
 

 

  

 

 



 

Celoslovenská odborná konferencia s názvom 

„ODKAZ PRVEJ DETSKEJ OPATROVNE PRE SÚČASNÉ MATERSKÉ ŠKOLY.“ 

6. 11. 2019 

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica 

Cieľ a odborné zameranie konferencie: Cieľom konferencie je poukázať na význam 1. detskej 

opatrovne v ďalšom vývoji materských škôl na Slovensku, ako aj na jej vplyv a súvislosti s ďalším 

smerovaním predprimárneho vzdelávania u nás. Jej zámerom je tiež poukázať na význam, poslanie 

a opodstatnenosť materskej školy v živote každého dieťaťa s osobitným akcentom aj na deti 

s odlišnosťami. Konferencia má zároveň ambíciu prizvať na odbornú diskusiu všetky významné 

subjekty, ktoré participujú na skvalitňovaní predprimárneho vzdelávania na Slovensku. 

 

Rámcový program konferencie 

8,00   Registrácia účastníkov 

9,00   Slávnostné otvorenie konferencie a príhovor hostí 

9,15   Kultúrny program 

9,30   Hlavné referáty 

 

PaedDr. Daša Vetráková - Mgr. Michaela Vargová, PhD.  

MŠ Lazovná, Banská Bystrica, MŠ Profesora Sáru, Banská Bystrica  

Názov: Materská škola v zrkadle času 

Abstrakt: Príspevok sa bude venovať progresu obsahu a organizácii výchovy a vzdelávania                            

od vzniku prvej detskej opatrovne až po súčasnosť v materskej škole. Autorky budú vychádzať                        

z dostupných informačných zdrojov a archívnych dokumentov. V závere predstavia poslanie 

a profiláciu súčasnej Materskej školy  Lazovná 32 a jej zámer v súlade s cieľmi Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorým je naďalej 

spoznávať, rozvíjať, uchovávať a odovzdávať naše kultúrne dedičstvo. 

 

PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. 

Mesto Banská Bystrica 
Názov: Prvá detská opatrovňa na území Slovenska v minulosti. 

Abstrakt: Prednáška bude venovaná charakteristike spoločenskej situácie v slobodnom kráľovskom 

meste Banská Bystrica v roku 1829 v období zriadenia detskej opatrovne v meste. Osobitný zreteľ 

bude sústredený na osobnosť Mikuláša Zmeškala ako mecéna tejto inštitúcie pri jej založení a na 

ozrejmenie jeho vzťahu k samotnému mestu. Prednáška priblíži prvú budovu detskej opatrovne         

na Hornej Striebornej ulici z hľadiska jej výberu na tieto účely a jej situovania v rámci mesta 

z topografického hľadiska. Bude sa venovať aj novej budove prvej detskej opatrovne na Lazovnej 

ulici z roku 1898. 

prof. PhDr.  Bronislava Kasáčová, CSc. 

Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 

Názov: Detská opatrovňa v Banskej Bystrici ako živý odkaz pre predškolskú pedagogiku.  

Abstrakt: Príspevok bude na základe stručných historických súvislostí venovať pozornosť tomu, ako 

detská opatrovňa v Banskej Bystrici podnietila pedagogické myslenie a iniciovala rozvoj 

pedagogickej vedy na Slovensku. Analyzuje počiatky moderného myslenia o výchove malých detí 

a spoločenské dôvody vzniku inštitúcií predškolskej výchovy. 

 



 

Venuje pozornosť príprave opatrovateliek a neskôr učiteliek v materských školách, stručne porovná 

prístupy Brunschwickovej a Jána Svobodu s odkazmi Pestalozziho a Roberta Owena. 

Vyzdvihne prínos historika pedagogiky Jána Mikleša, ktorý ako prvý použil historicko-pedagogický 

vedecký prístup ku skúmaniu odkazu prvej detskej opatrovne v Banskej Bystrici so zmienkami 

o ďalších pedagógov, ktorí venovali pozornosť tejto inštitúcii. 

Predstaví a pripomenie genézu cesty predškolskej pedagogiky na akademickú pôdu. 

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.  

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Ružomberok 

Názov: Pohľad do zrkadla minulosti, súčasnosti a budúcnosti vo vzťahu k dieťaťu s odlišnosťou 

v materskej škole.  

Abstrakt: V rámci interaktívnej prednášky autorka popíše, aká bola a je starostlivosť o dieťa 

s odlišnosťou v podmienkach materskej školy, tzn. ako to bolo v minulosti, ako je to v súčasnosti 

a bude sa zamýšľať nad budúcnosťou spoločného vzdelávania detí bez toho, aby sa poukazovalo na 

odlišnosť ako takú. Upozorní na nevyhnutnú potrebu naplnenia základných podmienok všetkých 

zúčastnených, ktorí majú byť nielen súčasťou vzdelávania dieťaťa s odlišnosťou, ale majú byť tými, 

ktorí formujú a podporujú otvorené a ústretové vzdelávanie  od raného veku. Prostredníctvom 

symbolického zrkadla predstaví možnosti a limity v reálnej podobe, ktoré prináša spoločné 

vzdelávanie a prihliadne na šance a riziká prostredia materských škôl v prospech prijatia dieťaťa 

s odlišnosťou. 

 

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava   

Názov: Nové výzvy pre materské školy. 

Abstrakt: Referát sa koncentruje na priblíženie najaktuálnejších výziev, ktoré čakajú materské školy 

najmä v kontexte plánovaného ustanovenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej 

škole pre všetky deti po dovŕšení 5-teho roku veku a to bez ohľadu na rodinné prostredie, z ktorého 

pochádzajú. Autorka v ňom priblíži aj tendencie Európskej únie a OECD v oblasti vzdelávania 

a starostlivosti od ranného veku. 

12,00   Obed 

13,00   Prehliadka MŠ Lazovná 32, Banská Bystrica  

14,00   Workshopy 

 

   Lektor: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Pedagogická fakulta KU Ružomberok, katedra    
pedagogiky a špeciálnej pedagogiky 
Názov: S KAŽDÝM DIEŤAŤOM SA RÁTA, POĎME SA SPOLOČNE NAUČIŤ AKO NA TO. 
Abstrakt: Cez interaktívne konanie a jednoduché hry si účastník rozšíri a doplní kompetencie ako 
pripraviť skupinu detí na vnímanie seba samého, na vnímanie, čo je odlišnosť a čo odlišnosťou nie je 
a v neposlednom rade na prijatie dieťaťa s odlišnosťou od raného veku. Budú prezentované 
jednoduché hry ako súčasť zážitkového vzdelávania, ktoré boli experimentálne overené v triedach 
detí raného predškolského veku. 

  Miesto realizácie workshopu: Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica 
 
  Lektor: Mgr. Ivana Mináriková, Jaroslava Dobrotová, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica 
  Názov: MALÝ PERMONÍK 
  Abstrakt: V úvode workshopu bude predstavená ponuka edukačných programov Stredoslovenského    

múzea určených pre materské školy. Nasledujúca časť bude zameraná na prehliadku Zelenej siene 
a baníckych artefaktov, ktoré tvoria významnú časť histórie mesta.  

 



 
   V rámci vlastnej aktivity pod názvom Malý permoník, si každý účastník vyhotoví baníckeho škriatka. 
   Miesto realizácie workshopu: Stredoslovenské múzeum, Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská      

Bystrica 
 
   Lektor: Mgr. Mária Lásková, Mgr. Jozefa Pevčíková, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 
   Názov: BÁBKA AKO PROSTRIEDOK POZNANIA 
   Abstrakt: V prvej časti workshopu sa bude realizovať prehliadka všetkých troch expozícií LHM 

v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9 v Banskej Bystrici: Múzeum – domov múz, Bábkarský 
   salón, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku aj s demonštráciou aktivít pre deti predškolského 

veku v týchto expozíciách a v druhej časti sa bude realizovať aktivita Bábka ako prostriedok  
poznania, ktorá bude pozostávať z nasledovných súčastí: 

  1. Gašparko vás víta poslúži ako úvodná zoznamovacia aktivita na prekonanie prvotných bariér 
a bližšie oboznámenie sa s marionetou Gašparka.  

  2. Z rozprávky do rozprávky – prostredníctvom tejto aktivity pôjde o bližšie oboznámenie sa                       
s možnosťami využitia múzejnej expozície s názvom Bábkarský salón v edukácii detí predškolského 
veku.  

   3. My sme malí divadelníci – táto aktivita bude už priamo využívať podnetný priestor expozície 
Bábkarského salóna a jej súčasťou budú ukážky známych rozprávok hrané s bábkami                                  
a s maňuškami.   

  Miesto realizácie workshopu: Literárne a hudobné múzeum, budova Štátnej vedeckej knižnice,   
Lazovná 9, Banská Bystrica 

 
Lektor: Marek Novotňák, Terra Cotta Gallery, Banská Bystrica 
Názov: DOBRODRUŽSTVO S HLINOU  
Abstrakt: Lektor ponúkne účastníkom workshopu prostredníctvom konkrétnych techník a metód 
práce s hlinou zaujímavý vhľad do nového výtvarného dobrodružstva, ktoré využíva nevšedné 
nápady a netradičné postupy. Zdôrazní opodstatnenosť a význam práce s hlinou u detí 
v predškolskom veku pri rozvíjaní ich fantázie, jemnej motoriky, schopnosti koncentrácie,  či jeho 
pôsobenia pri odbúravaní napätia a stresu. Pridanou hodnotou pre účastníkov bude tvorivá 
a samostatná práca s hlinou.   
Miesto realizácie workshopu: Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica 
 

16,00   Záver konferencie 

 

Moderuje: PaedDr. Eva Šávoltová, riaditeľka Materskej školy, 29. augusta 14, Banská Bystrica 

 

Organizačný výbor konferencie:  

Mgr. Anna Martišovičová, MsÚ, Školský úrad, Banská Bystrica 

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD., MsÚ, Školský úrad, Banská Bystrica 

Bc. Ivona Benedeková, MsÚ, Školský úrad, Banská Bystrica 

Mgr. Lucia Pašková, Okresný úrad, Odbor školstva, Banská Bystrica 

Dagmar Lapšanská, predsedníčka OMEP pre región Banská Bystrica 

Alžbeta Vránska, predsedníčka SPV pre región Banská Bystrica 

PaedDr. Dáša Vetráková, riaditeľka Materskej školy, Lazovná 32, Banská Bystrica 

Milada Ursínyová, riaditeľka Materskej školy, Sásovská cesta 21, Banská Bystrica 

 

 

 



 

Konferenciu podporili: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.banskabystrica.sk 

 


