
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

 z 3.11.2009 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Mgr. Jana Prekopová, Mgr. Jadranka Főldesová, Mgr. 

Alžbeta Pazderková, Klára Kisová, Helena Fekiačová 

Hostia: Irena Rošková 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola splnenia zadaných úloh 

3. Informácie o Svetovom projekte OMEP 
4. Informácie z RS OMEP 

5. Rôzne  
6. Záver 

 

K bodu 1. 
PaedDr. Monika Miňová, PhD. privítala prítomné a následne oboznámila 

s programom zasadnutia.  
 

K bodu 2. 
1. Zverejniť informácie o pripravovanej odborno-vedeckej konferencii 

z príležitosti osláv 180. výročia vzniku detskej opatrovne v banskej 
Bystrici pod názvom OD opatrovne k materskej škole na webovej stránke 

SV OMEP a v časopise Predškolská výchova. 
Termín: jún 2009 

Zodpovední: PhDr. Jarmila Sobotová, PaedDr. Monika Miňová, PhD. 
- úloha splnená, informácie boli zverejnené 

 
2. Zaktualizovať informácie z jednotlivých RS OMEP týkajúcich sa 

predsedníctva RS OMEP na obdobie 2008-2012, plánu činnosti RS OMEP 

na rok 2009 a správu o činnosti RS OMEP za rok 2008 na webovej 
stránke. 

Termín: do 15.7.2009 
- úloha splnená čiastočne 

 
3. Poslať plány činností jednotlivých RS OMEP na rok 2009 predsedníčke 

SV OMEP PaedDr. Monike Miňovej, PhD. Plány poslať aj PhDr. Jarmile 
Sobotovej kvôli zverejneniu na webovej stránke. 

Termín: 15.7.2009 
- úloha splnená čiastočne 

 
4. Zaktualizovať členskú základňu cez RS OMEP a poslať tajomníčke SV 

OMEP aktuálne zoznamy členiek SV OMEP v prehľadných tabuľkách. 
Termín: 15.7.2009 



- úloha splnená čiastočne 

 
5. Zasadnutie organizačného výboru konferencie. 

Termín: 23.9.2009 Banská Bystrica 

- úloha splnená 1.10.2009 
 

6. Zasadnutie predsedníctva SV OMEP. 
Termín: október – november 2009 

- úloha splnená 3.11.2009 
 

7. Informovať členky RS OMEP o pripravovanom študijno – poznávacom 
zájazde do Varšavy a pripravovanej konferencii v Banskej Bystrici. 

Termín: júl 2009 
- úloha splnená 

 
8. Do 15.7.2009 poslať na adresu: minova@unipo.sk príspevky, ktoré 

budú publikované z konferencie v Dudinciach. Informáciu sprostredkovať 
všetkým členkám SV OMEP, ktoré sa chcú podeliť so skúsenosťami pri 

tvorbe ŠKVP. 

Termín: do 15.7.2009 
- termín nebol dodržaný, zborník vydaný   

 
K bodu 3. 

Dr. Miňová informovala prítomne o Svetovom projekte OMEP, ktorý je 
zameraný na trvalo udržateľný rozvoj. Jeho obsahom je štrukturálny 

rozhovor s deťmi predškolského veku o logu trvalo udržateľného rozvoja. 
Projekt bol poslaný aj s prekladom všetkým RS. Jednotlivé RS odovzdali 

Dr. Miňovej zoznamy materských škôl, ktoré majú záujem sa zapojiť do 
projektu aj s emailovými adresami. So zapojenými školami bude 

elektronickou cestou komunikovať Dr. Miňová. 
 

K bodu 4.  
Prítomné predsedníčky a členky RS OMEP informovali o zrealizovaných aj 

pripravovaných aktivitách v rámci sekcií. Vyjadrili sa, že rok 2009 bol 

veľmi náročný a bohatý na rôzne podujatia.    
 

K bodu 5. 
PaedDr. Monika Miňová, PhD. informovala prítomné o: 

a) programe odborno-vedeckej konferencie Od detskej opatrovne 
k materskej škole, konanej 4.11.2009 v Banskej Bystrici pri príležitosti 

180. výročia vzniku detskej opatrovne na Slovensku.  
b) liste z Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorým bol SV OMEP 

vyzvaný na nominovanie 1 zástupcu do akreditačnej rady. Úlohou 
akreditačnej rady bude akreditovanie programov kontinuálneho 

vzdelávania. Do akreditačnej rady nominoval SV OMEP spolu so 
Spoločnosťou pre predškolskú výchovu  Mgr. Evu Mujkošovú.   

c) Európskom kongrese OMEP, ktorý sa bude konať v Anglicku v 
Menchestri 22.-25.4.2010.  

mailto:minova@unipo.sk


d) Svetovom kongrese OMEP, ktorý sa bude konať vo Švédsku 

v Götoborgu 9.-14.8.2010. V rámci svetového kongresu sa uskutoční 
vyhodnotenie svetového projektu OMEP.  

e) plánovanom študijno-poznávacom zájazde do Olomouca v termíne 21.-

23.4.2010.  
f) zborníkoch z  konferencie v Prešove a Dudinciach sú vydané a boli 

rozdané zástupcom jednotlivých RS OMEP, ktorí ich budú distribuovať 
účastníkom konferencií. Zborníky sú k dispozícií aj na predaj. 

g) revitalizácii webovej stránky www.omep.sk , ktorá bude spustená dňa 
13.11.2009.  

 
Po skúsenostiach pri organizovaní akcií SV OMEP, sa prítomne uzniesli na 

tom, že v budúcnosti pri organizovaní akcií ten, kto sa prihlási a nemôže 
sa zúčastniť, je povinný za seba nájsť náhradu. V opačnom prípade stráca 

nárok na vrátenie platby.  
 

K bodu 9. 
PaedDr. Monika Miňová, PhD.  poďakovala prítomným za účasť.  

 

Úlohy: 
1. Údaje za jednotlivé RS OMEP potrebné k uverejneniu na webovej 

stránke posielať vo wordovskom dokumente (typ písma Verdana) Dr. 
Miňovej. 

Termín: priebežne 
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

 
2. Zápisnice zo zasadnutia SV OMEP a termínované úlohy posielať 

predsedníčkam RS OMEP. 
Termín: priebežne 

Zodpovedná: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 
 

3. Poslať kontaktné údaje tajomníčok RS OMEP(email, telefón)  tajomníčke 
SV OMEP Mgr. Silvii Bošnovičovej na adresu ipelska10@netkosice.sk  

s cieľom v spolupráci s nimi zaktualizovať členskú základňu  SV OMEP. 

Termín: 15.11.2009 
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

 
4. Zrealizovať rozhovory s deťmi, ktoré sú súčasťou svetového projektu. 

Termín: do 14.12.2009 
Zodpovedné: prihlásené materské školy 

 
5. Zrealizovať vyhodnotenie jednotlivých získaných údajov z projektu. 

Termín: do 30.3.2010 
Zodpovedná: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

  
6 Zabezpečiť preklad správy zo Svetového projektu OMEP. 

Termín: podľa pokynov svetovej prezidentky OMEP 
Zodpovedné: PhDr. Jarmila Sobotová, Mgr. Miriam Čížová, Irena Rošková 

http://www.omep.sk/
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7. Zabezpečiť komunikáciu s garantom Národného projektu vzdelávania. 
Termín: priebežne 

Zodpovedná: PaedDr. Monika Miňová, PhD.  

 
8. Predsedníčke SV OMEP Dr. Miňovej zaslať správy o činností RS OMEP za 

rok 2009 a Plány činností na rok 2010. 
Termín: správu do 14.12.2009, plány činnosti do 30.1.2010 

Zodpovedné: predsedníčky  RS OMEP 
 

9. Napísať do Predškolskej výchovy o študijno – poznávacom zájazde do 
Varšavy a o zrealizovanej  odborno – vedeckej konferencii konanej 

4.11.2009 v Banskej Bystrici. 
Termín: do 17.11.2009 

Zodpovedná: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 
 

10. Urýchlene poslať plány činnosti RS OMEP za rok 2009. Po termíne už 
nebudú zverejnené na stránke SV OMEP. Je potrebné si skontrolovať svoje 

údaje za RS OMEP na webovej stránke. 

Termín: do 11.11.2009 
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

 
 

 
V Banskej Bystrici 3.11.2009   zapísala: Mgr. Silvia Bošnovičová 

     tajomník SV OMEP 


