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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. 

Organizátori a iniciátori Dňa materských škôl na Slovensku zvolili pre tento významný deň 

dátum 4. november z dôvodu jeho historickej významnosti. Dňa 4. novembra 1829 bola v Banskej 

Bystrici grófkou Máriou Teréziou Brunswickou založená prvá detská opatrovňa na území Slovenska. 

 

4. novembra 2018 Slovenská republika oslávila tretí ročník tohto významného dňa.  

 

Sprievodnými aktivitami ku Dňu materských škôl na Slovensku 2018, ktorými o. i. boli: 

 Každoročný Jesenný deň materských škôl na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity 

v Prešove, 

 Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 2017. 

 Sprievodné aktivity v materských školách.  

 

Jesenný deň materských škôl organizovala už po štvrtýkrát. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove vo svojich univerzitných priestoroch. Študenti pripravili pre deti fakutlrných materských 

škôl 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. 

 



 V deň osláv Dňa materských škôl sa konal aj Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 2018. 

V tento deň deti a učiteľky materských škôl vyšli do ulíc a centier svojich miest, rozdávali občanom 

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

materské školy zapojili aj svojich rodičov, či starých rodičov. Materské školy oslavovali aj tvorivými 

dielňami, karnevalovými diskotékami, športovými aktivitami a podobne.  

 

 Vyvrcholením osláv Dňa materských škôl na Slovensku 2018 bola odborná konferencia 

s medzinárodnou účasťou Materská škola je pre všetky deti v Bratislave (15. – 16. november 2018), 

pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a župana 

Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu a starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Dušana 

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

Organizačný výbor tvorili Gabriela Dömeová, Nora Gregušová, Ing. Katarína Koledová, PaedDr. 

Monika Miňová, PhD. Konferencia sa konala v priestoroch miestneho úradu Bratislava-Ružinov.  

 

 
 Prvý deň konferencie sa začal slávnostnými príhovormi, po ktorých nasledovali slávnostné 

príspevky zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Združenie miest a obcí 

Slovenska, Štátneho pedagogického ústavu, Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie, Metodicko-pedagogického centra, Štátnej školskej inšpekcie, Spoločnosti pre 

predškolskú výchovu, časopisu Predškolská výchova, Českého OMEPu, Poľského OMEPu 

a Slovenského OMEPu. Po obedňajšej prestávke nasledoval krst odbornej literatúry od doc. PaedDr. 

Barbory Kováčovej, PhD. a slávnostné oceňovanie odborníkov z oblasti predprimárnej edukácie na 

Slovensku. Odzneli hlavné a odborné príspevky. Po závere konferencie nasledovali neformálne 

rozhovory v rámci spoločenského večera.  

 Druhý deň konferencie sa niesol v duchu workshopov v materských školách v Bratislave. 

Sprievodné aktivity a prezentácie na konferencii zastrešili rôzne slovenské a české spoločnosti 

a vydavateľstvá.  
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