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Vás pozývajú na XXIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu

SOCIALIA 2019
„Quo

vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“

17. - 18. október 2019

Banská Bystrica

Tematické zameranie medzinárodnej vedeckej konferencie
SOCIALIA 2019

„Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“
Tematické okruhy:
1. Súčasný stav sociálnej pedagogiky v krajinách V4 – jej zameranie, problémy
a komparácia s inými krajinami
2. Inštitucionalizácia sociálnej pedagogiky v Európe a jej prepojenie s praxou –
Asociácie sociálnych pedagógov, Asociácie vzdelávateľov sociálnych pedagógov, ich
ciele a zameranie
3. Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia a možnosti jeho kontinuálneho
(aktualizačného) vzdelávania
4. Inovatívny synergický model spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva
uplatňovania zodpovedného podnikania, jeho parciálne koncepty a možnosti
uplatnenia v podnikovej praxi
Ciele vedeckej konferencie:
* nadviazať na výsledky predchádzajúcich medzinárodných konferencií „SOCIALIA“ pre
zintenzívnenie ďalšieho rozvoja spolupráce medzi odborníkmi v oblasti prevencie
a riešenia sociálnopatologických javov v krajinách V4 i v iných krajinách Európy,
* podnietiť medzinárodnú výmenu skúseností a poznatkov z oblasti prevencie sociálnopatologických javov z aspektu pomáhajúcich profesií, s osobitným zreteľom na
inštitucionalizáciu sociálnej pedagogiky a asociácie sociálnych pedagógov,
* prehĺbenie interdisciplinárnej spolupráce odborníkov sociálnych a ekonomických vied pri
riešení spoločenských problémov.
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Organizačný výbor vedeckej konferencie:
Predseda: doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD.
Členovia a členky: PhD., PhDr. Lucia Galková, PhD., Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.,
PaedDr. Michal Novocký, PhD., PaedDr. Veronika Vrabcová, Mgr. Hana Kocurová, Mgr.
Karin Zošáková, Mária Slušná, študentky študijného programu sociálna pedagogika
Základné informácie:
Miesto konania: Horský Hotel Šachtička
Rokovacie jazyky: slovenský, český, poľský, maďarský, anglický.
Prezentácia účastníkov: 17. 10. 2019 od 8,00 hod.
Otvorenie konferencie: 17. 10. 2019 o 9,00 hod.
Ukončenie konferencie: 18. 10. 2019 o 20,00 hod.

Termín prihlášok:
Do 15. 9. 2019 – vrátane zaslania abstraktu príspevkov prostredníctvom
elektronického
formulára:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZDAGBpWh-GX2cj7hbFlx3JfL5OKlCZFPnl8V-0fK0Ro9qA/viewform

Vložné je možno platiť iba: bezhotovostnou platbou najneskôr do 15. 9. 2019
70 € pracovníci VŠ/ 35 € interní doktorandi
Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na vydanie tlačeného recenzovaného zborníka príspevkov,
občerstvenie v priebehu konferencie, obed v prvý deň konferencie, administratívne a
organizačné náklady, propagačný materiál. Úhrada poplatku sa týka všetkých účastníkov
konferencie (aj tých, ktorí sa ospravedlnia a budú chcieť zaradiť svoj príspevok do zborníka).
Účastníci konferencie sa preukážu dokladom o zaplatení vložného pri prezentácii (pri platení
vložného je nutné uviesť variabilný symbol 1_2011 a kvôli identifikácii účastníka uviesť
meno a priezvisko a SOCIALIA 2019 do správy pre príjemcu).
20 € platia sociálni pedagógovia z praxe – členovia ASPg (školy a školské zariadenia), bez
nároku na tlačený zborník (iba v elektronickej verzii) a propagačné materiály.
Ak účastník požaduje vystavenie faktúry za úhradu vložného musí zaslať:
Názov a sídlo organizácie:
IČO alebo NIP:
Ak je platba zaslaná zo súkromného účtu nie je možné vystaviť faktúru na organizáciu.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 7000095806/8180
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0009 5806
SWIFT (kód banky) SPSRSKBA
Názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IČO: 30232295
IČ DPH: SK2021109211
Variabilný symbol: 1_2011
Správa pre príjemcu: SOCIALIA 2019 + meno a priezvisko účastníka konferencie, pracovisko.
U sociálnych pedagógov zo škôl a školských zariadení uviesť aj poznámku: sociálny
pedagóg z praxe.
Žiadame Vás o predloženie dokladu o uskutočnení platby v deň konania konferencie pri
prezentácii. Vopred ďakujeme.



Ubytovanie:
Ubytovanie si účastníci rezervujú a hradia samostatne.
Horský Hotel Šachtička
info@sachticka.sk
Pokyny pre písanie príspevku:
Rozsah príspevku (prosíme dodržať): rozsah plenárnych vystúpení do 10 strán, rozsah
vystúpení v sekciách do 6 strán vrátane celého textu, tabuliek, zoznamu literatúry, adresy
autorov.
Odporúčaný font: Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1, medziznakové
medzery normálne.
Štruktúra:
Písať od ľavého okraja tučným písmom veľkosti 14.
Meno, priezvisko - neskracovane písať od ľavého okraja bez titulov, uviesť štát v skratke.
V rozsahu 4 - 6 riadkov - vystihnúť odbornú stránku príspevku (metódy, prostriedky, výsledky).
Písať bez odsekov od ľavého okraja.
Kľúčové slová: Jedno a viacslovné výrazy vyjadrujúce hlavné témy príspevku (5-7 kľúčových slov). Začať písať
od ľavého okraja.
Text:
Nadpisy kapitol písať tučným písmom od ľavého okraja, za poradovým číslom decimálneho
triedenia s bodkou a medzerou.
Na konci riadkov slová nerozdeľovať. Pri odkazoch na literatúru v texte použitú
literatúru uviesť v zátvorke nasledovne: (skratka mena, priezvisko, rok vydania, strana).
Očíslované tabuľky, obrazy, grafy, schémy vytvorené editorom zaradiť do textu.
Nevyhnutné obrázky, určené na skenovanie, priložiť na osobitných listoch.
Literatúra:
V abecednom poradí od prvého autora. Pri každom prameni uviesť základné bibliografické údaje
(AUTOR – veľkým písmom, názov, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, počet strán, ISBN).
Adresa autora: Titul, meno, priezvisko, ulica s číslom, poštové smerovacie číslo, miesto bydliska, resp.
pracoviska, štát, e-mail
Nadpis:
Autori:
Abstrakt:

Poznámka: Prosíme pri výbere príspevkov zohľadňovať tematické zameranie vedeckej
konferencie SOCIALIA 2019.Redakčná rada si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré
nebudú korešpondovať s témami konferencie resp. nebudú zodpovedať formálnym kritériám
alebo budú negatívne hodnotené zo strany recenzentov.
Pri príspevkoch v spoluautorstve je nutné zaplatiť vložné za každého autora osobitne.
Príspevky prosíme zaslať spracované textovým editorom Word 6.0 resp. 7.0 (Win Word) emailom na adresu miriam.niklova@umb.sk najneskôr do 20. 9.2019 (z dôvodu skrátenia
termínu vydania publikácií na UMB). V prípade nedodržania uvedeného termínu, príspevky
nebudú zaradené do zborníka SOCIALIA 2019.

Prípadné ďalšie otázky a informácie:
Tel.: +421 484464763 – doc. Mario Dulovics, PhD., e-mail: mario.dulovics@umb.sk
Adresa:
Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, SR – Slovenská republika
Ďalšie
informácie
nájdete
na
www
https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-pedagogiky/
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