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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí  študenti, priatelia,

pracovníci Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vás srdečne pozývajú na 3. medzinárodnú 
vedeckú konferenciu, ktorá sa koná pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc.,  rektora  Paneurópskej vysokej školy v 
Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy,  v medzinárod-
nej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a  ďalšími  psychológmi z Európy aj USA 
reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA.  

Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej 
psychológie  v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporo-
vateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia.

Pri aplikácii pozitívnej psychológie v škole ide o nový pohľad na výchovu a vzdelávanie, na  svet a seba v ňom. Ide tu 
vlastne o salutogenézu v škole, štúdium a podporu individuálnych zdrojov zdravia, silných stránok žiakov a učiteľov 
rozvíjaním ich nadania a talentu smerujúcich ku kvalite ich života v škole, a nielen tam. Znamená to predovšetkým 
hľadanie, odhaľovanie, identifikovanie pozitívnych možností žiaka a učiteľa, a to nielen v rámci ich kognitivizácie, ale aj 
motivácie, emocionalizácie, socializácie, autoregulácie. Vstup pozitívnej psychológie do školy znamená  tiež reorientáciu 
od riešenia negatívnych javov v školách smerom k rozvíjaniu najlepších kvalít školy ako inštitúcie a ľudí v nej.

Aktívny vstup pozitívnej psychológie do súčasnej školy znamená tiež pozitívnu kooperáciu školského psychológa        
s mnohými  ďalšími odborníkmi (poradenskými a klinickými psychológmi, školskými špeciálnymi pedagógmi, 
logopédmi, sociálnymi pedagógmi, koordinátormi prevencie, kariérovými poradcami, sociálnymi pracovníkmi, 
pedopsychiatrami, ale aj právnikmi, mediátormi, lekármi, sociológmi) v rámci multidisciplinárnych tímov, a to vo 
väčšej miere ako tomu bolo doteraz.

Boli by sme radi, keby konferencia vytvorila platformu na výmenu teoretických vedomostí, výsledkov výskumu, 
praktických skúseností, nápadov, myšlienok, návrhov v oblasti psychológie zdravia a pozitívnej psychológie,  ich 
výskumu a praxe a taktiež ich aplikácie v škole. 

Pozývame odborníkov zo psychológie, ale aj odborníkov z príbuzných disciplín k účasti na konferencii a k diskusii na 
tieto témy konferencie. Veríme, že konferencia bude nielen zaujímavým, ale aj príjemne stráveným podujatím,                
a  najmä priestorom na výmenu informácií a inšpirácií. 

Hlavné témy konferencie
1. Pozitívna psychológia a psychológia zdravia v škole v národnom a medzinárodnom kontexte
2. Spolupráca odborníkov pri podpore mentálneho zdravia žiakov a učiteľov
3. Prevencia a preventívne programy pri zabezpečovaní mentálneho zdravia v školách
4. Využitie  poznatkov pozitívnej psychológie a psychológie zdravia v multidisciplinárnom kontexte.

V 2-dňovom programe medzinárodnej vedeckej konferencie odznejú príspevky pozvaných odborníkov zo zahraničia 
a zo Slovenska, ako aj účastníkov konferencie. Vystúpia tu:

špičkoví odborníci z krajín Európskej únie a USA, ide predovšetkým o členov Medzinárodnej asociácie školskej 
psychológie ISPA, členov Európskej federácie psychologických asociácií EFPA, členov Európskeho vzdelávacieho centra 
pre školských psychológov ESPTC a pracovníkov vysokých škôl, vzdelávacích centier, poradní a škôl,

renomovaní slovenskí a českí psychológovia a pedagógovia, pracovníci tých vysokých škôl, fakúlt,  výskumných 
ústavov, spoločenských organizácií, asociácií, ktorí sa svojimi aktivitami spolupodieľajú na podpore zdravia v školách, 
experti v oblasti pedagogiky, sociológie, sociálnej práce, ale aj pracovníci regionálneho zdravotníctva či odborníci zapojení 
do prípravy legislatívy so zakomponovaním školského psychológa a jeho pomoci pri podpore zdravia detí a učiteľov            
v školách využitím aj princípov pozitívnej psychológie, 

odborníci z praxe škôl a školských zariadení podieľajúci sa na aplikovaní psychologických poznatkov do svojej každoden-
nej práce so žiakmi, učiteľmi, rodičmi a inými odborníkmi

zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácie školskej 
psychológie Slovenskej a Českej republiky, Slovenskej psychologickej spoločnosti, Slovenskej komory psychológov, 
Slovenskej komory učiteľov, Úradu verejného zdravotníctva SR a Centra pozitívnej psychológie pri PEVŠ. 



Základné informácie

Miesto konania
Medzinárodná konferencia sa bude konať v aule Paneurópskej vysokej školy na Tomášikovej ul. č. 20 v Bratislave – 
Ružinove, kde je aj sídlo Fakulty psychológie a v jej učebniach. Počas konferencie bude k dispozícii občerstvenie v 
priestoroch jedálne vysokej školy, k dispozícii bude tiež počítačové pracovisko na kontakt so svojím pracoviskom  a 
vybavení si nevyhnutných povinností a po náročnom prvom dni konferencie sa vo večerných hodinách uskutoční 
spoločenský večer pri dobrej hudbe a jedle, kde si budete môcť v príjemnom neformálnom prostredí vymeniť pracov-
né a súkromné informácie, zážitky a poznatky a poprechádzať sa v parku pri budove vysokej školy.

Konferenčný jazyk
slovenčina, čeština, angličtina

Dátum zaslania prihlášky
Prihlášku spolu s abstraktom poslať poštou alebo mailom do 30. apríla 2016 na adresu: Fakulta psychológie, Paneu-
rópska vysoká škola, Tomášikova 20, P.O.BOX 12,  820 09 Bratislava 29 s poznámkou „medzinárodná konferencia“  
alebo na: alena.muckova@paneurouni.com

Možnosti prezentovania príspevkov
Ústne (maximum 15 minút) alebo formou posteru. Pre zahraničné príspevky v angličtine zabezpečíme simultánny 
preklad. 5 stranový príspevok do zborníka z konferencie v štandardnom štýle napísania treba odovzdať do 30.6.2016.

Zborník 
Pokyny pre prispievateľov do zborníka pozri na www.paneuroconference.sk

Konferenčný poplatok
Aktívny účastník:  60 EUR (uhradený do 30.6.2016)
   80 EUR (uhradený pri registrácii)
Učitelia (z MŠ, ZŠ, SŠ):  zdarma
Študenti SS a VŠ:  zdarma
Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na vedeckom podujatí, zborník príspevkov, občerstvenie počas prestávok.

Konferenčný poplatok treba uhradiť na číslo účtu:
Pre platbu zo SR:
IBAN: SK 8311000000002628117107
VS: 22092016
Pre platbu zo zahraničia:
IBAN: SK 8311000000002628117107
BIC(SWIFT):TATRSKBX
Názov a adresa banky: Tatra banka, Hodžovo nám., Bratislava
Názov a adresa prijímateľa: Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Do správy pre prijímateľa uveďte meno resp. mená, za koho je konferenčný poplatok hradený.

Spoločenský večer
Spoločenský večer (krátky program, hudba, večera, posedenie pri torte) sa koná hneď po ukončení  prvého dňa 
konferencie o 19,00 hod. Záujemcov o účasť na Spoločenskom večeri  prosíme zaplatiť poplatok 10 EUR pri 
prezentácii. Doklad o zaplatení predložte potom pri  vstupe do jedálne.

Ubytovanie
Organizačný výbor môže žiadateľovi zabezpečiť rezerváciu ubytovania v Študentskom internáte  Uninova Hostel, 
Dopravná 51, 831 06 Bratislava, rezervácie uninovahostel@uninovahostel.sk   Tel.: +421 (2) 4920 80 33



Dôležité dátumy

Začiatok registrácie: 1.3.2016
Koniec prihlasovania abstraktov: 30.4.2016
Oznam o akceptácii abstraktov: 10.5.2016
Termín odovzdania príspevkov do zborníka: 30.6.2016
Program konferencie: 1.6.2016
Uhradenie konferenčného poplatku:1.7.2016
Konferencia: 29.9. – 30.9.2016
Zborník k dispozícii pri registrácii

Podrobnejšie informácie na webovej stránke 
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-psychologie/

a na www.paneuroconference.sk

Kontakt 
alena.muckova@paneurouni.com
Tel: 02/48208861


