
SPRÁVA O ČINNOSTI RS OMEP KOŠICE  

za rok 2019 

 

Zoznam a kontakt na predsedníctvo RS OMEP KOŠICE 

PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. - predseda, tel. kontakt: 0907 215 806,  0907 900 102,      

e-mail: jamborova.marianna@atk.sk 

 

Mgr. Silvia Bošnovičová - hospodár, tel. kontakt: 0907 900 112,                                              

e-mail: ipelska10@netkosice.sk 

 

PaedDr. Elena Krempaská - tajomník, tel. kontakt: 0907 900 104,                                            

e-mail: krempaska.elena@atk.sk 

 

Ing. Katarína Lukáčová - člen, tel. kontakt: 0903 637 406,                                                         

e-mail: katka.lukacova10@gmail.com 

 

PhDr. Jarmila Sobotová - člen, tel. kontakt: 0907 949 105,                                                        

e-mail: jarmila.sobotova@gmail.com   
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RS OMEP KOŠICE 

Správa o činnosti za rok 2019 

Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť a riadiacu prácu 

v materských školách  

Členovia RS OMEP Košice sa zúčastňujú na seminároch, konferenciách, domácich 

a zahraničných pobytoch s cieľom získania informácií  a výmeny skúseností v oblasti 

predprimárneho vzdelávania.  

RS OMEP Košice organizovala odborné podujatie v meste Košice: 

 Odborný seminár  

Téma: Vývin reči detí predškolského veku a jeho odchýlky 

Lektorka Mgr. Gertrúda Oríšková 

Termín: 8.2.2019   

 Otvorená hodina  

Téma: Zeleninkové šialenstvo a predstavenie projektu Prevencia detskej obezity  

Lektorka Jarka Kreškóciová 

Termín: 20.3.2019   

 Odborná konferencia pod záštitou primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka  

Téma: Dieťa v modernom svete  

Termín: 4.10.2019 

Členky RS OMEP Košice sa zúčastnili konferencie v rámci Slovenska: 

 Odborná konferencia Odkaz prvej detskej opatrovne pre súčasné materské školy  

6.11.2019 Banská Bystrica 

Členky RS OMEP Košice sa zúčastnili aktivít v zahraničí:  

 Odborno-poznávací zájazd Praha 29. – 30.11.2019, medzinárodný seminár Pohyb – dítě 

2019  

Členky RS OMEP sa podieľali na pripomienkovaní pripravovaných dokumentov 

a legislatívnych zmien v oblasti predprimárneho vzdelávania.  



Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku 

 príprava a organizácia športovej olympiády na úrovni materských škôl a mestských 

častí – pri príležitosti svetového dňa Pohybom ku zdraviu – 10.máj 

Aktivity spojené s Dňom materských škôl na Slovensku  

 výstava detských prác a výrokov detí košických materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Košice na tému Moja materská škola v priestoroch Magistrátu mesta 

Košice  

 aktivity organizované na úrovni materských škôl a mestských častí  

Počas roka boli realizované zasadnutia výboru RS OMEP a členské schôdze RS OMEP.  

 

                                                                                            PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. 

                                                                                                     predseda RS OMEP Košice 

V Košiciach 3.1.2020 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


