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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. 

 

4. novembra 2017 Slovenská republika oslávila tretí ročník tohto významného dňa.  

 

Sprievodnými aktivitami ku Dňu materských škôl na Slovensku 2017 boli: 

 Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, 

 2. ročník súťaž o NAJklip k Hymne Dňa materských škôl na Slovensku, 

 Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 2017. 

 

Jesenný deň materských škôl organizovala už po tretíkrát Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove vo svojich univerzitných priestoroch. Tento slávnostný zábavný deň sa konal 25. októbra 

2017. Podujatie otvorila dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity doc. Ing. Jana 

Burgerová, PhD., ktorá privítala deti zo šiestich fakultných materských škôl. Študenti pripravili pre 

deti v tento deň aktivity plné hier, tvorivosti a radosti. Úspešného dňa sa zúčastnilo vyše 60 detí zo 

svojimi učiteľkami. Spoločné zážitky umocnil spev Hymny Dňa materských škôl na Slovensku. 

 

Druhou sprievodnou aktivitou osláv Dňa materských škôl ma Slovensku v roku 2017 bol 2. ročník 

súťaže o NAJklip k Hymne Dňa materských škôl na Slovensku. Do toho ročníka súťaže sa zapojilo 5 

videoklipov hymny z rôznych kútov Slovenskej republiky. Hlasovanie prebiehajúce cez oficiálnu 

sociálnu sieť Slovenského výboru OMEP trvalo mesiac.  



Výsledky  boli zverejnené 27.10.2017: 

1. Miesto: MŠ Hlavná Gelnica – 442 hlasov 

2. Miesto: ZŠ s MŠ Dobšinského Prievidza – 383 hlasov 

3. Miesto: MŠ MDŽ č. 26 Šurany (Včielky) – 17 hlasov 

 

Ďalšími zapojenými do súťaže boli: MŠ MDŽ č. 26 Šurany (Mravce), MŠ Poštová 328/6 Podhájská. 

Víťazná materská škola bola verejne ocenená na konferencii Materská škola je pre všetky deti, ktorá sa 

konala v Košiciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V deň osláv Dňa materských škôl sa konal aj Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 2017. 

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 2017 bola odborná konferencia 

s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetky deti v Košiciach (6. – 7. november 2017), pod 

záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a mesta Košice. 

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

 

 
 

Dvojdňovú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou 6. novembra 2017 otvorili slávnostnými 

príhovormi zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zástupca mesta Košice. 

S odbornými príspevkami vystúpili PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ing. Jozef Turčány, doc. PhDr. 

Ľudovít Hajduk, PhD., Mgr. Kamila Jandzíková, PhD., PaedDr. Ilona Uváčková, PaedDr. Jana 

Bolebruchová, doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. a PaedDr. Monika Miňová, PhD. Nasledovalo 

oceňovanie odborníkov z oblasti Predškolskej pedagogiky, ktorým gratulujeme! Súčasťou bol aj krst 

aktuálnej a najnovšej odbornej literatúry a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajší 

videoklip k Hymne Dňa materských škôl na Slovensku. Druhý deň konferencie – 7. november 2017, 

prezentovali svoje odborné príspevky odborníci domáci aj zahraniční. Po obedňajšej prestávke sa 

účastníci konferencie presunuli do vybraných materských škôl v Košiciach, v ktorých absolvovali 

zaujímavé workshopy zamerané na riadenie materských škôl, hru v kontexte edukácie v materskej 

škole a pedagogické poradenstvo v riešení problémov správanie detí v materskej škole.  

 

 

20. november 2017, Košice SR  

PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

predsedníčka SV OMEP 

  

Mgr. et Mgr. Matej Slováček 
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