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Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a predsedníčky 

Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu PaedDr. Moniky Miňovej, PhD. sa 

stal 4. november Dňom materských škôl na Slovensku. V roku 2015 sa tento deň konal na Slovensku 

historicky prvý krát. 

 

Iniciátori a organizátori Dňa materských škôl na Slovensku zvolili pre tento významný deň dátum 

4. november z dôvodu jeho historickej významnosti. 4. novembra 1829 bola v Banskej Bystrici grófkou 

Máriou Teréziou Brunswickou založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska. 

 

Oslavy Dňa materských škôl na Slovensku 2015 začali 5. októbra 2015 na Medzinárodný deň 

učiteľov (deň podpísania Charty učiteľa) vedecko-odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou 

s názvom Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách, ktorú organizoval Slovenský 

výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej 

univerzity v Prešove, na pôde ktorej sa táto konferencia konala. Konferencia trvala dva dni a zúčastnilo 

sa jej 110 pozvaných aj prihlásených účastníkov. Konferenciu otvorili slávnostnými príhovormi rektor 

Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., dekanka Pedagogickej fakulty 

Prešovskej univerzity v Prešove doc. Ing. Jana Burgerová, PhD., zástupca mesta Prešov PaedDr. Jozef 

Muránsky a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu Mgr. Petra Fridrichová, PhD. Po slávnostných 

príhovoroch nasledovali odborné príspevky prof. PhDr. Branislava Pupalu, CSc., prof. PhDr. Márie 

Podhájeckej, CSc., doc. PaedDr. Ivana Pavlova, PhD., PaedDr. Jany Kropáčkovej, Ph.D., PaedDr., 

Moniky Mňovej, PhD., prihlásených účastníkov Bc. Mateja Slováčka, PhDr. Jarmily Sobotovej, PaedDr. 

Ingrid Valovičovej, Mgr. Viery Lengovej s príkladmi z dobrej praxe. Prvý konferenčný deň bol 

ukončený spoločenským večerom v priestoroch Prešovskej univerzity v Prešove. 

Druhý deň konferencie bol venovaný workshopom v prešovských fakultných materských 

školách, ktoré sa zameriavali na priame ukážky praktických činností v spojení s vzdelávacími oblasťami 

edukácie v materských školách na Slovensku. Tieto workshopy viedli odborníci z Pedagogickej fakulty 

a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove. 

 

Jednou z mnohých významných aktivít v rámci Dňa materských škôl na Slovensku, ktorú 

chceme spomenúť, bol Jesenný deň materských škôl realizovaný Pedagogickou fakultou Prešovskej 

univerzity v Prešove 21. októbra 2015. Tohto dňa sa zúčastnilo 55 detí z 10 fakultných cvičných 

materských škôl z Prešova a okolia. Pre deti bolo pripravené divadelné predstavenie, pohybové, 

hudobné, či tanečné aktivity, fotografovanie, občerstvenie a záver v podobe spoločného tanca. 

 

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove nezabudla ani na svojich cvičných učiteľov. 

26. októbra 2015 sa v Materskej škole Zemplínska v Prešove konal metodický seminár 

Kyberšikanovanie ako aktuálne e-ohrozenie detí pre cvičné učiteľky materských škôl o kyberšikane, jej 

následkoch a prevencii. Metodický seminár pripravili a viedli odborníci pre IKT z univerzitnej pôdy 

a odborníci z projektu eSlovensko. 

 

V období od 5. októbra do 4. novembra 2015 sa konali akcie v materských školách, ktoré sa do 

Dňa materských škôl na Slovensku 2015 prihlásili. V prvom ročníku tejto udalosti sa ich prihlásilo 249. 

Tieto pripravili a realizovali akcie a aktivity v troch dimenziách: a) smerom k deťom, b) smerom 



k učiteľkám, c) smerom k verejnosti. Spomenieme niektoré z nich: Deň otvorených dverí, Tvorivé dielne 

pre rodičov, Šarkaniada, Vystúpenie pre starých rodičov, Prehliadka detskej tvorivosti, Lampiónový 

sprievod mestom a metodické stretnutia a semináre. 

 

Od 27. októbra 2015 do 4. novembra 2015 sa v Banskej Bystrici konala prehliadka výtvarných 

prác detí predškolského veku Dúhový kolotoč, na ktorom boli vystavené výtvarné práce detí zo 

slovenských materských škôl. Počas prehliadky bolo vystavených 350 výtvarných prác z celej republiky. 

 

Oslavou Dňa materských škôl na Slovensku 2015 bola odborná konferencia s medzinárodnou 

účasťou s názvom Materská škola je pre všetky deti, ktorá sa konala 4. novembra 2015 v Starej radnici 

Banskej Bystrice. Odbornú konferenciu otvoril dievčenský spevácky zbor Základnej umeleckej školy 

Jána Cikkera v Banskej Bystrici s dirigentom Martinom Kaššom. Prednesom básne od Ľubomíra 

Feldeka vystúpila Mgr. Kvietková a zatancovali aj deti z Materskej školy Radvanská, Banská Bystrica. 

Pozvanie prijali a so slávnostnými príhovormi vystúpili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej, mesta Banská Bystrica, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-

pedagogického centra, Štátnej školskej inšpekcie, Spoločnosti pre predškolskú výchovu, časopisu 

Predškolská výchova a predsedníčka Českého výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. 

Slávnostnú atmosféru umocnil aj predseda Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Európa Ass. 

prof. Nektarios Stellakis svojim listom, v ktorom gratuloval Slovenskej republike k historicky prvému 

Dňu materských škôl a ocenil prínos Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu 

pre Slovensko ako aj pre materské školstvo na Slovensku. Pozdravný list zaslal aj predseda Združenia 

miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Po slávnostných príhovoroch bolo PhDr. Vierou Hajdúkovou, 

PhD. v mene štátnej tajomníčky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

PhDr. Romany Kánovskej ocenených desať popredných osobností predškolskej pedagogiky na 

Slovensku. Po slávnostnom odovzdávaní cien bola pokrstená kniha Šikovné pršteky a nádej pre Terku, 

ktorú zostavil kolektív učiteliek slovenských materských škôl pod vedením Andrey Trubenovej s cieľom 

podpory a pomoci pre kolegyňu, ktorá prežíva zložité životné obdobie. Krstnou mamou sa stala Mgr. 

Michaela Vargová, PhD. Nasledovali odborné príspevky, ktoré prezentovali doc. PhDr. Zita 

Baďuríková, CSc. a PaedDr. Katarína Guziová, PhD. a návšteva budovy materskej školy na Lazovnej 

ulici v Banskej Bystrici, v ktorej sídlila prvá detská opatrovňa založená grófkou Máriou Teréziou 

Brunswickou 4. novembra 1829. Po tejto návšteve nasledoval oficiálny záver konferencie a divadelné 

predstavenie, ktoré pripravila Akadémia umení v Banskej Bystrici.  

 

 

10. november 2015, Prešov SR  Bc. Matej Slováček      PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

         RS OMEP Košice           predsedníčka SV OMEP 


