V Psychotechnickom ústave pôsobil aj Prof. PhDr. Anton Jurovský, DrSc. povaovaný
za duchovného otca psychológie na Slovensku (pod¾a Prof. PhDr. Damiána Kováèa,
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DrSc.). Habilitoval sa v roku 1938 prácou Utváranie osobnosti dieaa a v roku 1941
sa stal prvým riadnym profesorom psychológie na Slovensku. Pedagogické a organizaèné
pôsobenie na Filozofickej fakulte doplnil Jurovský významným dielom, ktorým výrazne
ovplyvnil prvé roky vysokokolského túdia psychológie na Slovensku. Bola to moderná
vysokokolská uèebnica veobecnej psychológie, jej prvé vydanie vylo v roku 1942 a
hneï zaujalo nielen vysokokolských tudentov, ale aj iriu odbornú verejnos. Jeho
Psychológia vyla do konca vojny v troch vydaniach, v roku 1949 vyla v 4. doplnenom
vydaní a bola základnou uèebnicou aj v Èechách. Spolu 7 000 výtlaèkov bolo v tých
èasoch na vedeckú knihu neuverite¾né èíslo. Táto uèebnica ovplyvnila úroveò
vysokokolského túdia a okrem iného poloila aj základy odbornej terminológie v
slovenskom jazyku.
Ïalou z významných osobností, ktoré stáli pri zrode psychológie u ako modernej
intitucionalizovanej vedeckej disciplíny, bol Juraj Èeèetka, prvý slovenský docent
pedagogiky (1937) a profesor pedagogiky od roku 1939. V roku 1943 vydal Príruèný
pedagogický lexikón, pre ktorý sám vypracoval vetky heslá a bol aj autorom prvej
slovenskej uèebnice pedagogiky.
Profesor Juraj Èeèetka od roku 1945 viedol Katedru pedagogiky a psychológie na
Filozofickej fakulte, na ktorej bolo po reforme vysokokolského túdia v roku 1948
moné tudova psychológiu ako samostatný odbor. V roku 1949 vznikol aj
Psychologický ústav pri vrcholnej vedeckej ustanovizni, Slovenskej akadémii vied a
umení. Tento pozitívny vývoj vak nemal dlhé trvanie a nasledujúce pädesiate roky boli
pre psychológiu ve¾mi aké.
Nový reim, takzvané ¾udovodemokratické zriadenie, ktorý nastolili udalosti po roku
1948, prísne iadal vyrovna sa s buroáznou vedou, to znamená odmietnu ju a
medzi ostatnými disciplínami aj psychológiu budova na základe marxisticko  leninskej
filozofie. Pre vtedajiu generáciu psychológov nastali zloité èasy. Pod¾a vzoru
Sovietskeho zväzu sa zakázali pouíva psychologické testy a akéko¾vek psychometrické
metódy. To platilo nielen pre kolskú prax, ale aj pri výbere zamestnancov na
elezniciach, pecialistov v priemyselných závodoch a podobne. Dôvodom bolo, e tzv.
pedológia a testológia sa povaovali za livedecké metódy prevzaté z tzv. buroáznej
psychológie. Odstraòovalo a ruilo sa vetko, èo súviselo s aplikovanou psychológiou.
Napríklad - staèil vraj telefonický príkaz a v roku 1951, po viac ako dvadsaroènej
èinnosti, zruili Psychotechnický ústav. Niektoré kninièné zdroje prevzala Slovenská
akadémia vied, ale celý písomný materiál, doklady o vyetreniach, protokoly o vykonanej
èinnosti, kartotéky o vyetreniach, starí archívny materiál, zásoby testov a vyetrovacích
pomôcok sa jednoducho roztratili a zmizli (zo spomienok A. Jurovského).Profesor
Jurovský spomínal, e vzniklo priam aenie proti psychotechnike, do ktorého sa
ochotne zapojili aj tí, ktorí o týchto veciach sotva èo vedeli a nechápali, o èo vlastne
ide. Psychológia sa povaovala za nieèo neèisté, pred èím sa treba ma na pozore a
nechýbali hlasy (neraz i vo ványch vedeckých kruhoch), ktoré jej upierali právo na
existenciu ako samostatnej vede, vetko bez odborného odôvodnenia, bez kvalifikovanej
diskusie a bez monosti bráni sa. Ocitla sa v nemilosti, podobne ako genetika alebo
kybernetika.
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Obmedzovalo sa a ruilo aj túdium psychológie. Na kolské roky 1952/53 a 1953/
54 Filozofická fakulta nedostala pre túdium psychológie ani jedno smerné èíslo a dva
roky nemohla nikoho prija do prvého roèníka. A keï nezmyselné aenie zaèalo
slabnú, otvorili na katedre dodatoène druhý a tretí roèník pre tých, ktorí psychológiu
tudovali v rámci filozofie a pedagogiky.
Táto kríza psychologického zamestnania naastie trvala len krátko, ale zanechala
výrazné stopy. U v ïalích dvoch - troch rokoch sa aplikovaná psychológia zaèala
uplatòova v oblasti vojenskej v elezniènej doprave a vo výchovnom poradenstve.
Prvé samostatné psychologické pracovisko na pôde univerzity vzniklo a v roku 1957
pod názvom Psychologický ústav. Jeho prvým riadite¾om bol profesor Jurovský, neskôr
profesor Pardel. V tejto ustanovizni pôsobili významní odborníci, ktorí výrazne
zasahovali do rozvoja slovenskej a èeskoslovenskej psychológie. Ilo najmä o také
osobnosti ako docent Koèo (dlhoroèný zástupca riadite¾a ústavu), organizaèný duch
rozvoja ústavu docent Baány (zakladate¾ prvého laboratória komparatívnej psychológie
v Èeskoslovensku zriadeného na pôde ústavu a neskôr katedry), PhDr. Marálová, PhD.
(významná odborníèka v oblasti psychologickej metodológie a psycholingvistiky),
docentka Habiòáková, docentka Rybárová, docentka Broíková (odborníèky v oblasti
vývinovej psychológie) a PhDr. Kovalíková, PhD. (významná výskumníèka v sociálnej
psychológii).
Samostatná Katedra psychológie vznikla a v roku 1959. Do prvého roèníka nastúpili
tudenti v kolskom roku 1959-1960. Jej vedúcim sa stal profesor Tomá Pardel, od
roku 1970 profesor Ondrej Kondá. Z univerzity museli po zásahu z vyích miest
odís profesor Èeèetka a profesor Jurovský. Medzi pedagógmi Katedry psychológie
boli mnohí pracovníci Psychologického ústavu. So vznikom katedry sa spája aj vznik
spoloèného èasopisu Katedry psychológie a Psychologického ústavu Psychologica.
Duchovná liberalizácia v druhej polovici esdesiatych rokov priniesla výrazný
rozmach psychológie na univerzitnej pôde. Premietlo sa to nielen do poètu tudentov
(cca 80 - 100 poslucháèov v roèníku), ale aj do rozvoja samotných psychologických
pracovísk. Okrem spomínaného Psychologického ústavu a Katedry psychológie vznikla
aj samostatná Katedra pedagogickej psychológie (1965). Jej prvým vedúcim bol profesor
Ïuriè. Na jej pôde pôsobili významní odborníci ako profesor Grác, docent Blakoviè
èi docent tefanoviè.
Normalizácia zaèiatkom 70-tych rokov potvrdila, e úroveò psychológie je dobrým
barometrom duchovnej atmosféry spoloènosti. Po previerkach musel odís z Katedry
psychológie jej bývalý tajomník profesor Ivan túr a poèet tudentov postupne klesal
na 25 a 15 v roèníku. Z rozlièných politických dôvodov niektorí pracovníci boli
reimom obmedzovaní vo svojom kvalifikaènom raste. Ilo najmä o Doc. PhDr. J.Koèa,
PhD, alebo PhDr. L. Marálovú, PhD, èi PhDr.V. Kovalíkovú, PhD.
V roku 1981 po administratívnom rozhodnutí vznikla Katedra psychologických vied,
zlúèením Katedry psychológie a Katedry pedagogickej psychológie, ktorej vedúcim
bol profesor Ondrej Kondá, neskôr profesor Teodor Kollárik (1984). Napriek
komplikovaným podmienkam v tomto období vznikol celý rad monografií najmä z oblasti
veobecnej, klinickej a pedagogickej psychológie. Rozvíjala sa aj spolupráca
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Psychologického ústavu a Katedry psychologických vied, ktorá trvala a do ich zlúèenia
v roku 1993, keï opätovne vznikla Katedra psychológie.
Rok 1989 priniesol viacero zmien najmä v truktúre a obsahu túdia psychológie
(vedúcim katedry bol naïalej profesor Teodor Kollárik, neskôr od roku 1993 profesor
Anton Heretik). Magisterské túdium sa predåilo na pä rokov, ale za najdôleitejiu
zmenu pri vytváraní tudijných plánov treba povaova väèiu slobodu a otvorenos novým
mylienkovým prúdom a smerom. Kadoroène sa roziruje paleta výberových seminárov
a prednáok vo vyích roèníkoch. V istom zmysle si tudenti vytvárajú svoj odborný
profil a zameranie sami tým, e si volia výberové predmety. Dôleitým faktorom je, e
výberové prednáky sa väèinou zameriavajú na témy a oblasti, ktoré boli v minulosti z
ideologického h¾adiska prohibované (psychoanalýza, humanistická psychológia,
psychológia náboenstva èi politická psychológia). Novým prvkom v truktúre túdia
je aj sociálno-psychologický výcvik, ktorý má formou najmä sebareflexie prispie k
formovaniu dôleitých odborných spôsobilostí v práci psychológa s klientom èi
skupinou.
Nastáva obdobie ve¾mi ve¾kého záujmu o túdium psychológie, keï sa na 60 miest
hlási a 700  800 záujemcov. Rozíril sa aj priestor pre praktické uplatnenie
psychológov v lukratívnych pozíciách v manamente, v konzultaèných firmách a
bankovníctve.
Po zlúèení Katedry psychológie s Psychologickým ústavom (1993), významným
vedeckým pracoviskom, èas jeho pracovníkov zostala pôsobi na novej Katedre
psychológie, ktorá sa stala jediným a integrovaným psychologickým pracoviskom na
fakulte.
Súèasnos katedry charakterizuje výrazný progres. Okrem iného, ide najmä o
modernizáciu laboratória - jeho vybavenie softvérovým zariadením a intrumentálnou a
prístrojovou technikou. V poslednom období katedra prela prestavbou uèební a
modernizáciou didaktických techník. Samozrejmou súèasou pracoviska je katedrový
intranet, ktorý umoòuje aktívnu interakciu medzi pracovníkmi a tudentmi. Medzi
pomerne nové zmeny patria aj elektronické skúanie niektorých kurzov a elektronická
forma psychodiagnostických testov. Jednou z najzávanejích zmien v oblasti
pedagogickej práce je prechod na bakalársky a magisterský stupeò túdia, ku ktorému
dolo celotátne. Napriek viacerým problémom, ktoré takto delené vysokokolské
túdium námu odboru spôsobuje, katedra vypracovala jeho èo najoptimálnejí model.
Za posledné obdobie katedra zvyuje objem aktivít v oblasti vedy a výskumu. Opä
sme zaèali vydáva významný odborný èasopis Psychologica. Pracovisko sa zapája do
výskumných projektov Európskej únie a iných zahranièných projektov, viacerých
projektov Vedeckej grantovej agentúry a Aplikovaného výskumu Ministerstva kolstva
SR. Katedra spolupracuje s viacerými ústavmi Slovenskej a Èeskej akadémie vied a s
inými psychologickými pracoviskami v zahranièí (University College London,
Amsterdam University, Uttrecht University, Karlova Univerzita v Prahe, Universidad
Complutense Madrid, Universität Bamberg a iné).
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Katedra psychológie koncom novembra 2009, pri príleitosti jej výroèia, usporiadala
významnú medzinaárodnú konferenciu pod názvom Osobnos v kontexte kognícií
emocionality a motivácií II. Na konferncii so irokým spektrom príspevkov sa
zúèastnilo 115 domácich autorov a 36 zahranièných hostí: z Èiech, Rakúska, vajèiarska,
Slovinska, Holandska a Spojených arabských emirátov. Príspevky z konferncie budú
recenzované a publikované v 40. èísle zborniku Psychologica.
Pod¾a názoru pedagógov pôsobiacich na katedre, fakulta nemá by len miestom,
kde sa dajú získa nevyhnutné vedomosti pre prax, ale mala by by atraktívnym prostredím,
v ktorom má poslucháè prístup k informaèným kanálom o najnovích poznatkoch z
odboru, ale aj ku konzultáciám pre svoj ïalí odborný a osobný rast. Poslucháè by mal
získa korektívnu skúsenos v styku s autoritami, to znamená stretáva pedagógov na
jednej strane nároèných, ale na druhej strane plne otvorených názorom a samostatnému
mysleniu tudentov.
Katedra psychológie prechádza v súèasnosti výraznými zmenami v oblasti evaluácie
pedagogického procesu, ako aj organizaènými a koncepènými zmenami, ktoré sú víziou
a inpiráciou pre ïalí rozvoj náho pracoviska.
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD,
vedúci Katedry psychológie FiF UK
.

Desiate výroèie Intitútu existenciálnej psychológie
a noo-logoterapie
Intitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie (IEP-NL) bol etablovaný
ako samostatné pecializované pracovisko Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity s
úèinnosou od 01. januára 2001, a v roku 2010 si pripomenieme desa rokov od jeho
vzniku. Zaloenie intitútu vyplynulo z koncepèných perspektív rozvoja Katedry
psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ako aj absentovania
tejto línie v aktuálnej ponuke psychologických smerov na Slovensku. Návrh na zriadenie
intitútu bol výsledkom spolupráce pracovníkov katedry psychológie na FF TU, osobitne
PhDr. Judity Stempelovej, PhD., s profesorom Katolíckej univerzity v Lubline
Kazimierzom Popielskim, ktorý v tomto roku slávi tri významné ivotné jubileá. Návrh
prerokovala a odsúhlasila vedecká rada a schválil akademický senát fakulty. Do funkcie
riadite¾ky intitútu bola vymenovaná PhDr. Judita Stempelová, PhD., ktorá sa významne
angaovala pri rozvíjaní èinnosti intitútu a do svojho odchodu v roku 2004. Intitút
vo svojej koncepcii kladie dôraz na multidimenzionálny poh¾ad na èloveka, noetickú
dimenziu a kresanskú antropológiu. Osoba sa tu poníma ako jednota a celos, ako
duchovná a existenciálna, dynamická, stále preniknutá volaním transcendentna. Intitút
rozvíja základné tézy existenciálnej analýzy a logoterapie Viktora E. Frankla,
predstavite¾a Tretej viedenskej psychoterapeutickej koly, a súèasne sa inpiruje noologoteóriou profesora Kazimierza Popielskeho, blízkeho priate¾a a priameho iaka
Viktora E. Frankla. Tento prístup berie do úvahy podstatné atribúty bytia a zdôrazòuje
dimenzionálnos ¾udskej existencie, teda nielen rozmer fyziologicko-biologický a
psychologicko-sociálny, ale aj noeticko-duchovný. Pre tých, ktorí majú záujem o
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priblíenie východísk logoteórie a logoterapie, uvádzame v nasledujúcom texte aj
nieko¾ko téz k tejto téme.
Základné východiská logoteórie
Logoteória vychádza z dvoch základných otázok antropologického zamerania: (1)
Èo je pecificky ¾udské, èo robí èloveka èlovekom a (2) Èo je èloveku vlastné, èím sa
odliuje ¾udská existencia od ostatného bytia. Viktor Frankl v logoteórii rozpracoval
koncept vôle ku zmyslu a formuloval tézy, ktoré novým spôsobom ukotvujú obraz o
èloveku v psychologických vedách. Frankl definuje vô¾u ku zmyslu ako ¾udskú túbu
nájs a naplni v ivote nejaký zmysel a hodnoty. Táto túba je pod¾a neho hlavnou
motivaènou silou èloveka, ktorá ho upriamuje k prekraèovaniu seba samého a zameraniu
sa na cie¾.
Pod¾a tohto autora je kadá jednotlivá osoba absolútne nóvum; duchovná existencia
je neprenosná; osoba je duchovná; existenciálna; patrí do oblasti Ja, a nie Ono; a
vytvára telesno-duevno-duchovnú jednotu a celistvos, ktorá tvorí podstatu èloveka.
Osoba je dynamická a nechápe seba samu inak, ne ako vychádzajúcu z transcendencie.
K duchovnému bytiu, t.j. k bytiu v najvyom, plnom zmysle, patrí teda
sebatranscendencia, ktorá naznaèuje spôsob, ako osoba poukazuje svojím ivotom na
zmysel, ktorý má by naplnený. Osoba toti môe chápa seba samu jedine tak, e má
svoj pôvod v transcendencii.
pecifiká logoterapeutického prístupu
Okrem teoretického rozpracovania tejto línie je dôleitá i výskumná oblas a
praktická realizácia poznatkov prostredníctvom pecifického psychoterapeutického
prístupu  logoterapie, ktorá je aplikovate¾ná aj v oblasti poradenstva, výchovy, pri
krízovej intervencii, i v sociálne a vzahovo nároèných situáciách. V logoterapii,
ponímajúcej osobu ako duchovno-personálne bytie, sa teda kladie dôraz na ´zmysel´
ako prapôvodnú túbu èloveka po ivote, ktorý je naplnený zmyslom, ktorej prameò je
nasmerovaný na to, s èím má osoba súhlasi v slobode a zodpovednosti. ´Via regia´
logoterapie sú hodnoty, avak nielen v zmysle subjektívnych hodnotových predstáv,
predkladaných spoloèenským a socio-kultúrnym prostredím, ale predovetkým váne
prijatá prapôvodná túba a snaha po objektívnej hodnotovej miere, od ktorej vetky
nae subjektívne predstavy hodnôt prijali svoje dobro, a to, e je dôleité ich uskutoèni.
Hodnota je teda nieèo, èo èloveka priahuje, èo je objektívne dané, k èomu smerujú
túby a priania èloveka, èo sa stalo pre neho atraktívnym a v èom sa prejavila túba
obsiahnu to a realizova. Osobne významnými sú predovetkým existenciálne hodnoty,
ktoré formujú hlboké truktúry èloveèenstva: subjektové (svedomie, sebaobraz,
osobnos), osobnostné (hlboké ´Ja´), existenciálne (postoje, túby, snahy, vzah k...).
Sú to hodnoty s najvyou úrovòou osobných presvedèení, hodnoty ktoré zaväzujú,
prièom túby napåòa a upevòova ich sú odvodené z najvyích existenciálnych výziev,
skúok a osobných kríz. Cie¾om logoterapeutickej intervencie je privies èloveka k
uvedomenej zodpovednosti, k tomu aby objavil jedineèný zmysel svojho ivota, aby
preil svoju zodpovednos za realizáciu hodnôt. V klasickej uèebnici logoterapie od
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Elisabeth Lukasovej (Základy logoterapie, Bratislava: Lúè, 2008) okrem priblíenia
logoterapie najmä ako psychoterapeutickej metódy, je vak sústredená pozornos aj na
antropologické kontanty a základné piliere logoterapeutického mylienkového systému,
zaostrené a k najsilnejej otázke, ktorú kladie ivot, k smrti. Zmysel ivota, sloboda a
zodpovednos, otvorenos a intencionálnos, utrpenie i hodnoty predstavujú v
logoterapeutickej koncepcii základné atribúty antropológie èloveka. Zodpovednos k
èomu slobody vak len naznaèuje poslednú existenciálnu otázku po zodpovednosti pred
èím a pred Kým. Otázku, ktorá pre existenciálnu analýzu a logoterapiu zostáva naïalej
otvorená, pretoe existenciálna analýza nemôe privies èloveka do poslednej, koneènej
stanice. Faktom vak je, e ho môe privies do stanice, ktorá leí na trati k absolútnu,
do stanice, kde èlovek môe dosta priame spojenie v smere na transcendentno.
O aktivitách intitútu
Intitút v tomto integrálnom, antropologicko-existenciálnom zameraní, rozvíja
psychológiu v horizonte teoreticko-výskumnom, vzdelávacom, ako aj poradenskom a
terapeutickom. Do oblasti vedecko-výskumnej patrí predovetkým rozpracovanie
problematiky noo-logoteórie, zmyslu ivota, sapienciálnych, hodnotových a vzahových
modalít ¾udského bytia, organizovanie vedeckých a odborných podujatí, publikaèná a
edièná èinnos pre odbornú i laickú verejnos. Nosné smery výskumu sú orientované
na rieenie a prípravu vedecko-výskumných projektov, zoh¾adòujúcich
mutidimenzionálny prístup k èloveku, psychologickú antropológiu a logoterapiu. Ide
napríklad o projekty Monosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej
intervencie v systéme poradenských sluieb ´Pomoc obetiam násilia´: retrospektíva
a ïalie perspektívy (Schusterová); Význam konceptu miesta a psychológie domova
pri vytváraní spoloèného európskeho priestoru (Nanitová) a Psychologická
antropológia: kontexty a antropologické kontanty z h¾adiska dimenzionálnej
ontológie (Nanitová). Èlenovia intitútu publikovali viacero monografií, súvisiacich s
témou psychológie existencie a logoterapie, ako napr.: Noetická dimenzia osobnosti:
Psychologická analýza pocitu zmyslu ivota (Popielski, 2005, Trnava: Typi
Universitatis Tyrnaviensis); Hodnoty a ich význam v psychológii (Klèovanská, 2005,
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis); Zmysel ivota z poh¾adu psychológie (Halama,
2007, Bratislava: SAP); Domov ako priestor bytia (Nanitová a kol., Trnava: Typi
Universitatis Tyrnaviensis, 2008); Psychologia egzystencji: Wartoci v ¿yciu
(Popielski, 2008, Lublin: Wydawnictwo KUL); Miesta návratu: preferencia miesta u
adolescentov (Nanitová, Trnava: Tyrnaviensis, 2009); Vzahová väzba a religiozita
(Adamovová, Halama, 2009, Bratislava: Slovak Academic Press); Research instruments
for investigating meaning of life and other logotherapeutic constructs (Halama, 2009,
In: Batthyany, A., Levinson, J. (Eds.) Existential psychotherapy of meaning. Handbook
of logotherapy and existential analysis. Phoenix, Zeig, Tucker & Theisen, Inc., s. 415444). Pod garanciou intitútu boli usporiadané i dve vedecké konferencie s
medzinárodnou úèasou, a to Èlovek pri h¾adaní seba samého - Logoteoretický prístup
(Trnava 2004) a Logoterapia  psychoterapia pre tretie tisícroèie (Svit 2003). V
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auguste 2010 sa pripravuje konferencia na tému Existenciálne významné hodnoty v
osobnom, spoloèenskom a kultúrnom kontexte.
V oblasti vzdelávacej intitút realizuje najmä postgraduálne vzdelávanie a dlhodobé
akreditované výcviky v logoterapii. V novembri 2009 frekventanti dlhodobého
vzdelávania a výcviku v logoterapii ukonèili svoje túdium internou závereènou skúkou
pred komisiou IEP NL s medzinárodným zloením. Príprava a realizácia ïalieho
vzdelávania a výcviku je podmienená akreditáciou nového modulu na MZ SR. V oblasti
poskytovania psychologických sluieb sú dostupné poradenské sluby a
psychoterapia. Intitút je pracoviskom s odborným zástupcom pre odbor poradenská
psychológie, schváleným Slovenskou komorou psychológov. Pokia¾ ide o spoluprácu
s inými pracoviskami a organizáciami podobného zamerania, intitút spolupracuje so
Sekciou existenciálnej psychológie pri Slovenskej psychologickej spoloènosti,
Èeskomoravskou sekciou pre existenciálnu analýzu a logoterapiu, Katedrou
psychoterapii i psychologii zdrowia KUL (Po¾sko), a v oblasti sluieb s psychologickou
poradòou Quo Vadis v Bratislave a so systémom regionálnych poradní Pomoc obetiam
násilia (regionálnou poradòou v Bratislave a v Trnave), ktoré sú jedinou intitúciou na
Slovensku pre poskytovanie psychologických, právnych a sociálnych sluieb pre obete
trestných èinov. Súèasou práce v intitúte je aj starostlivos o doktorandov a absolventov,
s perspektívou podpori vedeckú prípravu a rozíri vzdelávanie psychológov a odborných
pracovníkov z príbuzných odborov. Intitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie
svojím antropologicko-existenciálnym zameraním prispieva k rozíreniu diapazonu
súèasnej slovenskej psychológie jednak na poli teoreticko-výskumnom, vzdelávacom,
ako aj na poli poradenskom i terapeutickom.
Kontakt
Intitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, Filozofická fakulta Trnavskej
univerzity, Hornopotoèná 23, 918 43 Trnava, Tel: 033/5939360, 361, E-mail:
iepnl@truni.sk, Web-stránka: http://iepnl.truni.sk
Eva Nanitová

Zoznam lektorov Slovenskej adlerovskej spoloènosti
Lektori a lektorky  zahranièní






BALLA, Marion - psychoterapeutka v súkromnej praxi, prezidentka Adlerian
counselling & consulting group, Ottawa, Kanada
BITTER, R., James, Ed.D.  profesor, East Tennessee State University, USA
MANSAGER, Erik, Ph.D.  psychoterapeut a psychológ, Adler School of
Professional Psychology, Chicago, USA
MARKOWSKI, M., Edward, Ph.D.  psychologický poradca s licenciou,
profesor, East Carolina University, USA
MILLIREN, Al, Ed.D.  certifikovaný poradca, profesor, Governon State
University, Illinois a Adler School of Professional Psychology, Chicago, USA,
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MOZDZIERZ, J., Gerald, Ph.D.  psychológ s licenciou, Chicago, USA
NICOLL, G., William, Ph.D.  profesor, Florida Atlantic University, klinický
poradca a psychoterapeut s licenciou, Adlerian training Institute, USA
NICOLL, A., Monica, M. A.  psychologièka so súkromnou praxou, USA
PELUSO, R., Paul, Ph.D.  docent, Florida Atlantic University, manelský a
rodinný psychoterapeut s licenciou, supervízor AAMFT, USA
SCHÜRER, Yvonne, Dipl. psych. IAP  psychologièka a psychoterapeutka so
súkromnou praxou, Zürich, vajèiarsko
SCHÜRER, Samuel  poradenský psychológ so súkromnou praxou, Intitút pre
individuálnu psychológiu, Riga, Lotysko
SPERRY, Len, M. D., Ph. D.  lekár, profesor, Florida Atlantic University,
psychiater s licenciou, USA
WALTON, X., Francis, Ph.D.  poradenský psychológ s licenciou, majite¾ a
prezident Adlerovských centier detskej starostlivosti, Columbia, South Carolina,
USA
WALTON, Kathleen, B. C.  pedagogièka, Adlerovské centrá detskej
starostlivosti, Columbia, South Carolina, USA
WEBB, D., Linda, Ph.D., NCC.  asistentka profesora, Florida Atlantic University,
detská poradenská psychologièka, USA

Lektorky a cvièné terapeutky - slovenské



ÈECHOVÁ, Daniela, PhDr., PhD.  psychologièka, psychoterapeutka,
vysokokolská pedagogièka, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave
LUDROVSKÁ, Katarina, PhDr. - psychologièka, psychoterapeutka,
vysokokolská pedagogièka, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita
Komenského v Bratislave

Supervízori a supervízorky - zahranièní







BALLA, Marion
MANSAGER, Erik, Ph.D.
MOZDZIERZ, J., Gerald, Ph.D.
NICOLL, G., William, Ph.D.
PELUSO, R., Paul, Ph.D.
SCHÜRER, Samuel

Supervízorka - slovenská
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LUDROVSKÁ, Katarina, PhDr.

BLAHOELÁME
Okrúhle jubileá v druhom polroku 2009 a v prvom polroku 2010
(v abecednom poradí bez titulov)

Srdeène vetkým blahoeláme!
Amtmannová Elena
Antoová Silvia
Arbet Ladislav
Árochová O¾ga
Bahnová Veronika
Bakonyiová Elena
Bednárik tefan
Beláková ¼ubomíra
Bindas Ivan
Blaejová Eva
Bubelíni Ján
Búgelová Tatiana
Capcarová Jaroslava
Capová ¼udmila
Cilingová Emília
Czako Matej
Èádyová Jana
Èanová Marietta
Èervenková Nataa
Èíek Eugen
Danko Ján
Debnárová Daniela
Dravecká Eva
Ïuriinová Eva
Farinièová Tatiana
Ferjenèíková Milina
Fleková Marta
Florek Hieronym
Galanová Anna
Glos Matej
Gombár Imrich
Grác Ján
Graca tefan
Gromová Katarína
Lepeòová Darina
Hargaová Mária

Havran Marián
Hazucha Svetozár
Heftyová Eva
Heribanová Mária
Horáková Mária
Hubová Darina
Ihnacík Jozef
Janas Duan
Jelemenská Tatiana
Juhás Ján
Jurèová Marta
Kamenèík Ladislav
Karasová Helena
Kolajová O¾ga
Komárik Emil
Kostolanský Rudolf
Kováè Damián
Kovaèiè Vincent
Kováèiková Elena
Kukliová Mária
Kunáková Alena
Lacková Krasimíra
Laco Cyprián
Leèko Duan
Lehocká Magda
Lova Ladislav
Lovíek Imrich
Lumtzerová Magdaléna
Málek Milan
Martiková Marianna
Matúová Elena
Miglierini Bruno
Mináèová Daniela
Mlynárová Mária
Mouèková Dagmar
Mydliarová Miroslava
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Palkoviè Vladimír
Pástorová Zuzana
Pateková Anna
Perichtová Beata
Petrovièová Margita
Plichtová Jana
Rafajdusová Iris
Repièáková Alena
Rodanová Jana
Sapáková Mária
Seemanová Marta
Schniederová Beatrix
Sikulová Dagmar
Smreèková Anna
Snopková Eleonóra
Sopko Peter
Stanislav Juraj
Stanková Viera
Staòkovská Mária
Stempelová Judita
Streèková Eva
Szentandrásiová Katarína
evèíková Anna
Kopèanová Dagmar
Tarabová Anna
Tkáèik Peter
Trlicová Katarína
Vajdièková Katarína
Valaiková Viera
Vareèková Tatiana
Videmský Ladislav
Víziková Eva
Vrtková Brigita
Wurm Peter
Zanzottová Lucia
Zátopek Peter
Zelina Miron
Zelmanová Lýdia
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K IVOTNÉMU JUBILEU PhDr. O¼GY ÁROCHOVEJ, CSc.
(tentoraz aj trochu nostalgicky)
Jubilantka patrí do prvej kohorty absolventov autentického túdia psychológie na
Slovensku: Filozofická fakulta UK, kolské roky 1948-52. Zaèínali sme, tuím, 28,
teraz  okrem jubilantky  ijú prof. Jozef Kuric (v Brne), Dr. Kveta krétová, vtedy
Horòáková (od r. 1969 vo vajèiarsku) a ja. Pravda o tých, ktorí skôr èi neskôr zo túdia
odskoèili, alebo si potom zvolili inú profesiu, nemám informácie.
Potom èo Olinka, ia¾bohu, predèasne ovdovela r. 1987, ije teraz na dôchodku v
samom centre Bratislavy, najèastejie vak sama. Pravda, príkladne sa o òu stará jej syn,
má rados a obdiv zo svojich dvoch vnukov. Vzh¾adom na zhorený zdravotný stav je,
ia¾, ve¾mi obmedzená v mobilite, s vonkajím svetom a teda aj s nami, ju spája u len
telefón. Cíti sa vak frustrovaná nedostatkom informácií zo súèasného psychologického
ivota, nemá internet, obèas vak prídu na klebety jej bývalé kolegyne.
Keïe som pred rokom uskutoènil malú anketu s otázkou, kto bol Anton Jurovský 
teda duchovný otec slovenskej psychológie, obávam sa, e na otázku Kto je O¾ga
Árochová, budú súèasní absolventi psychológie akiste mlèa. To je po¾utovania hodná
skutoènos, avak charakteristická pre nae katedry. Nu na postavenú otázku uvádzam
tu encyklopedické heslo jubilantky.
ÁROCHOVÁ, O¾ga, rod. Mészarosová  slov. psychologièka (*16.9.1929, Nové
Zámky). Po gymnaziálnej maturite túdium psychológie na Filozofickej fakulte UK
(PhDr.  1953), Výskumný ústav preventívneho lekárstva (1953-1964), Ústav
experimentálnej psychológie SAV (1965-2007), CSc.  1967). Vytvorila (aj v
spolupráci) vye 100 èasopiseckých túdií z oblasti vývinovej psychológie (aj
longitudinálne projekty), psycholingvistiky, behaviorálnej toxikológie, viacjazyènosti,
gerontopsychológie. Najdôleitejie práce:
ÁROCHOVÁ, O.  EBOVÁ, E.: Semantic and Cognitive Aspects in the Solution of
Verbal Tasks by Bilinguals, Studia Psychologica, 32, 1990, 1-2.
ÁROCHOVÁ, O.  SUGÁR-KÁDÁR, J.: Einige Entwicklungsaspekte des semantischen
Gedächtnisses bei den ungarischen und slowakischen Vorchulkindern, Studia
Psychologica, 26, 1984, 1.
ÁROCHOVÁ, O.: Vzahy medzi jazykovými a kognitívnymi truktúrami v ontogenéze,
Jazykovedný èasopis, 35, 1984, 2.
ÁROCHOVÁ, O.  EBOVÁ, E.: Novie poznatky o bilingvizme a ich vyuitie vo
vyuèovacom procese, Psychológia a patopsychológia dieaa, 25, 1990, 2.
ÁROCHOVÁ, O.  BAKIÈOVÁ, Z.: Niektoré výsledky longitudinálneho túdia
neuropsychického vývinu detí. Èeskoslovenská hygiena, 19, 1974, 4.
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Aj keï v ostatných rokoch jej pôsobenia v Ústave experimentálnej psychológie SAV sa
výskumne angaovala hlavne projektmi tzv. behaviorálnej toxikológie, predsa len jej srdcovou
záleitosou sa stala psycholingvistika. Po senzorike, vnímaní, pamäti, myslení mohla to
by v ÚEP SAV ïalia fáza systematického výskumu kognitívnych funkcií osobnosti, ibae...
Súèasou tohto zamerania boli aj výskumné projekty viacjazyènosti. Mali sa
realizova v slovensko-maïarskej spolupráci na najmladích, ibae...
Z tohto obdobia pochádza aj návrh pozoruhodného výskumného projektu, ktorý tu s
istou dávkou nostalgie dovolím si zverejni v plnom znení.
Osme¾ujem sa predpoklada poèetné výsledky tohto výskumného zámeru. Domnievam
sa preto, e jeho realizovaním by sa získali fakty  argumenty, ktoré by aj do súèasného
spolitizovaného problému okolo jazykového zákona priniesli viac svetla.
Milá naa Olinka! Viem, e sotva bude teraz súhlasi s tým, e  s prepáèením  staroba
má okrem velièoho nedobrého aj svoje èaro. Viem, e napriek intenzívnemu duchovnému
ivotu ve¾a stráda a poehnaná si bolesou. Nu ve¾a psychických síl na zvládanie ivota, no
rátaj s tým, e si a vysoko ctíme pre Tvoju írku vzdelanosti, originálnos myslenia, múdros
a vôbec máme a radi.
Damián Kováè
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OZNAMY
Slovenská asociácia tudentov a absolventov psychológie
Slovenská asociácia tudentov a absolventov psychológie (ïalej SAAP) je
obèianske zdruenie zastreujúce tudentov a absolventov psychológie na Slovensku
od 11. marca 2009, prièom poèet naich èlenov je zatia¾ 184.
Poslanie SAAP-u
 prepoji tudentov aj absolventov psychológie z rôznych katedier na Slovensku
a podpori tak výmenu informácií, podnieti odbornú spoluprácu, diskusiu;
 organizovanie odborných akcií pre tudentov a absolventov (prednáky, semináre,
úèas na konferenciách, letné koly, medzinárodné výmeny, akýko¾vek druh
medzinárodnej spolupráce);
 poskytnú informácie o odborných akciách konaných doma aj v zahranièí,
vyjednáva zvýhodnené úèastnícke poplatky pre svojich èlenov;
 vytvára vlastné projekty, výskumné zámery, získava na ne vlastné finanèné
prostriedky prostredníctvom sponzoringu, grantových agentúr, atï.;
 vydávanie publikácií o jednotlivých uskutoènených akciách;
 organizovanie neformálnych stretnutí tudentov, pedagógov a iných osobností;
 poskytnú tudentom informácie o monostiach praxe vetkých zameraní;
 poskytnú informácie absolventom po skonèení túdia o pecializaèných
odboroch a monostiach ïalieho vzdelávania v odbore;
 diskutova o zmysluplných nápadoch èlenov a podpori ich návrhy.
Výhody èlenstva v SAAP-e
 prepojenie tudentov, podnietenie diskusie, spolupráce;
 lepí prístup k informáciám o túdiu psychológie doma i v zahranièí;
 informácie z prvej ruky o konaných odborných akciách;
 zvýhodnené úèastnícke poplatky na odborné akcie;
 príleitos neformálneho stretávania sa s ¾uïmi podobného odborného
zamerania;
 posilnenie medzinárodnej spolupráce: zaèlenenie sa do EFPSA (European
Federation of Psychology Students Associations), z ktorej plynú ïalie výhody
 www.efpsa.org;
 informácie o monostiach praxe na rôznych psychologických pracoviskách;
 pracovné ponuky, brigády, stáe v odbore i mimo neho;
 konferencie pre tudentov a absolventov s celoslovenskou úèasou.
Viac informácií nájde na: http://www.sasap.sk, kontaktná osoba Bc. Janka Zbonková:
janka.zbonkova@gmail.com
Ak Vás zaujali nae krátkodobé a dlhodobé ciele, radi by sme s Vami, Vaou
intitúciou, resp. spoloènosou nadviazali spoluprácu a napomohli tak k
napåòaniu náho poslania.
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Vzdelávací program pre výuèbu psychológie morálky
Záujemcom o problematiku psychológie morálky oznamujeme, e s podporou grantového
projektu KEGA 3/5210/07 bol na stránkach www.ff.unipo.sk/psymoral publikovaný on-line
výuèbový systém disciplíny Psychológia morálky. Obsahuje informaènú databázu textov
a recenzií k danej problematike a tudijné materiály vrátane elektronickej publikácie
ponúkajúcej preh¾ad o teóriách a aktuálnych výskumných zisteniach. Zámerom autorov
bolo vytvori internetovéstránky ako otvorený systém pripravený pre publikovanie pre
odborníkov, ktorých táto téma zaujíma a tie pre tudentov a ich tudijné aktivity.
Rieite¾ský kolektív: PhDr.Beáta Ráczová, PhD., Mgr. Peter Babinèák, PhD.
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Novoprijatí èlenovia SPS
V uplynulom období sme za riadnych èlenov prijali (mená ádzame v abecednom
poradí a bez titulov):
Boro Martin
Botková Marta
Dìdová Mária
Donièová Boena
Duri Rastislav
Fargaová Zuzana
Galová Lucia
Hargaová Zuzana
Jachymovièová Eva
Klimas Ján
Kolátorová Pavla
Kollárová Emília
Kováèová Holevová Bibiána
Laputková Zuzana
Mikulajová Marína
Miler Martin
Pipíková Elena
Pullmanová Zuzana
Sirota Miroslav
efarová Iveta
tencl Juraj
ulajová Martina
itný Peter
Za mimoriadnych èlenov sme prijali:
Bernátová Lívia
Budzáková Mária
Lonská Lenka
Sekereová Lenka
Smolcová Paula
varc Juraj
Vratiaková Frielichová Lenka
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Recenzie nových kníh
& & &
Marie Farková: Dospìlost a její variabilita. Praha, Grada, 2009, 136
strán
Na poh¾ad útla knika sa zaoberá a prekvapivo irokou kálou otázok a okruhov
súvisiacich so ivotnými obdobiami dospievania a dospelosti, s dôrazom na súèasné
problémy a aktuálne vplyvy na èloveka. Celým textom sa prelínajú pojmy zmena a
premena prièom autorka objasòuje jednotlivé témy - ivotné obdobia a ivotné úlohy
moderného èloveka - cez prizmu premenlivosti sociálneho sveta. Jej dôraz na to, e
nikdy predtým sa ná svet nemenil tak rýchlo a rôznorodo ako v súèasnosti povaujem
za ve¾mi aktuálny a uitoèný prístup ku skúmaniu ivotnej cesty súèasného èloveka.
Publikácia venovaná najmä odbornej psychologickej verejnosti a ïalím
odborníkom pomáhajúcich profesií predstavuje ve¾ké mnostvo významných
teoretických koncepcií - od Bandurovej teoórie sociálneho uèenia cez Hirschiho teóriu
kontroly po Meyrowitzovo zákulisie vs. verejná sféra  s vynikajúcim autorkiným
komentárom a vysvetlením, prípadne objasnením koncepcie vo vzahu k iným teóriám.
Autorka zameriava svoju pozornos na (najmä pre sociálnu psychológiu) atraktívne témy,
napríklad objasòuje krízu rodiny, syndróm supereny, ageizmus, meranie chudoby,
mocenské usporiadanie spoloènosti èi gender.
Kniha je rozdelená do piatich kapitol s príznaènými názvami. Prvá kapitola nazvaná
Charakteristika doby, v ktorej (ktorú) ijeme, sa zaoberá procesmi a etapami ivota v
rámci socializácie ako aj sociálnym ovplyvòovaním a pribliuje nieko¾ko
najvýznamnejích vývinových koncepcií (Freudovu, Piagetovu, Ericksonovu). Venuje
sa aj premene obsahu rodinných rol, typom partnerských vzahov a rizikám pracovnej
mobility pre rodinu.
Druhá kapitola s titulom Socializácia druhej etapy  vek dospievania  obdobie
prerodu dieaa na dospelého sa venuje témam ako vnímanie morálnych noriem, fyzická
a osobná atraktívnos, rozpor medzi hodnotami rodiny a spoloènosti, trendy vo vo¾be
profesnej prípravy.
V tretej kapitole si autorka kladie otázku Kedy sme vlastne dospelí? Okrem
vymedzenia znakov dospelosti sa zaoberá aj výberom partnera a poskytuje dva poh¾ady
na túto problematiku: psychoanalytickú a sociologickú teóriu výberu partnera. Ve¾mi
uitoèný je i z poradenskej praxe vychádzajúci zoznam rizikových faktorov pri výbere
partnera. Z ïalích tém v súvislosti s rodinou si autorka víma pokles pôrodnosti a
uvádza viacero teórií vysvet¾ujúcich tento jav. V tretej kapitole autorka naèrtáva i
problematiku zamestnania: zaoberá sa rizikami výberového konania, pracovnou
adaptáciou a pracovnou spokojnosou, uvádza monosti skåbenia kariéry a materstva.
Inpirujúca je aj úvaha o význame svadby. Okrem ïalích tém je zaujímavé i uvedenie
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atribútov partnerskej intimity vychádzajúce z Eriksonovej koncepcie intimity.
Ïalia kapitola Socializácia tvrtej etapy  obdobie zrelej dospelosti je venovaná
najmä problémom súvisiacim so zamestnaním. Autorka uvádza napríklad psychologické
dôsledky nezamestnanosti na jednotlivca i jeho okolie, ako aj subjektívne faktory
podmieòujúce vnímanie záae pri strate zamestnania. Poukazuje na dôsledky strachu o
stratu zamestnania a opisuje reakciu na správu o prepustení. V tejto kapitole sa autorka
ïalej zaoberá biedou a chudobou (ktoré terminologicky odliuje) a s nimi súvisiacim
nedostatkom dobrej kvality ivota a nedostatkom úcty. Ve¾mi zaujímavá je sta
venovaná deintitucionalizácii v oblasti zdravotných a sociálnych sluieb a procesom
zmeny postojov verejnosti k ¾uïom trpiacim chronickými ochoreniami a
hendikepovaným osobám. Problémy spojené so starostlivosou o chronicky chorých
ilustruje autorka kazuistikami z vlastnej praxe, prièom v prípade ¾ahích ochorení (aj
duevných) navrhuje tzv. inklúziu, ktorá presahuje integráciu, pretoe zahàòa aj benú
existenciu jednotlivca v prirodzenom prostredí vrátane jeho práv a povinnnosti. V tejto
kapitole sa autorka venuje aj ïalím závaným témam ako je mobbing alebo preívanie
vonkajieho ohrozenia a pôvod nebezpeèných javov (ako kriminálne èiny) v spoloènosti.
Posledná - piata - kapitola Socializácia piatej etapy- obdobie postupujúceho
starnutia a staroby podáva preh¾ad teórií starnutia a hovorí o pozitívnych aspektoch
staroby. Za podnetné povaujem upozornenie na potrebu zaèa sa u pri prvých príznakoch
starnutia pripravova na novú fázu ivota èie uèi sa i v starobe. Okrem odporúèaní
týkajúcich sa programu a aktivity v starobe poukazuje i na potrebu uvedomi si pozitívne
i negatívne javy a vlastnosti, s ktorými sa mono stretnú u starých ¾udí, napríklad
rozvános, trpezlivos, múdros, skúsenosti, z negatívnych zasa precitlivelos,
neprunos èi tvrdohlavos. Podnetná je i zmienka o faktoroch podmieòujúcich
dlhovekos.
Na záver by som rada vyzdvihla dôkladne vypracovaný zoznam doplòujúcej literatúry
rozdelený pod¾a okruhov. Tematické zoradenie umoòuje èitate¾ovi rýchlo získa preh¾ad
domácich (teda èeských, hoci nájdeme i nieko¾ko slovenských) a zahranièných autorov,
ktorí sa venujú danej oblasti. Uvedenie dostupných titulov urèite ocenia tí, ktorí sa
hlbie zaujímajú o niektorú konkrétnu problematiku.
¼ubomíra Stanková


Marta Popelková, Marta Zaková: Podpora rozvoja osobnosti a
intervenèné programy. 1. vyd. Nitra : UKF Nitra, 2009. 210 s. ISBN
978-80-8094-269-4
Na pultoch kníhkupectiev so slovenskou odbornou literatúrou má oprávnenú ambíciu
upúta pozornos èitate¾ov útla biela kniha s kreatívnou ilustráciou na prebale a s
výstiným názvom. Jej autorky sa v nej zameriavajú na aktuálnu a pre súèasnú spoloènos
prínosnú problematiku. Monografia je výborne spracovaným odborným textom. Kniha
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má ambíciu naplni dôvody, ktoré viedli autorky k jej napísaniu: - podnieti k práci,
povzbudi a inpirova k obohateniu praxe pomáhajúcich pracovníkov, t.j. najmä
psychológov, sociálnych pracovníkov, poradcov a tudentov k práci so skupinami,
konkrétne s malými skupinami; - poskytnú veobecné pravidlá pre realizáciu
intervenèných programov; - prispie k rozíreniu poznatkov o skupinových formách
práce v teoretickej i praktickej rovine; - sprostredkova výsledky výskumného sledovania
úèinnosti intervenèného výcvikového programu u vysokokolákov (s. 5). Obe autorky
majú bohaté poznatky a skúsenosti z dlhoroènej pedagogickej èinnosti na vysokej kole
a skupinovej psychoterapeutickej práce, výcvikových aktivít s vysokokolákmi, budúcimi
pomáhajúcimi pracovníkmi.
Vydavate¾om publikácie je Univerzita Kontantína Filozofa v Nitre a po stránke obsahovej
aj formálnej text napåòa kritériá odporúèanej odbornej literatúry pre vysokokolákov.
Vychádzajúc z praxe, autorky rozèlenili text okrem úvodu a záveru do iestich kapitol:
1. Monosti podpory a rozvoja osobnosti, 2. Práca so skupinou a jej zloky, 3.
Organizácia skupinovej práce, 4. Proces skupinovej práce, 5. Výcviková komunita a
psychologický záitok komunity, 6. Empirické hodnotenie efektivity intervenèného
programu v nadobudnutých intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostiach.
Súèasou publikácie je aj krátky tvorstranový slovník objasòujúci základné odborné
termíny a zoznam pouitej naej a zahraniènej literatúry, obsahujúci 148 prameòov.
U z názvu prvej kapitoly Monosti podpory a rozvoja osobnosti je zrejmá orientácia
na uvedenie èitate¾a najskôr do problematiky súvisiacej so spôsobmi, ktoré podporujú
a rozvíjajú osobnos èloveka. Za východisko a dôleitý predpoklad úspenosti
pomáhajúcich pracovníkov sa povauje poznanie seba, ktoré tvorí základ rozvoja duevne
zdravej osobnosti. Sociálnym uèením dochádza k rozvoju vlastných spôsobilostí, èo
prináa úitok tak pomáhajúcemu pracovníkovi, ako aj jeho klientom. Porovnávaním
novích a najnovích prístupov jednotlivých odborníkov vymedzujú autorky východiskové
pojmy sociálna kompetencia, intervencia, intervenèné programy a objasòujú teoretické
východiská intervenèného programu.
Druhá, rozsahom najväèia kapitola (45 s.) Práca so skupinou a jej zloky pozostáva
zo siedmich podkapitol. Po ukotvení východiskového pojmu, jeho terminologickom
vymedzení, pribliuje význam a históriu skupinovej práce. Ïalej podrobnejie objasòuje
mechanizmy uèenia sa v skupine, skupinovú dynamiku, metódy a techniky práce so
skupinou a porovnáva výcvikovú a terapeutickú skupinu. Zúroèené poznatky a skúsenosti
z rozsiahlej pedagogickej a bohatej psychoterapeutickej èinnosti tvoria nosné èasti
ïalích tyroch kapitol, ktoré vrátane prvých dvoch kapitol povaujem za metodicky
precízne spracované.
Centrom pozornosti tretej kapitoly Organizácia skupinovej práce je problematika
prípravy a samotnej realizácie skupinovej práce, podmienky a pravidlá práce so skupinou
a charakterizovanie poiadaviek a úloh vyplývajúcich zo zastávaných rol vedúceho
skupinovej práce.
Vo tvrtej kapitole Proces skupinovej práce nasto¾ujú autorky èitate¾ovi v iestich
podkapitolách systematický preh¾ad klasifikácie, priebehu a obsahu skupinových sedení,
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ïalej charakteristiku vývojových fáz skupiny, intervencie podporujúce proces práce so
skupinou, kladú dôraz na interpersonálne uèenie ako mediátor zmeny správania, na úèinné
faktory podmieòujúce efektívnos práce so skupinou. V neposlednom rade akcentujú
etické otázky skupinovej práce.
Obsahové zameranie piatej kapitoly sa sústreïuje na Výcvikovú komunitu a
psychologický záitok komunity. Èitate¾ sa má monos zorientova v typológii rôznych
druhov komunít a tie vo vymedzení základných pojmov. Psychologický záitok komunity
náleite autorky pribliujú cez objasnenie jeho dimenzií McMillanom a Chavisom. Ïalej
analyzujú ´psychologický záitok komunity´vo výcvikovej komunite prostredníctvom
rozboru jeho dynamiky a priebehu a tie prostredníctvom porovnávania efektu
komunitného a nekomunitného prístupu na takýto proces.
Logickým zavàením prezentovanej problematiky je jej vyústenie v iestej kapitole,
ktorá erudovane rozoberá Empirické hodnotenie efektivity intervenèného programu v
nadobudnutých intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostiach. V tyroch
podkapitolách sa èitate¾ najskôr dozvedá aké sú nevyhnutné východiská pre hodnotenie
úèinku intervenèného programu a ako hodnoti úèinnos intervenèného programu. Na
tieto informácie nadväzuje rozbor výskumného sledovania úèinnosti intervenèného
programu, ktorý realizovali autorky, na nadobudnuté intrapersonálne a interpersonálne
premenné a ich stabilitu v èase.
Prednosou recenzovanej monografie, ktorú povaujem za ve¾mi zaujímavý a
podnetný èin, je jej kreatívne obsahové spracovanie. Autorky monografie svojím
erudovaným a súèasne zrozumite¾ným uèebným textom úspene poskytujú èitate¾ovi
obraz o základných teoretických východiskách, tvorbe a realizácii výcvikových
programov, ako aj o monostiach ich praktického vyuitia v pomáhajúcich profesiách.
Spracovaním uvedenej problematiky autorky spreh¾adnili tie okruhy, ktoré vhodne
dopåòajú napr. poèetné uèebnice sociálnej psychológie.
koda, e rukopis nepreiel jazykovou úpravou, nachádzajú sa v òom viaceré jazykové
a formálne nepresnosti, ktoré vak nie sú vánou prekákou z h¾adiska odborného
porozumenia textu.
Monografia Marty Popelkovej a Marty Zakovej Podpora rozvoja osobnosti a
intervenèné programy je reflexiou èasovo rozsiahlych pedagogických i praktických
aplikaèných aktivít oboch autoriek. Odporúèam ju do pozornosti nielen vetkým
poslucháèom pomáhajúcich profesií (psychológom, uèite¾om, andragógom, sociálnym
pracovníkom atï.) ale napríklad aj manaérom rôznych úrovní, ako aj ïalím
odborníkom, ktorí sa zaujímajú o túto problematiku. Domnievam sa, e obsah
monografie 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.
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