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Správy 
 

 

 

 

 

Správa výboru o činnosti pre VZ 

Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV za roky 2012 a 2013 
 

Je to neuveriteľné, ale naše vedecké spoločenstvo po obnovení v roku 2002 

pôsobí už 12 rokov. Patríme k stredne veľkým vedeckým spoločnostiam, 

ktorých počet členov dosahuje približne 100 členov. Celkový počet 

evidovaných členov je síce vyšší, ale mnohí z nich neplatia členské, ďalší sa 

vytratili z evidencie elektronických adries a nemajú aktualizované svoje 

evidenčné listy. Pracovná mobilita našich členov bola v roku 2013 ozaj 

dynamická. Obdobne ako iné vedecké spoločnosti, nehodnotíme úspešnosť iba 

rastúcim počtom členov. Pýtame sa predovšetkým, čím prispelo tak málo z nás 

k rozvoju spoločenstva vedecko-pedagogických pracovníkov v oblasti 

pedagogických vied. 

 Máme tradičné formy činnosti: niektoré tematicky profilované konferen-

cie majú už svoj stabilný kalendár (vysokoškolská pedagogika, M. Sirotová), 

systematickou je činnosť sekcie spojená s prípravou terminologického a 

výkladového slovníka (sociálna pedagogika, Z. Bakošová), úspešne sa profiluje 

sekcia dejín školstva a pedagogiky (V. Michalička). Spoločnosť je vydavate-

ľom vedeckého časopisu PEDAGOGIKA.SK. 

 Osobitnú pozornosť si zaslúžia naše celoslovenské konferencie (r. 2004, 

2006, 2008, 2010,2012), ktoré prezentujú základné problémy a výzvy 

pedagogického výskumu v konfrontácii s požiadavkami edukačnej reality 

v dôsledku spoločenských zmien na Slovensku i v Európe. Tieto výsledky sú 

vďaka skvelej spolupráci s Katedrou pedagogiky FF UCM (J. Danek) v Trnave 

(www.spaeds.org). dostupné v konferenčných zborníkoch.  

 V publikácii Vedecké spoločnosti na Slovensku, ktorá vyšla v roku 2013 

pri príležitosti 60. výročia vzniku SAV, sme zaradili medzi pozoruhodné 

aktivity našej spoločnosti prevzatie úlohy vydavateľa nezávislého celosloven-

ského vedeckého časopisu pre pedagogické vedy (P. Gavora, Š. Švec a 

L. Macháček).  

 Zaznamenali sme niektoré nové aktivity, ktoré prispievajú na rozvoj našej 

vednej komunity: 

1. V roku 2008 sme sa stali riadnymi členmi Európskej pedagogickej společ-

nosti (EERA). Náš nominovaný zástupca, členka výboru P. Koršnáková, sa 
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pravidelne zúčastňuje jej aktivít a postupne otvára nové príležitosti aj 

ostatným jednotlivcom či pracoviskám. Téma našej vedeckej konferencie a 

prítomnosť zástupcov EERA je efektívnym zavŕšením nášho úsilia 

v dvojročnom období 2012/2014. 

2. S osobitným potešením sme zaznamenali, že sekcia sociálnej pedagogiky 

SPaS pri SAV (Z. Bakošová) ukončila viacročnú prácu na Terminologic-

kom a výkladovom slovníku sociálnej pedagogiky a vydali sme ho v spolu-

práci s FSV UCM v Trnave.  

3. Sekcia pedagogickej sociológie dlhodobo spolupracuje s IUVENTOU - 

Slovenským inštitútom mládeže na iniciácii nových tém výskumných 

projektov v oblasti práce s mládežou vo voľnom čase. Mnohé výsledky 

boli prezentované aj na stránkach časopisu Mládež a spoločnosť, rozsiahle 

abstrakty v anglickom jazyku nájdeme na webstránke Slovenského inštitútu 

mládeže IUVENTy www.vyskummladeze.sk.  
 

Ako sme to uviedli už na našom predchádzajúcom VZ, v roku 2012 došlo 

k zásadnej zmene postavenia vedeckých spoločností pridružených k SAV.  

 

Znamenalo to, že finančná podpora pre našu činnosť sa realizuje nie prostred-

níctvom Rady SVS priamo, ale prostredníctvom ústavov SAV, ktoré zmluvne 

zaraďujú naše podujatia medzi svoje vedecko-popularizačné aktivity a 

projekty. Niekoľkoročná prax potvrdila, že pri dobrej spolupráci s vedením 

ÚPV SAV sa celková situácia dokonca zlepšila. Konkrétne naša spoločnosť 

dostáva podporu na svoje projekty v celkom uspokojivej výške a aj štruktúre. 

V roku 2012 sme získali 1000 eur a v roku 2013 900 eur. 

 Tieto finančné prostriedky používame aj na vydávanie časopisu 

PEDAGOGIKA.SK. V roku 2012 to bolo 720 eur a v roku 2013 obdobne 815 

eur. 

 Napriek tomu sme sa pri príprave ostatného čísla 2013 a prvého čísla 

ročníka 2014 dostali do finančných ťažkostí. Rozhodli sme sa riešiť situáciu 

občiansky a kolegiálne: získali sme sponzorov spomedzi priaznivcov 

pedagogiky (100 eur), niektorých členov RR, ktorý lepšie zarábajú na Morave 

(150 eur), ale aj solventnejších autorov z ČR (300 eur). Grant MyPlace uhradil 

za svojich zástupcov z FSV UCM na našej konferencii 500 eur, z ktorých 

spoločnosť bude môcť prispieť aj na vedecký časopis v roku 2014.  

 Naša spoločnosť je členom Rady slovenských vedeckých spoločností SAV, 

ktorej úlohou je obhajovať záujmy individuálnych spoločností voči SAV. 

Potvrdilo sa, že prínos je obojstranný. Ako to uviedol bývalý predseda Š. Luby, 

existencia vedeckých spoločností pri SAV mnohokrát uchránila SAV pred 

stratou samostatného financovania prostredníctvom štátneho rozpočtu. V tomto 

roku sa rozhodne o zmene postavenia SAV vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a je 
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možné, že už rok 2015/2016 bude diametrálne odlišný aj pre situáciu 

vedeckých spoločností.  

 

 

Ladislav Macháček 

Predseda SPaS pri SAV 

 


