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V dňoch 20. – 22. septembra 2010 sa v priestoroch kongresového centra Academia v Starej Lesnej konal
13. ročník konferencie „Sociálne procesy a osobnosť“. Hlavným organizátorom podujatia bolo oddelenie
sociálnej psychológie Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach. Spoluorganizátormi konferencie boli
tieto inštitúcie: Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislave, Psychologický ústav FF MU v Brne
a Psychologický ústav AV ČR v Brne.
Neutíchajúci záujem o túto konferenciu, ktorej hlavnou témou je problematika aktuálneho základného a
aplikovaného výskumu v oblastiach sociálnej psychológie a psychológie osobnosti, svojou účasťou v tomto
ročníku potvrdilo vyše 130 účastníkov a účastníčok zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.
Konferenciu otvoril a prítomných v mene všetkých organizátorov privítal prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.
Rokovanie prvého dňa konferencie prebiehalo v pléne a v dvoch blokoch odznelo 9 referátov, ktoré
v poradí predniesli: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., Mgr. Helena
Klimusová, PhD., prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc., prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., prof. PhDr. Jiří Mareš,
CSc., PhDr. Ivan Slaměník, CSc. a doc. PhDr. Ivan Brezina, CSc. . V priestoroch pred kongresovou sálou
prebiehala posterová sekcia a výsledky svojej práce, zistenia a nové teoretické poznatky v nej
odprezentovali účastníci a účastníčky na 45 posteroch.
Program druhého rokovacieho dňa prebiehal v sekciách a odznelo 29 referátov, v ktorých sa autori
a autorky venovali témam ako emocionálna inteligencia, domáce násilie, hodnotové orientácie, správanie
detí predškolského veku, špecifiká obdobia adolescencie a iné. K spríjemneniu podujatia prispel aj
spoločenský večer, na ktorom nechýbala dobrá nálada, ba ani spev a tanec.
V záverečný deň rokovania sa vystúpenia účastníkov a účastníčok konali opäť v kongresovej sále
a odznelo 7 referátov. Organizátorov konferencie nesmierne potešil narastajúci záujem o toto podujatie,
ktorý potvrdili vysoké počty zúčastnených psychológov a psychologičiek z akademického prostredia, no
i z praxe. Pozitívnym signálom o popularite podujatia je aj z roka na rok sa zvyšujúci počet študujúcich
psychológov a psychologičiek, či už na magisterskom alebo doktorandskom stupni vzdelávania. Účastníci
konferencie si okrem zaujímavého a bohatého vedeckého programu pochvaľovali aj počasie, ktoré tento
rok naozaj nesklamalo.
14. ročník konferencie bude organizačne zabezpečovať Psychologický ústav FF MU v Brne a bude sa
konať 14. – 16. septembra 2011 v Kroměříži.
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