
Zápisnica  

z členskej schôdze SV OMEP  
konanej 15. 10.2010  
v Nových Zámkoch 

 
Prítomní: členky SV OMEP podľa prezenčnej listiny  

 

Program:   

1. Privítanie, otvorenie. 

2. Prezentácia firiem   

3. Správa o činnosti za rok 2009 – 2010 

4. Správa o hospodárení za obdobie 2009 – 2010 

5. Informácie zo svetového kongresu zo Švédska 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

1.  

Prítomných členov SV OMEP na členskej schôdzi privítala a s programom 

oboznámila predsedníčka SV OMEP  PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

 

2.  

Prezentácia firiem poskytujúcich učebné a didaktické pomôcky pre materské 

školy – firma  Stiefel Eurocart s. r. o.,  vydavateľstva Pro Solutions, bola veľmi 

zaujímavá a podnetná. 

 

3.  

Správu o činnosti SV OMEP predniesla predsedníčka a s jej konkrétnymi bodmi 

sa môžu členky SV OMEP oboznámiť aj na webovej stránke: www.omep.sk 

 

4.  

Tento bod programu nebol splnený pre neprítomnosť hospodárky SV OMEP na 

členskej schôdzi. Spáva bude zverejnená na www.omep.sk a zaslaná všetkým 

predsedníčkam RS OMEP. 

 

5.  

http://www.omep.sk/
http://www.omep.sk/


Predsedníčka RS OMEP Bratislava a okolie  Ing. Koledová informovala o 

priebehu konania 26. -teho svetového kongresu vo švédskom Gőteborgu, ktorý 

sa konal v dňoch 11.-13. augusta 2010. Opäť bola zvolená do funkcie 

predsedníctva svetového výboru OMEP Ingrid Pramling Samuelson, pre Európu 

bola opäť zvolená do funkcie viceprezidentky prof. Milada Rabušicová. Na 

kongrese odznelo 350 príspevkov a z toho 185 príspevkov za trvalo udržateľný 

rozvoj. V súčasnosti svetový projekt   trvalo udržateľného rozvoja bude ďalej  

pokračovať. Informácie budú zverejnené na stránke www.omep.sk, kde budú 

uverejnené všetky pokyny a termíny, vyhodnotenie bude realizované na jar 

2011. Na budúci rok bude európska konferencia a zasadnutie na Cypre pod 

gesciou Grécka. V roku 2012 bude európska konferencia vo Waršave. V roku 

2011 bude svetový kongres v Honkongu a v roku 2012 v Brazílii. Tohtoročného 

kongresu sa zúčastnilo 44 krajín, veľkým úspechom pre SV OMEP bola účasť 

Slovenska, čo mnohí účastníci ocenili. Švédsko oboznámilo prítomných aj so 

svojím školským systémom. Deti môžu navštevovať MŠ od 6 mesiacov do 6 

rokov s rôznymi formami predškolskej výchovy, napr. poldenné MŠ t.j. 3 h. 

denne dopoludnia alebo popoludní, bežne bývajú na MD otcovia, poplatky sa 

vypočítavajú podľa príjmu rodičov rovnakým percentom. 

 

6. Rôzne  

Predsedníčka SV OMEP informovala: 

 k 31.12. 2009  bolo 716 členov  SV OMEP 

 k 5.10.2010   je  752 členov SV OMEP  

 Vznikla pri MŠ SR sekcia Predprimárneho vzdelávania, ktorej členkou je 

predsedníčka SV OMEP 

 Bol zrušený  študijno – poznávací zájazd do Olomouca pre nízky záujem 

členov SV OMEP 

 Funguje  už  anglická verzia webovej stránky: www.omep.sk 

 Anglický preklad Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – 

predprimárne vzdelávanie je zverejnený na anglickej verzii webovej 

stránky: www.omep.sk  

 15.-16.5.2010 sa uskutočnila v Prešove vedecko – odborná konferencia 

s medzinárodnou účasťou  pod názvom Percptuálno-motorické učenie sa 

http://www.omep.sk/


v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy. 

 Predsedníčka SV OMEP poďakovala všetkým členkám, ktoré sa zapojili do 

prieskumu prostredníctvom dotazníka, ktorého výsledky boli 

prezentované na konferencii v Prešove. 

 Do svetového projektu Trvalo udržateľného rozvoja sa zapojilo 17 

materských škôl zo Slovenska.  

 2.6.2010 v Bratislave bola národná vedecko – odborná konferencia 

s medzinárodnou účasťou  pod názvom Trvalo udržateľný rozvoj očami 

detí predškolského veku. 

 3.6.2010 RS OMEP Hlohovec zorganizovala výstavu pod názvom Rok 

v materskej škole vo výtvarných prácach detí materských škôl. Otvorenia 

výstavy sa zúčastnila predsedníčka  SV OMEP. 

 k uzávierke prihlasovania sa na konferenciu v Nových Zámkoch bolo 

prihlásených 151 účastníkov z toho 88 členov. V deň konferencie bolo 

prítomných 186 účastníkov. 

 RS OMEP Banská Bystrica a Brezno zrealizovali zbierku pre Haiti trpiace 

zemetrasením a vyzbierali 80 €, ktoré poslali  na účet OMEP Haiti cez 

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Banskej Bystrici.  

 Predsedníčka SV OMEP informovala prítomných o podpísanej zmluve 

o spolupráci, ktorá sa zaoberá exkurziami a študijnými pobytmi s MPC 

Bratislava  

 Predsedníčka SV OMEP upozornila na problém s platením členského 

a zápisného a poplatkov spojených s organizovaním konferencie. Kto 

platí poštovou poukážkou na účet SV OMEP, tak pri výpise z banky 

figuruje ako Slovenská pošta. Je potom veľmi náročné identifikovať 

platcov. Ideálne je zaplatiť prevodom z účtu na účet 

 Všetky informácie o SV OMEP ako oznamy, prihlášky, poplatky, zápisnice 

a oznamy aj z regionálnych sekcií sú na webovej stránke SV OMEP. 

Predsedníčka SV OMEP vyzvala prítomné členky, aby webovú stránku 

pravidelne sledovali. 

 Zastúpenie členov RS OMEP na členskej schôdzi podľa prezenčnej listiny: 

 RS OMEP Banská Bystrica a Brezno - 6 

 RS OMEP Bratislava a okolie – 13 



 RS OMEP Hlohovec – 4 

 RS OMEP – Košice – 1 

 RS OMEP Komárno – 12 

 RS OMEP Levice – 11 

 RS OMEP Nitra – 8 

 RS OMEP Nové Zámky – 35 

 RS OMEP Prešov – 4 

 RS OMEP Rimavská Sobota – 1 

Spolu: 95 členov SV OMEP prítomných na členskej schôdzi 

 

7. Záver 

Predsedníčka SV OMEP v závere členskej schôdze všetkým prítomným 

zaželala veľa zdravia, úspechov a príjemné ďalšie rokovanie. 

Poďakovala celému organizačnému výboru pod vedením  PaedDr. Márie 

Kondelčíkovej za pomoc pri organizovaní konferencie a členskej schôdze SV 

OMEP.  

Zapriala pani Mgr. Jadranke Földesovej k jej životnému jubileu. 

 

 

 

 

V Nových Zámkoch 15. 10. 2010   Zapísala Mgr. Jana Prekopová 


