
Správa  
Výboru  Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV 
(za obdobie 2004-2006)  
prednesená na Valnom zhromaždení dňa 2.2.2006, UCM v Trnave  
 

 
Naša správa, s ktorou predstupujeme pred VZ je spracovaná v súlade s uzneseniami VZ 
z r.2004. Niektoré úspešné podujatia, ktoré sme uskutočnili sa podrobnejšie spomínajú 
v Prílohe a čakávame, že členovia našej spoločnosti využíjú možnosť prezentovať svoje 
projekty v diskusii. V Správe VZ konštatujeme iba tie z nich, ktorými nás poverilo VZ 
z r.2004 tak, že uvedieme ktoré z nich sa nám podarilo realizovať alebo navrhujeme nové 
formulácie uznesení ako závery pre nový výbor spoločnosti na roky 2006-2008. 
 
I. Činnosť SPS v prospech rozvoja pedagogickej vedy a pedagogického 
spoločenstva na Slovensku  
   

1. Nadnárodná medzinárodná spolupráca. SPS pripravila návrh na začlenenie 
spoločnosti do medzinárodnej spoločnosti pre pedagogický výskum EERA, 
získala od nej faktúru na zaplatenie členského a požiadala Radu slovenských 
vedeckých spoločností o jej úhradu koncom roka 2005 vo výške 150 GBP.  
Predkladáme návrh, aby našu spoluprácu s EERA v rokoch 2006 a 2007 
prevzal doc.dr.J. Danek.  
 
Uznesenie: VZ poveruje výbor SPS, aby prezentoval našu vedeckú spoločnosť 
v tomto spoločenstve a využil členstvo v prospech rozvoja pedagogického 
výskumu na Slovensku 
 

2. Medzinárodná spolupráca. Nadväzovanie spolupráce so zahraničnými 
vedeckými spoločnosťami pokročilo najmä s  Českou pedagogickou 
spoločnostou, ktorá nás pozvala na jej konferenciu a VZ v Prahe (2005). 
Príhovor na VZ predniesol predseda SPS. Po vzájomnej dohode  došlo k  
prelinkovaniu webovských stránok. Informáciu o našej SPS priniesol časopis 
Pedagogická orientace.  
 
Uznesenie: VZ podporuje výbor v jeho úsilí nadviazať spoluprácu 
s partnerskými vedeckými spoločnosťami najmä v Poľsku(Tokárová,Hroncová), 
Rakúsku a  Maďarsku . 
 

3. Webovská prezentácia. SPS umiestnila všetky materiály z Valného 
zhromaždenia z roku 2004 na novú webstránku SPS nachádzajúcu sa na serveri 
www.ucm.sk na stránke Filozofickej fakulty UCM. Novú možnosť jej 
dostupnosti predstavuje www.savba.sk, kde sa nachádza medzi ostatnými 
vedeckými spoločnosťami, ktoré sú členmi Rady slovenských vedeckých 
spoločností. 
 
Uznesenie:www.aktualizovať aspoň 4 krát ročne 
 

4. Informačný spravodaj. SPS vydal č.5 a č.6  v roku 2004 a č.7 a č. 8 v roku 
2005 svojho Spravodaja s podporou Rady SVS. Spravodaj sa distribuuje 
poštou, ale je prístupný vo formáte Pdf na www. Osobitnu zmienku si 
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zasluhuje č.6, kde sa prezentuje naša Pobočka na východnom Slovensku 
(doc.Černotová) 
 
Uznesenie: pripravovať Spravodaj aj v nasledujúcom období s akcentom na 
prezentáciu pobočiek (Bystrica) a sekcií (pedagogika voľného času). 
 
 

5. Činnosť sekcií.  S podporou výboru  začala aktívne  pracovať  najmä sekcia 
sociálnej pedagogiky pod vedením Doc.Z.Bakošovej a sekcia dejín školstva 
a pedgogiky pod vedením dr.V. Michaličku. Pripravené návrhy na aktivizáciu 
nových sekcií zváži a schváli toto VZ. 

 
Uznesenie: podporovať činnosť nových schválených sekcií SPS, t.j.sekcia 
pedagogika voľného času a sekcia kurikulárnej prestavby v priebehu roku 2006-
2008  

 
6. Pobočky spoločnosti. Projekt pobočiek s výnimkou Prešovskej a Trnavskej sa 

nedarí rozvinúť aj preto, že neexistuje reálna spoločenská potreba. Myšlienka 
pobočiek má svoj potenciál, ktorý sa bude aktualizovať postupne ako budú 
VUC kompetenčne i odborne a finančne preberať zodpovednosť za výchovu 
a vzdelávanie, prácu s mládežou a pod. Takúto skúsenosť máme v TSK, kde 
vznikajú nové štruktúry občianskej spoločnosti a samotné zastupiteľstvo sa 
dožaduje expertnej spolupráce. 
 
Uznesenie: projekt pobočiek SPS systematicky podporovať koncepčne i finančne 
 

7. Pracovisko pre základný pedagogický výskum. Po informačných návštevách 
vedenia SPS na MŠ SR a konzultáciách na Úrade Predsedníctva SAV  ohľadne 
zriadenia vedecko-výskumného pracoviska SAV pre základný výskum 
v pedagogických vedách sme postupovali bez úspechu i v týchto rokoch. 
Obdobná téma bola otvorená na stretnutí zástupcov UKF v Nitre a SAV. 
Veľkú pozornosť jej venovalo viacero členov SPS v priebehu uplynulého 
obdobia a rokovalo so zástupcami SAV. Odporúčanie je obsiahnuté aj 
v záveroch konferencie SPS z roku 2005 a v liste ministrovi školstva 
a predsedovi SAV.Výsledok je však nulový. Otázkou je či treba pokračovať 
v tejto stratégii aj naďalej.  
 
Uznesenie: premyslieť novú stratégiu SPS  vzniku Ústavu pre pedagogický 
výskum na základe výsledkov porady s SAV aj ako ústav medziuniverzitný   
 

8. Vedecká konferencia SPS. Prvú výročnú vedeckú konferenciu SPS (2004) na 
tému „Pedagogický výskum“ ako aj je výsledky v podobe www prezentácie 
a zborníkovej podoby, ktorú zabezpečila Katedra pedagogiky FF UCM 
v Trnave, prijala odborná verejnosť jednoznačne pozitívne. Téma druhej 
konferencie „Gender-rodovosť v pedagogickom výskume a praxi“ sa stala 
predmetom diskusií, ktoré viedli ku kompromisnému riešeniu. Bude treba istý 
časový odstup, aby sa zhodnotil jej celkový prínos pre rozvoj pedagogického 
myslenia na Slovensku.   
 
Uznesenie: vedeckú konferenciu SPS pripravovať pravideľne dva roky a jej 
tému prediskutovať s ročným predstihom. 
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9.  Súťaž mladých adeptov pedagogickej vedy. Vznikol list pre vedúcich katedier 
pedagogiky s iniciatívou uskutočniť súťaž mladých vedeckých pracovníkov –
magistrov a doktorandov v oblasti pedagogických vied (pripravila 
dr.K.Ručeková - PF UKF Nitra na základe poverenia výboru SPS). 
Vyhodnotenie stanovísk popredných predstaviteľov pedagogických pracovísk 
naznačil, že ide o pomerne konfliktnú iniciatívu a preto vedenie spoločnosti 
odporúča prediskutovať jej koncepciu a realizáciu na VZ v roku 2006. 

 
Uznesenie: zhodnotiť možnosti tejto iniciatívy SPS v nasledujúcom období 
a experimentálne v roku 2006 a 2007 overiť efektívnosť súťaže o magisterskú 
alebo doktorandskú prácu študentov pedagogiky  
 

10. Kurikulárna prestavba školstva. SPS v spolupráci s Radou slovenských 
vedeckých spoločnosti pri SAV a Katedrou pedagogiky FF UCM v Trnave 
pripravili interdisciplinárnu konferenciu s pracovným názvom “Veda, škola, 
život” (koordinátor-garant dr. Ľ..Hrdina). Konferencia sa uskutočnila 
v spolupráci s SAV (28.4.2005). Jej závery obsahuje nielen Spravodaj SPS, 
Pedagogická revue, Mládež a spoločnosť, ale aj Spravodaj Rady slovenských 
vedeckých spoločností. Rada ocenila podujatie ako prínosné z hľadiska 
využitia možností a potenciálu viacerých vedeckých spoločností pri riešenií 
otázok kurikulárnej prestavby v slovenskom školstve. Konferenciu podporilo 
aj MŠ SR a jeho zástupca predniesol príhovor ministra školstva. SPS 
v spolupráci s daľšími vedeckými spoločnosťami oslovilo viacero významných 
inštitúcií a osobností, medzi nimi i predsedu vlády, aby  venovali pozornosť 
tejto stránke rozvoja slovenského školstva. Spolupracovali sme s viacerými 
významnými pedagogickými inštitúciami. 

 
Uznesenie: aktivizovať príslušnú sekciu spoločnosti (dr.Hrdina) , aby sa mohla 
systematicky rozvíjať spolupráca s inými vedeckými spoločnosťami 
a pedagogickými inštitúciami MŠ SR pri kurikulárnej prestavbe. 
 

II. Členská základňa a finančné prostriedky na aktivitu vedeckej 
spoločnosti 
 
Členstvo a výber členského 
 
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV mala  
 
v roku 2002 mala 42 platiacich členov 
v roku 2003 získala dalších 27 platiacich členov 
v roku 2004 mala 69 platiacich členov 
v roku 2005 28 platiacich členov. 
 
 
Celkový príjem z členského bol  
 
v roku 2002  4480 Sk  
v roku 2003  2759 Sk 
v roku 2004  6900 Sk  
v roku 2005  3080  Sk  
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Menný zoznam platiacich členov v uvedených rokoch je zverejňovaný v Spravodaji SPS.  
 
Pripomíname dobré skúsenosti výberu členského v SPS prostredníctvom sekcií(sekcie si 
ponechávajú časť členského). V roku 2004  sme prostredníctvom  sekcie sociálnej pedagogiky 
a VZ dosiahli počet 100 platiacich členov. Ak by sme to udržali zaradili by sme sa medzi 
stredne veľké spoločnosti s nárokom na vyššie dotácie na činnosť. 
 
Finančné dotácie SAV 
 
Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV získala zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
Rady SVS finančné prostriedky vo výške  
 
20 000 SK v roku 2002 (prevádzkové náklady,spravodaj)  
42 000 Sk v roku 2003.  (spravodaj, term.slovník, konferencia, prevádzkové náklady)   
45 000 Sk v roku 2004 (VZ a konferenciu, slovník pedagogického výskumu, spravodaj 
a konferencia sociálnej pedagogiky). 
56 000 sk v roku 2005(spravodaj, konferencia Veda a škola, výstava dejín školstva, 
konferencia Osobnosť vys.učiteľa)   
 
Do plánu na dotáciu Rady SVS pri SAV sme zaradili akcie, ktoré majú svojich garantov. 
Nepatríme medzi spoločnosti, ktoré musia vracať získané dotácie lebo ich nedokážu využiť 
v súlade so smernicami. 
 
Grant MŠ SR a CENYR 
 
Pobočka SPS v TSK v Trnave získala v roku 2004 grant MŠ SR na expertnú analýzu pre 
projekt Politická participácia mladých ľudí v Európe, ktorý bol samonosný a vyúčtoval sa 
osobitne. Výsledkom tejto spolupráce sú publikácie, ktoré sú k dispozícii aj členom SPS 
a výsledky sú verejne dostupné na webstránke  www.ucm.sk/cerys. 
 
SPS v súlade so smernicami získala z tohto projektu časť príspevku za svoje služby, ktorý 
umožní dotovať niektoré náklady spojené s VZ  a inou činnosťounašej spoločnosti.   
 
 
Príjmy a výdavky SPS 
 
V roku 2004-5  boli celkové príjmy SPS 45 000 a 56 000Sk z dotácii SAV. 
Príjmy z členského dosiahli 6900 Sk a 3080 Sk.  
 
V roku 2004-5  výdavky  v súlade s našimi príjmami predstavovali 110 980 Sk.   
 
Na bankovom účte  SPS  bolo k 14.12.2005, k termínu posledného finančného obratu na 
našom konte, 21.611 Sk ako výnos našich služieb v prospech grantoch MŠ SR v roku 2004 
a CENYR v roku 2005. 
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III. Návrh na zloženie nového výboru SPS pre rok 2006-2008 
  
 Skúsenosti z činnosti našej spoločnosti naznačujú, že pokročila jej stabilizácia, jej štruktúry 
sa rozvíjajú a zodpovednosť za činnosť prechádza aj na jednotlivé sekcie a najmä na 
niektorých členov výboru SPS. Napr. adresár dr.Pavlov, formulár na anotácie výskumu 
dr.Krystoň. 
 
Výbor udržiava efektívne osobné pracovné kontakty a uplatňuje elektronickú dialogovú 
komunikáciu.  
 
Vedenie SPS oslovilo všetkých členov výboru , aby sa vyjadrili či majú záujem o prácu vo  
výbore v daľšom funkčnom období 2006-2008(poďakovali prof.Obdržálek,doc.Černotová, 
dr.Pavlov). Na kandidátsku listinu sme napísali aj  niekoľkých členov SPS,  ktorí efektívne 
pracovali celé predchádzajúce obdobie(Hrdina,Bakošová,Ondrejkovič).  
 
 
Trnava 2.2.2006                                                                    prof.Mgr.Ladislav Macháček,CSc 
        Predseda SPS pri SAV 
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