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1. Významné konferencie a semináre 
A. Aktivity a činnosti podporujúce výchovu a vzdelávanie detí v 

materskej škole 
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP) a mesto 

Nové Zámky  zorganizovali 15. 11. 2019 v Nových Zámkoch celoslovenský 

odborný seminár z príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku s názvom 

Aktivity a činnosti podporujúce výchovu a vzdelávanie detí v materskej škole pod 
záštitou primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina.  

Cieľom odborného seminára bolo prezentovať niektoré stratégie podporujúce 

komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní  v podmienkach 
súčasnej materskej školy. 

Seminára sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí mali slávnostné a odborné príhovory, 

hlavné príspevky a viedli workshopy: 
Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky 

PhDr. Viera Hajdúková, PhD., MŠVVaŠ SR 

PaedDr. Ingrid Hrnčárová, OÚ Nitra  

JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, prednostka MsÚ Nové Zámky 
Mgr. Denisa Felixová, vedúca odboru sociálnych vecí a školstva 

Mgr. Mária Bogárová, odbor sociálnych vecí a školstva 

Mgr. Katarína Hozlárová, vedúca odboru kultúry 
Mgr. Miroslava Višňovská, PhD., Štátny pedagogický ústav 

PaedDr. Ilona Uváčková, Štátna školská inšpekcia  

PaedDr. Zdenka Farkasová, riaditeľka ŠIC Nitra 
Mgr. Magdaléna Šurániová, ŠIC Nitra 

Mgr. Anna Dluhošová, ŠIC Nitra 

Mgr. Janka Kniebűglová, ŠIC Nitra 

PhDr. Kvetoslava Mikulová, ŠIC Nitra 
PaedDr. Eva Pupíková, Metodicko-pedagogické centrum Nitra 

Mgr. Adriana Makuchová, Spoločnosť pre predškolskú výchovu 

PaedDr. Monika Miňová, PhD., Slovenský výbor Svetovej organizácie pre 
predškolskú výchovu 



Po odborných príhovoroch nasledovali hlavné príspevky a s každým odborníkom 

bola realizovaná moderovaná diskusia. 
Pedagogické uchopenie tvorivej dramatiky v podmienkach materskej 

školy 

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD. 
Diagnostikovanie grafomotorických zručností detí predškolského veku 

PaedDr. Gabriela Droppová, PhD. 

„Sociálno-emocionálny rozvoj detí v materských školách - Druhý krok" 

PaedDr. Žaneta Gužíková 
Vzdelávanie detí v environmentálnej oblasti  

Bc. Jozef Verbovský  

ZELENINKOVÉ Šialenstvo -  prevencia detskej obezity 
Bc. Jarka Kreškóciová 

Po odborných príhovoroch a hlavných príspevkoch bol zrealizovaný Krst odbornej 

publikácie pod názvom Ako naučiť deti jesť zeleninu od Bc. Jarky 
Kreškóciovej. V rámci seminára boli pre účastníkov pripravené sprievodné 

aktivity vystavujúcich firiem a vydavateľstiev.  

Po krste sa účastníci celoslovenského odborného seminára presunuli do 

materských škôl, kde boli realizované jednotlivé workshopy.  
Materská škola, Šoltésovej 12, Nové Zámky  

Vieme diagnostikovať grafomotorické zručnosti detí?  

PaedDr. Gabriela Droppová, PhD.  
 

Materská škola, Bitúnková 6, Nové Zámky  

Progresivita správania sa u dieťaťa  
PaedDr. Žaneta Gužíková  

 

Materská škola – Óvoda, Pavla Blahu 23, Nové Zámky  

Ako učiť deti k rozhodovaniu, správaniu a konaniu cez metódy, techniky a 
prostriedky tvorivej dramatiky  

doc. PaedDr. Dana Kollárová, PhD.  

 
Materská škola, Ďorocká 4, Nové Zámky  

Vzdelávanie detí v environmentálnej oblasti   

Bc. Jozef Verbovský   

 
Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky  

Ako naučiť jesť deti zeleninu  

Bc. Jarka Kreškóciová 

 
Záver celoslovenského odborného seminára bol realizovaný v každej materskej 

škole pod vedením riaditeliek a lektorov.  

 
 

 

B. Hlava, ramená, kolená, palce alebo celostný rozvoj dieťaťa (nielen) v 

materskej škole 
SV OMEP participoval na organizovaní III. odbornej medzinárodnej konferencii s 

vydavateľstvom Infra Slovakia pod názvom HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE 

alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (NIELEN)V MATERSKEJ ŠKOLE, ktorá sa 
uskutočnila  27. 05. 2019  Žilina. 

 



C. Človek a príroda, človek a zdravie v prostredí materskej školy 

SV OMEP participoval na organizovaní konferencie s vydavateľstvom Pro 

Solutions, s. r. o. v Novom Smokovci 30. – 31. 10. 2019 pod názvom Človek a 

príroda, človek a zdravie v prostredí materskej školy. 

 

D. Odkaz prvej detskej opatrovne pre  súčasné materské školy 

SV OMEP participoval na organizovaní odbornej konferencii s SPV, MŠVVaŠ SR 

a mestom Banská Bystrica - 6. 11. 2019  k 190. výročiu vzniku I. detskej 
opatrovne v Banskej Bystrici pod názvom Odkaz prvej detskej opatrovne pre  

súčasné materské školy. 
 

E. Dieťa v súčasnom svete 

RS OMEP Košice  v spolupráci so SMŠ Vilôčka zorganizovali  4. 10. 2019 odbornú 

konferenciu pod názvom Dieťa v súčasnom svete, prvýkrát aj pre rodičovskú 
verejnosť. 

 

 

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: Pedagogické 

diagnostikovanie, Pohybové aktivity, Zeleninkové šialenstvo a Prosociálna 

výchova v materskej škole (Prešov); Mediálna výchova v materskej 

škole (Banská Bystrica); Tvorba didaktických centier, Veľká noc 

u Vodníčka, Slniečko nás láka von, Od adventu do Vianoc, Lienka a jej 

kamaráti  (Nové Zámky); Vývin reči detí predškolského veku a jeho 

odchýlky, Zeleninkové šialenstvo, (Košice); Technika hrou v praxi 

(Hlohovec),  
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. Účasť členiek SV 
OMEP na medzinárodnom seminári Pohyb – dítě 2019 v Prahe. 

 

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); Moja materská škola 

(Košice);Zázračný ateliér (Hlohovec); 



 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 (všetky RS OMEP); 

Lampášikový sprievod a Vianočné koledy (Hlohovec); 

 „Získaj svoj prvý detský vodičák“ – Banská Bystrica; 

 Zapojenie sa do projektu prevencie detskej obezity „Zeleninkové šialenstvo“ – 
Bratislava, Nové Zámky, Košice, Prešov, 

 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);  

 kontinuálne vzdelávanie členiek SV OMEP cez ponúkané vzdelávania MPC 

a iných organizácií; 
 stretnutia s cvičnými učiteľkami (Prešov); 

 účasť členiek SV OMEP na celoslovenskom seminári k Dňu materských škôl na 

Slovensku v Nových Zámkoch; 
 účasť členiek SV OMEP na odbornej konferencii v Košiciach; 

 účasť členiek SV OMEP na odbornej konferencii k 190. výročiu založenia I. 

detskej opatrovne v Banskej Bystrici;  

 účasť členiek SV OMEP na konferencii Spoločnosti pre predškolskú výchovu 
v Partizánskom a v Prešove;  

 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 celoslovenského odborného seminára – Nové Zámky  
 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 sa do projektu zdravá výživa – projekt pod záštitou Jamieho Oliviera 
(Bratislava, Nové Zámky);  

 Účasť 1 členky SV OMEP na medzinárodnom školení cez projekt Erasmus+ 

v Slovinsku; 
 

 

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. Zapojili 

sa do výtvarnej súťaži a vymýšľania básní k DMŠ. Ich aktivity boli zaznamenané 

v regionálnej tlači, rozhlase a televízii a v pripravovanom zborník k 5. výročiu 
vzniku Dňa materských škôl na Slovensku. 

 

 

4.Významné  výzvy a aktivity v roku 2020 
V roku 2020 SV OMEP plánuje zorganizovať: 

- študijno-poznávací zájazd,  

- odbornú konferenciu,  
- Deň materských škôl na Slovensku. 

V roku 2020 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 2019 sa naše členky 
zapojili, participovali na: 

 príprave podkladov pre POP 2019/2020, 

 pripomienkovaní  a podali vecné podnety k Vyhláške Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vzdelávaní v profesijnom 

rozvoji, 

 stretnutí na MŠVVaŠ SR k NÁVRHU NARIADENIA VLÁDY SR, ktorým sa 
ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického 

zamestnanca, 

 stretnutí na MŠVVaŠ SR ku ŠVP pre deti so zdravotným znevýhodnením 

(SV OMEP zastupovala predsedníčka SPV),  
 stretnutí na MŠVVaŠ SR s predsedníčkou SPV a predsedníčkou Rady pre 

rozvoj materských škôl,  

 na medzinárodnom projekte Take me out, do ktorého sú zapojené krajiny 
– Česká republika, 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 Európsky meeting bude 12. 7. 2020 v Aténach (Grécko) a 72. svetový 

kongres OMEP bude 13. – 17. 7. 2020 v Aténach (Grécko). 
 

 

 
 

 

 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. 
       predseda SV OMEP 


