
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

 zo 4.3.2010 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Mgr. Miriam Čížová, Mgr. Jadranka Főldesová, Mgr. Monika 

Imrichová, Helena Fekiačová, Klára Kisová, Miriam Mojžišová 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh 
3. Návrh účtovne uzávierky za rok 2009 

4. Správa o činnosti za rok 2009 

5. Návrh a schválenie plánu práce SV OMEP na rok 2010 

6. Návrh a schválenie rozpočtu SV OMEP na rok 2010 
7. Organizácia a príprava konferencie a študijno-poznávacieho zájazdu 

8. Rôzne  

9. Záver 
 

K bodu 1. 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. privítala prítomné a následne oboznámila 
s programom zasadnutia.  

Dr. Miňová navrhla zmenu v programe: vynechanie bodu 3 z dôvodu PN p. 

hospodárky Mgr. Imrichovej, čo bolo prítomnými jednohlasne odsúhlasené. 

 
K bodu 2. 

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

posielať vo wordovskom dokumente v písme Verdana Dr. Miňovej. 
Termín: priebežne 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

- úloha sa plní priebežne  

 
2. Zápisnice zo zasadnutia SV OMEP a termínované úlohy posielať predsedníčkam 

RS OMEP. 

Termín: priebežne 
Zodpovedná: PaedDr. Monika Miňová, PhD. 

- úloha splnená a bude sa plniť priebežne 

 
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 

- úloha nesplnená 

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

Termín: do 14.12.2009 

Zodpovedné: prihlásené materské školy 
- úloha splnená 

 

5. Zrealizovať vyhodnotenie jednotlivých získaných údajov z projektu. 

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

- úloha v procese realizácie 

mailto:ipelska10@netkosice.sk


  

6. Zabezpečiť preklad správy zo Svetového projektu OMEP. 

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

- úloha v procese realizácie 

 
7. Zabezpečiť komunikáciu s garantom Národného projektu vzdelávania. 

Termín: priebežne 

Zodpovedná: PaedDr. Monika Miňová, PhD.  

- úloha sa plní priebežne 
 

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 

- úloha splnená čiastočne 
 

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. 

- úloha splnená čiastočne 
 

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 

- úloha splnená čiastočne 
 

K bodu 3. 

Z dôvodu PN hospodárky SV OMEP Mgr. Moniky Imrichovej bol tento bod 
vynechaný. 

 

K bodu 4.  

Dr. Miňová prítomné informovala o správe o činnosti SV OMEP za rok 2009. 
Správa o činnosti bude zverejnená na webovej stránke www.omep.sk, bola 

zaslaná  na MŠ SR a do svetovej organizácie OMEP. 

Správa o činnosti SV OMEP bola prítomnými jednohlasne odsúhlasená. 
 

K bodu 5. 

Dr. Miňová predložila prítomným Plán činnosti SV OMEP na rok 2010 v tomto 
znení:   
 Zasadnutie predsedníctva SV OMEP – 4x do roka 

 Aktualizácia webovej stránky – podľa potreby 

 Účasť na Európskej konferencii v Anglicku – 21.–24.4. 2010 

 Príprava a organizácia odborno – vedeckej konferencie 14.-15.5.2010 v Prešove pod názvom 

Perceptuálno – motorické učenie v predprimárnej edukácii v kontexte kurikulárnej 

reformy 

http://www.omep.sk/


 Príprava a organizácia národnej konferencie dňa 2.6.2010 v Bratislave pod názvom Trvalo 

udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku (vyhodnotenie výsledkov na národnej 

úrovni zapojenia sa do svetového projektu) 

 Študijno – poznávací zájazd do Českej republiky  - 20.-22.4.2010 Olomouc 

 Účasť na svetovom kongrese v Göteborgu (Švédsko) – 11.-13.8.2010 

 Príprava a organizácia konferencie spojenej  s členskou schôdzou SV OMEP – október 2010 

 Aktívna spolupráca s riešiteľským tímom, ktorý spolupracuje na výskumných úlohách ŠPÚ, MŠ 

SR  

 Participovanie na Národnom projekte Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských 

škôl ako súčasť reformy vzdelávania 

 Zabezpečenie spolupráce s vysokými školami a ďalšími inštitúciami pri výskume v oblasti 

predprimárnej  edukácie 

 Prieskumné aktivity súvisiace s obsahovou reformou – dotazník so zameraním na perceptuálno 

– motorickú oblasť v edukácii materských škôl 

 Aktívna účasť v celoslovenskej sekcii Predprimárneho vzdelávania (predsedníčka SV OMEP) 

 Nadviazanie  spolupráce s európskymi výbormi OMEP 

 

Plán činnosti SV OMEP bol prítomnými jednomyseľne schválený. 
Plán činnosti SV OMEP bude zverejnený na webovej stránke www.omep.sk . 

 

K bodu 6. 

Návrh na schválenie rozpočtu SV OMEP na rok 2010: 
- cestovné náklady na zasadnutie predsedníctva SV OMEP 

- cestovné náklady pre užší výbor SV OMEP spojené s vykonávaním ich 

funkcie 
- občerstvenie na zasadnutie predsedníctva SV OMEP 

- študijno-poznávací zájazd – autobus (cesta na území Slovenska) 

Návrh rozpočtu na plánované aktivity SV OMEP na rok 2010 bol prítomnými 
jednohlasne schválený. 

 

K bodu 7. 

Prítomné prejednali organizáciu a prípravu nasledujúcich konferencií a študijno-
poznávacieho zájazdu, organizovaných SV OMEP: 

 V termíne 14.5.-15.5.2010: odborno-vedecká konferencia v Prešove pod 

názvom Preceptuálno - motorické učenie v predprimárnej edukácii 
v kontexte kurikulárnej reformy. 

- Prítomné odsúhlasili vložné na konferenciu vo výške: 12,00 € pre člena SV 

OMEP a 17,00 € pre nečlena SV OMEP. V cene vložného je zahrnutá 
organizácia konferencie a zborník. 

 V termíne 2.6.2010: národná odborno – vedecká konferencia v Bratislave pod 

názvom Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku, 

súčasťou ktorej bude aj vyhodnotenie výsledkov zapojenia sa do svetového 
projektu na národnej úrovni. Súčasťou konferencie bude prezentácia 

materských škôl, ktoré sa zapojili do svetového projektu OMEP zameraného na 

trvalo udržateľný rozvoj. 
- Prítomné odsúhlasili vložné na konferenciu vo výške: 7,00 € pre člena SV 

OMEP a 12,00 € pre nečlena SV OMEP. V cene vložného je zahrnutá 

organizácia konferencie a zborník. 
 V termíne 20.4.-22.4.2010: študijno-poznávací zájazd do Českej republiky – 

Olomouc. 

http://www.omep.sk/


- Prítomné odsúhlasili poplatok vo výške 50,00 € na účastníka. Vo výške 

poplatku je zahrnuté poistenie, ubytovanie, strava, návšteva výstavy  

Flóra Olomouc, doprava (na území Českej republiky). 
 

K bodu 8. 

- Dr. Miňová informovala prítomné, o možnosti zriadenia aplikácie na webovej 
stránke SV OMEP, ktorá by slúžila na prihlasovanie záujemcov o účasť na 

podujatia organizované SV OMEP.  

   Zriadenie tejto aplikácie prítomné jednohlasne odsúhlasili.  

 
- Prítomné členky predsedníctva informovali o akciách z jednotlivých 

regionálnych sekcií, o svojich plánoch práce, ktoré sú uverejnené na webovej 

stránke www.omep.sk . 
 

- Materské školy zapojené do svetového projektu, ak sa zúčastnia národnej 

konferencie, nebudú platiť vložné. 
Tento návrh bol jednohlasne odsúhlasený. 

 

K bodu 9. 

PaedDr. Monika Miňová, PhD.  poďakovala prítomným za účasť.  
 

 

Úlohy: 
1. Poslať predsedníčke SV OMEP Dr. Miňovej kontakty na predsedníctvo 

regionálnych sekcií, z dôvodu ich uverejnenia na webovej stránke. 

Termín: 12.3.2010 
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

 

2. Prihlášky za jednotlivé regionálne sekcie na študijno-poznávací zájazd do 

Olomouca, konaného v termíne 20.4.-22.4.2010, poslať predsedníčke SV 
OMEP Dr. Miňovej. 

Termín: 19.3.2010 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 
 

3. Plány činnosti RS OMEP  na rok 2010 poslať predsedníčke SV OMEP. 

Termín:  30.3.2010 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 
 

4. Zaslať v elektronickej podobe zborníky z konferencií, ktoré sa uskutočnili     

v jednotlivých RS OMEP predsedníčke SV OMEP, aby mohli byť zverejnené na  
webovej stránke.  

Termín: 30.3.2010 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 
 

5. Anglický preklad správ o činnosti za rok 2009 a plány činnosti na rok 2010   

poslať  v elektronickej podobe predsedníčke SV OMEP. 

Termín:  30.3.2010 
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

 

6. Vyzbierať a poslať na účet členské za rok 2010. Za jednotlivé RS OMEP   
doručiť hospodárke SV OMEP zoznam platiacich členov. 

Termín:  30.4.2010 

Zodpovedné: predsedníčky a hospodárky RS OMEP 
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7. V rámci jednotlivých regionálnych sekcií zorganizovať finančnú zbierku pre 

obete postihnuté ničivým zemetrasením v Chile. Vyzberané finančné 

prostriedky odovzdať na najbližšom zasadnutí SV OMEP. 
Termín: 13.5.2010 

Zodpovedné: členky predsedníctva SV OMEP a predsedníčky RS OMEP 

 
8. Členky predsedníctva SV OMEP sa na konferenciu v Prešove, konanú v termíne 

14.5.-15.5.2010, prihlásia cez webovú aplikáciu na stránke www.omep.sk , ale 

aj predsedníčke SV OMEP Dr. Miňovej.  

Zodpovedné: členky predsedníctva SV OMEP 
 

 

 
 

 

 
 

V Banskej Bystrici 4.3.2010   zapísala: Mgr. Silvia Bošnovičová 

     tajomník SV OMEP 
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