
Správa o činnosti RS OMEP – Bratislava a okolie 

v roku 2018 

 

Svetová organizácia pre predškolskú výchovu OMEP – regionálna sekcia 

Bratislava a okolie plnil počas roka 2018 ciele, ktoré boli vytýčené v pláne 
činnosti na tento rok. 

 

V roku 2018 pracovala regionálne sekcia OMEP v Bratislave v zložení 
Predseda : Ing. Katarína Koledová, Bratislava 

Podpredseda: Nora Gregušová 

Tajomník : Gabriela Domeová 

Hospodár : Anna Brániková, Bratislava 
 

 

Aktivity realizované v regionálnych sekciách 
 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu 

prácu v materských školách 
Účasť členiek na Svetovej konferencii OMEP v Prahe v júni 2018 a hlavne 

organizácia výročnej konferencie OMEP Slovensko pri príležitosti 25-teho výročia 

vzniku a účasť členiek ne konferencii a ich oceňovanie. 

T: jún a  november 2018 
 

B.  Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom k verejnosti 

 prehliadky literárnej tvorivosti detí v rámci vystúpení pre rodičov a širšiu 
verejnosť – besiedky a vystúpenia  

 prehliadky výtvarnej  a pracovnej tvorivosti – Dúhový kolotoč  

 vystúpenia detí na verejnosti: pri príležitosti Dňa matiek a Vianočných trhov 
vystúpenia na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 

 dni otvorených dverí v materských školách- v priebehu zápisu nových detí v 

materských školách  

 zapojenie materských škôl do rôznych projektov: Zdravá výživa – projekt pod 
záštitou Jamieho Oliviera 

 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu 
Účasť na konferenciách, seminároch a prednáškach, ktorých cieľom je 

obohacovať vedomosti a skúsenosti a nadväzovať spoluprácu  medzi pedagógmi 
z celej regionálnej sekcie. 
 

D. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie 

Účasť na odborných konferenciách , seminároch a workshopoch,  publikačná 

činnosť a samotné vzdelávanie členiek. 
 

E. Aktivity družobné a študijné – poznávacie 

Exkurzia, ktorá bola plánovaná v tomto roku, sa neuskutočnila vzhľadom na to, 
že vhodné termíny sa prekrývali s termínmi konferencií, ktoré regionálna sekcia 

organizovala a zúčastňovala sa ich.  

 



F. Aktivity vo vnútri RS OMEP 

Jednotlivé členky vo vnútri RS sa počas celého roka stretávajú a vymieňajú svoje 
skúsenosti, prostredníctvom sociálnych sietí porovnávajú svoje výsledky a prácu, 

pridávajú svoje aktivity vo forme videí a fotografií a tým oboznamujú ostatných 

členov so svojimi aktivitami. 
 

G. Významné aktivity realizované v RS OMEP 

Organizácia celoslovenskej konferencie OMEP pri príležitosti 25-teho výročia 

založenia, sprievodných aktivít, zasadania predsedníctva a prezentácií. 
Termín: november 2018  

 

H. Aktivity vyplývajúce zo Svetových dní  

Jednotlivé materské školy si vlastnou formou pripomenuli Deň materských škôl 
na Slovensku 4.11.2018. Využili na to oznamovacie prostriedky a detské oslavy, 

oboznamovanie okolia materských škôl so sviatkom formou pochodu a 

rozdávania detských výrobkov, oslavou Dňa šarkanov, Jesennou olympiádou a 
formou centier aktivít Dary Zeme. 

Pri príležitosti Dňa materských škôl sa konala aj celoslovenská konferencia OMEP  

v Bratislave pri príležitosti 25-teho výročia založenia tejto organizácie. 

Termín: november 2018 
 

Bratislava, 6.januára 2019 

K. Koledová 


