
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

13.9.2012 

Žilina 
 

 

 

Prítomní : PaedDr. Monika Miňová, PhD.,  Dagmar Lapšanská, Mgr. Jana 

Prekopová 

 

Neprítomní: PhDr. Jarmila Sobotová, Mgr. Silvia Bošnovičová, Mgr. 

Miriam Čížová, Mgr. Jadranka Földesová, Mgr. Alžbeta Pazderková, Mgr. 

Katarína Domastová, Gabriela Dömeová, Ing. Katarína Koledová, 

Berčíková 

 

Hostia: PhDr. Tatiana Faglicová, PaedDr. Ingrid Valovičová, Mgr. Daniela 

Pavlendová 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia 

predsedníctva  SV OMEP dňa 23.03.2012) 

3. Diskusia k návrhu na zmenu stanov SV OMEP 

4. Informácie o organizácii  a priebehu konferencie v Žiline 

5. Informácie o organizácii  a priebehu konferencie v Hlohovci 

6. Záver 

 

 

K bodu 1 

 

Zasadnutie otvorila PaedDr. Monika Miňová, PhD.,  ktorá s poľutovaním 

konštatovala, že na zasadnutie prišli len 3 členky predsedníctva. 

Poďakovala PaedDr. Tatiane Faglicovej za poskytnutie priestorov na 

rokovanie predsedníctva SV OMEP a aktívnu pomoc pri organizácii 

konferencie v Žiline.   

 

K bodu 2 

 

Predsedníčka SV OMEP informovala o kontrole úloh: 

1. Poslať predsedníčke SV OMEP návrhy na doplnenie alebo zmenu stanov.  

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP  



Termín:31. 05. 2012  

Návrhy na doplnenie alebo zmenu stanov poslali RS OMEP Hlohovec, 

Bratislava a Trnava. 

 

2. Poslať emailovou poštou predsedníčke SV OMEP správy o činnosti za 

rok 2011 a plány činnosti na rok 2012 v slovenskom a anglickom jazyku.  

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP  

Termín: 15.05.2012  

Úloha splnená čiastočne. Chýba správa a plán činnosti v SJ aj v AJ od RS 

OMEP Košice a v anglickom jazyku chýba správa a plán činnosti RS OMEP 

Komárno. 

 

3. Členské príspevky za rok 2012 uhradiť na číslo účtu SV OMEP 

a zoznamy platiacich členov za RS OMEP poslať predsedníčke SV OMEP na 

adresu: monika.minova@gmail.com. 

Zodpovedné: hospodárky a predsedníčky RS OMEP  

Termín: 15.05.2012 

Úloha splnená čiastočne. 

Do pokladne: 

RS Rimavská Sobota aj zoznam členov 

RS Prešov aj zoznam členov 

 

Na účet: 

23.2. RS Banská Bystrica aj zoznam členov 

5.4. RS Hlohovec 

30.4. RS Žilina 

30.4. RS Nové Zámky 

25.5. Vklad s poplatkom ???? 

28.6. RS Trnava aj zoznam členov 

28.6. RS Komárno 

7.8. RS Bratislava aj zoznam členov 

 

 

4. Do účtovníctva doplniť chýbajúce podklady. 

Zodpovedná: predsedníčka SV OMEP 

Termín: 15.05.2012 

Úloha splnená. 

 

5. Na realizáciu konferencie k vyhodnoteniu svetového projektu ESD sa 

podujala novovzniknutá RS OMEP Žilina. 

 



6. Na zrealizovanie účtovnej uzávierky za rok 2012 musí predsedníčka 

predložiť revíznej komisii podklady, nakoľko revízna komisia nemá 

dostatok možností vycestovať do Prešova a vykonať účtovnú uzávierku. D. 

Lapšanská a Mgr. Prekopová konštatovali, že za predchádzajúce roky 

uzávierky vykonali, doklady skontrolovali, tak je potrebné predložiť len 

doklady za tento rok. Odporúčali, aby PaedDr. Miňová pripravila podklady.      

Termín: do 5.10.2012  

  

K bodu 3 

 

D. Lapšanská sa vyjadrila, že o návrhoch na zmeny sme diskutovali na 

zasadnutí v B. Bystrici, ale aj na základe podnetov aj iných RS 

navrhujeme upraviť č. 11 ohľadom počtu členov predsedníctva SV OMEP. 

Ods. 1 navrhujeme určiť pomer aktuálneho počtu členov k počtu členov 

z jednotlivých RS OMEP do SV OMEP, pričom navrhujeme, že do 40 členov 

voliť 1 zástupcu do predsedníctva a pri vyššom počte voliť 2 členov.  

Navrhujeme zistiť aktuálny stav platiacich členov z jednotlivých RS k 30.9. 

2012. Automaticky by mala byť v predsedníctve predsedníčka RS. 

Mgr. Prekopová navrhuje určiť do stanov aj minimálny počet členov 

novovzniknutej RS a to 10 členov. 

PaedDr. Miňová konštatoval, že stanovy musia byť zrozumiteľné pre 

všetkých členov. Chýba prepojenosť členov sekcií, že informácie od 

predsedníčky RS sa nedostanú ku všetkým členom. Diskutovalo sa, či 

najbližšie voľby prebehnú podľa starých alebo podľa nových stanov. Mgr. 

Prekopová navrhla, aby sa na zasadnutí predsedníctva hlasovalo za zmeny 

v stanovách a na členskej schôdzi, aby sa volilo podľa nových stanov, 

pretože v súčasnosti máme 12 RS a v predsedníctve má byť 15 členov. D. 

Lapšanská navrhla, aby sa upravilo aj financovanie regionálnych sekcií na 

podporu činnosti. Treba jasne vyčísliť počet evidovaných a počet platiacich 

členov a tým vyčistiť zoznamy členov ako to spravila aj RS B. Bystrica. 

V čl. 6 Členstvo upraviť v ods. 1., že predsedníctvo SV OMEP prijme 

písomnú prihlášku, nakoľko sa prihlasuje elektronicky, písomnú prihlášku 

je potrebné odovzdať predsedníčke regionálnej sekcie, ku ktorej sa hlási, 

aby nového člena mohli kontaktovať. 

 

K bodu 4 

Predsedníčka SV OMEP informovala, že na konferenciu do Žiliny sa 

prihlásilo 74 účastníkov a informovala o priebehu konferencie. PhDr. 

Faglicová oznámila o mieste konania a sponzoroch. 

 

K bodu 5 



O pripravovanej konferencii v Hlohovci informovala PaedDr. Valovičová, 

predsedníctvo, hosta a prednášajúci má zabezpečené ubytovanie 

v penzióne Pompano. 

 

K bodu 6 

Na záver zaželala predsedníčka všetkým účastníkom veľa úspechov v práci 

a osobnom živote a zasadnutie predsedníctva SV OMEP ukončila. 

 

Úlohy:  

1. Pripraviť účtovnú uzávierku za rok 2012  

           Z: revízna komisia a predseda SV OMEP  

            T: 5.10. 2012   

2. Vyčistiť zoznamy platiacich členov   

Z: tajomníčka SV OMEP 

T: 5.10. 2012   

 

 

Žilina, 13.09.2012                              zapísala J. Prekopová 

 


