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STANOVY 

Čl. 1 Názov organizácie 

Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (ďalej len „SV OMEP“) je 

dobrovoľné združenie učiteľov materských škôl a ostatných pedagogických a odborných 

zamestnancov z oblasti predprimárneho vzdelávania, z oblasti prípravy budúcich učiteľov pre 

predprimárne vzdelávanie  a vedeckých kapacít z oblasti predškolskej pedagogiky v zmysle 

Zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SV OMEP je 

členom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, ktorá používa vo všetkých jazykoch 

skratku OMEP (Organisation Mondiale pour l´Education Préscolaire). 

 

Čl. 2 Sídlo a pôsobnosť 

Sídlom SV OMEP je mesto pôsobenia jeho predsedu. Súčasné sídlo je s korešpondenčnou 

adresou Materská škola, Jurkovičova 6921/17, 080 01  Prešov.   Pôsobnosť SV OMEP sa 

vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

 

Čl. 3 Vzťah SV OMEP k OMEP 

Z členstva SV OMEP v Svetovej organizácii OMEP vyplývajú tieto práva a povinnosti: 

a) podávať Svetovej organizácii OMEP správy o činnosti a aktivitách, 

b) vysielať stáleho zástupcu s hlasom rozhodujúcim a jedného delegáta bez hlasovacieho 

práva na schôdze Svetovej rady OMEP, 

c) vysielať delegátov na svetové zhromaždenia a na oblastné konferencie OMEP, 

d) udržiavať a rozvíjať styky s výbormi OMEP iných štátov, 

e) platiť členský príspevok, 

f) odoberať publikácie OMEP. 



Čl. 4 Poslanie, ciele a predmet činnosti (úlohy) SV OMEP 

SV OMEP v súlade so stanovami OMEP: 

1. podporuje a propaguje v zmysle Deklarácie práv dieťaťa právo dieťaťa na kvalitné 

predprimárne vzdelávanie v materských školách na Slovensku, realizované na základe 

vedeckých poznatkov z oblasti pedagogických a psychologických vied, 

2. podporuje výskum v oblasti predprimárneho vzdelávania a to v spolupráci s univerzitami 

a pedagogickými fakultami a vedecko-výskumnými inštitúciami na Slovensku 

a v zahraničí, 

3. iniciuje a sprostredkováva transfer najnovších aj trvalých vedeckých poznatkov a zistení 

o vývine, osobnostnom rozvoji detí v predškolskom období a ich vzdelávaní do 

pedagogickej praxe. Za tým účelom v spolupráci s regionálnymi sekciami a rôznymi 

inštitúciami: 

- organizuje vzdelávacie podujatia v súlade s profesijným rozvojom, napr. odborné 

semináre, workshopy, webináre, odborné a vedecké konferencie aj   

s medzinárodnou účasťou, ktorého súčasťou môžu byť aj sprievodné výstavy 

učebných pomôcok, hračiek a odbornej literatúry a metodických materiálov, 

- poskytuje vzdelávanie vyplývajúce z profesijného rozvoja, ktoré sa uskutočňuje 

podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, 

odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon výchovno-vzdelávacej 

činnosti, 

4. vyhľadáva a rozširuje kvalitné inšpiratívne výsledky pedagogickej praxe (príklady 

dobrej praxe) učiteľov materských škôl na Slovensku a v zahraničí. Za tým účelom 

v spolupráci s regionálnymi sekciami a rôznymi inštitúciami: 

- organizuje tvorivé dielne, 

- publikuje príklady dobrej praxe na webovom sídle SV OMEP, 

5. iniciuje a sprostredkováva výmenu odborných skúseností a poznatkov učiteľov 

predprimárneho vzdelávania v Slovenskej republike i v zahraničí. Za tým účelom 

v spolupráci s regionálnymi sekciami a rôznymi inštitúciami: 

- organizuje odborné semináre, diskusné kluby, 



- organizuje exkurzie do materských škôl a inštitúcií súvisiacich s predprimárnym 

vzdelávaním u nás aj v zahraničí, 

6. SV OMEP (sám alebo v spolupráci s ďalšími organizáciami) iniciuje, presadzuje 

a publikuje návrhy a stanoviská k odborným otázkam predprimárneho vzdelávania, 

k otázke etického kódexu pedagogických zamestnancov, k otázkam existujúcich 

a pripravovaných legislatívnych noriem v školstve, vrátane prípravy budúcich učiteľov 

predprimárneho vzdelávania a ich ďalšieho vzdelávania, 

7. SV OMEP sa aktívne podieľa na tvorbe a pripomienkovaní kurikulárnych 

a koncepčných materiálov súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním, 

8. prostredníctvom publikačnej činnosti, prezentácie svojej práce, otváraním sa verejnosti, 

pôsobí na rodičovskú verejnosť a  verejnú mienku s cieľom zviditeľniť opodstatnenie 

predprimárneho vzdelávania a posilniť plnenie poslania predškolskej výchovy a 

vzdelávania v Slovenskej republike, 

9. SV OMEP publikuje, vydáva a edituje samostatne alebo podľa potreby v spolupráci 

s inými inštitúciami: zborníky z konferencií a odborných seminárov, odborné a študijné  

texty, odborné články, časopisy, knihy, brožúry a iné materiály pre potreby členov SV 

OMEP a ostatnú pedagogickú prax, 

10. zúčastňuje sa na realizácii projektov vyhlásených svetovým výborom OMEP, 

11.  udeľuje ceny a pocty  členom SV OMEP a iným odborníkom z teórie a praxe 

predškolskej výchovy. 

 

Čl. 5 Spolupráca s orgánmi štátnej správy a organizáciami 

Pri rozvíjaní svojej činnosti a plnení svojho poslania SV OMEP iniciuje spoluprácu 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátnym 

pedagogickým ústavom, Metodicko-pedagogickým centrom, Štátnou školskou inšpekciou, 

Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a spoločenskými organizáciami, 

ktoré majú vzťah k problematike predprimárneho vzdelávania. 

Nečlenovia (finanční podporovatelia) SV OMEP majú právo: 

a) byť informovaní o činnosti, rozhodnutiach, záležitostiach a pripravovaných aktivitách, 

b)  zúčastňovať sa alebo vyslať svojho zástupcu, pozorovateľa na  akcie SV OMEP-u, 

c) dostávať informačné materiály. 



Čl. 6 Členstvo  

1. Členstvo vzniká tým, že predsedníctvo SV OMEP prijme elektronickú prihlášku od 

žiadateľa. Členstvo nemožno odmietnuť z rasových, náboženských alebo politických 

dôvodov. 

2. Členstvo v SV OMEP je individuálne a čestné: 

a) individuálnymi členmi sa môžu stať  odborníci z teórie i praxe predškolskej výchovy      

a iní záujemcovia, ktorí sa zaoberajú otázkami výchovy a vzdelávania detí 

predškolského veku a starostlivosťou o ne, 

b)  na návrh predsedníctva môže členská schôdza zvoliť za čestného člena osobu, ktorá sa 

význačným spôsobom zaslúžila o rozvoj predškolskej výchovy. Zvolený člen získava 

čestné členstvo prijatím voľby. 

3. Ukončenie členstva je možné: 

a) písomným oznámením (elektronicky, poštou na adresu člena SV alebo RS OMEPu), 

b) písomným oznámením rozhodnutia SV OMEP o ukončení členstva zo závažných 

dôvodov (vážne porušenie Stanov SV OMEP), 

c) z dôvodu neospravedlneného meškania uhradenia členského do konca daného 

kalendárneho roka, 

d) z dôvodu úmrtia člena. 

 

Čl. 7 Práva a povinnosti členov 

1. Členovia majú právo: 

a) voliť a byť volení do orgánov a funkcií, 

b) zúčastňovať sa na činnosti SV OMEP a byť informovaní o jeho aktivitách a o činnosti 

SV OMEP, 

c) používať zhromaždenú dokumentáciu, 

d)  rozvíjať činnosť podľa možností a potrieb regiónov. 

2. Každý člen je povinný: 

a) zúčastňovať sa členských schôdzí SV OMEP a RS OMEP, 



b) dodržiavať stanovy a plniť platné rozhodnutia jeho orgánov, 

c)  uhrádzať členské príspevky v určenej výške do požadovaného termínu (30.4. daného 

kalendárneho roka), inak mu členstvo v SV OMEP zaniká. 

 

Čl. 8 Zastupovanie SV OMEP 

1. SV OMEP zastupuje predseda, ktorý koná jeho menom. 

2. Predseda sa podpisuje za SV OMEP tak, že k názvu SV OMEP pripojí svoj podpis s 

uvedením funkcie. 

3. Predsedníctvo môže splnomocniť aj iných členov, aby zastupovali SV OMEP v rozsahu, 

ktorý im určí. 

4. Poverení členovia sa podpisujú za SV OMEP s dodatkom, ktorý vyjadruje ich 

splnomocnenie (v zastúpení). 

 

Čl. 9 Oznámenie SV OMEP 

1. Uznesenie orgánov SV OMEP, ktoré sa týkajú členov, ako aj iné závažné skutočnosti, sa 

oznamujú členom SV OMEP formou členských správ, prípadne oznámením v odbornej 

tlači a na internetovej stránke. 

2. Takto publikované oznámenie sa považuje za doručené všetkým členom. 

 

Čl. 10 Orgány SV OMEP 

Orgánmi SV OMEP sú:  

a) členská schôdza SV OMEP 

b) regionálne sekcie 

c) predsedníctvo SV OMEP 

d) užšie predsedníctvo SV OMEP 

e) revízna komisia SV OMEP 

 

 



Čl. 10a Členská schôdza SV OMEP 

1. Členská schôdza SV OMEP (ďalej len členská schôdza) je vrcholným orgánom SV OMEP. 

Určuje v rozsahu organizačného poriadku zameranie a náplň činnosti SV OMEP. Členská 

schôdza sa koná raz ročne. Každé 4 roky sa koná výročná členská schôdza, na ktorej je 

predstavené nové predsedníctvo SV OMEP. Členská schôdza sa môže v nevyhnutných 

prípadoch realizovať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (online). Členská 

schôdza schvaľuje 3 člennú návrhovú a 3 člennú volebnú komisiu, ktoré navrhlo 

predsedníctvo SV OMEP a ich činnosť sa viaže na rokovanie členskej schôdze. 

2. Členská schôdza ďalej: 

a) uznáša sa na zásadných veciach hospodárenia, 

b) uznáša sa na zmenách stanov, 

c) volí čestných členov SV OMEP, 

d) uznáša sa na ďalších skutočnostiach, ktoré si vyhradí. 

3. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz do roka, vždy však 

najneskôr mesiac potom, keď o jej zvolanie požiada aspoň tretina členov. 

4. Členskú schôdzu vedie predseda. Predseda môže poveriť vedením schôdze aj iného člena 

predsedníctva. 

5. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov, 

prítomných na podujatí spojenom s danou schôdzou. Ak sa v stanovenú hodinu nezíde 

určený počet členov, o pol hodiny neskôr sa uskutoční členská schôdza, ktorá je spôsobilá 

uznášať sa za akéhokoľvek počtu prítomných členov SV OMEP. 

6. Návrh sa stane uznesením členskej schôdze, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných členov SV OMEP. 

7. Slovenský výbor má právo dať hlasovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania 

(email) alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (online) v prípade, ak nie je 

možné v krátkej dobe zvolať členskú schôdzu.  

 

Čl. 10b Regionálne sekcie 

1. Po dohode jednotlivých členov v územne blízkom regióne na území Slovenskej republiky 

môže vzniknúť Regionálna sekcia OMEP (RS OMEP), ktorá musí mať minimálne 20 



členov. RS OMEP sú organizačnými súčasťami SV OMEP. Zo svojej ustanovujúcej 

schôdze zasiela poverený člen RS OMEP zápisnicu SV OMEP. Predsedníctvo RS OMEP 

tvorí predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a podľa potreby ešte ďalší členovia. 

Predseda RS OMEP riadi činnosť vo svojom regióne, využíva možnosť organizovať akcie 

i s celoslovenskou pôsobnosťou, vypracováva správu o činnosti RS OMEP za príslušný 

kalendárny rok na základe analýzy plánu práce RS OMEP. 

2. Činnosť RS určuje členská schôdza RS, ktorá sa koná najmenej 2 x ročne a pred výročnou 

členskou schôdzou SV OMEP volí predsedu a ďalších členov predsedníctva RS. Nový 

predseda RS zabezpečí oznámenie zloženia nového predsedníctva RS OMEP. Členskú 

schôdzu RS vedie predseda alebo ním poverený iný člen predsedníctva RS. Členská 

schôdza sa môže v nevyhnutných prípadoch realizovať aj prostredníctvom elektronických 

prostriedkov (online). 

3. Členská schôdza RS je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov 

RS. Ak sa v stanovenú hodinu nezíde určený počet členov, o pol hodiny neskôr sa 

uskutoční členská schôdza, ktorá je spôsobilá uznášať sa za akéhokoľvek počtu prítomných 

členov RS. 

4. RS má právo dať hlasovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania (email) alebo 

prostredníctvom elektronických prostriedkov (online) v prípade, ak nie je možné v krátkej 

dobe zvolať členskú schôdzu RS. 

5. Členská schôdza RS navrhuje plán práce RS na 1 rok.  Návrh sa stane uznesením členskej 

schôdze, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov RS. 

 

Čl. 10c  Predsedníctvo SV OMEP 

1. Predsedníctvo SV OMEP (ďalej len predsedníctvo) je výkonným orgánom členskej 

schôdze SV OMEP (ďalej len členská schôdza) a zabezpečuje všetky úlohy SV OMEP, ak 

nie sú vyhradené členskej schôdzi.  

2. Predsedníctvo SV OMEP tvoria predsedovia regionálnych sekcií s počtom členov 

najmenej 20.  RS s počtom členov 40 a viac môže zvoliť ďalšieho člena do predsedníctva 

SV OMEP. Predsedníctvo na návrh predsedu SV OMEP rokuje o členstve ďalšieho člena 

z RS v SV OMEP, ktorého uzná za mimoriadne aktívneho a iniciatívneho. Nové 



predsedníctvo SV OMEP volí spomedzi seba užšie predsedníctvo, vrátane predsedu           

a trojčlennú revíznu komisiu. 

3. Predsedníctvo schvaľuje ročný plán činnosti SV OMEP.  

4. Predsedníctvo má právo hlasovať aj prostredníctvom korešpondenčného hlasovania (email) 

alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov (online ) v prípade, ak nie je možné 

osobné stretnutie členov predsedníctva SV OMEP. 

5. Predsedníctvo predkladá návrhy na zmeny stanov. 

6. Predsedníctvo rozhoduje o vysielaní delegáta do zahraničia, pričom prihliada na odborné 

kvality a jazykové schopnosti delegáta.  

7. Predsedníctvo SV OMEP na svojom prvom zasadnutí určí spôsob voľby užšieho 

predsedníctva. 

8. Člen predsedníctva SV OMEP je povinný, v prípade že sa zo závažných dôvodov nemôže 

zúčastniť schôdze predsedníctva, delegovať člena zo svojej RS, ktorý sa schôdze zúčastní. 

V prípade opakovanej neúčasti člena Predsedníctva (3x) na zvolanom zasadnutí 

a nedelegovaní svojho zástupcu, bude daný člen odvolaný a nebude sa môcť o mandát 

uchádzať 2 roky. 

9. Schôdzu predsedníctva zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však 3x do roka, 

najneskôr však do týždňa potom, ako ho o to požiada aspoň tretina členov predsedníctva. 

10. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. 

11. Prijatie uznesenia si vyžaduje nadpolovičný súhlas prítomných členov. Pri rovnosti  

hlasov sa prijíma návrh, za ktorý hlasoval predseda. 

 

Čl. 10d  Užšie predsedníctvo SV OMEP 

1. Predsedníctvo zvolí spomedzi seba na prvom zasadnutí: 

a) štvorčlenné užšie predsedníctvo podľa pravidla, ktoré vyžaduje z dôvodu potreby užšej 

spolupráce, aby najmenej predseda a hospodár boli z jednej regionálnej sekcie, 

b) trojčlennú revíznu komisiu. 

2. Užšie predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda, tajomník a hospodár. Užšie 

predsedníctvo je výkonným orgánom predsedníctva. Predsedníctvo môže poveriť užšie 



predsedníctvo plnením niektorých úloh, najmä vedením bežných záležitostí v období 

medzi schôdzami predsedníctva. 

3. Predsedníctvo určí pre užšie predsedníctvo spôsob rokovania a uznášania sa. 

4. Užšie predsedníctvo v prípade  časovej tiesne alebo inej závažnej situácie, má právo 

rozhodovať prostredníctvom korešpondenčného hlasovania (email) alebo prostredníctvom 

elektronických prostriedkov (online). 

 

Čl. 10e  Revízna komisia 

1. Predsedníctvo volí spomedzi seba na prvom zasadnutí trojčlennú revíznu komisiu, ktorá 

vykonáva dohľad nad hospodárením SV OMEP. 

2. Revízna komisia podáva správu o svojej činnosti členskej schôdzi. Bez súhlasu revíznej 

komisie sa nemôže členská schôdza uznášať o účtovnej uzávierke alebo úhrade straty. 

3. Revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov SV OMEP. 

4. Ak v priebehu volebného obdobia odstúpi niekto z členov revíznej komisie, je potrebné 

takto chýbajúceho člena doplniť spomedzi členov predsedníctva SV OMEP. 

 

Čl. 11 Finančné prostriedky 

1. Členské príspevky a zápisné: 

a) zápisné je 2 € na osobu, 

b) základný členský príspevok, ktorý sa odvádza na účet SV OMEP do 30.4. príslušného 

kalendárneho roka je 5 €  (1 € z toho zostáva pre činnosť RS OMEP), 

c) nový člen uhrádza členský príspevok do 15 dní od prihlásenia sa za člena. 

2. Na zabezpečenie úloh SV OMEP a RS OMEP sa používajú: 

a) financie z členského príspevku, 

b) individuálny príspevok na aktivity RS OMEP, schválený na členskej schôdzi RS 

OMEP, 

c) inak získané financie, napr. z vlastnej činnosti, z dotácií, z darov atď. 

 



Čl. 12 Hospodárenie 

1. Predsedníctvo SV OMEP zostaví na konci každého kalendárneho roku na ďalší rok 

rozpočet na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z plánu činnosti SV OMEP.  Na začiatku 

každého roku zostaví návrh účtovnej uzávierky za uplynulý rok. 

2. Predsedníctvo SV OMEP je povinné predložiť návrh účtovnej uzávierky revíznej komisii 

na preskúmanie. 

3. Správa o hospodárení a správy revíznej komisie, ktoré prerokovalo predsedníctvo SV 

OMEP, sa predkladajú na schválenie členskej schôdzi SV OMEP. 

 

Čl. 13 Záverečné ustanovenie 

1. Stanovy sú záväzné pre všetkých členov SV OMEP. 

2. Akékoľvek doplnky alebo zmeny stanov musia byť prijaté všetkými členmi členskej 

schôdze.  

3. SV OMEP má právo v súlade s cieľmi svojej činnosti obracať sa na štátne orgány 

s petíciami a žiadosťami.  

Čl. 14 Zrušenie SV OMEP 

SV OMEP sa zruší uznesením členskej schôdze dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných 

členov. Písomný návrh na uznesenie o zrušení SV OMEP oznámi predsedníctvo všetkým 

členom najneskôr do šiestich týždňov pred konaním členskej schôdze, ktorá bude mať 

programe prerokovanie návrhu uznesenia o zrušení SV OMEP.  

  

Čl. 15 Účinnosť stanov 

Týmto sa nahrádzajú stanovy občianskeho združenia Slovenský výbor svetovej organizácie 

pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky dňa 17.01.2014 pod č. VVS/1-900/90-8016-3. 


