
SPRÁVA O ČINNOSTI RS OMEP KOŠICE  
za rok 2016 

Zoznam a kontakt na predsedníctvo RS OMEP KOŠICE 
PaedDr. Marianna Jamborová - 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 

Mgr. Elena Krempaská - tajomník, tel kontakt: 0907 900 104, e-mail: 
krempaska.elena@atk.sk 

Ing. Katarína Lukáčová - člen, tel. kontakt: 0907 900 189, e-mail: 
msdenesova@gmail.com 

PhDr. Jarmila Sobotová - člen, tel. kontakt: 0907 900 109, e-mail: 
jarmila.sobotova@gmail.com   
  

RS OMEP KOŠICE 
Správa o činnosti za rok 2016 

Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť a riadiacu prácu 
v materských školách:  

• výmena skúseností z pilotných materských škôl v súvislosti so zavádzaním nového 
Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 
do praxe 
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• účasť na konferenciách a pobytoch na Slovensku a zahraničí s cieľom získania 
informácií  a výmeny skúseností v oblasti predprimárneho vzdelávania: 

• konferencia organizovaná v spolupráci Spoločnosti pre predškolskú výchovu 
a Slovenského výboru Organizácie pre predškolskú výchovu SV OMEP v Bratislave – 
15.-16.4.2016 

• odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa materských škôl na 
Slovensku v Hlohovci – 3.-4.11.2016 

• odborno-poznávací zájazd Bratislava – Viedeň 2.-4.12.2016 

Členky RS OMEP absolvovali rôzne druhy vzdelávaní a semináre s témou zvyšovania kvality 
edukačnej činnosti a riadiacej práce organizovaných MPC, OZ ale aj inými vzdelávacími 
inštitúciami.  

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 

• v rámci Európskeho mesta športu účasť vybraných materských škôl na otváracom 
ceremoniáli – Retrospartakiáda  

Aktivity spojené s Dňom materských škôl na Slovensku  
• aktivity organizované na úrovni materských škôl, mestských častí a na úrovni mesta  
• výstava prác na tému Moja materská škola spolu s výrokmi detí v priestoroch 

Magistrátu mesta Košice   

Činnosť RS OMEP je prezentovaná na úrovni mesta formou mediálnych správ na stránke 
mesta Košice. 

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

                                                                              PaedDr. Marianna Jamborová 

                                                                              predseda RS OMEP Košice 

V Košiciach 3.1.2017 


