
Regionálna  sekcia OMEP Banská Bystrica  a Brezno 

 

Správa o činnosti RS OMEP  Banská Bystrica a Brezno 

za rok  2008 

 

Regionálna sekcia OMEP pracovala podľa úloh vytýčených v pláne práce na tento rok. 

K 31.12.2008 má členská základňa 59 členov, z toho 5 členov je z iných regiónov (Ţilina, 

Prievidza).  

Výbor regionálnej sekcie pracoval v tomto zloţení: 

Dagmar Lapšanská – predseda 

Mgr. Jana Prekopová - podpredseda  

PaedDr. Jarmila Jakálová – tajomník 

Anna Kapustová – pokladník 

Viera Dočkalová – člen 

Katarína Potkányová – člen 

Plánované činnosti na rok 2008 sme všetky splnili. Naše aktivity boli bohaté, činorodé 

a boli zamerané na skvalitnenie edukačného procesu v materskej škole, na prípravu 

prijatia zákon a o výchove a vzdelávaní, na rozvoj spoločenského ţivota a druţobných 

stretnutí a prezentáciu činnosti OMEP k širokej verejnosti.  

 

1. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť v MŠ 

1.1. Členky sa zúčastňovali na odborno-metodických seminároch usporiadaných 

v spolupráci MsÚ, KŠÚ, MPC a VŠC Dukla Banská Bystrica 

1.2. Na európskej konferencii SV OMEP v Bratislave sa z nášho regiónu zúčastnilo 13 

členiek 

1.3. Konferencie s medzinárodnou účasťou SV OMEP v Prešove spojenou s výročnou 

členskou schôdzou sa zúčastnilo 15 členiek 

1.4. V Brezne sa členky zúčastnili Tvorivej dielne „Fašiangy, spolupráca s rodinou“ 

1.5. Všetky členky sa zúčastnili školenia k tvorbe školského vzdelávacieho programu 

 

2. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu 

1.1. Riaditeľky sa pravidelne mesačne stretávajú pri výmene skúseností z teoretickej aj 

praktickej oblasti. Spoločne s Mgr. Prekopovou riešia úlohy týkajúce sa zefektívnenia 

riadiacej práce v materskej škole 

3. Aktivity s deťmi a pre deti MŠ 

3.1. „Zimné hry“ - zapojili sa všetky materské školy  

3.2. Výstavy výtvarných a pracovných prác na tému „Naše európske mesto“ sa opäť 

zúčastnili všetky materské školy 



3.3. Výtvarnej súťaţe „Svet očami detí“ v Prešove, kde boli ocenené 2 deti z MŠ Cesta 

k nemocnici a 1 dieťa z MŠ Druţby 

3.4. Prehliadky detí v prednese poézie a prózy „Predškoláčik“ v Banskej Bystrici sa 

zúčastnilo 29 detí, a v Brezne „Malé Chalupkovo Brezno“ sa zúčastnilo 16 detí 

3.5. V Brezne sa uskutočnila prehliadka v speve detí 6. ročník „Brezniansky slávik“ 

a v Banskej Bystrici 9. ročník „Bystrický slávik“ 

3.6. Tradične deti vystupujú v júni v projekte „Deti mestu“ a „Deti deťom 

3.7. V Brezne sa uskutočnil 11. ročník Detskej športovej olympiády a v Banskej Bystrici 

13. ročník, kde sa zúčastnilo 150 detí 

3.8. 50 detí vystúpilo aj na športovom podujatí „Dni športu“ v Banskej Bystrici 

3.9. Uskutočnila sa aj prehliadka detských pódiových skladieb 

3.10. V októbri prebehla výtvarná súťaţ rodičia s deťmi „Rozšantená jeseň“ 

3.11. V decembri bola inštalovaná výstava prác detí s tematikou  „Vianoce“ v hale MsÚ 

 

4. Aktivity smerom k verejnosti 

4.1. rôzne kultúrne vystúpenia detí na námestí 

4.2. Prehliadky tvorivosti detí pri príleţitosti 20. výročia MŠ Karpatská, 20. výročia MŠ 

Tatranská, 20. výročie MŠ Buková, 30.výročie MŠ Tulská 

4.3. Detské športové olympiády 

4.4. Prehliadky detí v recitácii, v speve 

4.5. Výstavy prác detí 

4.6. Dni otvorených dverí MŠ 

 

5. Aktivity vnútri RS OMEP-u 

5.1. Uskutočnené členské schôdze podľa plánu práce 

5.2. Odborný seminár „Komunikačné technológie“ 

5.3. Slávnostná členská schôdza z príleţitosti 60. výročia OMEP – kultúrny program, 

ocenenie a odovzdanie pamätných listov  

5.4. Posedenie z príleţitosti „Dňa učiteľov“ v Banskej Bystrici 

5.5. Pripomienkovanie zákona o výchove a vzdelávaní 

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

v Bratislave, v Prešove 

5.7. Návšteva spoločenských akcií: „Ambróz“ v Banskej Bystrici, muzikálu „Prominenti“ 

V Bratislave 

5.8. Na európskej konferencii bola ocenená Dagmar Lapšanská, pri príleţitosti 15. výročia 

OMEP  v Prešove boli ocenené Dagmar Lapšanská, Jana Prekopová, Lucia Pašková, 

Katarína Potkányová, Libuša Rybářová a Jarmila Jakálová 

5.9.  V závere roka sa uskutočnila slávnostná členská schôdza „ Pri jedličke“ v Brezne 



 

 

 

V Banskej Bystrici, 28.11.2008                                Mgr. Jana Prekopová a Dagmar 

Lapšanská 


