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Európska konferencia pod názvom Výchova a vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky 

deti sa konala pri príležitosti 60. výročia vzniku Svetovej organizácie pre predškolskú 

výchovu (OMEP) v dňoch 9.-12.4.2008  v Bratislave.  

Konferencia bola zameraná na prezentovanie rovnosti vo vzdelávaní, ktorá sa chápe ako 

rozsah, v akom môžu jednotlivci využívať vzdelanie z hľadiska príležitostí, prístupu, 

zaobchádzania a výsledkov. 

V súvislosti s názvom konferencie príspevky účastníkov boli zamerané na nasledovné témy:  

1. Vzťah vzdelávania a sociálno-ekonomického prostredia detí predškolského veku. 

2. Rešpektovanie osobitných vzdelávacích potrieb detí predškolského veku (z hľadiska 

zdravotného či mentálneho hendikepu, rodovej rovnosti, rovnosti z hľadiska etnickej 

príslušnosti, vierovyznania atď.), vo vzdelávaní a starostlivosti. 

3. Vplyv ekonomických vstupov do vzdelávania na kvalitu výstupov vzdelávania detí od 

útleho veku po prechod detí do škôl poskytujúcich prvý vzdelávací stupeň s dôrazom 

na úspešné zvládanie nárokov povinného vzdelávania. 

4. Prezentovanie rozmanitosti spôsobov vzdelávania a starostlivosti  detí od útleho veku 

po prechod detí do škôl poskytujúcich prvý vzdelávací stupeň – prezentovanie 

národných špecifík, tradícií a súčasných inovačných trendov.  

5. Vzťah kvality vzdelania predškolských pedagógov s kvalitou vzdelávania 

a starostlivosti  detí  od útleho veku. 

6. Podiel rodinnej výchovy na úrovni osobnostného rozvoja detí predškolského veku – 

kooperácia rodiny so zariadeniami poskytujúcimi vzdelávanie a starostlivosť  deťom 

predškolského veku.  

Konferencia sa uskutočnila pod osobnou záštitou Jána Mikolaja – predsedu vlády 

a ministra školstva SR, Silvie Gašparovičovej – manželky prezidenta SR, Dušana Čaploviča – 

podpredsedu vlády a Slavomíra Drozda – starostu mestskej časti Ružinov  v Bratislave.  

Účastníkov konferencie pozdravila vzácna návšteva – svetová predsedníčka OMEP prof. 

Ingrid Pramling Samuelson zo Švédska a viceprezidentka pre Európu doc. Milada Rabušicová 

z Českej republiky. Za dlhoročnú aktívnu prácu v OMEP boli ocenené doc. PhDr. Zita 

Baďuríková, CSc.,  doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. a Dagmar Lapšanská. 

Rozhodnúť sa pre organizáciu európskej konferencie nebolo jednoduché, ale veľmi 

zodpovedné rozhodnutie. Pozitívnych dôvodov bolo niekoľko. Prvý bol ten, že Slovensko ako 



súčasť Československa bolo spolu zakladajúcou krajinou OMEP a všetko sa to odohralo 

v Prahe. Druhý dôvod bol ten, že Slovensko má už skoro 180 ročnú históriu predškolskej 

výchovy a naše materské školy a predprimárna edukácia je na vysokej odbornej úrovni. 

Tretím dôvodom bola skutočnosť, že európska konferencia sa realizuje vo veľmi plodnom 

roku na množstvo dôležitých zmien v našom školstve (Zákon o výchove a vzdelávaní, Štátny 

vzdelávací program, Profesijný a kariérny rast učiteľa, atď.). Všetky tieto dôvody zohrali 

dôležitú úlohu a boli pozitívnym argumentom pri rozhodovaní sa.  Pozitívne rozhodnutie 

spôsobilo to, že konferenciu sme zrealizovali a  bola na vysokej odbornej úrovni. 

 Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa spolupodieľali na organizovaní európskej 

konferencie, za  pomoc, rady, trpezlivosť, lebo iba vďaka ním a ich ochote sme sa v Európe 

zapísali v pozitívnom svetle. 

Dúfame, že všetkým prítomným sa na Slovensku páčilo, obohatilo ich poznanie 

o našom školskom systéme, kultúre a tradíciách. Veríme, že Slovensko zanechalo u nich len 

pozitívne stopy a rady sa k nám vrátia.  

 V zborníku sú uvedené príspevky, závery, zoznam účastníkov a fotogaléria. Príspevky 

môžu poslúžiť ako odborná literatúra a študijný materiál pre odborníkov a zamestnancov 

z teórie a praxe i pre vysokoškolských študentov. 
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