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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, v tomto roku 2016 sme na Slovensku oslávili jeho druhý ročník. 

 

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. 

 

Deň materských škôl na Slovensku sa v  roku 2016 dostal historicky prvý krát do Pedagogicko-

organizačných pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre 

školský rok 2016/2017.  

 

Do osláv Dňa materských škôl sa aktívne zapájali materské školy z celej Slovenskej republiky. 

Materské školy organizovali rôznorodé aktivity zamerané na propagáciu materského školstva. Išlo 

o dni otvorených dverí, tvorivé dielne, stretnutia s rodičmi a starými rodičmi, či mnohé vystúpenia detí 

materských škôl. 

 

Sprievodnými aktivitami ku Dňu materských škôl na Slovensku 2016 boli: 

 Súťaž o NAJklip k Hymne Dňa materských škôl na Slovensku 

 Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 2016. 

 

  Začiatkom roka 2016 vznikla pre Deň materských škôl na Slovensku hymna. Na jej tvorbe sa 

podieľala Súkromná základná umelecká škola Miškovecká 20 v Košiciach, čím sa stala parterom Dňa 

materských škôl na Slovensku. Pedagógovia tejto školy tvoria autorský a interpretačný tím. Text: Mgr. 

et Mgr. Matej Slováček; Hudba, mix a mastering: Gabriel Šipoš; Spev: Mgr. Dominika Slováčková. 

V tomto ročníku osláv tohto významného dňa Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú 

výchovu zorganizoval súťaž o NAJklip k Hymne Dňa materských škôl na Slovensku pre všetky 

materské školy. Do súťaže svoj videoklip zaslalo 9 materských škôl. Na základe hlasovania zvíťazila 

ZŠ s MŠ Kameničná s počtom hlasov 877. 

Na ďalších miestach sa umiestnili a získali daný počet hlasov:  

MŠ Galaktická Košice   715   

ZŠ s MŠ Jarovnice    489    

MŠ Tatranská Stará Ľubovňa   155    

ZŠ s MŠ Šarišské Dravce   91    

SŠMŠ Alejová Košice   57    

SMŠ Mukačevská Prešov   24     

MŠ Humenné     22   

MŠ Brezová     10 

 



Spomenieme jednu aktivitu v rámci osláv, t.j.  Jesenný deň materských škôl, ktorý  sa konal na 

Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove 19. októbra 2016 v čase od 9.00 do 11.00. 

Študenti 2. ročníka študijného magisterského programu Predškolská pedagogika pripravili pre deti 

v tento deň aktivity plné hier, tvorivosti a radosti. Deti plnili rôzne zaujímavé úlohy. Akcie sa 

zúčastnilo 60 detí spolu so svojimi učiteľkami. Pre deti bolo pripravené malé občerstvenie a spoločné 

zážitky umocnil spev Hymny Dňa materských škôl na Slovensku, záverečné tancovanie a spoločné 

fotenie. 

 

V deň osláv Dňa materských škôl sa konal aj Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 

2016. V tento deň materské školy vyšli do ulíc a centier svojich miest, rozdávali občanom informačné 

bulletiny o tomto dni a spievali Hymnu Dňa materských škôl na Slovensku. 

 

Vyvrcholením osláv Dňa materských škôl na Slovensku 2016 bola odborná konferencia 

s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetky deti v Hlohovci, pod záštitou ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana a primátora mesta Hlohovec Miroslava 

Kollára. Odbornými garantmi boli PhDr. Viera Hajdúková, PhD. a PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

Odborná konferencia sa konala 3. a 4. novembra 2016.  

3. novembra 2016 boli prezentované odborné príspevky PaedDr. Márie Vargovej, PhD, Mgr. 

Vladimíra Fedorka, PhD. a workshopy v materských školách na témy: Bádateľské aktivity v materskej 

škole (doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD.); „Obyčajný deň“ – prosociálna výchova v materskej 

škole (Mgr. Vladimír Fedorko, PhD.); Formulácia matematických úloh pre deti v materských školách 

(PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.); Chemické pokusy v materskej škole (RNDr. Helena Vicenová); 

Inšpekčné zistenia z pilotných materských škôl (PaedDr. Ilona Uváčková); Predčítanie zážitkom: štyri 

modely textu pre stimuláciu jazykovej gramotnosti (doc. PaedDr. Danka Kollárová, PhD.); Rozvíjanie 

kritického myslenia metódou EUR (PaedDr. Alexandra Borkovková – Kuruc). Tento otvárací deň 

odbornej konferencie ukončil spoločenský večer. 

4. novembra 2016 otvoril slávnostnú časť odbornej konferencie príhovorom primátor mesta 

Hlohovec Miroslav Kollár. Nasledovali odborné príspevky popredných osobností slovenského 

(materského) školstva a príbuzných odvetví vedy a výskumu. Odborný príhovor PhDr. Viery 

Hajdúkovej, PhD. (ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) bol prečítaný 

lebo sa konferencie nemohla zúčastniť. Osobne už s ďalšími príhovormi vystúpili: Mgr. Zdenko 

Krajčír (Združenie miest a obcí Slovenska), doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. (Štátny pedagogický 

ústav), PaedDr. Darina Výbohová, PhD. (Metodicko-pedagogické centrum), PaedDr. Ilona Uváčková 

(Štátna školská inšpekcia), PaedDr. Jana Bolebruchová (Spoločnosť pre predškolskú výchovu), doc. 

PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (časopis Predškolská výchova),  PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. 

(Český OMEP) a PaedDr. Monika Miňová, PhD. (OMEP Slovensko). S hlavnými odbornými 

príspevkami vystúpili doc. PhDr. Valentína Trubíniová,  Csc. a doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. M. 

P. Súčasťou osláv Dňa materských škôl na Slovensku 2016 bol krst knihy Kataríny Guziovej 

Pestrofarebné rozprávky a príbehy. Súčasne boli ocenení poprední odborníci z oblasti predškolského 

vzdelávania:  

1. PaedDr. Eva Bruteničová – učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického 

centra v Bratislave 

2. PaedDr. Jarmila Jakálová - učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie Metodicko-pedagogického 

centra v Banskej Bystrici  

3. Eva Jurkovičová - inšpektorka  pre predprimárne vzdelávanie  Štátnej  školskej inšpekcie v 

Bratislave 

4. doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. - vysokoškolský pedagóg Pedagogickej fakulty UKF v 

Nitre 



5. doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., mimoriadny profesor – riaditeľ Ústavu pedagogických vied 

a štúdii  Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

6. Vlasta Murínová – riaditeľka v jednotriednej materskej škole v Siladiciach, dôchodkyňa 

7. PhDr. Elena Pajdlhauserová, PhD. – spolupracovala na tvorbe koncepčných materiálov pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách a na tvorbe právnych predpisov s dôrazom na 

materské školy 

8. Katarína Potkányová – aktívna riaditeľka v materskej škole v Brezne 

9. PaedDr. Ilona Uváčková - inšpektorka  pre predprimárne vzdelávanie  Štátnej  školskej 

inšpekcie v Bratislave 

10. doc. PhDr. Valentína Trubíniová, CSc. - vysokoškolský pedagóg Katedry predškolskej a 

elementárnej pedagogiky Katolíckej Univerzity v Ružomberku 

 

 

 

10. december 2016, Prešov, Slovenská republika  

 

    Mgr. et Mgr. Matej Slováček       PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

    RS OMEP Košice             predsedníčka SV OMEP 


