Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej pedagogickej spoločnosti
pri Slovenskej akadémii vied v SR
SPdS SAV v SR konaného dňa 09.02.2018
______________________________________________________________________________

Prítomní: doc. PhDr. Z. Bakošová, CSc., prof. PhDr. P. Ondrejkovič, CSc., prof. PhDr. M.
Potočárová, PhD., doc. PhDr. M. Matulčíková, CSc., prof. PhDr. V. Kurincová, CSc., doc.
PhDr. N. Krajčová, CSc., doc. Ing. R. Hrmo, PhD., doc. PhDr. J. Svetlíková, PhD., doc. PhDr. J.
Matulčík, CSc., PhDr. V. Michalička, PhDr. Slezáková, Mgr. Z. Hrćan, Mgr. B. Jaslovská, PhD.,
PhDr. S. Ťupeková Dončevová, PhD., Mgr. K. Šilhár, PhD. Mgr. P. Koršňáková, PhD.
Ospravedlnení: viď prezenčná listina
Program:
1/ Otvorenie VZ SPdS SAV
2/ Voľba členov volebnej komisie.
3/ Správa o činnosti SPdS SAV, správa o časopise www.Pedagogika.sk , správa o hospodárení.
4/ Voľba predsedov sekcií (dejín pedagogiky, didaktiky, teórie výchovy, metodológie, sociálnej
pedagogiky, školskej pedagogiky, predškolskej pedagogiky, andragogiky, vysokoškolskej
pedagogiky, manažmentu školy) a iných sekcií podľa návrhov. Voľba regionálnych zástupcov
(Prešov, Banská Bystrica, Ružomberok, Žilina, Nitra, Trnava, Bratislava).
5/ Diskusia – podnety členov i nečlenov pre činnosť, príprava konferencie, workshopov.
6/ Adresár členov. Nová prihláška. Platba členských príspevkov na mieste (alebo na účet Fio
banka)
7/ Voľba výboru SPdS SAV, adresa SPdS SAV.
Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
·

Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v SR
(SPdS SAV v SR) otvorila pani doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., predsedníčka SPdS
SAV, a privítala všetkých prítomných členov. V úvode predstavila program VZ SPdS SAV
a uviedla, že cieľom stretnutia je, okrem iného, aktivizovať členskú základňu, rozšíriť záujem
o spoločnosť v rámci svojich pracovísk a rozvíjať pedagogiku prostredníctvom sekcií
stavovskej organizácie.

K bodu 2
·

VZ SPdS SAV malo za úlohu navrhnúť nového predsedu a členov výboru SPdS SAV.
K tejto úlohe členovia VZ SPdS SAV poverili pána Dr. Michalička a pána doc. Matulčíka
(mandátová a návrhová komisia), aby zozbierali hlasovacie lístky a spočítali hlasy.

K bodu 3
·

Doc. Bakošová, predsedníčka SPdS SAV, podala správu o činnosti spoločnosti za posledné
dva roky. Uviedla, že v SPdS SAV poklesol záujem o členstvo. Jedným z dôvodov
je preferencia pracovných výkonov s dôrazom na publikačné aktivity, karentované výstupy
a výstupy kategórie A, nie na vedecké a odborné stretnutia odborníkov.

·

Správu o hospodárení SPdS SAV za roky 2016 - 2017 vypracoval prof. Danek. Pre jeho
neprítomnosť prečítala v plenom znení správu doc. M. Matulčíková. V závere tejto správy
pán prof. Danek uviedol návrh o zvážení vydávania tohto časopisu, ktorého jediným zdrojom
financovania je SPdS prostredníctvom členského.

·

Hlavný redaktor časopisu Pedagogika.sk, Dr. Turzák, predniesol správu o fungovaní časopisu
Pedagogika.sk. Stručne zhrnul obsahy jednotlivých čísel časopisu za rok 2017 - činnosť
hlavného redaktora vykonáva od októbra 2017. Vyjadril náročnosť fungovania časopisu a
poďakoval všetkým za spoluprácu, taktiež prezentoval návrh realizovať aspoň dve anglické
čísla ročne s cieľom uchádzať sa o evidenciu v karentovej databáze Scopus (anglické čísla sú
podmienkou vstupu do karentových databáz). Ide o jediný spôsob, ako posunúť časopis na
vyššiu úroveň kvality a zabezpečiť tak jeho príťažlivosť aj pre slovenských a českých
autorov. Túto myšlienku opätovne podporil prof. Ondrejkovič, ktorý tiež na margo nízkeho
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počtu členov SPS uviedol, že celkovo je zaznamenaná kríza vedeckých spoločností na
Slovensku a preto sa treba snažiť o skvalitňovanie možností, ktoré pre našich členov máme.
·

Doc. Bakošová, predsedníčka SPdS SAV, zhrnula aktivity spoločnosti za posledné obdobie.
V roku 2016 sa pod záštitou SPdS SAV konala na Pedagogickej fakulte UK v BA,
konferencia „Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí“, ktorej výstupom bol
elektronický zborník s ISBN. Za jeho editorstvo poďakovala PhDr. S. Dončevovej,
tajomníčke SPdS SAV. Ďalej konštatovala, že v roku 2016 sa stretla redakčná rada časopisu
Pedagogika.sk na PdF UK v Bratislave, kde do funkcie nastúpila nová výkonná redaktorka
Dr. Ferková z PdF UK z Bratislavy. V júni 2017 bol zvolaný výbor SPdS SAV a tiež sa
stretla redakčná rada časopisu, kde členovia diskutovali o tom, ako zvýšiť krdit tohto
časopisu. Po odchode Dr. Ferkovej na MD bolo potrebné zvoliť nového hlavného redaktora,
navrhnutý bol PhDr. Turzák, PhD. z PF UKF v Nitre. Za výkonného redaktora bol navrhnutý
Mgr. M. Droščák, PhD. z FiF UK v Bratislave. K ďalším aktivitám SPdS SAV patrila
spolupráca na organizácii konferencie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej
univerzity

v Prešove

a Pedagogickej

fakulty

UMB

z Banskej

Bystrice

s názvom

„Pedagogická profesia z aspektu vedy, výskumu a praxe“. SPdS SAV prispela sumou 100€.
·

Dr. Koršňáková, ktorá zastupuje SPdS SAV v medzinárodnej asociácii pedagogického
výskumu (IEA), zhodnotila výhody členstva SPS v medzinárodnej Európskej asociácii pre
pedagogický výskum EERA. Uviedla, že táto asociácia raz ročne organizuje konferenciu
ECER, na ktorej členovia SPdS SAV platia konferenčný poplatok iba 50 € (namiesto 250 €),
nakoľko máme výhodu krajín s nízkym HDP. Dr. Koršňáková zhrnula, že problémom účasti
na tejto konferencii nie je vložné, ale cestovné. V roku 2018 sa uskutoční konferencia
v Bolsane, v roku 2019 v Hamburgu, následne v Glasgowe a Zürichu. Výzva na príspevok sa
objavuje takmer rok dopredu, abstrakt treba zaslať koncom januára. Existujú príspevky pre
začínajúcich výskumníkov, ktorí sa môžu uchádzať o dotácie. Dr. Koršňáková zhodnotila
ďalšie výhody členstva v asociácii EERA pre platiacich členov SPS, keďže v súčasnosti je
veľmi náročné stať sa novým členom EERA (SPdS SAV bola jednou zo zakladajúcich
spoločností EERA a má preto významné výhody). Preto by malo byť našou prioritou
udržanie členstva v EERA a najmä využívanie ponúkaných benefitov, ktoré iné krajiny
(napríklad ČR) využívajú v hojnejšom počte. O tieto totiž môže SPS v najbližších rokoch
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prísť, vzhľadom na zvyšujúce sa HDP Slovenska. Príspevok SPdS SAV do tejto asociácie
bol v minulom roku 50 €, v predchádzajúcich 100 €. Výstup z konferencie EERA (ECER)
závisí od konkrétnej vedeckej oblasti a odborníkov, v nej zoskupených, od tzv. networkingu.
Európska asociácia EERA vydáva tiež časopis SAGE a naši členovia majú prístup k databáze
zdarma. Tento prístup cez mailing list členov SPdS SAV sa každý rok aktualizuje na základe
údajov o zaplatení členského do konca januára konkrétneho roka. Preto bude každý rok
dôležitým údajom pre využitie tohto benefitu zaplatenie členského do konca januára. Dr.
Šilhár ešte k tomuto bodu uviedol, že v rámci programu Erazmus + je možné žiadať o dotácie
na zahraničné konferencie (cestovné, ubytovanie), čo môže byť z hľadiska financií ďalším
motívom pre účasť na konferencii EERA (ECER).

K bodu 4
·

VZ SPdS SAV navrhlo predsedov sekcií:
1. Sekcia dejín pedagogiky: Dr. V. Michalička, Dr. J. Štulrajterová;
2. Sekcia didaktiky:
o

sekcia deti a mládež: doc. Matulčíková,

o

sekcia didaktika dospelých: doc. Hrmo;

3. Sekcia teórie výchovy: doc. Krajčová, Dr. Koldeová;
4. Sekcia metodológie vied o výchove (upresnenie názvu nechať na autorov): prof.
Ondrejkovič, prof. Pupala, doc. Kostrub;
5. Sekcia mládeže a sekcia sociológie výchovy: prof. Ondrejkovič;
6. Sekcia sociálnej pedagogiky: Dr. Liberčanová, Dr. Dulovics;
7. Sekcia predškolskej pedagogiky: prof. Kurincová, doc. Slezáková, doc. Wiegerová;
8. Sekcia pedagogiky rodiny: prof. Potočárová, Dr. Turzák;
9. Sekcia andragogiky SPdS SAV: doc. Matulčík, doc. Pirohová, doc. Határ;
10. Sekcia komparatívnej pedagogiky: Dr. Koršňáková.
Záujem o utvorenie ostatných sekcií (školská pedagogika a manažment školy, prípadne
ďalšie sekcie) preberie predsedníčka písomne s kolegami, ktorí sa uvedenými obsahmi
zaoberajú. Dr. Dončevová tiež pripomenula, že niektorí uvedení kolegovia zatiaľ nie sú
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členmi SPdS SAV a treba doriešiť aj túto administratívnu povinnosť s ohľadom na
súčasných členov SPdS SAV, ktorí riadne platia členské.
K bodu 5
·

Členovia VZ SPdS SAV diskutovali o názve budúcej konferencie SPdS SAV. Písomné
stanovisko k úvahám o názve poslala prof. B. Kosová, CSc., „Analýza rozvoja pedagogiky
ako vedy vo svete a u nás“.

·

Návrh

doc.

Matulčíkovej

bol

„Pedagogika

a andragogika

v medzinárodných

perspektívach“.
·

Ostatní prítomní sa vyjadrili k predneseným návrhom a považovali oba za veľmi podnetné.
Doc. Bakošová, predsedníčka SPdS SAV, vyzvala prítomných (vyzve aj ostatných členov
písomne), aby návrhy na názov konferencie, ktorú bude SPdS SAV organizovať najbližšie na
jeseň roku 2018 v spolupráci s niektorou fakultou (sekciou, ktorá prejaví záujem) poslali do
28. februára 2018.

Uznesenie č. 1: členovia SPdS SAV sa majú vyjadriť k definitívnemu názvu konferencie do
28.2.2018. Konferenciu plánujeme realizovať na jeseň 2018.
·

Prof. V. Kurincová, CSc., predniesla návrh, aby sa urobil harmonogram pedagogických
konferencií, ktoré budú organizované rôznymi katedrami a organizáciami na Slovensku.
Tento prehľad by sa mal uverejňovať na webovej stránke SPdS SAV, a v časopise
Pedagogika.sk.

Uznesenie č. 2: členovia SPdS SAV nahlásia termíny plánovaných pedagogických konferencií
tajomníčke SPdS SAV Dr. Dončevovej, ktorá v spolupráci s výborom SPdS SAV vytvorí
harmonogram konferencií na konkrétny rok. Ten bude zverejnený na stránke www.spaeds.sk
Uznesenie č. 3: Ďalšie Valné zhromaždenie SPdS SAV sa bude konať v máji 2020, po skončení
letného semestra.
·

Doc. Bakošová, predsedníčka SPdS SAV, dala podnet pre sekcie - možnosť organizovania
workshopov a sympózií. Zozbierané príspevky by sa publikovali vopred v zborníku
a spoločenstvo odborníkov by sa stretlo pri diskusii za okrúhlym stolom, kde by predniesli
abstrakty svojich vedeckých štúdií a o otvorených otázkach a problémy by mohli priamo
diskutovať. Ďalej navrhla, že by bolo možné organizovať vedecké podujatia na počesť
významných osobností s názvom napr. pre sociálnu pedagogiku „Balážove dni“, „Čečetkove
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dni“ a pod., prípadne dať úctu ďalším osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj príslušného
obsahu pedagogiky.
·

Prítomní členovia SPdS SAV diskutovali o možnosti oslovenia a návštevy MŠ SR, z dôvodu
získania dotácií pre SPdS SAV.

Uznesenie č. 4: O prijatie u pani ministerky školstva sa budú snažiť predsedníčka SPS doc.
Bakošová a hlavný redaktor Pedagogika.sk Dr. Turzák.
Uznesenie č. 5: Doc. Bakošová a Dr. Dončevová sa stretnú s prof. Morovicsom (Komisia SAV
pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami) s cieľom nájsť spolupracujúci partnerský ústav SAV
s možnosťou čerpať dotácie KSVS.
·

Dr. Šilhár hovoril o možnosti podporiť konferenciu SPdS SAV sumou 300 - 500 €, ak by sa
uskutočnila v období október – november počas týždňa celoživotného vzdelávania
a tematicky sa dotýkala aj tejto akcie.

K bodu 6
·

Prítomní členovia SPdS SAV uhradili členský príspevok (na mieste alebo na účet) a vypísali
novú prihlášku do SPdS SAV, ktoré eviduje Dr. S. Dončevová, tajomníčka SPdS SAV.

·

Dr. Dončevová, tajomníčka SPdS SAV, vyzýva všetkých bývalých členov SPdS SAV, ktorí
naďalej chcú byť členmi SPdS SAV, aby vypísali nové prihlášky (s cieľom aktualizovať
mailovú adresu) a zaplatili členský poplatok za aktuálny rok.

K bodu 7
·

VZ SPdS SAV volilo predsedu SPdS SAV a členov výboru SPdS SAV.

Uznesenie č. 6: VZ SPdS SAV zvolilo za členov výboru SPdS SAV doc. Bakošovú
(predsedníčka), prof. Ondrejkoviča (podpredseda), Dr. Dončevovú (tajomníčka), Dr. Marksa
(web. stránka SPdS SAV), Dr. Michaličku, Dr. Koršňákovú (zástupkyňa SPS v EERA), prof.
Kurincovú, doc. Krajčovú a doc. Lukáča. VZ SPdS SAV zvolilo za predsedníčku doc. PhDr.
Zlaticu Bakošovú, CSc.
Uznesenie č. 7: VZ SPdS SAV schvaľuje zmenu adresy Slovenskej pedagogickej spoločnosti
SAV (z pôvodnej adresy Filozofická fakulta UCM, Nám. Herdu 2, Trnava) na adresu
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Katedra pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Gondova 2, 814 99 Bratislava. Formálne túto záležitosť vyriešia tajomníčka a predsedníčka
spoločnosti na MV SR.

Záver
Doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., predsedníčka SPdS SAV, poďakovala všetkým prítomným
za prejavenú dôveru, za účasť na Valnom zhromaždení SPdS SAV, za konštruktívne návrhy
a zaželala všetkým pracovné a osobné úspechy, ako aj dobrú spoluprácu so spoločnosťou.

V Bratislave, dňa 9. februára 2018

Zapísali:
Mgr. Zuzana Hrćan
Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Overili:
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.,
predsedníčka SPdS SAV
PhDr. S. Dončevová, PhD., tajomníčka

