
Správa o činnosti RS OMEP –Bratislava a okolie 
v roku 2008 

  

 
 

Svetová organizácia pre predškolskú výchovu OMEP – regionálna sekcia 
Bratislava a okolie plnil počas roka 2008 ciele, ktoré boli vytýčené v pláne 

činnosti na tento rok. 
  

V roku 2008 pracovala regionálne sekcia OMEP v Bratislave v zložení  
Predseda : Ing. Katarína Koledová, Bratislava 

Tajomník : Mgr. Simonetta Došeková, Malacky 
Hospodár : Anna Brániková, Bratislava 

Členky predsednictva: PhDr. Viera Hajduková, Mgr. Katarína Domastová, 
Gabriela Domeová 

 
Hlavnou náplňou činnosti regionálnej sekcie Bratislava a okolie bola 

príprava a realizácia Európskej konferencie OMEP .  

Európska konferencia pod názvom Výchova a vzdelávanie od útleho 
veku, šanca pre všetky 

deti sa konala pri príležitosti 60. výročia vzniku Svetovej organizácie pre 
predškolskú 

výchovu (OMEP) v dňoch 9.-12.4.2008 v Bratislave. 
Konferencia bola zameraná na prezentovanie rovnosti vo vzdelávaní, ktorá 

sa chápe ako 
rozsah, v akom môžu jednotlivci využívať vzdelanie z hľadiska príležitostí, 

prístupu, 
zaobchádzania a výsledkov. 

Na konferencii sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov zo 16 krajín Európy. 
 

Do prípravy konferencie boli zapojené všetky členky predsedníctva a tiež 
aj členky celej regionálnej sekcie. Na niekoľkých prípravných stretnutiach 

si rozdelili úlohy, ktoré s organizovaním konferencie súvisia. Prípravných 

stretnutí predsedníctva bolo pred prípravou konferencie 5, stretnutia 
všetkých členiek boli pred konferenciou 2.  

 
Počas prípravy a samotného priebehu konferencie prebiehali aj sprievodné 

aktivity regionálnej sekcie – bola to najmä príprava a zhotovovanie 
darčekov pre účastníkov , kde boli zapojené mnohé materské školy, 

oboznamovanie širokej verejnosti s aktivitami OMEP-u, účasť na výtvarnej 
prehliadke Dúhový kolotoč, ktorá tvorila sprievodnú aktivitu konferencie, 

prezentovanie celého regiónu prostredníctvom rôznych materiálov pre 
účastníkov konferencie, príprava návštev na jednotlivých materských 

školách počas konferencie a tým prezentácia predškolskej výchovy na 
Slovensku . 

 



Ďalšími aktivitami regionálnej sekcie bola výtvarná súťaž Príroda okolo 

nás, ktorú zorganizovala mestská časť Vrakuňa pre celú regionálnu sekciu 
a tým vytvorila priestor pre propagovanie práce regiónu aj smerom 

k verejnosti. 

 
Rozvíjanie zahraničných kontaktov prebiehalo najmä počas konferencie, 

avšak aj v mesiaci jún účasťou členky predsedníctva a členky regionálnej 
sekcie na konferencii v Grécku, ktorá bola súčasťou realizácie projektu 

Grundwig, na ktorom spolupracovali členovia OMEP-u z Českej republiky, 
Írska, Poľska, Grécka a Slovenskej republiky. 

 
Pred začatím nového školského roku (v júni ) v súvislosti so zmenami 

v legislatíve a programe pre predškolskú výchovu sa členky regionálnej 
sekcie stretli na seminári ku tejto tematike . Okrem odborného výkladu 

prebehla aj panelová diskusia na túto tému . Semináru sa zúčastnilo veľké 
množstvo členiek regionálnej sekcie ( 53 ). 

Predsedníctvo v mesiaci jún vypracovalo návrh na zmenu stanov OMEP-u, 
ktoré boli všetky zakomponované do návrhu , odsúhlaseného počas 

konferencie v Prešove. 

 
Všetky členky predsedníctva a mnohé ostatné členky sa zúčastnili na 

konferencii k 15. výročiu vzniku OMEP.u v Prešove v októbri pod názvom 
Súčastnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie. 

 
V mesiaci december sa členky regionálnej sekcie stretnú na záverečnom 

zasadnutí, kde okrem odbornej diskusie na tému Školský vzdelávací 
program získajú informácie o priebehu konferencie v Prešove a najmä 

o novom zložení predsedníctva a zmenami stanov. Zároveň budú 
oboznámené s plánom regiónu na nasledujúci rok.  

 
Vzhľadom na pomerne veľké množstvo aktivít sa nám v tomto roku 

nepodarilo zrealizovať plánovanú exkurziu do materských škôl v Českej 
republike v Prahe, ktorá bola naplánovaná na október. Uskutoční sa na 

začiatku budúceho roka, nakoľko záujem členiek je veľmi veľký 

a organizácia tejto 2-dňovej aktivity je už zrealizovaná. 
 

 
 

Bratislava, 1.12.2008                                                    Ing. Katarína 
Koledová 

                                                                                                 
predseda 


