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Medzinárodná vedecká konferencia je zameraná na problematiku vzdelávania a výchovy v 

oblasti základného, stredného a vysokého školstva a školských zariadení z pohľadu pedagóga. 

Zreteľ kladie na súčasný stav a perspektívy pedagóga 21. storočia v edukačnej praxi, 

pedagogické a sociologické aspekty výchovy v základných vzdelávacích a výchovných 

inštitúciách, ako aj aktuálne aspekty pregraduálnej prípravy pedagógov. Je určená vedeckým 

pracovníkom, mladým vysokoškolským učiteľom, doktorandom, ako aj odborným a 

pedagogickým pracovníkom s cieľom prezentovať pedagóga – učiteľa, sociálneho pedagóga, 

špeciálneho pedagóga v súčasnej perspektíve, poukázať na ich nevyhnutnú súčinnosť vo 

vzťahu k edukácii  a vyvolať diskusiu k aktuálnym otázkam prezentovaných oblastí výchovy 

a vzdelávania v kontexte súčasnej situácie v školstve. 

 

 

Ciele konferencie: 

 prezentovať súčasné postavenie pedagóga v edukačnej praxi a jeho perspektívy, 

 analyzovať stav a problémy pedagógov pri prepájaní teórie a praxe výchovy a 

vzdelávania v súčasnosti, 

 prezentovať aktuálne otázky vzdelávania, výchovy z pohľadu učiteľov, sociálnych 

pedagógov a špeciálnych pedagógov,  

 prezentovať aktuálne otázky a trendy v pregraduálnej príprave pedagógov, 

 prezentovať výsledky empirických výskumov zameraných na pedagóga a žiaka 

v edukačnom procese. 

 

 

Tematické okruhy konferencie:  

A. Pedagóg – učiteľ v edukačnom procese 

Moderná škola kladie náročné požiadavky na výchovu a vzdelávanie v edukačnom 

procese a zároveň požaduje systematické prepájanie rovín teórie a praxe. V súčasnosti 

sa preferuje zavádzanie nových, inovačných a alternatívnych spôsobov učenia, 

vyučovacích koncepcií a prístupov učiteľov. Do akej miery je prepojenie teórie a 

praxe? Aké sú aktuálne trendy? Zlepšujú efektivitu vzdelávania a výchovy? Sú v 

tomto smere revolučné zmeny v edukačnom procese nevyhnutné? Aký dopad majú na 

učiteľa a žiaka? Sú učitelia znalí predmetnej problematiky? Inovujú svoje pedagogické 

pôsobenie? Aká je úspešnosť inovácií v ich zavádzaní do pedagogickej praxe? 

 

B. Sociálny pedagóg v edukačnom procese  

Vymedzenie postavenia a úloh sociálneho pedagóga v prostredí materských, 

základných, stredných škôl a školských zariadení nadobúda postupne praktický 

charakter. Význam sociálneho pedagóga má v súčinnosti s narastajúcim výskytom 

sociálno-patologických javov v školských podmienkach, nárastom počtu žiakov 

pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia nenahraditeľné miesto 

v edukačnom procese. Aké sú súčasné trendy v sociálnej pedagogike? Čomu sa venujú 

aktuálne empirické výskumy v oblasti sociálnej pedagogiky a sociológie výchovy? 

Ktoré sociálno-výchovné problémy sa v súčasnej dobe dostávajú do popredia a 

vyžadujú nové spôsoby riešenia? Aké sú možnosti prevencie sociálnej patológie 

v školskej praxi? 



 

 

C. Špeciálny pedagóg v edukačnom procese  

 

Pôsobnosť špeciálneho pedagóga sa viaže na diagnostiku a prognostiku, na špeciálnu 

výchovu a vzdelávanie, na profesijnú prípravu, pracovné a spoločenské začlenenie 

postihnutého jedinca, na špeciálno-pedagogické poradenstvo, organizačnú alebo 

vedecko-výskumnú prácu v špeciálnej pedagogike. Jeho súčinnosť s učiteľom, 

rodičom a samotným žiakom je v súčasnej dobe nenahraditeľná. Aké sú súčasné 

trendy v špeciálnej pedagogike? Čomu sa venujú aktuálne empirické výskumy 

v oblasti špeciálnej pedagogiky? Ktoré problémy v oblasti špeciálnej pedagogiky sa 

v súčasnosti dostávajú do popredia a vyžadujú nové spôsoby riešenia? Aké formy 

špeciálnopedagogického poradenstva sú pedagogickými zamestnancami škôl a 

školských zariadení preferované? V čom spočíva špeciálna edukácia žiakov? 

 

D. Pregraduálna príprava v pedagogicko-psychologickom kontexte  

Požiadavky na kvalitu modernej školy a kvalitu pedagóga 21. storočia prinášajú v 

súčasnosti nové podnety a impulzy aj do pregraduálnej prípravy pedagógov. Profesijná 

príprava pedagógov na výkon ich budúceho povolania je neodmysliteľne spätá s 

požiadavkou prepájania teórie s praxou. Aké sú možnosti skvalitnenia pedagogickej 

a psychologickej prípravy budúcich pedagógov pre edukačnú prax? Kde sú najväčšie 

nedostatky v ich príprave? Čo najviac ovplyvňuje ich adaptáciu na edukačnú prax? Sú 

podstatným východiskom moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky vo 

vysokoškolskej edukácii? Aké sú názory a postoje študentov k ich budúcemu 

povolaniu? 

 

E. Pregraduálna príprava v odborovo-didaktickom kontexte  

Systemizácia najnovších poznatkov z jednotlivých oblastí odboru, ich didaktická 

transformácia a následná implementácia do vysokoškolských vzdelávacích programov 

je nevyhnutnou súčasťou pregraduálnej prípravy učiteľov. Modernizácia vyučovania, 

metód a foriem výučby, zmena chápania a postavenia žiaka v edukačnom procese s 

dôrazom na rozvoj osobnosti žiaka je dôležitým činiteľom profesijnej prípravy 

študentov učiteľstva. Aké sú najaktuálnejšie problémy v odborových didaktikách? Aké 

trendy prinášajú jednotlivé odborové didaktiky do edukačného procesu? Čo je 

potrebné v rámci odborových didaktík uchovať vo vyučovacom procese a čo naopak 

volá po zmene? Aké pedagogické výskumy sú realizované v odborových didaktikách 

a aký je ich dopad na edukačnú prax?  

 

Odborní garanti konferencie  

 pedagogika: prof. Volodymyr Starosta, DrSc. (FF UPJŠ, Košice, SK) 

 sociálna pedagogika: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. (PF UMB, Banská Bystrica, 

SK) 

 špeciálna pedagogika: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. (PF PU, Prešov, SK) 

 



 

 

Vedecký výbor konferencie  
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 doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. (PF UMB, Banská Bystrica, SK) 

 doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. (PF PU, Prešov, SK) 

 doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (PF UMB, Banská Bystrica, SK) 

 PhDr. Mário Dulovics, PhD. (PF UMB, Banská Bystrica, SK) 

 PaedDr. Janka Ferencová, PhD. (FHPV PU, Prešov, SK) 

 Mgr. Eva Machů, Ph.D. (FHS UTB, Zlín, CZ) 

 PaedDr. Renáta Orosová, PhD. (FF UPJŠ, Košice, SK) 
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Organizačný výbor konferencie 

 Mgr. Lucia Diheneščíková, PhD. (FF UPJŠ, Košice, SK) 

 Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (PF UMB, Banská Bystrica, SK) 

 PaedDr. Renáta Orosová, PhD. (FF UPJŠ, Košice, SK) 

 Mgr. Katarína Petríková, PhD. (FF UPJŠ, Košice, SK) 

Výstupy z konferencie:  

 elektronický zborník abstraktov s prideleným ISBN 

 špeciálne číslo recenzovaného vedecko-odborného časopisu Edukácia s prideleným 

ISSN 1339-8725 

Informácie pre autorov: 

 Pokyny pre autorov príspevkov a účastníkov konferencie sú zverejnené na webstránke 

konferencie https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogiky/  

Formálne kritériá: 

Privítame príspevky prezentujúce empirické kvantitatívne a kvalitatívne štúdie, teoretické 

aj metodologické úvahy. Všetky príspevky musia byť pôvodné a ich obsah sa nesmie 

zhodovať s príspevkami prednesenými na iných odborných akciách alebo inak 

publikovanými. Účastníci konferencie budú mať priestor prezentovať aj praktické ukážky 

výsledkov svojej vedeckej a odbornej práce vo forme workshopu.  

 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogiky/


 

 

Kritériá pre abstrakty: 

 Abstrakt by mal byť v slovenskom/českom/ruskom jazyku a anglickom jazyku.  

 Mal by zahŕňať stručný popis príspevku (150 - 200 slov), ako aj kľúčové slová (3 – 5 

slov). 

 Obsah abstraktu: 

 Vedecká štúdia: 1. Teoretické východiská, 2. Ciele výskumu, 3. Výskumný 

súbor, 4. Metódy, 5. Hlavné zistenia 

 Odborná štúdia: 1. Hlavné teoretické východiská, 2. Zmysel, zamerania a cieľ 

štúdie 

Kritériá pre prednášky:  

 V rámci konferencie je plánované plenárne zasadnutie s prezentáciu pozvaných 

prednášok a rokovania v sekciách. 

 Čas prezentácie príspevku je 10 minút + 5 minút diskusia.  

 Rokovacími jazykmi budú slovenčina, čeština, angličtina a ruština. 

 Pre prednášajúcich bude k dispozícii dataprojektor a PC s pripojením na internet. 

Kritériá pre workshopy: 

 V rámci konferencie je plánovaný priestor aj pre reálne ukážky metodík, 

metodologických postupov, konkrétnych metód či praktické prezentovanie 

konkrétnych výsledkov  a postupov vedeckej práce v jednotlivých sekciách. 

 Čas vyhradený na jeden workshop je 30 minút. 

 Rokovacími jazykmi budú slovenčina, čeština, angličtina a ruština. 

 Pre organizátorov workshopu bude k dispozícii dataprojektor a PC s pripojením na 

internet. Potrebné materiálne zabezpečenie pre účastníkov workshopu si musí 

organizátor workshopu zabezpečiť.  

 Počet workshopov na jednotlivé sekcie je limitovaný, preto bude uskutočnený výber 

v prípade zvýšeného záujmu.   

Kritériá pre príspevky: 

 Príspevok je nutné vložiť do šablóny, ktorá je dostupná nižšie ako samostatný súbor a 

dodržať pokyny v nej uvedené. 

 Rozsah príspevku: 5 – 10 normostrán (vedecká štúdia), 3 – 5 normostrán (odborná 

štúdia). 

 Formát príspevku: príspevok je nutné vložiť do šablóny (dostupná na stiahnutie na 

webstránke konferencie https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogiky/ a 

dodržať pokyny v nej uvedené (príspevky, ktoré nebudú zaslané v predloženej 

šablóne, nebudú zaradené do časopisu). 

 Príspevky je potrebné zaslať na emailovú adresu: vychovaavzdelavanie@gmail.com. 

Miesto konania konferencie: 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Moyzesova 9, 

Košice  

Jazyk konferencie: slovenský, anglický, český, ruský 

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-pedagogiky/


 

 

Konferenčný poplatok: 50 € (doktorandi 30 €) 

Dôležité termíny: 

 online registrácia so zaslaním abstraktu: 30. jún 2018 

 zaslanie príspevkov: 31. august 2018 

 uhradenie konferenčného poplatku na bankový účet: 30. jún 2018 

Organizátori konferencie: 

Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta PU v Prešove 

Možnosti ubytovania:  

 Hosťovské izby v študentských domovoch UPJŠ  

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/ 

 Hosťovské izby na vysokoškolskom internáte Boženy Nemcovej 

http://www.tuke.sk/sdtu/ubytovanie/bn1 

 Hosťovské izby na vysokoškolskom internáte Ferka Urbánka 

http://www.tuke.sk/sdtu/ubytovanie/sd-ferka-urbanka-2-kosice 

 Školiace stredisko IVES http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/skoliace-stredisko-

ives_53864_0_1.html  

 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 

http://ubytovanie.kamsi.sk/kosice/hotel/institut-vzdelavania-veterinarnych-

lekarov/detail/11194 

 Hotel AKADEMIA** http://www.datatravel.sk/regions/kosice/hakademia_sl.html 

 Penzión Slovakia http://www.penzionslovakia.sk/ 
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