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Správa  o činnosti Slovenského výboru  
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za rok 2018 
 

 

1. Významné konferencie 
A. Materská škola je pre všetky deti 
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovali 

15. - 16. 11. 2018 v Bratislave odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou z 
príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku s názvom Materská škola je pre 

všetky deti pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, župana Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu 
a starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Dušana Pekára. 

Cieľom odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou bolo prezentovať 

slovenskú materskú školu cez jej základné piliere a prostredníctvom rôznych 

organizácii a inštitúcii, ktoré sú s ňou rôznym spôsobom späté a zdôrazniť 
opodstatnenosť a dôležitosť materskej školy v historickom a súčasnom kontexte. 

 

15. 11. 2018  
Na úvod konferencie sme privítali deti z dramaticko-tanečnej skupiny Habarka 

pod vedením Evy Kliskej, ktoré nám zatancovali a zaspievali. Deti navštevujú 

Materskú školu Habarka v Bratislave-Ružinove. Konferencie sa zúčastnili vzácni 
hostia, ktorí mali slávnostné a odborné príhovory, hlavné príspevky, viedli 

workshopy, boli ocenení a ďalší hostia: 

 

• Mgr. Juraj Droba MA, MBA 
Župan Bratislavského samosprávneho kraja  

• JUDr. Ing. Dušan Pekár  

Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov  
• Mgr. Ľuboslava Vasilová  

Vedúca odd. školstva MÚ BA Staré Mesto 

• Mgr. Ivana Ernstová  

Odd. školstva MÚ BA Staré Mesto 
• Doc. PhDr. Zita Baďuríková, PhD.  

Prvá predsedníčka SV OMEP 



• PhDr. Viera  Hajdúková, PhD.  

Hlavný štátny radca- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

• Mgr. Zdenko Krajčír 

Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie Združenie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) 

• PaedDr. Anna Surová-Čulíková, PhD. 

Vedúca projektového oddelenia – Výskumný ústav detskej psychológie a 

patopsychológie 
• Mgr. Andrea Pálková 

Generálna riaditeľka  - Metodicko-pedagogického centra v Bratislave  

• PaedDr. Ilona Uváčková  
Školský inšpektor–metodik Štátna školská inšpekcia Bratislava 

• PaedDr. Jana Bolebruchová  

Predsedníčka  Spoločnosti pre predškolskú výchovu 
• doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 

Šéfredaktorka časopisu Predškolská výchova 

• Mgr. Jana Prekopová 

Zástupca Českého výboru  Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu 
• PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

Predsedníčka Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu 

Privítali sme čestných hostí doc. PhDr. Valentínu Trubíniovú, CSc. a PaedDr. 
Katarínu Guziovú, PhD. 

Po odborných príhovoroch nasledovalo oceňovanie desiatich odborníkov z oblasti 

predprimárneho vzdelávania z príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku. Po 
tejto slávnostnej chvíli bol zrealizovaný Krst odborných publikácií doc. PaedDr. 

Barbory Kováčovej, PhD.  

Po slávnostných, odborných príhovoroch, oceňovaní a krste odbornej literatúry 

sme sa posunuli v tento slávnostný deň k hlavným príspevkom. Prítomní 
účastníci konferencie si mohli vypočuť tieto príspevky: 

Rozvoj kreativity v mateřských školách s podporou tvořivé dramatiky 

PaedDr. Vladimíra Horňáčková, PhD. 
Rozvíjanie fonematického uvedomovania – príprava detí na čítanie 

a písanie 

PaedDr. Zita Sümegiová 

Možnosti a spôsoby využitia pomôcky CUTS na rozvíjanie osobnosti detí 
predškolského veku 

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.  

Možnosti realizovania sociálneho konštruktivizmu v praxi materských 
škôl 

PaedDr. Soňa Kikušová, PhD. 

Preventívny program detskej obezity „Zeleninkové Šialenstvo“ 
Jarka Kreškóciová 

 

16. 11. 2018  

Druhý deň konferencie sme odbornú časť konferencie presunuli do materských 
škôl, v ktorých sa realizovali workshopy pod vedením odborníkov. 

 

Materská škola Šťastná 26, Bratislava-Ružinov 

Zážitkové spoznávanie umeleckých diel v materskej škole 

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. – PaedDr. Dagmar Krupová 



Materská škola Exnárova 6, Bratislava-Ružinov 

Mozog a telo - vzrušujúce spojenie 

Ján Sládek 

Materská škola Haburská 6, Bratislava-Ružinov 

Ako sa stať lepším človekom  

PaedDr. Žaneta Gužíková 

Materská škola Exnárova 6, Bratislava-Ružinov 

 „TAKE ME OUT“ – ZOBER MA VON 

Mgr. Adriana Kováčová – Mgr. Janka Sýkorová  

Z konferencie vyplynuli tieto závery a odporúčania: 

Legislatívna návrhy: 

1. Presadiť, aby na školských úradoch bol povinne aj zamestnanec pre 

materské školy s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa pre materské 
školy. 

2. Podporiť zmenu spôsobu financovania materských škôl – ako prenesený 

výkon štátnej správy. 
3. Podporovať zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov, odborných 

zamestnancov ako aj nepedagogických zamestnancov škôl. 

4. Podporiť zníženie počtov detí na triedu materskej školy s cieľom v praxi 
podporiť inkluzívny model vzdelávania počnúc predprimárnym 

vzdelávaním v materskej škole. 

5. Iniciovať, ako v ZŠ, dohodovacie konanie na platy učiteľov materských 

škôl v nadväznosti na ich kariérny rozvoj. 
 

Oblasti, v ktorých žiadame o usmernenie starostov: 

1. Voľné pracovné miesta učiteľov materských škôl obsadzovať aj učiteľmi 
s vysokoškolským vzdelaním I. a II. stupňa, nediskriminovať ich pri 

prijímaní do zamestnania z dôvodu „že sú drahí“. 

2. Neprijímať nekvalifikovaných zamestnancov na miesta učiteľov 
materských škôl. 

3. Poskytovať príspevok na výchovu a vzdelávanie materskej škole v plnej 

výške v súlade so zákonom. 

4. Finančne podporovať pôsobenie odborných zamestnancov v materskej 
škole (logopéd, psychológ...) ako aj pôsobenie asistentov učiteľa. 

5. Zaraďovať pedagogických zamestnancov do platových tried a platových 

stupňov v súlade s platným právnym stavom. 
6. Dodržiavať zákonom stanovené postupy pri výberových konaniach na 

miesta riaditeľov materských škôl. 

7. Neodôvodnene neskracovať učiteľkám materských škôl úväzky. 

8. Nezasahovať do kompetencií riaditeľkám materských škôl pri prijímaní 
detí do materskej školy. 

9. Umožňovať učiteľkám materských škôl účasť na kontinuálnom 

vzdelávaní; vyplácať im kreditové príplatky v súlade s platným právnym 
stavom. 

10.Poskytovať riaditeľkám materských škôl bez právnej subjektivity 

dostatočné informácie o stave čerpania rozpočtu. 
11.Voľné priestory v obciach, pri splnení podmienok podľa vyhlášky MZ SR 

č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre 

deti a mládež, využívať na účely materskej školy (aj formou 

elokovaného pracoviska) spolu so zabezpečením plnohodnotného 
stravovania prostredníctvom zariadenia školského stravovania. 



 

Iné: 
1. Mzdové ohodnotenie odborných zamestnancov školských úradov nastaviť 

podľa tabuľky pre pedagogických zamestnancov. 
 

B. Zober ma von (Take me out) 

SV OMEP participoval na organizovaní národnej konferencie pod názvom Zober 

ma von (Take me out) 12. 04. 2018 v Prešove. Ďalšími spoluorganizátormi 

konferencie boli Strom života, občianske združenie, Prešovská univerzita v 
Prešove, Pedagogická fakulta a INAK, občianske združenie. 

 

C. Hlava, ramená, kolená, palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v 
materskej škole 

SV OMEP participoval na organizovaní II. odbornej medzinárodnej konferencii s 

vydavateľstvom Infra Slovakia pod názvom HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE 
alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)V MATERSKEJ ŠKOLE, ktorá sa 

uskutočnila  21. 05. 2018  Žilina. 

 

D. Počúvam, rozumiem, hovorím … komunikujem 
Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú gramotnosť u detí predškolského 

veku, 

SV OMEP participoval na organizovaní konferencie s vydavateľstvom Pro 
Solutions, s. r. o. v Novom Smokovci 18. – 19. 11.2018 pod názvom Počúvam, 

rozumiem, hovorím … komunikujem. Ako rozvíjať a stimulovať jazykovú 

gramotnosť u detí predškolského veku. 
 

 

2. Aktivity realizované v regionálnych sekciách 
SV OMEP svoju činnosť sústreďuje do aktivít, ktoré sa organizujú v 7 
regionálnych sekciách (Banská Bystrica a okolie, Bratislava a okolie, Hlohovec,  

Komárno, Košice, Nové Zámky, Prešov). Tieto aktivity rozdelíme do šiestich 

oblastí: 
 

A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovno–vzdelávaciu 

prácu v materských školách 

 odborno-metodické semináre na tému: Zober ma von, Pedagogické 
diagnostikovanie, Pohybové aktivity a Prosociálna výchova v materskej 

škole (Prešov); Zober ma von, Dramatické vyjadrenie predstáv, práca so 

slovom (Banská Bystrica); Pôstne obdobie, HMYZ seminár zameraný na 
vzdelávaciu oblasť Matematika a práca s informáciami s uplatnením 

Hejného metódy, Tekvičky seminár zameraný na vzdelávaciu oblasť Človek 

a príroda,  SVET DOPRAVY U STONOŽKY zameraný na vzdelávaciu oblasť 
Človek a spoločnosť – podoblasť Dopravná výchova, Nájdi si svoj rytmus a 

tancuj (Nové Zámky); Autizmus, Zober ma von (Košice); Predčítanie 

zážitkom: štyri modely textu pre stimuláciu jazykovej gramotnosti 

(Hlohovec), Zober ma von (Bratislava) 
Pravidelná účasť členiek SV OMEP na odborno-metodických seminároch 

organizovaných v spolupráci s MsÚ, OÚ, MPC na území Slovenska, 

s Pedagogickými fakultami jednotlivých univerzít na Slovensku. SV OMEP 
spoluorganizoval workshop pod názvom Zober ma von v ďalších krajských 

mestách Trnava, Nitra, Žilina a Trenčín.  



B.  Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom 

k verejnosti 
 prehliadky literárnej tvorivosti detí: Predškoláčik a Malí Chalupkovci (Banská 

Bystrica a Brezno); Slniečko (Hlohovec) 
 prehliadky hudobnej tvorivosti: Bystrický slávik a  Brezniansky slávik (Banská 

Bystrica a Brezno); Spievanky, spievanky (Hlohovec);  

 prehliadky výtvarnej a pracovnej tvorivosti: Ako som prežil/a Vianoce (Banská 

Bystrica a Brezno); Veľká noc a Vianočné trhy (Nové Zámky); Dúhový kolotoč 

(zapojili sa všetky RS OMEP - organizátor Banská Bystrica); Svet okolo nás 
(zapojili sa všetky RS OMEP - organizátor Prešov);  

 prehliadky motorických zručností detí: Detská športová olympiáda (Banská 

Bystrica a Brezno); Pohybom ku zdraviu (Košice); Olympiáda viacboja 
všestrannosti (Hlohovec);  

 prehliadka tvorivosti: Zlatý kľúčik (Hlohovec); Rozšantená jeseň (Banská 

Bystrica a Brezno);  

 vystúpenia detí na verejnosti: Vystúpenia na verejnosti (Bratislava); 
Lampášikový sprievod a Vianočné koledy (Hlohovec) 

 zapojenie sa do Dňa materských škôl na Slovensku (všetky RS OMEP).  

 
 

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu a ďalšie 

vzdelávanie 
 klub riaditeliek materských škôl; 

 odborné stretnutia: riaditeliek a učiteliek materských škôl k aktuálnym 

otázkam predprimárneho vzdelávania, napr. legislatívnych zmien týkajúcich 

sa materských škôl, pripomienky k Zákonu č. 317/2008 Z.z. o pedagogických 
a odborných zamestnancoch, návrhy do POP (všetky RS OMEP); Okrúhly stôl 

„Správne umývanie rúk a hygiena v MŠ“ a „Zdravá výživa“ (Banská Bystrica 

a Brezno); 
 kontinuálne vzdelávanie členiek SV OMEP cez ponúkané vzdelávania MPC 

a iných organizácií; 

 stretnutia s cvičnými učiteľkami (Prešov); 
 účasť členiek SV OMEP na konferencii k Dňu materských škôl na Slovensku 

v Bratislave; 

 účasť členiek SV OMEP na konferencii Spoločnosti pre predškolskú výchovu 

v Banskej Štiavnici;  
 účasť členiek SV OMEP na odbornej konferencii SV OMEP v Bratislave;  

 účasť členiek SV OMEP na konferencii v Hornom Smokovci; 

 účasť členiek SV OMEP na konferencii Infra, s.r.o. v Žiline; 
 účasť členiek SV OMEP na konferencii Raabe, s.r.o. v Košiciach a na 

Seneckých jazerách. 

 
D. Aktivity družobné a študijné - poznávacie  

 návštevy v zahraničí: Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko  

 zahraničné návštevy na Slovensku: Česká republika, Poľsko, Maďarsko 

 vzájomné odborné stretnutia medzi regiónmi – Komárno a Nové Zámky  
 

 

E. Aktivity vo vnútri RS OMEP 
 Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce  

 Príprava a realizácia celoslovenskej výtvarnej súťaže Dúhový kolotoč (Banská 

Bystrica a Brezno), Svet okolo nás (Prešov) 



 Príprava a organizácia konferencie – Bratislava  

 Posedenie z príležitosti „Dňa učiteľov“ a „Vianoc“ – Banská Bystrica a Brezno 
 Návšteva kultúrnych podujatí  – Banská Bystrica a Brezno 

 Návšteva a výmena skúseností v materských školách v Maďarsku, Poľsku a  

v Českej republike  
 

 

F. Významné aktivity realizované v RS a SV OMEP 

 Zapojenie do projektu ART CREATIVE k oslave 70. výročia OMEP v Prahe 
„Prečo nám nepovieš svoj príbeh vo farbách?“ – 2018 – zapojila sa ZŠ s MŠ 

Horná Streda; 

 Realizácia projektu „ Guľko Zemeguľko“ (Hlohovec); 
 Zapojenie sa do projektu zdravá výživa – projekt pod záštitou Jamieho Oliviera 

(Bratislava, Nové Zámky);  

 Účasť predsedníčky SV OMEP na projekte Erasmus+  v Talline (Estónsko); 
 Účasť 3 členiek SV OMEP na medzinárodnom školení cez projekt Erasmus+ 

v Prahe (ČR); 

 Účasť členiek SV OMEP na svetovej konferencii k 70. výročiu vzniku OMEP 

v Prahe (ČR). 
 

 

3. Deň materských škôl na Slovensku 
Materské školy si naplánovali výtvarné prehliadky, športové podujatia a pochody 

svojimi mestami a obcami ako formu propagácie Dňa materských škôl. Ich 

aktivity boli zaznamenané v regionálnej tlači, rozhlase a televízii. 

 
 

4.Významné  výzvy a aktivity v roku 2019 
V roku 2019 SV OMEP plánuje zorganizovať: 

- študijno-poznávací zájazd,  

- odbornú konferenciu,  

- konferenciu k 190. výročiu vzniku I. detskej opatrovne v Banskej Bystrici, 

- Deň materských škôl na Slovensku. 
V roku 2019 ďalej za kľúčové považujeme a SV OMEP bude participovať a snažiť 

sa o: 

– Vytváranie a pripomienkovanie koncepčných materiálov a legislatívnych 
návrhov, 

– Participovanie na národných projektoch, 

– Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri 
výskume v oblasti predprimárnej  edukácie,  

– Realizácia rôznych prieskumov zameraných na predprimárnu edukáciu, 

– Aktívne partnerstvo s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na 

výskumných úlohách ŠPÚ, MŠVV a Š SR.  
V Slovenskom výbore OMEP je registrovaných 450 členov a je zaregistrovaný ako 

združenie. Naše členky sa aktívne zapájajú do tvorby dôležitých strategických 

materiálov, ktoré sa týkajú predškolskej výchovy. V roku 2018 sa naše členky 
zapojili, participovali na: 

 príprave podkladov pre POP 2018/2019, 

 vecných podnetoch k Zákonu č. 317/2009 Z. z., 
 na medzinárodnom projekte Take me out, do ktorého sú zapojené krajiny 

– Anglicko, Dánsko, Estónsko a Slovensko.  



Naše členky sú v expertných skupinách na MŠVV a Š SR, Odbornej komisii 

pre predprimárne vzdelávanie pri ŠPÚ a tvoria dôležitý článok v procese 
schvaľovania a prijímania nových koncepcií a legislatívy. Predsedníčka SV OMEP 

je členkou Celoslovenskej sekcie  Predprimárneho vzdelávania (pri MŠVVaŠ SR). 

Najbližší Svetový kongres bude 22. – 26. 07. 2019 Panama City  a Európska 
konferencia bude v Portugalsku 16. – 19. 05. 2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. 
       predseda SV OMEP 


