
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny 
Sídlo: Gymnázium na Hubeného ulici 23, 834 08 Bratislava 

web: http://saus.yw.sk; email: janpapuga@gmail.com 

Vyhodnotenie dotazníka z konferencie SAUS 3. – 4. 10. 2013 v Žiline 

Vyhodnotených bolo 49 anketových lístkov. Niektoré anketové lístky sa 
nevrátili. Niektoré položky neboli vyplnené. Vaše názory sa stanú pre Radu SAUS 
inšpiračným zdrojom, východiskom v príprave ďalšej konferencie, dokladom pri 
rokovaní s riadiacimi inštitúciami a východiskom pri vypracovávaní pripomienok 
a uznesení z tohtoročnej konferencie.  

1. Ste za to, aby sa konferencia konala: 

a) striedavo v Bratislave a v Žiline: 22 respondentov, 

b) len v Bratislave: 3 respondenti, 

c) zakaždým v inom meste Slovenska: 22 respondentov. 

Komentár: Pravdepodobne sa rozhodneme pre variant c), aby mali šancu zúčastniť sa 
aj učitelia zo vzdialenejších miest. Okrem toho je v záujme Asociácie prezentovať sa po 
celom Slovensku a získavať nových členov.  

2. Ste ochotný/-á zorganizovať konferenciu v inom meste Slovenska? 

Jeden účastník konferencie sa môže spolupodieľať na konferencii v Banskej Bystrici, 
traja účastníci by nám pomohli zorganizovať ju v Košiciach. Všetci nechali na seba 
kontakt.  

3. Vyhovuje vám program konferencie: 

a) vedecko-odborný: 7 respondentov,  

b) prakticko-odborný s tvorivými dielňami: 35 respondentov, 

c) iné: rozdeliť program na teóriu a prax; pridať ukážky tvorivých hodín napr. formou 
videa (hodina pána Heviera/Hvoreckého); zaujímavé stretnutia s umelcami, príspevky 
jazykovedcov.   

Komentár: Pokúšame sa vyberať príspevky tak, aby boli praktické a zároveň 
podložené. Tým si chceme udržiavať povesť, že vieme pristupovať k problémom SJL aj 
odborne. Budeme však klásť väčší dôraz na názornosť a dôslednú exemplifikáciu.   

4. Ste spokojný/-á s priebehom konferencie? 

a) áno: 48 respondentov,  

b) pripomienky: pozvať didaktikov katedier SJL; viac času na príspevky; lepšie 
občerstvenie; prerozdelenie času (6 respondentov); občerstvenie by mohlo byť 
k dispozícii neustále (3 respondenti); nepresúvať sa z miesta na miesto (2 
respondenti), nedodržanie času z hľadiska vystupujúcich. 



Komentár: Didaktici z katedier SJL vedia o našej Asociácii, napriek tomu nie sú našimi 
členmi, zriedka sa zaujímajú o našu činnosť (výnimkami sú p. Hincová a p. Ligoš), ale 
pokúsime sa „rozhodiť siete“. Problém s časovým harmonogramom si uvedomujeme 
a budeme ho dôsledne riešiť. Presúvanie z miesta na miesto je bežnou súčasťou 
konferencií, nemáme prostriedky na prenájom „megapriestoru“ s hotelom, konferenčnou 
sálou, učebňami a jedálňou. Lepšie občerstvenie zvážime na základe výdavkov na 
organizáciu konferencie. Ak máte možnosť získať sponzorov, neváhajte nás osloviť.    

5. Akú zmenu by ste navrhli pre budúcu konferenciu? 

Príspevok o syntaxi; nápady na vyučovanie SJL; ako motivovať žiakov; ako hodnotiť 
tvorivú činnosť žiakov (2 respondenti); ako hodnotiť skupinovú prácu; prezentovať 
inovatívne metódy vyučujúcich aj formou tvorivých dielní; užší kontakt Rady 
s učiteľmi, účastníkmi; vynechanie teoretických referátov (8 respondentov); ukážka 
ideálnej vyučujúcej hodiny odučenej inšpektorkou (3 respondenti); viac konkrétnych 
a inšpiračných aktivít (5 respondentov); účasť MŠSR; príspevok o vyučovaní slohu; 
príspevok od MPC; viac času venovať tvorivým dielňam (7 respondentov); dať možnosť 
zúčastniť sa aspoň dvoch tvorivých dielní (5 respondentov); dať na web vzorové 
maturitné zadania (4 zadania); viac priestoru na diskusie (2 respondenti); motivácia 
k prednesovým súťažiam a príprava na ne; jazyková kultúra; modelové hodiny (5 
respondentov); rozdeliť tvorivé dielne podľa ZŠ a SŠ; ako diferencovať úlohy pre 
slabších žiakov a poruchami učenia v rámci hodiny (2 respondenti); IKT vo vyučovaní 
SJL (2 respondenti); pokračovať so stretnutiami so súčasnými spisovateľmi; 
inovatívne metódy (2 respondenti); o súčasnej slovenskej literatúre; riadiace inštitúcie 
zaradiť do jedného dňa; systematizovať príspevky konferencie; prítomné vydavateľstvá 
by mohli nielen prezentovať, ale aj predávať publikácie; obsiahla analýza ŠVP.  

Komentár: Podnety k hodinám, hodnoteniu, metódam a motivácii máme záujem zaradiť, 
problémom je niekedy nájsť, kto by s takto zameranými príspevkami vystúpil. Tvorivé 
dielne boli tento rok prvý raz, budeme ich naďalej využívať, rozvíjať a zdokonaľovať. 
Priestor na diskusie v budúcnosti vytvoríme oveľa väčší. Kultúrny program a stretnutia 
s osobnosťami budú naďalej súčasťou našich konferencií. Účasť MŠSR nedokážeme 
zaručiť. Vydavateľstvá s dostatkom kníh na predaj zabezpečíme (niektoré túto službu 
ponúkali).     

6. Uveďte tri zásadné pripomienky k ŠVP: 

Lepšia nadväznosť učiva v ročníkoch (4 respondenti); možnosť výberu učebníc (8 
respondentov); delenie hodín SJL (2 respondenti); zvážiť typ osnovovania učiva – 
chronológia (7 respondentov); vypustiť povinné čítanie, najmä Dom v stráni 
a Kapitánovu dcéru (11 respondentov); ponechať iba kompetencie a výkon, obsah 
nechať na učiteľovi; vložiť súčasnú literatúru (5 respondentov); neoslabovať literatúru 
(5 respondentov); odbúrať písanie školského vzdelávacieho programu (3 respondenti); 
tematické výchovno-vzdelávacie plány nech sú pre učiteľa, nie pre inšpekciu; učivo 
SŠ upraviť pre úroveň SŠ; vyhodiť niektoré témy z literatúry (metrika); viac čítania, 
menej teórie literatúry (5 respondenti); metodické príručky k učebniciam (3 
respondenti); redukcia učiva (3 respondenti); vypustiť gramatiku v ISCED 2; korekcia 
cieľových požiadaviek na maturitu (2 respondenti); zredukovať ŠVP; v ISCED 1 menej 
teórie. 

Komentár: Väčšina vašich názorov sú aj cieľmi SAUS-u, ktoré budeme neúnavne 
a dôrazne presadzovať. Dozaista využijeme pripomienkovanie ISCED 3, ktorý sa bude 
otvárať v dohľadnej dobe, zrejme po uzavretí pripomienkovania ISCED 2.   



Nakoniec zopár milých slov od niektorých účastníkov konferencie:  

Ďakujem za zaujímavé dva dni a rôznorodý program. 

Veľmi dobrá organizácia konferencie, vytvorenie veľmi príjemnej atmosféry 
s príjemnými a kreatívnymi ľuďmi. 

Vyzdvihujem tvorivé dielne a autorské čítanie. 

Ďakujem organizátorom, pagáčiky výborné, účasť spisovateľov – výborný nápad. 

Ďakujem za príjemné a inšpiratívne dva dni. 

Ďakujeme vám za vyjadrenie vášho názoru. Nezabudnite, že akékoľvek 
postrehy, pripomienky a ďalšie názory môžete písať na emailovú adresu SAUS-u, na 
našu facebookovu skupinu alebo na diskusné fórum na web stránke. 

Spracoval: PhDr. Ján Papuga, PhD., predseda Rady SAUS 

 
 


