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Milá kolegyňa, milý kolega, 
 
pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod záštitou Slovenskej pedagogickej 
spoločnosti pri SAV a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského s názvom Perspektívy 
rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy, 
ktorá sa uskutoční 29. 11. 2018 (vo štvrtok v rámci Týždňa celoživotného učenia) v 
priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Gondova 2 v Bratislave.  
 
Hlavným cieľom konferencie je monitorovať súčasný stav pedagogiky a andragogiky, 
požiadavky praxe, podnety z medzinárodných výskumov z pedagogiky a jej súčastí 
(metodológia vied o výchove, dejiny školstva a pedagogiky, teória výchovy, didaktika, 
predškolská pedagogika, školská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogika rodiny, 
pedagogické poradenstvo, andragogika). 
 
Zámerom je iniciovať diskusiu, do akej miery sa môže podielať Slovenská pedagogická 
spoločnosť pri SAV na vytváraní priaznivejšieho prostredia pre realizáciu vied o výchove a 
vzdelávaní rôznych vekových kategórií, v rôznych výchovno – vzdelávácích prostrediach, a 
to v kontexte spoločenského diania a individuálnych očakávaní.  
 
 
Vedecký výbor:  
 
u doc. Dr. Zlatica Bakošová, PhD. 
u Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD.,  
u doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD.,  
u doc. PhDr. Nadežda Krajčová, CSc.       
u Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. 
u Prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc. 
u Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič,DrSc. 
u Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.,  
u Prof. Dr. hab. Ewa Syrek, CSc.,  
u doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.,  
u Assoc. Prof. Przybysz-Zaremba Małgorzata, PhD. hab.,   
u prof. PhDr. Stanislav Bendl, PhD.,  
u doc. PhDr. Tomáš Čech, PhD.,  
u doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.   

 
 
Organizačný výbor: 
u PhDr. Silvia Dončevová, PhD. 
u Mgr. Igor Marks, PhD. 
u Mgr. Zuzana Hrćan, PhD. 
u Mgr. Martin Droščák, PhD.  

 
           
 
 



PROGRAM VEDECKEJ KONFERENCIE 
 
 
8.00 – 9.00 Prezentácia hostí  
 
9.30  – 9.45     Otvorenie konferencie a príhovory  
   
9.45 – 12.00    Hlavné referáty s diskusiou  
 
12.00 – 13.00  Obedňajšia prestávka 
 
13.00 – 15.30 Prezentácia príspevkov účastníkov vedeckej konferencie v sekciách:  

 
SEKCIA 1  Teória výchovy, teória a prax rodinnej výchovy,  
                     predškolská výchova, filozofia výchovy 
SEKCIA 2  Metodológia vied o výchove 
SEKCIA 3  Dejiny školstva a pedagogiky 
SEKCIA 4  Sociálna pedagogika, pedagogické poradenstvo,  
                    pedagogika voľného času 
SEKCIA 5  Andragogika, profesijná anadragogika,  
                    sociálna andragogika, kultúrna andragogika 
SEKCIA 6  Teória a prax vyučovania  
 

15.30   Závery jednotlivých sekcií a diskusia 
                        

Pozvanie k okrúhlemu stolu Týždňa celoživotného učenia na odbornú 
diskusiu pod záštitou ministerky školstva JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, 
PhD.   

                        
Spoločenská časť – raut  

 
Miesto konania: Priestory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
Gondova 2, 814 99 Bratislava 
 
Ako sa dostať k FiF UK:  
z hlavnej vlakovej stanice: električkou č. 1, zastávka Šafárikovo námestie  
z autobusovej stanice Mlynské Nivy: pešo 10 minút smer centrum mesta – Šafárikovo námestie, 
autobusom č. 59, zastávka Malá scéna   
www.imhd.sk 
www.dpb.sk 
 

 
 



 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE PLATIACICH ÚČASTNÍKOV  
(platia pre aktívnych účastníkov konferencie, prihlásených na vedeckú konferenciu s možnosťou 
aktívnej prezentácie vedeckých výstupov v sekciách, publikovania v zborníku vedeckých štúdií 
a časopise Pedagogika.sk, ostatná odborná verejnosť má v rámci Týždňa celoživotného učenia 
možnosť pasívnej účasti na vedeckej konferencii zdarma).    
 
Technické zabezpečenie: dataprojektor a PC  
 
Ubytovanie: Organizátori ubytovanie nezabezpečujú, viac informácií o možnostiach ubytovania 
nájdete na http://www.bratislavahotels.com/  
 
Typy na ubytovanie: 
 
https://www.megaubytovanie.sk/patio-hostel 
https://www.megaubytovanie.sk/elisabeth-old-town 
https://www.megaubytovanie.sk/hotel-antares 
 
Obed v deň konferencie: nevyhnutné označiť v návratke, platba v deň konferencie  
 
Prihlášku prosíme poslať do 1.10.2018  elektronicky na: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5ZV-BguwCckhEblvSTENJJ9Gc-
1vOClv1uZWmDQaUvKQ0A/viewform 

 
Vložné: 50 eur (členovia SPS pri SAV 25 eur, doktorandi 20 eur, študenti 15 eur).  
Poplatok zahŕňa náklady spojené s organizačným zabezpečením konferencie, občerstvenie počas 
konferencie a vydanie zborníka vedeckých štúdií vo forme CD po skončení konferencie.  
 
Spôsob úhrady: Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 1. 
10. 2018 na účet SPdS pri SAV  

o 2800564057/8330 (Fio banka) 
o číslo účtu vo formáte IBAN: SK03 8330 0000 0028 0056 4057 

               Do poznámky pre prijímateľa uveďte K2018 a meno a priezvisko účastníka 
konferencie. 
 
Dôležité upozornenie pre účastníkov vedeckej konferencie: 
Po skončení vedeckej konferencie bude účastníkom doručený zborník vedeckých štúdií vo 
forme CD. Texty príspevkov treba z tohto dôvodu doručiť najneskôr do 29. 11. 2018 (t. j. do dňa 
uskutočnenia konferencie) na adresu doncevova1@uniba.sk 
Redakčná rada zborníka zložená z vedúcich sekcií si vyhradzuje právo neuverejniť text, ktorý 
nebude zodpovedať téme a nebude spracovaný podľa pokynov. Každý autor je povinný upraviť 
svoj text podľa požiadaviek recenzentov do stanoveného termínu, inak jeho text nebude vydaný 
ako príspevok v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie. Redakčná rada časopisu 
PEDAGOGIKA.SK zároveň vyzýva autorov príspevkov, aby ponúkli svoje texty na uverejnenie 
v časopise. 
 
 
 
 
 
 



Dôležité termíny: 
 
29.11.2018 deň konania konferencie 
do 1. 10. 2018  prihlásenie na konferenciu elektronicky na: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5ZV-BguwCckhEblvSTENJJ9Gc-
1vOClv1uZWmDQaUvKQ0A/viewform 
 
do 1. 10. 2018 zaplatenie poplatku na účet SPS 
do 29. 11. 2018 odoslanie príspevku na adresu doncevova1@uniba.sk 
 
 
 
POKYNY PRE AUTOROV 
 
Rozsah :  max. 10 strán (spracovaných podľa nižšie uvedených zásad max. do 30 000 znakov vrátane 
medzier) vrátane zoznamu literatúry a údajov o autorovi. 
 
Charakter textu: štúdia, ktorá zverejňuje originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo 
autorského kolektívu. 
 
Formát štúdie: štúdia je písaná v MS WORD písmom Times New Roman: 
 
Ø Riadkovanie                                     jednoduché 
Ø Okraje                                              ľavý a pravý   2,5 cm 
                                                                     horný a dolný  2,5 cm 
Ø Zarovnávanie                                   do bloku 
 
Štruktúra textu : 
Ø Nadpis štúdie, zarovnávanie na stred, veľké písmo, veľkosť 14, tučné (vynechať jeden voľný 
riadok). 
Ø Meno a priezvisko autora/autorov bez titulov, v skratke uviesť štát, zarovnávanie na stred, 
veľkosť 12, tučné (vynechať jeden voľný riadok). 
Ø Anotácia: je písaná v slovenskom jazyku (českom, poľskom jazyku) a umiestnená pod menom 
autora, resp. autorov v rozsahu 5 až 10 riadkov, veľkosť 12  (vynechať jeden voľný riadok). 
Ø Kľúčové slová: písané v slovenskom jazyku, veľkosť 12 (českom, poľskom jazyku) (vynechať 
jeden voľný riadok). 
Ø Anotácia a kľúčové slová v anglickom jazyku, veľkosť 12 (vynechať jeden voľný riadok). 
Ø Vlastný text štúdie, veľkosť 12: delenie na podkapitoly a odstavce, ktoré oddeľujte tabelátorom; 
grafy a tabuľky uvádzať v čierno-bielom vyhotovení (vynechať jeden voľný riadok). Literatúru 
a odkazy v texte neuvádzajte pod čiarou, príklad: (Gavora, 2003, s. 152) 
Ø Použitá literatúra: uvádzajte podľa normy ISO 690 v abecednom zoradení (vynechať jeden 
voľný riadok). 
Príklad:  
1. GAVORA, P. 2003. Učiteľ a žiaci v komunikácii. Bratislava: UK, ISBN 80-223-1716-0. 
Ø Anglické resumé : v rozsahu 5 až 10 riadkov, veľkosť 12 
Ø Kontaktné údaje: Priezvisko a meno autora, tituly, adresa, pracovisko, telefón, e-mail, veľkosť 
12, zarovnať vľavo 

 
 


