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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 2019  

Slovenská republika oslávila piaty ročník tohto významného dňa. 

 

 

Sprievodnými aktivitami ku Dňu materských škôl na Slovensku 2019, ktorými o. i. boli: 

 Každoročný Jesenný deň materských škôl na PF Prešovskej univerzity v Prešove, 

 Pochod ku Dňu materských škôl na Slovensku 2019, 

 Výtvarná súťaž ku Dňu materských škôl na Slovensku 2019, 

 Zbierka básničiek, príbehov a rozprávok o materských školách/Dni materských škôl na Slovensku.  

 Sprievodné aktivity v materských školách.  

 

 Jesenný deň materských škôl organizovala pravidelne Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 

v Prešove vo svojich univerzitných priestoroch. Študenti pripravili pre deti fakultných 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 2019. 

V tento deň deti a učiteľky materských škôl vyšli do ulíc a centier svojich miest a spievali Hymnu Dňa 

materských škôl na Slovensku. Materské školy, podľa svojich možností a zanietenia, zapojili aj svojich 

rodičov, či starých rodičov. Materské školy oslavovali aj tvorivými dielňami, karnevalovými diskotékami, 

športovými aktivitami a podobne.  

 



 
 

 Výtvarná súťaž ku Dňu materských škôl na Slovensku 2019 bola vyhlásená s cieľom podporiť 

materské školy, učiteľky, riaditeľky a deti a ich rodičov v oslavovaní Dňa materských škôl na Slovensku. 

Aktivizovať a prezentovať odbornosť a tvorivosť učiteliek a schopnosti detí materských škôl a tieto 

zdieľať s kolegyňami a kolegami zo všetkých kútov republiky. Po hlasovaní, ktoré prebiehalo v období od 

8. 10.2019 do 28.10.2019 boli uverejnené výsledky.  

 Víťazom na prvých troch miestach bol od Slovenského výboru Svetovej organizácie pre 

predškolskú výchovu udelený a zaslaný diplom od SV OMEP.  

 

1. miesto s počtom hlasov 366: 

Cirkevná MŠ Bl. Sáry Sálkaházi, Severná 19, Moldava nad Bodvou 

2. miesto s počtom hlasov 246: 

Súkromná materská škola, Alejová 2, Košice 

3. miesto s počtom hlasov 205: 

MŠ s VJM, Dlhá ulica 1, Komárno – Nová Stráž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Ako ďalšia sprievodná aktivita bola vyhlásená Zbierka básničiek, príbehov a rozprávok 

o materských školách/Dni materských škôl na Slovensku. Pri tejto príležitosti boli zoskupené príbehy, 

básničky a rozprávky od detí a učiteliek materských škôl na Slovensku a tieto boli publikované 

v zborníku z Dňa materských škôl na Slovensku 2019. Výstupom tejto zbierky je zborník na CD nosiči. 



 
 

 

Vyvrcholením osláv Dňa materských škôl na Slovensku 2019 bol netradične jubilejne celoslovenský 

odborný seminár konaný v meste Nové Zámky 15. novembra 2019 s názvom Aktivity a činnosti 

podporujúce výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole. Seminár sa konal pod záštitou Mgr. Art. 

Otokara Kleina – primátora mesta Nové Zámky. Svojou účasťou slávnostnú atmosféru podporili 

zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Metodicko-

pedagogického centra Bratislava, Štátneho pedagogického ústavu, Štátnej školskej inšpekcie, OMEPu 

Česko, mesta Nové Zámky, aj odborníci so svojimi príspevkami: doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD., 

PaedDr. Gabriela Droppová, PhD., PaedDr. Žaneta Gužíková, Jozef Verbovský, Bc. Jarka Kreškóciová. 

Súčasťou doobedňajšieho bloku bol aj krst knihy Bc. Jarky Kreškóciovej: Ako naučiť deti jesť zeleninu. 

Popoludní nasledovali workshopy v materských školách, ktoré viedli vyššie uvedené odborníčky. Tieto 

svoje teoretické príspevky aplikovali do praktickej roviny a obohatili účastníčky seminára aj o praktické 

zručnosti a námety. Vieme diagnostikovať grafomotorické zručnosti deti? (PaedDr. Gabriela Droppová, 

PhD.), Progresivita správania sa u dieťaťa (PaedDr. Žaneta Gužíková), Ako učiť deti k rozhodovaniu, 

správaniu a konaniu cez metódy, techniky a prostriedky tvorivej dramatiky (doc. PaedDr. Dana 

Kollárová, PhD.), Vzdelávanie detí v environmentálnej oblasti (Jozef Verbovský), Ako naučiť jesť deti 

zeleninu (Bc. Jarka Kreškóciová).  Účastníčky si okrem poznania a nových zručností odniesli aj 

potvrdenie o účasti, ktoré im môže dopĺňať profesijne portfólio v zmysle zákona. 

 

 Pri príležitosti piateho ročníka osláv Dňa materských škôl na Slovensku bol vydaný zborník 

Genéza Dňa materských škôl na Slovensku, ktorý súhrnne mapuje a dokumentuje tento významný deň od 

jeho vzniku až dodnes. Tento zborník je obohatený básničkami, príbehmi a obrázkami detí a učiteliek 

slovenských materských škôl.  

 

 

 

 

 

25. február 2020, Košice/Prešov, Slovenská republika 

 

   PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

predsedníčka SV OMEP 

  

PhDr. PaedDr. Matej Slováček 

RS OMEP Košice 


