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V dňoch 14. – 16. júna 2000 sa v Košickej Belej pri Košiciach konala druhá medzinárodná konferencia
psychológov práce. Podujatie pod názvom Psychológia práce v roku 2000 - dni výmeny skúseností
potvrdilo úspešné pokračovanie tradície pravidelného stretávania psychológov práce, ktoré bolo pred
rokom obnovené po niekoľkoročnej prestávke.
Na konferencii, ktorá vytvorila priestor pre rozvoj medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností, boli
diskutované aktuálne otázky v troch oblastiach: a) legislatívne zakotvenie činnosti psychológov, b)
psychológia práce v riadení rozvoja ľudských zdrojov, c) pred a postgraduálne štúdium psychológie práce.
V rámci prvej tematickej oblasti účastníci konferencie venovali pozornosť predovšetkým novele zákona o
psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov (SKP). V diskusii zhodnotili a ocenili stav
prípravy novely zákona a odporúčali predložiť ju do legislatívneho procesu.
Druhý blok príspevkov bol sústredený prevažne na problém participácie psychológov práce v oblasti
riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Účastníci konferencie vo svojich vystúpeniach analyzovali možnosti
efektívnejších postupov a foriem zapájania a presadzovania sa psychológov v spolupráci s manažérmi.
Veľký záujem vyvolala aj problematika odbornej prípavy psychológov práce, ktorej pozornosť bola
venovaná v treťom tematickom okruhu. Účastníci konferencie priamo v rámci tohoto bloku, ale aj na
večernom workshope, zhodnotili doterajší stav pred a postgraduálneho vzdelávania psychologóv v našom
vzdelávacom systéme. Medzinárodná účasť na konferencii umožnila zároveň aj porovnanie našich a
zahraničných skúseností. Rozsiahla diskusia k týmto otázkam vyústila do odporúčania vytvoriť systém
inštitucionálneho postgraduálneho vzdelávania psychológov, s osobitným zameraním na špecializačné a
certifikačné vzdelávanie v psychológii práce.
Úroveň konferencie bola významne ovplyvnená aktívnou účasťou zástupcu výkonného výboru Európskej
asociácie psychológov práce (EAWOP) a organizácie Ute Schmidt - Brasse z Nemeckej spolkovej
republiky a kolegov z Českej republiky. Tento medzinárodný charakter konferencie umožnil komparáciu
nielen európskych, ale aj svetových trendov smerovania a rozvoja psychológie práce a organizácie.
Do pestrého a bohatého programu podujatia bolo nenásilne zaradené podpísanie Rámcovej zmluvy o
spolupráci medzi SKP a VSŽ Vzdelávacie a poradenské centrum a.s. (VaPC a.s.), ktorá otvára kvalitatívne
nové formy prepájania činnosti SKP s právnymi subjektami z hospodárskej praxe. Milou spoločenskou
udalosťou bolo ocenenie nestorov psychológie práce Doc. PhDr. Z. Bureša, DrSc, Prof. PhDr. T. Kollárika,
DrSc., Prof. PhDr. O. Kondáša, DrSc., PhDr. M. Kubalaka, CSc. a PhDr. M. Šolca.
Účastníci konferencie na záver poďakovali usporiadateľom z VSŽ VaPC a.s., SKP a Spoločenskovedného
ústavu SAV za vysokú úroveň organizačného a spoločenského zabezpečenia konferencie a rozchádzali sa
presvedčení, že pravidelné stretnutia psychológov práce sa stali opäť skutočnosťou.
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