Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
v spolupráci s Asociáciou školskej psychológie SR a ČR
organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu
ĎURIČOVE DNI 2016
Psychológ v systéme školy
10. – 11. 11. 2016

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Ďuričove dni, ktorou si pripomíname dôležitosť
postavenia školskej psychológie na Slovensku a v Českej republike. Radi/rady privítame
všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o aktuálny stav školskej psychológie, tzn. školské
psychologičky/školských
psychológov,
učiteľky/učiteľov,
asistentky/asistentov
učiteľky/učiteľa, výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky, špeciálnych
a liečebných
pedagógov/špeciálne
a liečebné
pedagogičky,
sociálne
pracovníčky/sociálnych pracovníkov, sociológov/sociologičky a pod.
Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je výmena aktuálnych poznatkov z akademického prostredia i z praxe
o práci psychológa/psychologičky v systéme školy. Tematické zameranie kopíruje
štandardný model psychologickej práce v zmysle diagnosticko-preventívno-intervenčnej
činnosti s dôrazom na sociálne interakcie v celom spektre edukačného prostredia.
Súčasťou konferencie je ponuka workshopov zameraných na diagnostiku, rozvíjajúce
programy a príklady dobrej praxe.
Hlavné témy konferencie
1. Školský psychológ/školská psychologička v interakciách s edukačným
prostredím (odborná garancia: doc. Valihorová)
Príspevky zaradené do tejto sekcie budú zamerané na vzťahy školského
psychológa/školskej psychologičky a iných relevantných osôb edukačného prostredia,
tzn. učiteľstva, vedenia školy, rodičov, vychovávateľstva, iných pedagogických a
odborných pracovníkov/pracovníčok (liečebný pedagóg/liečebná pedagogička,
špeciálny pedagóg/špeciálna pedagogička, asistent/asistentka učiteľky a pod.),
podporný personál.
2. Diagnostická činnosť školského psychológa/školskej psychologičky (odborná
garancia: dr. Čerešník)

Príspevky v tejto sekcii budú zamerané na žiactvo, konkrétne na jeho poznávanie
v štyroch základných oblastiach: (1) školská spôsobilosť, (2) problémy v učení, (3)
problémy v správaní, (4) profesijná orientácia.
3. Preventívna činnosť školského psychológa/školskej psychologičky (odborná
garancia: doc. Verešová)
Príspevky v tejto sekcii budú zamerané na žiactvo, konkrétne na cielenú preventívnu
činnosť v štyroch základných oblastiach: (1) školská spôsobilosť, (2) problémy v učení,
(3) problémy v správaní, (4) profesijná orientácia. Preventívna činnosť je myslená ako
profylaxia, tzn. práca s neproblémovou populáciou, u ktorej nepredpokladáme
patologické odchýlky.
4. Intervenčná činnosť školského psychológa/školskej psychologičky (odborná
garancia: prof. Gajdošová)
Príspevky v tejto sekcii budú zamerané na žiactvo, konkrétne na cielenú intervenčnú
činnosť v štyroch základných oblastiach: (1) školská spôsobilosť, (2) problémy v učení,
(3) problémy v správaní, (4) profesijná orientácia. Intervenčná činnosť je myslená ako
práca so skupinami detí, u ktorých bol identifikovaný problém, ktorý musí byť z hľadiska
osobnej i sociálnej pohody žiactva riešený, tzn. ide o sekundárnu prevenciu.
Workshopy realizované počas konferencie:
1. Osobnostný screening v diagnostike rizikového správania (dr. Čerešník, dr.
Dolejš)
Workshop bude orientovaný na osobnostné vlastnosti podieľajúce sa na produkcii
rizikového správania. Špeciálne bude orientovaný na screeningové metódy
diagnostiky impulzivity a úzkostlivosti dospievajúcich.
2. Narušená komunikačná schopnosť: možnosti diagnostiky a intervencie (dr.
Gatial)
Workshop bude orientovaný na prezentáciu systémovej práce s deťmi s narušenou
komunikačnou schopnosti a výsledkov realizovaných intervencií.
3. Morálna gramotnosť a možnosti jej rozvoja v prostredí školy (dr. Maďarová, dr.
Malá)
Workshop bude orientovaný na prezentáciu možností rozvoja morálnej gramotnosti
v edukačnom prostredí a dôležitosti schopnosti morálneho usudzovania ako
protektívneho faktora osobnosti detí a dospievajúcich.
Poznámka: účasť na workshopoch je zahrnutá v konferenčnom poplatku

Všeobecný program
Počas trvania konferencie budú prezentované príspevky domácich i zahraničných
odborníkov/odborníčok zastupujúcich psychológiu, pedagogiku, sociálnu prácu
a sociálne služby, sociológiu.
Jedným z prioritných zámerov je vytvorenie priestoru na spoluprácu a komunikáciu
akademických pracovníkov/pracovníčok (z vysokých škôl, organizácií, inštitúcií,
výskumných pracovísk) a odborníkov/odborníčok z praxe.

Základné informácie

Miesto konania
Medzinárodná konferencia sa bude konať v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra. Počas konferencie bude k dispozícii
občerstvenie v rokovacích priestoroch a vo večerných hodinách uskutoční spoločenský
večer pri hudbe a jedle, kde si budete môcť v príjemnom neformálnom prostredí vymeniť
pracovné a súkromné informácie.

Autobusové linky z Autobusovej stanice v Nitre:
Nástupná zastávka
Linka 1
Rázcestie Autobusová stanica
Linka 2
Rázcestie Autobusová stanica
Linka 25
Rázcestie Autobusová stanica
Konferenčný jazyk
slovenčina, čeština, angličtina

Výstupná zastávka
Amfiteáter
Amfiteáter
Pod Zoborom

Dátum a spôsob zaslania prihlášky
Prihlášku spolu s abstraktom zasielajte do 15. októbra 2016 na emailovú adresu:
mceresnik@ukf.sk. Štrukturovaný abstrakt má obsahovať 500 až 1000 slov a maximálne
5 kľúčových slov. Prihlášku nájdete tu.
Možnosti prezentovania príspevkov
Príspevky budú prezentované ústne. Čas prezentovania je limitovaný na 15 minút.
Zborník
Zborník bude vydaný v elektronickej forme
a zverejnený na stránke Katedry
pedagogickej a školskej psychológie. Pokyny pri písaní príspevku do zborníka a šablóna
písania príspevku sú uvedené tu.
Konferenčný poplatok
Aktívna/pasívna účasť: 38 EUR
Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na konferencii (vrátane workshopov), zborník
príspevkov, účasť na spoločenskom večere, občerstvenie počas prestávok. Pri registrácii
nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Konferenčný poplatok treba uhradiť na číslo účtu:
Pre platbu zo SR:
SK76 8180 0000 0070 0007 3068
Pre platbu zo zahraničia:
SK76 8180 0000 0070 0007 3068
BIC (SWIFT): SPSRSKBAXXX
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 0123
Do poznámky uveďte meno a priezvisko, resp. mená a priezviská, za koho je konferenčný
poplatok hradený.
Poznámka: V prípade, že účastník/účastníčka konferencie potrebuje vystaviť faktúru, je potrebné túto
skutočnosť uviesť v prihláške. K vystaveniu faktúry je potrebné uviesť fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH,
korešpondenčnú adresu, číslo účtu. Faktúra sa vystavuje do 15 dní odo dňa úhrady konferenčného poplatku
na účet.

Spoločenský večer
Spoločenský večer (krátky program, hudba, večera, posedenie) sa koná po ukončení
prvého dňa konferencie 10.11.2016 o 19,00 hod.
Ubytovanie
Ubytovanie sa zabezpečuje individuálne. Niektoré možnosti ubytovania v Nitre:
Penzión Zoborská: http://penzionzoborska.sk/cennik.php
Študentský domov UKF v Nitre:

https://www.ukf.sk/images/univerzita/Celouniverzitne_pracoviska/Ubytovanie/Smern
ica_ubytovacie-poplatky_SD_2015_komplet.pdf
City hotel Nitra: http://www.city-hotel.sk/cennik/
Penzión Pribina: http://www.penzionpribina.sk/sk/cennik-ubytovania
Dôležité dátumy
Začiatok registrácie: 1.7.2016
Koniec prihlasovania abstraktov: 15.10.2016
Uhradenie konferenčného poplatku: 20.10.2016
Program konferencie: 31.10.2016
Zborník abstraktov: 31.10.2016 (formát pdf)
Odovzdanie príspevkov do zborníka: 10.11.2016
Konferencia: 10.11. – 11.11.2016
Programový výbor:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.
PhDr. Michal Čerešník, PhD.
Organizačný výbor:
PaedDr. Dana Malá, PhD.
PhDr. Viktor Gatial, PhD.
Mgr. Andrea Juhásová, PhD.
Mgr. Robert Tomšik
Informácie budú priebežne aktualizované na webovej stránke

Kontaktné osoby:
dr. Čerešník:
mceresnik@ukf.sk
dr. Malá:
dmala@ukf.sk

+421 37 6408 289
+421 37 6408 221

Tešíme sa na stretnutie s vami.
PaedDr. Dana Malá, PhD. , za programový a organizačný výbor

