Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a
Českomoravská psychologická společnost
vás pozývajú na

31. Psychologické dni
Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život
Bratislava, 11. – 13. septembra 2013
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, príspevky a postery môžu pokrývať aj iné témy z
psychologickej praxe a teórie.
Registrácia
Registrácia je možná cez internetový formulár na stránke Slovenskej psychologickej
spoločnosti pri SAV: www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk. Termín prihlásenia aktívnej
účasti vrátane podania abstraktu je 30. jún 2013.
Konferenčný poplatok
 Aktívni aj pasívni účastníci/účastníčky (nečlenovia SPS pri SAV alebo ČMPS): 40 eur
 Členovia/členky SPS a ČMPS: 25 eur (pri prezentácii sa prosím preukážte dokladom
o zaplatení členského príspevku za rok 2013).
 Dôchodcovia/dôchodkyne a študentky/študenti: 5 eur (bez tlačeného zborníka; v
prípade záujmu o tlačený zborník registrujte sa prosím v jednej z vyššie uvedených
kategórií).
Konferenčný poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii a slúži na pokrytie organizačných
nákladov podujatia a vydanie zborníka príspevkov z konferencie.
Ubytovanie
Organizátori podujatia nezabezpečujú ubytovanie, ubytovanie si prosím rezervujte
individuálne. Zoznam možností je dostupný napríklad na stránke www.visit.bratislava.sk.
Spoločenský program
Súčasťou konferencie bude aj posedenie s občerstvením v závere prvého dňa.
Ďalšie aktuálne informácie nájdete na stránke: www.SlovenskaPsychologickaSpolocnost.sk
E-mail: SPSpriSAV@gmail.com

Pokyny pre aktívnych účastníkov/účastníčky 31. Psychologických dní 2013
1. Ústna prezentácia – maximálny čas prezentovania je 15 minút, vrátane diskusie. Pre
vyžiadané prednášky je stanovený čas prezentácie na 25 minút.
2. Poster – maximálny rozmer posteru je 90 x 120 cm. Prezentácia posterov sa uskutoční
počas posterovej sekcie. Povinnosťou každého prezentujúcej autorky/autorka je prítomnosť
počas celého priebehu posterovej sekcie.

Pokyny pre príspevky do zborníka z 31. Psychologických dní 2013
Z príspevkov, ktoré odznejú na Psychologických dňoch 2013 vyjde recenzovaný zborník. Pri
zadávaní príspevku do zborníka je potrebné dodržať nasledovnú úpravu:
 Typ písma (Times New Roman), veľkosť 12, riadkovanie jednoduché, zarovnávanie
zľava, okraje 2,5 cm z každej strany;
 Počet strán vrátane tabuliek, literatúry a pod.: 6 normostrán (1 normostrana má
1800 znakov vrátane medzier)
 Najneskorší termín odoslania príspevku do zborníka je 16. september 2013 (pondelok
po konferencií; následne sa systém uzavrie a nebude možné príspevok poslať).
Štruktúra príspevku:
 Nadpis (veľkosť 14, tučné písmo)
 Meno, priezvisko autora/ov (veľkosť 12, tučné písmo)
 Adresa pracoviska a mailová adresa (veľkosť 12)
 Abstrakt v slovenčine
 Kľúčové slová
 Text (mal by obsahovať úvod, popis metód, zhrnutie výsledkov, diskusiu a záver)
 Literatúra (príklady v samostatnom dokumente)
 Abstrakt (v angličtine)
 Kľúčové slová (v angličtine)
Za každým z vyššie uvedených prvkov vynechať jeden riadok
Prosíme o dôsledné dodržanie uvedených pokynov, ako aj recenzných pripomienok. Ich
nerešpektovanie môže mať za následok nezaradenie štúdie do zborníka.

Príklad hlavičky príspevku:
AKO POMÔCŤ PSYCHOLÓGOM V RANOM KAPITALIZME
Rudolf MRKVIČKA
Ústav pre lepší rozvoj človeka, Dolná 18, 425 87 Sabinov, e-mail: mrkvicka@slovakia.sk

Príklady uvádzania literárnych prameňov v zozname literatúry:
Príklady citácií podľa APA Style Publication Manual, 6th edition tutorial:
Článok v časopise dostupný v elektronickej verzii:
Andreson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting
awareness. Journal of Experimental Psychology, 154, 258-281. doi: 10.1037/0096344.134.2.258
Článok v časopise v printovej verzii (kolektív autorov):
Andreson, A. K., Chrisfoff, K. Panitz, D. & Gabrieli, J. E. (2003). Neural correlates of the
automatic processing of threat facial signals. Journal of Neuroscience, 23, 5627-5633.
Kapitola, štúdia v monografii alebo v zborníku:
Snow, T. W. & Cummings, J. L. (2000). The amygdala and Alzheimer´s disease. In J. P.
Anggleton (Ed.), The amygdala: A functional analysis (pp. 656-680). Oxford, England: Oxford
University Press.
Monografia v printovej podobe:
Wechsler, D. (1987). Wechsler Memory Scale – Revised. San Antonio, TX: Psychological
Corporation.
Elektronická monografia:
Wechsler, D. (2010). Wechsler Memory Scale – Revised. San Antonio, TX: Psychological
Corporation. [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/100778233
Autorizovaný internetový zdroj:
Cummins, P. (2001). New child vaccine gets funding boost. Retrieved March 21, 2001, from
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp
Neautorizovaný internetový zdroj:
New child vaccine gets funding boost. (2001). Retrieved March 21, 2001, from
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp

