
Regionálna sekcia OMEP Banská Bystrica -Brezno 
 

 

Správa o činnosti za rok 2018 

 
 

Regionálna sekcia pracovala podľa vypracovaného plánu na rok 2018. Členská základňa   má 

62 členov, z toho 6 členov je z iných regiónov ( Prievidza, Námestovo, Lučenec). RS výboru 

OMEP zasadala  podľa potreby a aktuálnosti.  Tohto roku sme pracovali v zloženií výboru  

RS OMEP  nasledovne: predseda – D. Lapšanská, podpredseda- J. Jakálová a  K. Potkányová, 

tajomník - Ľ. Dobrotová, kronikár – M.Dianová, pokladník- D. Roháčová, členka výboru –                

I. Benedeková, Žilová Dana. Noví členovia v členskej základni v roku 2018 sú: Marta 

Hlaváčová 

 

Plánované činnosti , ktoré sme si naplánovali, boli splnené.  

 

Našu činnosť sme prezentovali širokej verejnosti, spolupracovali sme so SV  OMEP, s MPC 

RP Banská Bystrica, Mestom Banská Bystrica,MU Brezno s VŠC Duklou B.B., Prvou 

stavebnou sporiteľnou. Dlhodobo udržiavame vzájomné vzťahy s MŠ v Prahe, v Budapešti. 

Zúčastňujeme sa spoločných aktivít so SPV. 

 

 1.Aktivity ,ktorých cieľom bolo skvalitňovať  výchovno-vzdelávaciu prácu v materskej 

škole na skvalitnenie edukačnej činnosti. 

 

- odborný seminár „Zober ma von“ sa uskutočnil v dopravnej miestnosti MŠ Šalgotarjánska 5, 

Banská Bystrica dňa 7.2.2018, 

- prehliadka v prednese poézie a prózy detí MŠ „Predškoláčik“ – 20. ročník sa uskutočnil 

v ZUŠ BB dňa 14.3.2018 .  

-seminár „Drmatické vyjaderenie predstáv, práca so slovom..“ Doc..Pochanič,“Prezentácia 

a yhodnotenie diel z výtvarnej súťaže “Svet okolo nás“- PaedDr. 

Pondelíková,“PeadDr.Rochovská,Krupová - Brezno, Hradby 9 

 

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

 

2.1.  Zimné hry v materských školách, 

2.2 . Tvorivé dielne na tému: „Ako som prežil/a Vianoce“ – tvorba detí, 

2.3. Prehliadka v prednese detí v poézie a prózy „ Predškoláčik“  20.ročník v ZUŠ 14.3.2018, 

2.4.  Prehliadka detí v speve ľudových piesní“ Brezniansky slávik“,-10.4.2018 

2.5. Detská športová olympiáda v Brezne-22.5.2018 

2.7. - detská športová olympiáda MŠ – 22. ročník sa uskutočnil 13.6.2018  na Štadióne 

Štiavničky v B. Bystrici,  

2.8.   20. ročník prehliadky v speve detí materských škôl mesta B.Bystrici  „Bystrický slávik“   

14.11.2018,  

2.9.    Tvorivé dielne  pre deti „ Rozšantená jeseň“  uskutočnili sa na všetkých školách  mesta 

BB a Brezna 

2.10.  Vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaži detí „Dúhový kolotoč“ 6.11.2018 na 

Radnici v Banskej Bystrici  a Vernisáž  výtvarných prác detí na Radnici  v BB od 6.11.-

20.11.2018 

2.12.  Súťaž spojená s výstavou detských výtvarných prác na tému „Svet okolo nás“ Brezno  

k DCH Brezno15.5.2018 

2.1š    Detské Chalupkovo Brezno-16.5.2018 



2.14.   Akcie k Dňu MŠ - Brezno,B.Bystica, 

2.15.   Mikulášske  a vianočné besiedky s rodičmi v materských školách, 

2.16.  V týždni pred zápisom do MŠ- v každej MŠ Deň otvorených dverí.  

 

 

 

3. Aktivity s cieľom skvalitniť riadiacu prácu 

 

3.1. Okrúhly stôl – MŠ Šalgotarjánska- „Správne umývanie rúk a hygiena v MŠ“ – lektorka  

Doc. MUDr. Slotová Katarína, PhD – RÚVZ a „Zdravá výživa“ – lektor p. Hraňo, ALFA 

BIO 

 

3.2.  Pripomienkovanie dokumentov, podľa požiadaviek SV OMEP 

 

 

4. Aktivity,ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie - vzájomne prepojené 

4.1. Kontinuálne vzdelávania členiek OMEP – MPC B. Bystrica – vzájomné odovzdávanie 

poznatkov na Pg poradách a MZ, prepojenie teórie do praxe MŠ. 

 

 

5. Aktivity družobné a študijné –poznávacie 

5.1 - svetová konferencia OMEP v Prahe sa uskutočnila  dňa 27. – 29.6.2018 – 70. výročie 

založenia OMEP v ČSR,  zúčastnili  sa členky OMEP – u RS BB a BR – p. Lapšanská,            

p. Dobrotová, p. Roháčová, p. Krupová a p. Ivaničová.  

 

 

6.Aktivity vnútri RS OMEP 

6.1.   Návšteva divadla  v MsK Brezno k DÚ 

6.2.   Kultúrne podujatie k MDŽ 

6.3.   Slávnostná schôdza OMEP ku Dňu učiteľov  a 25. výročia založenia OMEP na 

Slovensku v B.Bystrici 24.3.2018 v hoteli  LUX  za účasti vedúcej školského úradu  PaedDr. 

Zuzany Gajdošovej a viceprimátora Jakuba Gajdošíka. 15 aktívnych členiek bolo ocenených 

za dlhoročnú prácu v OMEP-e, 

6.4.   Návšteva divadelného predstavenia v B.Bystrici- Bačova žena, dňa 5.12.2018, 

6.5.   Členské schôdze a zasadnutia výboru RS OMEP – január – november 2018,  

6.6   Členská schôdza spojená s kapustnicou, vyhodnotenie činnosti a predstavenie plánu na     

      rok 2019 – 12.12.2018 v reštaurácii  Miadda v Brezne, 

6.7.  Vianočný punč členiek OMEP pod záštitou primátora, v B. Bystrici 17.12.2018. 

 

7.Akcie organizované SV OMEP 

Členky SV OMEP sa zúčastnili zasadnutí výboru organizovaných SV OMEP, 

Niektoré  členky sa zúčastnili akcií organizovaných SV OMEP, 

7.1.   Učasť na  odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou “ MŠ je pre všetky deti“ ku 

Dňu MŠ a 25. vvýročia založenia SV OMEP v Bratislave  15. – 16.11.2018. Dve členkzy 

z nášho regiónu boli ocenené – PaedDr. Dagmar Krupová a PaedDr- Ľubica Dobrotová, 

7.2.   Zapojili sme sa do  výzvy SV OMEP ku organizovaniu akcií pri príležitosti Dňa MŠ 

v mesiaci November 2018. 

 

 

 

 

9.Aktivity vyplývajúce zo  Svetových  dní 



9.1.  Svetový ďeň pohybu:  „Zemiakiáda“ - Brezno/športové popoludnie rodičou a detí/. 

9.2.Svetový deň rodiny:     „Deň rodiny“ v ZŠ s MŠ MPČĽ Brezno /4 ročník/. 

 Besiedky pre rodičov a tvorivé dielne s rodičmi, v rámci „Dňa ústy k starším“ – besedy so 

starými rodičmi, vystúpenia detí v Domove dôchodcov – MŠ B. Bystrica.                                         

9.3. Medzinárodný deň detskej knihy: „Noc odvahy“ spojená s čítaním kníh ,bývalými 

žiakmi MŠ,  súčastnými  školákmi – MŠ Brezno. 

- „Popoludnie s maminou knižkou“ - čítanie obrázkovej knihy mama a dieťa, ktorú spoločne 

vytvorili – MŠ Brezno, tvorba detských kníh. 

- Návšteva knižníc s deťmi MŠ – B. Bystrica, Brezno. 

 

 

 

 

 


