SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV
A
ČESKOMORAVSKÁ PSYCHOLOGICKÁ SPOLEČNOST

Vás pozývajú na

29. Psychologické dni

„Cesty k múdrosti“
Venované životnému jubileu Prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc.

Bratislava, 5. – 6. september 2011
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského
Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Tematické zameranie psychologických dní umožňuje reflektovať najnovšie výskumné trendy
v rôznych oblastiach psychológie. Výbor SPS pri SAV pozýva všetky kolegyne a kolegov
najmä s príspevkami, ktoré sa budú zameriavať na analýzu súčasných trendov výskumu na
uvedenú tému u nás i vo svete. Ako po iné roky, možno prihlásiť príspevky a postery aj na iné
témy zo psychologickej praxe a teórie.
Konferencia je organizovaná pri príležitosti 70. narodenín Prof. PhDr. Imricha Ruisela,
DrSc., významného predstaviteľa slovenskej psychológie, vedca roka a dlhoročného riaditeľa
Ústavu experimentálnej psychológie SAV v Bratislave.
Registrácia
Registrácia účastníkov na konferenciu sa bude realizovať výlučne cez on-line internetový
formulár, ktorý je dostupný na stránke Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV
www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk, pod odkazom Psychologické dni 2011.
Termín online prihlásenia vrátane podania abstraktu pre aktívnych účastníkov je 15.
jún 2011. Po tomto termíne nebudú môcť byť prihlášky akceptované.
Konferenčný poplatok
Pre členov SPS pri SAV a ČMPS je konferenčný poplatok 25 Eur (pri prezentácii sa treba
preukázať dokladom o zaplatení členského príspevku za rok 2011). Pre ostatných účastníkov
je konferenčný poplatok 40 Eur. Konferenčný poplatok treba uhradiť v hotovosti pri
registrácii a slúži na pokrytie organizačných nákladov podujatia a vydanie zborníka
príspevkov z konferencie.
Dôchodcovia a študenti môžu platiť zníženú sumu 5 Euro, avšak bez nároku na zborník
z konferencie. V prípade záujmu o zborník, treba uhradiť konferenčný poplatok v plnej výške.

Ubytovanie
Organizátori podujatia nezabezpečujú ubytovanie účastníkom. Každý účastník si ubytovanie
rezervuje individuálne. Zoznam ubytovacích zariadení rôznej cenovej hladiny je dostupný
napr. na stránke www.visit.bratislava.sk.
Priebežné informácie o konferencii budú zverejňované na stránke Slovenskej psychologickej
spoločnosti pri SAV www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk, pod odkazom
Psychologické dni 2011. Prípadné ďalšie otázky môžete adresovať na e-mailovú adresu SPS
pri SAV sps@savba.sk.

Pokyny pre aktívnych účastníkov 29. Psychologických dní 20011
1. Ústna prezentácia – maximálny čas prezentovania je 15 minút, vrátane diskusie.
2. Postery – maximálny rozmer posteru je 90 x 120 cm. Prezentácia posterov sa uskutoční
počas posterovej sekcie. Povinnosťou každého prezentujúceho autora je byť prítomný pri
svojom posterovom príspevku počas celého priebehu sekcie. Neprítomnosť autora sa
považuje za neodprezentovanie príspevku a takýto príspevok nebude publikovaný v zborníku.

Pokyny pre príspevky do zborníka z 29. Psychologických dní 2011
Príspevok musí byť napísaný typom Times New Roman v rozsahu maximálne 5 strán
naformátovaných v tejto forme:
1. Názov – veľkými písmenami, bold, veľkosť písma 14.
2. Autor/i – priezvisko s veľkými písmenami, krstné meno/á s veľkými začiatočnými
písmenami, bold, veľkosť písma 12.
3. Za menom autora/ov uviesť adresu pracoviska aj e-mailovú adresu.
4. Text príspevku – veľkosť písma 12; riadkovanie 1,5; okraje 2,5 cm zo všetkých strán,
nezarovnávať text sprava.
5. Každý príspevok, v ktorom je citovaný zdroj informácie, musí mať aj zoznam
použitej literatúry podľa normy (nie je možné na konci príspevku uvádzať napr.
„literatúra je u autora“ a pod.).
6. Všetky informácie sú priebežne dostupné na
www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk.
Príklad:
AKO POMÔCŤ PSYCHOLÓGOM V RANOM KAPITALIZME
Rudolf MRKVIČKA
Ústav pre lepší rozvoj človeka, Dolná 18, 425 87 Sabinov, e-mail: mrkvicka@slovakia.sk

