
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

konaného dňa 05.11.2019 

 

Miesto: Banská Bystrica 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: RS OMEP Hlohovec- PaedDr. Ingrid Valovičová – 

zastupuje Mgr. Eva Chmelanová DiS.,  

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia 

predsedníctva  SV OMEP dňa 04.06.2019) 

3. Informácie o konferencii v Banskej Bystrici 

4. Informácie o celoslovenskom odbornom seminári v Nových Zámkoch 

5. Informácie o študijno- poznávacom zájazde do Prahy 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

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

privítala prítomné členky a oboznámila ich s programom. 

 

K bodu č. 2 

Kontrola uznesenia  z predchádzajúcej schôdze predsedníctva SV OMEP: 

1. Zabezpečiť preklad európskych projektov - Vzdelávanie pre trvalo 

udržateľný rozvoj v ranom detstve, Hra a životná sila, Umývanie, 

štart do života 

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: september 2019 

- splnené priebežne, informovanie o ponukách 



 

2. Aktívne sa zapájať do pripomienkovania zákonov, vyhlášok, 

nariadení vlády.  

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: priebežne 

- splnené   

 

3. Zverejniť na webovom sídle informácie o pripravovanom študijno-

poznávacom zájazde do Prahy. 

Zodpovedný:  predsedníčka RS OMEP 

T: september 2019 

- splnené 

 

4. Iniciovať vo svojich regionálnych sekciách aktívnu účasť členiek na 

publikovaní príkladov dobrej praxe. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: priebežne 

- splnené (priebežne plníme) 

 

K bodu č. 3 

Dagmar Lapšanská (RS OMEP Banská Bystrica a Brezno) privítala všetkých 

prítomných a následne informovala o programe Celoslovenskej odbornej 

konferencie venovanej Odkazu prvej detskej opatrovne pre súčasné 

materské školy, ktorá sa koná pri príležitosti 190. výročia založenia prvej 

detskej opatrovne. Oboznámila nás s miestom konania konferencie, 

registráciou, slávnostným otvorením konferencie a príhovormi hostí, 

kultúrnym programom, hlavnými referátmi:  

 PaedDr. Dáša Vetráková – Mgr. Michaela Vargová, PhD.- Materská 

škola v zrkadle času. 

 PhDr. Vladimír Sklenka, PhD.- Prvá detská opatrovňa na území 

Slovenska v minulosti. 



 prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.- Detská opatrovňa v Banskej 

Bystrici ako živý odkaz pre predškolskú pedagogiku. 

 doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.- Pohľad do zrkadla minulosti, 

súčasnosti a budúcnosti vo vzťahu k dieťaťu s odlišnosťou 

v materskej škole. 

 PhDr. Viera Hajdúková, PhD.- Nové výzvy pre materské školy. 

obedom, následným presunom na prehliadku MŠ Lazovná 32 a na 

workshopy do materských škôl a Stredoslovenského múzea v Banskej 

Bystrici: 

 doc. PaedDr. Barbora Kováčová- S každým dieťaťom sa ráta, poďme 

sa spoločne naučiť ako na to. 

 Mgr. Ivana Mináriková, Jaroslava Dobrotová- Malý Permoník. 

 Mgr. Mária Lásková, Mgr. Jozefa Pevčíková- Bábka ako prostriedok 

poznania. 

 Marek Novotňák- Dobrodružstvo s hlinou. 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. následne zhrnula program a uzavrela 

nasledujúci deň, poďakovala členkám z RS OMEP Banská Bystrica za ich 

spoluprácu. 

 

K bodu č. 4 

Bc. Andrea Lörincová, predsedníčka RS OMEP Nové Zámky, informovala o 

celoslovenskom odbornom seminári pri príležitosti 5. ročníka Dňa 

materských škôl na Slovensku „Aktivity a činnosti podporujúce výchovu 

a vzdelávanie detí v materskej škole“, ktorý sa uskutoční 15. novembra 

v Nových Zámkoch. 

Zhrnula program odborného seminára, opísala organizačné pokyny, cieľ 

seminára a mená hostí, ktorí budú mať slávnostný a odborné príhovory 

a hlavné príspevky.  

Slávnostný príhovor: Mgr. art. Otokar Klein 

Odborné príhovory: PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Mgr. Miroslava 

Višňovská, PhD., PaedDr. Eva Pupíková, PaedDr. Ilona Uváčková, Mgr. 

Adriana Makuchová, PaedDr. Monika Miňová, PhD. 



Hlavné príspevky:  

 doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.- Pedagogické uchopenie tvorivej 

dramatiky v podmienkach materskej školy. 

 PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.- Diagnostikovanie 

grafomotorických zručností detí predškolského veku. 

 PaedDr. Žaneta Gužíková- Sociálno- emocionálny rozvoj detív 

materských školách- Druhý krok. 

 doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.. Knihy sú okuliare, cez ktoré 

nazeráme na svet (... ako nasycovať potreby dieťaťa 

prostredníctvom práce s knihou). 

 Bc. Jarka Kreškóciová- Zeleninkové šialenstvo- prevencia detskej 

obezity. 

Taktiež sa zamerala na krst knihy (Bc. Jarka Kreškóciová- Ako naučiť deti 

jesť zeleninu) a workshopy v materských školách: 

 PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.- Vieme diagnostikovať 

grafomotorické zručnosti detí? 

 PaedDr. Žaneta Gužíková- Progresivita správania sa u dieťaťa. 

 doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.- Ako učiť deti k rozhodovaniu, 

správaniu a konaniu cez metódy, techniky a prostriedky tvorivej 

dramatiky. 

 doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.- Jedna druhej riekla, keď 

koláče piekla ... . 

 Bc. Jarka Kreškóciová- Ako naučiť jesť deti zeleninu. 

Ponúkla možnosť ubytovania počas seminára v Nových Zámkoch. 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. zhrnula prihlasovanie účastníkov, pričom od 

4. novembra nie je možné prihlásiť sa na workshopy pre veľké množstvo 

uchádzačov. Riešila, či jednotlivé materské školy i lektorky príjmu väčší 

počet účastníkov. Uviedla, že každý účastník získa potvrdenie o účasti na 

odbornom seminári a vysvetlila, prečo nazvala seminár seminárom a nie 

konferenciou. Na záver poďakovala za vytvorenie pozvánky semináru 

PaedDr. Matejovi Slováčekovi a že sa teší aj na účasť členiek regionálnych 

sekcií OMEP.  



V rámci nasledujúceho seminára sa spolu s členkami RS OMEP Nové 

Zámky dohodli na termíne a mieste konania konferencie v nasledujúcom 

roku, ktorá bude  04.- 05. 11. 2020 v Nových Zámkoch. 

 

K bodu č. 5 

Ing. Katarína Lukáčová (RS OMEP Košice) informovala o odborno-

poznávacom zájazde do Prahy, ktorý sa bude konať 29.-30. novembra 

2019. Poukázala na program odborno-poznávacieho zájazdu, v rámci 

ktorého navštívia účastníčky v piatok dve materské školy, Národné 

pedagogické múzeum J.A. Komenského, Montessori Inštitút v Prahe 

a zúčastnia sa na prehliadke mesta. V sobotu sa zúčastnia na 

Medzinárodnom seminári Pohyb – dítě 2019, navštívia ZŠ Jánskeho 

v Prahe, oboznámia sa s problematikou  psychomotoriky detí 

predškolského veku a rodičov a detí, prezrú si ukážku futbalového 

tréningu detí predškolského veku, praktické cvičenie s deťmi a zahrajú si 

zápas SR a ČR. PaedDr. Monika Miňová, PhD. následne zhrnula počet 

prihlásených účastníkov, pripomenula, že je stále možnosť prihlásiť sa na 

seminár do 18. novembra 2019, spomenula možnosť ubytovania sa 

a poukázala na dôležitosť spätnej väzby pri prihlasovaní jednotlivých 

účastníkov. Nakoniec členky predsedníctva spoločne doriešili finančnú 

situáciu a odmenu pre účastníčky zápasu, pre jednotlivé družstvá.  

 

K bodu č. 6 

 Od 1.1.2020 vzniká RS OMEP Brezno, čím sa oddelí od RS OMEP 

Banská Bystrica a vzniknú dve samostatné sekcie. 

 Project TAKE ME OUT je schválený na pokračovanie. Veľká Británia 

kvôli Brexitu z projektu vypadla a bola nahradená. PaedDr. Monika 

Miňová, PhD. odporučila členkám prezrieť si jednotlivé aktivity 

v danom projekte. 

 PaedDr. Monika Miňová, PhD. zhrnula poznávacie zájazdy, poukázala 

na úspešnosť v organizovaní zájazdov a zrušenie dvoch poznávacích 



zájazdov v Českých Budějoviciach a Varšave, čo zapríčinilo malé 

množstvo prihlásených účastníkov. 

 PaedDr. Marianna Jamborová, PhD. (RS OMEP Košice) nám priblížila 

konferenciu v Košiciach pod názvom „Dieťa v modernom svete“, 

ktorá sa konala 04. 10. 2019 a bola určená nielen učiteľskej ale 

i rodičovskej verejnosti. Síce nebola veľká účasť rodičov, ale dôležitá 

bola vízia do budúcnosti. Na konferencii sa zúčastnilo 145 

účastníkov + hostia a organizátori, spolu ich bolo zhruba 180. 

Cieľom konferencie bolo poskytnúť pedagógom a rodičom informácie 

o postavení dieťaťa v rodine, v škole a zistiť k akým zmenám 

dochádza v jeho správaní sa v dnešnom modernom svete, čo môže 

poskytnúť dieťaťu rodič v rámci rodičovskej výchovy a čo pedagóg 

v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pre jeho plnohodnotný 

rozvoj. Deti si svoju budúcnosť vytvárajú teraz, vo svete, ktorý vidia 

a cítia. Program konferencie bol rozložený na otvorenie a slávnostné 

príhovory, diskusné príspevky a sprievodné aktivity. PaedDr. Monika 

Miňová, PhD. zhrnula konferenciu a poďakovala členkám RS OMEP 

Košice za ich snahu a prácu. 

 Ing. Katka Lukáčová (RS OMEP Košice)  navrhla seminár v Snine 

spojený s výstupom na vrchol Kremenec, ktorý by sa mohol prepojiť 

s lesnou pedagogikou a s ukážkami s lesným pedagógom, pričom je 

možné zapojiť i edukačné aktivity zamerané na triedenie odpadu. 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. poďakovala za podnety. (Termín: 

september- október 2020) 

 PaedDr. Monika Miňová, PhD. zhrnula prihlasovanie jednotlivých 

členov do RS OMEP. Vyzvala členky, aby si neustále obnovovali 

databázu členov, nových i starých. Poukázala i na prihlasovanie 

členov i mimo miest, kde sa nenachádza RS OMEP, takýto členovia 

sa musia zaradiť už do existujúcich RS OMEP. 

 Ing. Katarína Koledová (RS OMEP Bratislava) podala návrh na 

vytvorenie seminárov v rámci RS OMEP na jednotlivých materských 

školách, ktoré by boli podobné aktualizačnému vzdelávaniu. 



Následne členky riešili možnosť vytvorenia i akreditácie podobných 

typov seminárov.   

 PaedDr. Monika Miňová, PhD. informovala o celkovej štruktúre 

pripomienkovania jednotlivých právnych dokumentov, jeho spôsob, 

podmienky, sledovanie jednotlivých krokov na pripomienkovanie 

a podobne. Informovala členky o zaslaní Žiadosti o právne 

stanovisko na generálnu prokuratúru vo veci určenia rôznej výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zriadenej obcou. 

 PaedDr. Monika Miňová, PhD. vyzvala členky RS OMEP 

k publikovaniu článkov. Zaujímala sa o ich situáciu, koľko článkov 

majú a podobne. Diskutovala s členkami o názore publikovania 

článkov po menších úsekoch k témam, napr. Úcta k starším, 

Vianočná besiedka, alebo po väčších úsekoch- celoročne, a 

o možnostiach vydania zborníku (CD, PDF na stiahnutie ...). 

 PaedDr. Monika Miňová, PhD. informovala členky, že musíme doplniť 

do stanov aj edičnú a vydavateľskú činnosť 

 

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. V regiónoch navrhnúť témy, aké druhy zborníkov by mali vznikať 

pod záštitou SV OMEP. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

Termín: do 20. 12. 2019 

2. Zaslať návrhy do Plánu činnosti SV OMEP na rok 2020 - konferencie, 

semináre, študijno-poznávacie zájazdy. 

Zodpovedný:  predsedníčky RS OMEP 

T: do 20. 12. 2019 

 



3. Osloviť agentúry na výrobu reklamných predmetov. 

  Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

  T: do 15. 01. 2020 

4. Zaslať Správy o činnosti za rok 2019 v Sj a v AJ. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 20.12.2019 

5. Zaslať Plány činnosti na rok 2020 v Sj a v Aj.  

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: do 20.12.2019 

6. Pripraviť návrh zmeny stanov SV OMEP. 

Zodpovedný: PhDr. Jarmila Sobotová a predsedníčky RS OMEP 

     T: do 15. 01. 2020  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Eva Chmelanová, DiS. 

Overila: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

 


