Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP
konaného dňa 14.11.2018
Miesto: Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: PhDr. Alica Harišová, RS OMEP Nové Zámky,
PhDr. Jarmila Sobotová RS OMEP Košice – zastupuje Ing. Katarína
Lukáčová
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia
predsedníctva SV OMEP dňa 15. 03. 2018)
3. Informácie o konferencii k Dňu materských škôl na Slovensku
4. Informácie o študijno-poznávacom zájazde
5. Diskusia k Stanovám SV OMEP
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1
PaedDr. Monika Miňová, PhD. otvorila zasadnutie predsedníctva, privítala
prítomné členky a oboznámila ich s návrhom programu, ktorý bol
jednohlasne odsúhlasený.
K bodu č. 2
Kontrola uznesenia z predchádzajúcej schôdze predsedníctva SV OMEP:
1. Poslať návrhy na workshopy a lektorov v materských školách počas
konferencie v Bratislave.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 15. 05. 2018
- splnené, návrhy zaslané

2. Osloviť inštitúcie a prednášajúcich a požiadať o záštitu MŠVV a Š SR
na konferenciu.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 30. 06. 2018
- splnené
3. Poslať návrhy na ocenenie aktívnych učiteľov materských škôl a
odborníkov

z oblasti

predprimárneho

vzdelávania

ku

Dňu

materských škôl na Slovensku.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 15. 05. 2018
- splnené, ocenených bude 10 aktívnych učiteľov materských škôl
4. Oznámiť účasť na svetovej konferencii v Prahe.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: po 15. 04. 2018
- splnené, konferencie sa zúčastnilo 23 účastníkov zo Slovenska
5. Pripraviť návrh zmeny stanov SV OMEP.
Zodpovedný: PhDr. Jarmila Sobotová
T: do 15. 05. 2018
- úloha je presunutá na ďalšie obdobie
6. Osloviť agentúry na výrobu reklamných predmetov.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 15. 05. 2018
- splnené čiastočne, na konferenciu boli pripravené šatky s logom SV
OMEP

K bodu č. 3
Predsedníčka SV OMEP a predsedníčka RS OMEP Bratislava informovali
o konferencii ku Dňu materských škôl na Slovensku
Program konferencie: 15.11.2018
vystúpenie detí, slávnostné príhovory: župan BSK Juraj Droba, starosta
mestskej časti Bratislava-Ružinov Dušan Pekár, prvá predsedníčka SV
OMEP doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc.
Odborné príhovory
MŠVVaŠ SR PhDr. Viera Hajdúková, PhD., ZMOS Mgr. Zdenko Krajčír,
VÚDPaP PaedDr. Anna Surová – Čulíková, PhD., MPC Mgr. Andrea Pálková,
ŠŠI PaedDr. Ilona Uváčková, SPV PaedDr. Jana Bolebruchová, Český
OMEP Mgr. Jana Prekopová, časopis Predškolská výchova doc. PaedDr.
Barbora Kováčová, PhD.
Oceňovanie odborníkov z oblasti predprimárneho vzdelávania
Krst odbornej literatúry od doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD.
Hlavné príspevky
PaedDr. Vladimíra Horňáčková, PhD.: Rozvoj kreativity v materských
školách s podporou tvorivej dramatiky
PaedDr. Zita Sümegiová: Rozvíjanie fonematického uvedomovania –
príprava detí na čítanie a písanie
PhDr. Andrea Baranovská, PhD.: Možnosti a spôsoby využitia pomôcky
CUTS na rozvíjanie osobnosti detí predškolského veku
PaedDr.

Soňa

Kikušová,

PhD.:

Možnosti

realizovania

sociálneho

konštruktivizmu v praxi materských škôl
Jarka Kreškóciová: Preventívny program detskej obezity „Zeleninkové
šialenstvo“
Večerný program – reštaurácia v obchodnom centre RETRO – 19.00 hod.
úvodný program, SĽUK, reprodukovaná hudba
16.11.2018
8.30 h účastníci pred miestnym úradom Bratislava–Ružinov – spoločne do
materských škôl na workshopy – do 12.00 hod.

Materská škola Šťastná 26, Bratislava–Ružinov - Zážitkové spoznávanie
umeleckých diel v materskej škole: Doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. –
PaedDr. Dagmar Krupová
Materská

škola

Exnárová

6,

Bratislava–Ružinov

-

Mozog

a telo

–

vzrušujúce spojenie: Ján Sládek
Materská škola Nevädzová 12, Bratislava–Ružinov – Ako sa stať lepším
človekom: PaedDr. Žaneta Gužíková
Materská škola Exnárová 6, Bratislava-Ružinov – „TAKE ME OUT“ – ZOBER
MA VON: Mgr. Adriana Kováčová – Mgr. Janka Sýkorová
K bodu č. 4
Študijno-poznávací zájazd - členovia predsedníctva sa dohodli, že tento
rok študijno-poznávací zájazd nebude, nakoľko sa viaceré členky zúčastnili
celosvetovej konferencie v Prahe k 70. výročiu založenia OMEP
K bodu č. 5
Stanovy SV OMEP bude potrebné upraviť, tento bod programu bude
podrobne prerokovaný na ďalšom predsedníctve.
K bodu č. 6
7. a 8. 11. 2019 konferencia Banská Bystrica - ku Dňu materských škôl a
PaedDr. Marianna Jamborová: téma konferencie - prvé detské opatrovne,
v ktorých krajinách ako sa predškolská výchova rozvíjala
PaedDr. Monika Miňová, PhD.: návrh 1. deň začať od obeda a druhý deň
celý deň
Dagmar Lapšanská: vhodnejšie bude vo štvrtok celý deň, v piatok
workshopy v materských školách
návrhy na workshopy – na jednu tému alebo na viacero tém
do budúcna možno zmeniť v rámci Dňa materských škôl pozývanie
odborníkov
Dagmar Lapšanská: konferencia v spolupráci s SPV – Deň materských škôl
je pre všetky materské školy – bude sa konať konferencia tak ako prvé

štyri roky – organizácia bude SV OMEP, pozvané sú všetky učiteľky
z celého Slovenska, Česka
PaedDr. Monika Miňová, PhD.: na Celoslovenskej sekcii predprimárneho
vzdelávania bude informovať o čom sme sa dohodli, SV OMEP iniciovali,
spoločne sa spojiť so všetkými organizáciami a organizovať inou formou
Deň materských škôl
Ing. Katarína Koledová – právna pomoc pre učiteľky, riaditeľky neexistuje
Študijno-poznávací zájazd – máj - jún 2019 – Chorvátsko, november 2019
–

Praha:

Ing.

Katarína

Lukáčová

navrhla

spojiť

s účasťou

na

Medzinárodnom odbornom seminári z telesnej výchovy, ktorý bude 28.
29., 30.11.2019
PaedDr. Monika Miňová, PhD.: plakety pre ocenených – Lednické Rovne
končí s nimi spolupráca, potrebné bude hľadať nové možnosti
Ako získať peniaze:
 2 % daní z príjmov – registrácia občianskeho združenia
 sprievodné aktivity – predajcovia – platiť za miesto - 100 € - 150 €
 konferenčný poplatok – vyšší, pri registrácii po termíne, platba
vyššia
 oceňovanie – v roku 2019, tak ako predošlé štyri roky, potom
oceňovanie každých 5 rokov
 vyšší členský poplatok – do stanov -10 €
 zvyšovať počet členov jednotlivých regionálnych sekcií
 do

budúcna

hľadať

sponzorov

a firmy,

dodávatelia ktorí majú niečo spoločné

ktoré

by

pomohli

-

s predškolskou výchovou -

učebné pomôcky, didaktický materiál, knihy, nábytok pre materské
školy, kancelárske potreby, hygienický tovar, školské potreby,
školské stravovanie – osloviť tieto firmy, umožníme im propagáciu
na stránke ww.omep.sk, na konferencii ako sponzori – poskytnú
nejaký finančný príspevok – potrebné je sformulovať list
 zmluva o spolupráci s firmami – jeden krát ročne môžu prezentovať
svoje produkty a ročný poplatok 200 – 250 €, mať ich na stránke, sú
akoby členmi SV OMEP, ale poplatky sú iné

Dagmar Lapšanská bude rokovať na budúci týždeň s mestom Banská
Bystrica
SV OMEP zaslal listy na Štátnu prokuratúru, Ministerstvo vnútra SR
a rektorovi UK Bratislava, ktoré vyplynuli ako terminovaná úloha zo
zasadnutia Celoslovenskej sekcie predprimárneho vzdelávania pri MŠVVaŠ
SR.
K bodu č. 7
Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. na záver poďakovala
členkám predsedníctva za účasť a plodnú diskusiu k návrhom.
Úlohy:
1. Zaslať Správy o činnosti za rok 2018 v Sj a v AJ.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 17.12.2018
2. Zaslať Plány činnosti na rok 2019 v Sj a v Aj.
Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP
T: do 17.12.2018
3. Zaslať návrhy do Plánu činnosti SV OMEP na rok 2019 - konferencie,
semináre, študijno-poznávacie zájazdy.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 17.12.2018
4. Pripraviť odporúčania do záverov z konferencie v Bratislave pre:
MŠVVaS SR, MPC, ŠPU, ŠŠI, ZMOS, VÚDPaP.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 17.12.2018

5. Osloviť agentúry na výrobu reklamných predmetov.
Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP
T: do 15. 03. 2019
6. Pripraviť návrh zmeny stanov SV OMEP.
Zodpovedný: PhDr. Jarmila Sobotová a predsedníčky RS OMEP
T: do 15. 03. 2019

Zapísala: PaedDr. Ingrid Valovičová
Overila: PaedDr. Monika Miňová, PhD.

