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V dňoch 12. – 13. septembra 2016 sa konal 19. ročník medzinárodnej konferencie Sociálne procesy a
osobnosť 2016. Organizačne tento rok zastrešovali konferenciu pracovníci z Ústavu experimentálnej
psychológie SAV v Bratislave. Organizátori tradične zvolili pre výmenu vedeckých poznatkov z oblasti
psychológie v slovenskom a českom kontexte nádherné tatranské prostredie, konkrétne Kongresové
centrum v rekreačnom a kúpeľnom stredisku Nový Smokovec vo Vysokých Tatrách. Účastníci konferencie
mali možnosť načerpať energiu nielen prostredníctvom zaujímavých prednášok, ale aj fyzicky
prostredníctvom prechádzok, vysokohorskej turistiky, wellness a kúpeľného relaxu. Okrem prezentácie
príspevkov boli súčasťou programu tiež vyžiadané prednášky a posterová sekcia.
V pondelok 12. septembra 2016 v Kongresovom centre slávnostne zahájili konferenciu Peter Halama a
zároveň uviedol prvú vyžiadanú prednášku s názvom: ,,K povahe emocionálnej bolesti“ (Ladislav
Timuľák). V dvoch simultánnych sekciách ďalej prebiehali prednášky na témy: Svetlé a temné stránky
internetu a Klinická psychológia a zdravie. Po krátkej popoludňajšej prestávke odzneli ďalšie príspevky. V
rámci dvoch sekcií sa mali účastníci možnosť oboznámiť s témou Rozhodovanie a usudzovanie, aj s témou
Emócie a ich regulácia. Po ukončení prednáškových blokov nasledovali posterové sekcie. Autorov
pravdepodobne motivovala možnosť vyhrať zaujímavú cenu za najlepší poster.
Druhý deň konferencie zahájil odbornú časť Peter Gröpel vyžiadanou prednáškou „Osobnosť a športový
výkon“. Prvá sekcia bola zameraná na tému Psychická odolnosť a prežívanie stresu v rôznych kontextoch.
V súbežne prebiehajúcom bloku odzneli prednášky venujúce pozornosť psychológii v pracovnom a
podnikateľskom prostredí. Po krátkej obedňajšej prestávke bol program vyhradený pre pozvanú
prednášku od Miroslava Sirotu. Nasledovalo sympózium s názvom Rozhodovanie v kontexte zdravotníckej
starostlivosti. Simultánne v druhej kongresovej sále prebiehala sekcia zameraná na psychologické otázky
v školskom a univerzitnom prostredí. V závere druhého dňa nasledovala druhá posterová sekcia a
následne spoločenský večer. V rámci spoločenského večera boli vyhlásené ceny za najlepšie postery, prvú
cenu si odniesli autorky poteru s názvom, Plánovanie odchodu do zahraničia vo vzťahu k ochote riskovať,
otvorenosti voči skúsenosti a angažovanosti v náboženských aktivitách, z Filozofickej fakulty UPJŠ Marta
Kulanová a Oľga Orosová.
Posledný deň začal sympóziom s názvom: Faktory pozitívního lidského vývoje: osobnost, výchova a zdraví
podporující chování. Súbežne prebiehajúca sekcia bola venovaná téme: História a súčasnosť v
psychologickej teórii a výskume. Po krátkej prestávke na kávu nasledovali dve posledné sekcie. Jedna
sekcia bola orientovaná na Psychologické súvislosti výkonu profesie. V súbežne prebiehajúcej sekcii
odzneli prednášky venujúce pozornosť téme Konštrukcia seba a iných v rodinnom, kultúrnom a školskom
prostredí.
Počas dvoch sympózií a desiatich sekcií bol čas po prezentácii príspevkov vyhradený pre diskusné otázky.
V závere Marek Blatný pozval účastníkov na budúci ročník SPO 2017, ktorý bude pod záštitou
Brnenského ústavu a poďakoval účastníkom za prezentované príspevky. Príspevky, ktoré na podujatí
odzneli budú po recenznom konaní uverejnené v pripravovanom zborníku.
Viac informácií o konferencii nájdete na: http://www.spao.eu/spo-welcome.php
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