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V dňoch 28 – 30. mája 2008 sa v priestoroch hotela Hrabina na Bukovci konal v poradí už ôsmy ročník
každoročného odborného psychologického podujatia.
Organizátormi podujatia (už tradične) boli Spoločenskovedný ústav SAV, Fakulta manažmentu Prešovskej
univerzity v Prešove, Ústav na VVaVTOS Košice, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK v Bratislave a Katedra sociálnych vied, FVS UPJŠ Košice. Konferencie sa
zúčastnilo viac ako 70 psychológov z celého Slovenska, ale z Českej republiky a Poľska.
Podujatie, svojimi príhovormi účastníkom a účastníčkam konferencie, oficiálne otvorili pplk.Mgr. Ivan
Kalafus (Ústav na VVaVTOS Košice), doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc. (Fakulta manažmentu
Prešovskej univerzity v Prešove) a PhDr. Ján Piater (Ústav na VVaVTOS Košice).
Všetci rečníci zhodne popriali účastníkom a účastníčkam podujatia veľa úspechov v rokovaniach ako aj
prežitie príjemných chvíľ. Rokovanie v sekciách zahájil 29. mája odborný garant podujatia prof. PhDr.
Jozef Výrost, DrSc. V dopoludňajšom bloku odznelo spolu osem referátov. S veľmi pozitívnym ohlasom sa
stretlo vystúpenie PhDr. Gillernovej, CSc. z katedry psychológie Karlovej univerzity v Prahe, v ktorom
oboznámila prítomných s iniciatívou českých kolegov o organizovaní budúcoročného podujatia v Prahe.
Po krátkej obedňajšej prestávke sa pokračovalo ďalšími zaujímavými vystúpeniami účastníkov
a účastníčok podujatia, ktoré vždy sprevádzala neutíchajúca diskusia.
V diskusiách sa pokračovalo aj počas posterovej sekcie. Prezentovaných bolo 14 posterov z rôznych
oblastí psychológie práce.
Druhý rokovací deň sa niesol viac v duchu aplikovanej pracovnej psychológie. Niekoľko príspevkov bolo
doplnených videoprojekciou, vďaka ktorej mohli prezentujúci priblížiť ostatným prostredie a výsledky
svojej práce. Na konferencii odznelo celkovo 22 referátov.
V závere podujatia všetci účastníci a účastníčky zhodne konštatovali, že mimoriadny prínos konferencie
vidia predovšetkým v tom, že vytvára možnosti na výmenu skúseností medzi pracovnými psychológmi ako
aj medzi psychológmi teoretického a praktického zamerania. Konferencia „Psychológia práce
a organizácie 2009“ by ma mala konať podľa prísľubu organizátorov opäť v máji v Prahe na pôde Karlovej
univerzity.
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