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V dňoch od 24. až 26. mája sa na Bukovci konala medzinárodná vedecká konferencia „Psychológia práce
a organizácie 2006“. Organizátormi boli VV a VTOS Košice, Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach,
Fakulta manažmentu PU v Prešove, Ústav aplikovanej psychológie a Fakulta sociálnych a ekonomických
vied UK v Bratislave.
Rôznorodosť odborných a organizačných garantov naznačovala účasť psychológov z teórie aj praxe
z oblasti pracovnej psychológie, organizácie, riadenia ako aj odborníkov z ďalších spolupracujúcich
vedných disciplín.
Podvečer prvého dňa slávnostnými príhovormi otvorili R. Štefko a M. Frankovský a zvyšok večera sa
niesol v neformálnom duchu, sprevádzaný príjemnou hudbou a pohostením.
Druhý deň konferencie bol rozdelený do 3 sekcií. Úvod prvej z nich patril Filozofii ľudskej aktivity ako
východisku psychológie práce, ktorú prezentovala B. Šmajsová - Bruchtová. Spôsobmi zisťovania agresie
v organizáciách sa zaoberal L. Lováš. Úvodnú sekciu uzatváral veľmi pôsobivý príspevok poľských kolegýň
I. Klóskej a P. Baldysovej venovaný Impériu strachu – konflikty i mobbing we wspólczesnych
organizacjach.
Špecifiká pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji priblížil J. Výrostom na úvod
druhej sekcie. L. Ištvániková a M. Čižmárik referovali o Hodnotových orientáciách Slovákov ako aj
o Hodnotových orientáciách vybraných skupín obyvateľov Košického kraja. Oblasť venovanú hodnotám
uzavrela D. Fedáková príspevkom zaoberajúcim sa Hodnotovými typmi a charakteristikami pracovného
miesta. M. Frankovský oboznámil prítomných s charakteristikami práce v medzinárodnom kontexte čo
následne vyvolalo bohatú diskusiu.
Popoludnie, rozdelené do dvoch sekcií, bolo nabité mnohými zaujímavými referátmi. D. Havrlentová
analyzovala Osobnosť užívateľa drog. Zvláštnosťami psychosexuálneho vývinu u páchateľov sexuálnych
trestných činov sa zaoberali D. Múčková a M. Timková. Ich príspevok spustil sériu diskusiu podnecujúcich
otázok. F. Vrábeľ a E. Sláviková vystúpili s kazuistikou obvineného RP ako východiskom k neobvyklej
možnosti v jeho resocializácii. Po krátkej prestávke Biedermanová, Zemanová a Indra predstavili proces
Posudzovania osobnostnej spôsobilosti uchádzačov o prijatie k Väzenskej službe Českej republiky.
Následne G. Šamajová upozornila na Burnoutov syndróm ako dôsledok chronického stresu v práci
príslušníka ZVJS. J. Čavarová načrtla prípravu projektu „Duševné zdravie“ príslušníkov ZVJS. J. Piater
priblížil pilotnú sociálno – psychologickú analýzu v podmienkach ZVJS. S. LaGarde a I. Seifert zaujali
prítomných nielen osviežujúcim spôsobom vystúpenia, ale aj skúsenosťami s aplikáciou psychologických
výcvikov v Sociálnej poisťovni. V závere poslednej sekcie 2. dňa sa zúčastnení prostredníctvom E.
Slovenskej a J. Mayerovej zamysleli nad životnou situáciou: ... keď nie je čas na trúchlenie.
Tretí, posledný deň konferencie, otvoril F. Baumgartner (v spoluautorstve so Z. Makovskou) referátom
zaoberajúcim sa emocionálno – sociálnou inteligenciou v organizačnom správaní. A. Čiková a I.
Hudečková predstavili rozvojový program manažérov ŽSR. J. Juhás rozprával o súčasnom stave riešenia
problematiky mobbingu. Kvalitou života nezamestnaných v Košickom kraji sa zaoberal M. Kentoš. K.
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Fuchsová prezentovala Case – Study – prípadovú štúdiu ako (nielen) kvalitatívnu (nielen) výskumnú
stratégiu. E. Letovancová sa vo svojom príspevku zamýšľala nad požiadavkami na kompetencie
manažérov vzhľadom k efektivite tímovej práce. J. Rákoš rozprával o motivácii zamestnanca a z toho
vyplývajúcej psychickej záťaži. D. Vitko predniesol náčrt modelu zamestnaneckej politiky v podmienkach
SR.
Záverečného slova poslednej sekcie sa ujal O. Lobodáš, ktorý vyjadril v mene organizátorov radosť nad
rôznosťou príspevkov a stúpajúcim počtom účastníkov z rozličných oblastí psychológie.
Na záver zostáva iba konštatovať, že „Psychológia práce a organizácie 2006“ opäť naplnila svoj zámer ako
po profesionálnej, tak aj po spoločenskej stránke. Všetci zúčastnení sa rozchádzali v očakávaní
nasledujúceho ročníka tohto podujatia.
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