
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

konaného dňa 04.06.2019 

Miesto: Banská Bystrica 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:  RS OMEP Komárno - Erika Hengeričová, Jarmila 

Nagyová, RS OMEP Bratislava – Ing. Katarína Koledová, RS OMEP Prešov 

Gabriela Minčáková, PhDr. Jarmila Sobotová RS OMEP Košice – zastupuje 

PaedDr. Elena Krempaská 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia 

predsedníctva  SV OMEP dňa 14.11.2018) 

3. Návrh účtovnej uzávierky  za rok 2018 

4. Správa o činnosti SV OMEP za rok 2018 

5. Návrh a schválenie plánu činnosti SV OMEP na rok 2019 

6. Návrh a schválenie rozpočtu SV OMEP na rok 2019 

7. Informácie z RS OMEP (priniesť so sebou správu o činnosti za rok 2018 

a plán činnosti na rok 2019 v Sj a v Aj, zoznam a kontakt na 

predsedníctvo RS OMEP – ak sú zmeny) 

8. Rôzne 

9. 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. Zaslať Správy o činnosti za rok 2018 v Sj a v AJ. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: do 17.12.2018 

-  splnené 

2. Zaslať Plány činnosti na rok 2019 v Sj a v Aj.  

Zodpovedný: predsedníčka SV OMEP 

T: do 17.12.2018 

- splnené  

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 

- splnené 

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  

- Splnené 

K bodu č. 3 

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

účtovnej uzávierky za rok 2018. 

Návrh účtovnej uzávierky za rok 2018: 

k 1.1.2018 stav účtu: 524,84€ 

k 31.12.2018 stav účtu: 289,74€ 

k 1.1.2018 stav pokladne: 689,60€ 

k 31.12.2018 stav pokladne: 16,80€ 

Všetky podklady sú archivované a daňové priznanie bolo podané 

v stanovenom termíne. 



K bodu č. 4 

Správa o činnosti SV OMEP za rok 2018 je vypracovaná, na MŠVV a Š SR 

bola zaslaná, je zverejnená na webovom sídle a bola odoslaná aj cez 

povinnú aplikáciu svetovej prezidentke. 

K bodu č. 5 

Plán činnosti SV OMEP na rok 2019 bol prerokovaný a schválený, bude 

zverejnený na webovom sídle a zaslaný všetkým členkám predsedníctva 

SV OMEP. 

K bodu č. 6 

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

SV OMEP na rok 2019. Rozpočet SV OMEP bol jednohlasne schválený.  

K bodu č. 7  

Členky predsedníctva informovali o hodnotiacich správach za rok 2017 

a o plánoch činnosti na rok 2018. Jednotlivé správy a plány činnosti 

regionálnych sekcií budú zverejnené na webovej stránke SV OMEP 

www.omep.sk 

- oddelí sa RS OMEP Brezno a Banská Bystrica z dôvodu veľkého 

počtu členov, vzniknú dve samostatné regionálne sekcie 

- RS OMEP Hlohovec získal financie cez dotácie mesta Hlohovec, ktoré 

využije na realizáciu akcií ku D)u materských škôl na Slovensku 

- RS OMEP Komárno – klesá počet členov 

K bodu č. 8 

- európske stretnutie a konferencia OMEP Portugalsko – 16. – 19. 05. 

2019 – nezúčastnil sa nik za SV OMEP 

http://www.omep.sk/


- Svetový kongres Panama – voľba nového predsedu, krajiny ktoré sa 

nezúčastňujú, delegujú inú krajinu, Slovensko podporí Nektariosa 

Stellakisa 

- český OMEP nová predsedníčka – prof. Milada Rabušicová  

- stanovy SV OMEP – pri prepracovaní bude potrebné prihliadať aj na 

svetové stanovy 

- študijno-poznávací zájazd, spojený s účasťou na Medzinárodnom 

odbornom seminári z telesnej výchovy, ktorý bude 28. 29., 

30.11.2019 + návšteva materských škôl (Janka Prekopová, 

Montessori MŠ), cesta vlakom, program seminára pošle Katka  

- 190. Výročie prvej detskej opatrovne Banská Bystrica – 6.11.2019 

(streda) 

- 5.11.2019 predsedníctvo SV OMEP do konca júna nahlásiť počet 

ubytovania!  

- odborná konferencia – Svit (Majka Zentková) 27.9.2019 

- realizácia projektov Zeleninkové šialenstvo po celom Slovensku 

- 4.10.2019 – konferencia v Košiciach pre región – jednodňová – 

organizácia Vilôčka v spolupráci s RS OMEP Košice 

- DVD z 3 konferencií – 4646,88 € - je potrebné zaplatiť poslednú 

splátku, finančnú situáciu je potrebné riešiť  

- návrhy členiek:  

PaedDr. Monika Miňová, PhD.– pripraviť seminár, minimalizovať 

náklady – 27.9.2019, oblasti štátneho vzdelávacieho programu 

PaedDr. Marianna Jamborová– k trvalo udržateľnému rozvoju, 

predstaviť európske projekty, do ktorých sa môžu členky zapojiť, 

európske projekty preložiť 

v ďalších rokoch pripraviť dve konferencie – máj – k TUR, november 

– ku DMŠ 

1 celoslovenskú + 3 x v troch krajoch konferenciu – východ, stred, 

západ – na rovnakú tému (základ dvaja prednášajúci sú tí istí 

a ostatní prednášajúci z daného regiónu) 



- poplatok za konferenciu vyšší 

Spôsob získania financií, napr.: 

1. príklady dobrej praxe – vydať knižne – cez ROKUS, z konferencií 

ktoré boli k TUR apod. 

2. cez e-knihu – zborníky ako zdroj odbornej literatúry na webovom 

sídle – prístup k jednej publikácii, udržať si svoju profesionalitu aj 

pri vydávaní nových publikácií – s recenziou 

3. materské školy, ktoré robia metodické dni, spracovať do zborníka 

- z konferencie v Bratislave – vydať zborník v PDF a zavesiť ho na 

webové sídlo 

- aktívne sa zapájať do pripomienkovania zákonov, poslať otázky do 

sekcie na predprimárne vzdelávanie MŠVVaŠ SR 

- SPV a SV OMEP – nová pani predsedníčka, spoločné riešenia 

a návrhy úloh 

- predsedníčka organizácie Slovenská asociácia pedagogiky raného 

detstva PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD. – spolupráca so SV 

OMEP pri diskusii o Programoch pre deti so zdravotným 

znevýhodnením 

- odborná diskusia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, 

ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti 

pedagogického zamestnanca – SV OMEP zastupovala Ing. K. 

Koledová  

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. 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 

2. Aktívne sa zapájať do pripomienkovania zákonov, vyhlášok, 

nariadení vlády.  

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: priebežne 

3. Zverejniť na webovom sídle informácie o pripravovať študijno-

poznávacom zájazde do Prahy. 

Zodpovedný:  predsedníčka SV OMEP 

T: september 2019 

4. Iniciovať vo svojich regionálnych sekciách aktívnu účasť členiek na 

publikovaní príkladov dobrej praxe. 

Zodpovedný: predsedníčky RS OMEP 

T: priebežne 

Zapísala: PaedDr. Ingrid Valovičová 

Overila: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 


