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V účelovom zariadení Hutných stavieb v Zlatej Idke pri Košiciach, v prekrásnom prostredí slnečnej
jesennej prírody sa v dňoch 6. - 8. septembra 1999 konala medzinárodná odborná konferencia
„Pychológia práce - teória a prax". Po dlhšom období odmlčania, sa na odbornom podujatí stretli
psychológovia, ktorí prakticky, alebo na úrovni teoreticko-výskumnej, pracujú v oblasti psychológie práce,
organizácie a personálneho rozvoja. Organizátorom konferencie Slovenskej komory psychológov - sekcie
psychológov práce, organizácie a personálneho rozvoja, Spoločenskovednému ústavu SAV v Košiciach a
VSŽ Vzdelávaciemu a poradenskému centru a.s. sa podarilo osloviť a pozvať reprezentatívne fórum
odborníkov z uvedených oblastí psychológie. Pozvanie na podujatie prijali zástupcovia zo Slovenska a z
Českej republiky.
V priebehu programu konferencie boli prerokované otázky, ktoré môžeme zaradiť do dvoch základných
problémových okruhov. V prvom bola pozornosť sústredená na odborné teoretické a praktické problémy (
poradenské, diagnostické, výskumné) psychológie práce v organizáciach. V druhom boli diskutované
skúsenosti, nedostatky a ďalšie úlohy súvisiace s legislatívno-právnymi podmienkami existencie
psychológie a psychológov práce v organizáciach, status psychológa a novely zákona o psychologickej
činnosti.
V úvode konferencie vystúpili reprezentanti organizátorov konferencie (PhDr. Š. Matula - SKP, PaeDr. Š.
Šutaj - SVU SAV, Ing. P. Čižmár - VSŽ VaVC a.s.) s príhovormi, v ktorých predstavili svoje organizácie,
pozdravili všetkých účastníkov a zaželali úspešný priebeh nasledujúcemu rokovaniu.
V prvom odbornom bloku podujatia boli prednesené príspevky k téme „Vývoj a trendy psychológie práce".
Referujúci venovali najmä pozornosť vývoju psychológie práce po roku 1989 (M. Kožiak), histórii stretnutí
psychológov práce na Slovensku (T. Kollárik), vývoju a súčasnému stavu psychológie práce v Českej
republike (M. Šolc), psychologickej zložke štúdia verejnej správy (L. Lovaš) a vývoji počítačovej testovej
batérii pre posudzovanie manažérskych predpokladov (J. Výrost).
Večer prvého dňa konferencie bola na verejnom zasadnutí Predsedníctva Slovenskej komory psychológov
kriticky, ale produktívne prediskutovaná novela zákona o psychologickej činnosti. Diskusia k tejto témy,
ako aj k úvodným odborným referátom prebiehala neformálne aj počas spoločenského večera, na ktorý
účastníkov pozvalo VSŽ VaPC a.s.
Druhý deň rokovania bol venovaný problematike pracovnej pychológie v organizáciach, pychológii
riadenia, vedenia a personálneho rozvoja, inžinierskej psychológii a ergonómii. Prednesené boli zaujímavé
informácie o pracovných a organizačných psychológoch v Európe (E. Letovancová), o rozvoji psychológie
vo Vojenskej akadémii (M. Kupkár) a VSŽ VaPC a.s.(J. Piater). Otázkam zamestnanosti v SR boli venované
príspevky Š. Grajcára a D. Lepeňovej. Skúsenosti s rozvojom poradenskej a inžinierskej psychológie vo
VSŽ VaPC a.s. zhrnuli vo svojich vystúpeniach P. Holčík a J. Stanko. Posledný prípevok v tento deň bol
venovaný aktuálnym otázkam ergonómie počítačových pracovísk (A. Hladký).
Záverečný deň konferencie bol najprv orientovaný na oblasť psychologickej diagnostiky. Postupne odzneli
referáty k možnostiam diagnostiky stratégií správania v náročných situáciách (M. Frankovský a F.
Baumgartner), spôsobov riešenia dilém (B. Mihinová), v manažérskom a personálnom audite (M. Glos) a
výbere pracovníkov (V. Ábelová). Príspevok o vplyve subjektívnosti vnímania na ekonomické správanie
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predniesol M. Dobeš.
V poslednom odbornom bloku podujatia venovali referujúci pozornosť problematike statusu psychológa v
podniku (M. Kožiak) a legislatívnym podmienkam pychologickej činnosti (I. Seifert).
V závere konferencie členovia predsedníctva zhodnotili podujatie ako efektívne, produktívne a veľmi
potrebné. Poďakovanie patrilo hlavne VSŽ Vzdelávaciemu a poradenskému centru a.s., ktoré sa podieľalo
nielen na odbornom a organizačnom zabezpečení, ale prispelo aj finančne. Výmena skúseností medzi
odborníkmi z praxe a teórie sa potvrdila ako potrebná a nevyhnutná. Preto bude vyvinuté úsilie
organizovať tento typ konferencií každoročne - nabudúce s najväčšou pravdepodobnosťou v Českej
republike.
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