
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

konaného dňa 18.03.2021 

 

Miesto: online priestor prostredníctvom Meet 

Prítomní:  

Ospravedlnení: za RS OMEP Nové Zámky PhDr. Alica Harišová, za RS OMEP 

Košice PhDr. Jarmila Sobotová 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia 

predsedníctva  SV OMEP dňa 27. 02. 2020) 

3. Návrh účtovnej uzávierky  za rok 2020 

4. Správa o činnosti SV OMEP za rok 2020 - návrh 

5. Návrh a schválenie plánu činnosti SV OMEP na rok 2021 

6. Návrh a schválenie rozpočtu SV OMEP na rok 2021 

7. Informácie z RS OMEP (predsedníctvo RS OMEP – ak sú zmeny) 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. otvorila zasadnutie predsedníctva SV OMEP, privítala 

prítomné členky a oboznámila ich s programom, ktorý bol jednohlasne 

odsúhlasený. 

 

K bodu č. 2 

Kontrola uznesenia  z predchádzajúcej schôdze predsedníctva SV OMEP: 

1. Kontaktovať doc. PaedDr. Danku Kollárovú, PhD. z dôvodu spolupráce na 

konferencii. 

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: marec 2020 

- splnené 

2. Preposlať informácie k projektu OMEP WORLD ART členkám predsedníctva 



Zodpovedný: tajomníčka SV OMEP 

T: marec 2020 

- splnené 

3. Poslať kontakt na KOSITO, s.r.o. 

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: marec 2020 

- splnené 

4. Skontrolovať návrh na zmeny stanov. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 31. 03. 2020 

- splnené 

 

K bodu č. 3 

Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. predniesla návrh účtovnej 

uzávierky  za rok 2020. 

Návrh účtovnej uzávierky za rok 2020: 

k 1.1.2020 stav účtu: 7,80€ 

k 31.12.2020 stav účtu: 4 810,11€ 

k 1.1.2020 stav pokladne: 249,24€ 

k 31.12.2020 stav pokladne: 4 337,38€ 

Všetky podklady sú archivované a daňové priznanie bude podané 

v stanovenom termíne. 

 

K bodu č. 4 

Správa o činnosti SV OMEP za rok 2020 na základe podkladov z RS OMEP bude 

vypracovaná. Tento rok je časť správy o činnosti orientovaná odlišne, vzhľadom 

na momentálnu celosvetovú situáciu s COVID-19. Po vypracovaní bude potrebné 

správu o činnosti schváliť predsedníctvom, následne zaslať na MŠVV a Š SR a 

zverejniť na webovom sídle. Do stanoveného termínu bude odoslaná aj cez povinnú 

aplikáciu svetovej prezidentke. 

 

K bodu č. 5 

Plán činnosti SV OMEP na rok 2021 nebol zatiaľ vypracovaný, nakoľko pretrváva 

zlá pandemická situácia a nie je známe, akým spôsobom budú prebiehať akcie 

a aktivity v tomto roku. Je potrebné najskôr uskutočniť voľby predsedníctva 



regionálnych sekcií (podľa platných stanov môžu byť prezenčne alebo emailom), 

následne realizovať online voľby predsedníctva SV OMEP. 

Plány za regionálne sekcie budú vypracované po voľbách v regionálnych sekciách, 

plán SV OMEP následne, tiež po voľbách predsedníctva SV OMEP. 

 

K bodu č. 6 

Predsedníčka PaedDr. Monika Miňová, PhD. informovala o návrhu rozpočtu SV 

OMEP na rok 2021. Rozpočet SV OMEP bol jednohlasne schválený. 

Rozpočet tvoria najmä nevyhnutné poplatky na vedenie webového sídla, správcovi 

webového sídla a na ekonomické služby. 

 

K bodu č. 7 

Členky predsedníctva informovali o činnostiach svojich RS OMEP. Plány a správy 

jednotlivých regionálnych sekcií sú alebo budú po dodaní k dispozícii na webovom 

sídle SV OMEP: www.omep.sk 

 

K bodu č. 8 

V minulom roku Slovensko reprezentovala na európskom  meetingu 30. 09. 2020 

cez prostredie Zoom Jarka Kreskociová a na svetovom meetingu 28. 11. 2020 K. 

Koledová, J. Kreskociová opäť cez online priestor Zoom. V European Newsletter 

budú publikované dva príspevky zo Slovenska na tému Zeleninkové šialenstvo 

a Deň materských škôl. Dôležité je mať jedného koordinátora, ktorý by dokázal 

komunikovať v anglickom jazyku so svetovou organizáciou na svetových 

projektoch, napr. projekt TUR a iných.  

Medzirezortné pripomienkové konanie – je momentálne turbulentné obdobie, je 

dôležité každý zákon, vyhlášku preštudovať, pripomienkovať. Sme 

spoluzodpovední, týka sa to bytostne všetkých nás. K Zákonom č. 245, 596, 597 

bolo prvé MPK a rozporové konanie. Druhé rozporové konanie bolo k Zákonu č. 

138. Momentálne sa pripomienkuje opäť Zákon č.245, 596 a 597 do 17. 03. 2021 

a Plán obnovy do 22. 03. 2021.  

Správa pre svetovú organizáciu obsahuje informácie, ktoré sú vďaka novej 

svetovej prezidentke a vzniknutej situácii nové, aktuálne a potrebné. Bude 

potrebné skoordinovať medzinárodné dni, ktoré sme aj v roku 2020 oslavovali, ale  

tradícia na Slovensku je trošku odlišná. Medzinárodné dni, ktoré sa cez projekty 

http://www.omep.sk/


realizujú vo svete, sú takmer v rovnakých termínoch ako u nás, napr. 1.6. – MDD, 

28.5. – Svetový deň hier. 

Bude dôležité upozorňovať členky na jednotlivé medzinárodné dni, aby sa tieto 

postupne stali súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Ing. 

K. Koledová: prvotná myšlienka bola, že bohatá krajina si nájde chudobnú krajinu 

a mentoruje ju, napr. projekt Wash. 

Návrhy: scenáre k jednotlivým medzinárodným dňom a návrhy, napr. Príklady 

dobrej praxe. PaedDr. Ľ. Dobrotová: navrhla aby sa rozdelili jednotlivé 

medzinárodné dni do regionálnych sekcií, aby každá sekcia vypracovala scenár 

k jednému medzinárodnému dňu. Ing. K. Koledová:  zamerať sa v prvom roku na 

2 alebo 3 medzinárodné dni, aby sa lepšie rozpracovali. PaedDr. M. Jamborová, 

PhD.: najskôr pripraviť scenár k jednému medzinárodnému dňu, najbližší termín 

je Svetový deň hier, 28.5., je dôležité pripraviť informácie pre učiteľky 

v dostatočnom časovom predstihu, aby sa mohli pripraviť. 

Výzva pre učiteľky: zásobník hier zostavený na základe príkladov dobrej praxe – 

aby sa mohli učiteľky z celého Slovenska mohli podeliť o svoje skúsenosti, ako 

prezentácia materskej školy. Štruktúru na zasielanie skúseností pripraví PaedDr. 

M. Jamborová, PhD., podnety možno posielať do 10. 04. 2021 

Členské príspevky za rok 2021 previesť na účet SV OMEP do 30. 04. 2021. 

Predsedníčka, PaedDr. M. Miňová, PhD., poprosila prítomné, aby sa členské 

poplatky posielali naraz za celú regionálnu sekciu, nakoľko pri platbe jednotlivcov 

dochádza v banke k vysokým režijným poplatkom. 

Sledovať nové informácie pre občianske združenia, nakoľko nikto neposiela 

informácie pri zmene a stalo sa, že sme si nesplnili zákonnú povinnosť  a museli 

sme platiť pokutu – nové legislatívne usmernenia bude sledovať tajomníčka, 

PaedDr. Ingrid Valovičová. 

Aktualizované ponuky webinárov bude sledovať a informácie preposielať Bc. 

Andrea Lorincová. 

RS OMEP Komárno ukončila svoju činnosť, časť členiek prešla pod RS Nové Zámky, 

časť členiek zostala len pod SV OMEP. RS Komárno, ako príspevok, poslala na účet 

SV OMEP čiastku 140 €. Predsedníctvo SV OMEP  si to veľmi váži a ďakuje RS OMEP 

Komárno za tento dar. 

Voľby v regionálnych sekcií: volí sa predsedníctvo regionálnej sekcie – počet 4 

členov je potrebné zachovať: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár; ďalší 



členovia môžu byť, je to na zvážení regiónu. Priebeh a výsledky volieb zaslať do 

30. 04. 2021. 

Stanovy SV OMEP: je pripravený nový návrh stanov, je možné ešte stále tento 

návrh dopĺňať, preto je dôležité ešte pozrieť predovšetkým časť týkajúcu sa 

regionálnych sekcií, ich vzniku, volieb – je to dostatočne zrozumiteľné? 

Do stanov treba zapracovať aj časť týkajúcu sa online zasadnutí, stretnutí, volieb.  

Ing. K. Koledová: poprosila predsedníčku, PaedDr. M. Miňovú, PhD. o realizáciu 

webinára o predprimárnom vzdelávaní pre členky SV OMEP. 

Zaslať informácie o webinároch, na ktorých sa zúčastnili učiteľky do 22. 03. 2021. 

 

K bodu č. 9 

Predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. na záver poďakovala členkám 

predsedníctva za účasť a plodnú diskusiu k návrhom. 

 

 

Úlohy: 

1. Zaslať predsedníčke SV OMEP zoznam webinárov, na ktorých sa zúčastnili v 

roku 2020 učiteľky a riaditeľky materských škôl. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 22. 03. 2021 

 

2. Zaslať zápisnicu z volieb predsedníctva regionálnych sekcií. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 30. 04. 2021 

 

3. Zaslať PaedDr. Marianne Jamborovej, PhD. Návrh štruktúry projektu 

k Svetovému dňu hier. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T:  do 10. 04. 2021  

 

4. Poslať na účet členské za RS OMEP rok 2020 a 2021. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 30. 04. 2021 

 



5. Poslať hospodárke Mgr. Gabriele Minčákovej aktuálny zoznam členiek RS 

OMEP. 

Zodpovedný: hospodárky RS OMEP 

T: do 30. 04. 2021 

 

6. Poslať predsedníčke SV OMEP chýbajúce Správy o činnosti RS OMEP v SJ 

a AJ. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 30. 03. 2021 

 

7. Poslať predsedníčke SV OMEP Plány činnosti RS OMEP na rok 2021. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: po voľbách v RS OMEP 

 

8. Poslať predsedníčke návrhy na doplnenie do Stanov SV OMEP. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 30. 04. 2021 

 

9. Sledovať informácie týkajúce sa občianskych združení. 

Zodpovedný: PaedDr. I. Valovičová 

T: priebežne 

 

10. Zasielať  informácie členom predsedníctva SV OMEP o aktuálnych 

webinároch  seminároch, konferenciách, ktoré budú následne distribuované 

členkám v regiónoch. 

Zodpovedný: Bc. A. Lörincová 

T: priebežne  

 

11.Zaslať na MŠVVaŠ SR správu o činnosti  SV OMEP za rok 2020. 

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: do 30. 03. 2021 

 

12.Zaslať správu pre svetovú organizáciu o činnsoti SV OMEP cez aplikáciu 

Monkey. 

Zodpovedný: Mgr. G. Minčáková a PaedDr. M. Miňová, PhD.  



T: do 30. 03. 2021 

 

13.Pripraviť webinár pre členky SV OMEP na dohodnuté témy. 

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: priebežne 

 

14.Aktívne sa podieľať na pripomienkovaní legislatívnych a iných dokumentov. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: priebežne 

 

 

 

 

Zapísala: PaedDr. Ingrid Valovičová 

Overila: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 


