
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

 z 18.06.2009 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Mgr. Katarína Domastová, Mgr. Miriam  Čížová, Miriam 

Mojžíšová, Mgr. Silvia Bošnovičová, PhDr. Jarmila Sobotová, Klára Kisová 

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia 

predsedníctva SV OMEP dňa 30.4.2009) 

3. Informácie o organizácii  a priebehu  konferencie   

4. Informácie o pripravovanej konferencii 4.11.2009 v Banskej Bystrici 

5. Informácie z RS OMEP 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

 
K bodu 1. 

PaedDr. Monika  Miňová, PhD. privítala prítomné a následne oboznámila 

s programom zasadnutia.  
 

K bodu 2. 
Kontrola úloh: 

1. Zverejniť informácie o pripravovanej odborno-vedeckej konferencii 
z príležitosti osláv 180. výročia vzniku detskej opatrovne v Banskej 

Bystrici pod názvom Od detskej opatrovne k materskej škole na webovej 
stránke SV OMEP a v časopise Predškolská výchova. 

Termín: jún 2009 
Zodpovedná: PhDr. Jarmila Sobotová, PaedDr. Monika Miňová,PhD. 

- na webovej stránke SV OMEP ešte informácie nie sú zverejnené – je to 
v štádiu rokovania s technikmi 

- do časopisu Predškolská výchova informácia bola poskytnutá 
 

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 15.5.2009 

- úloha čiastočne splnená 
 



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: do 15.5.2009 

- úloha čiastočne splnená  
 

4. Zaktualizovať členskú základňu cez RS OMEP a poslať tajomníčke SV 
OMEP aktuálne zoznamy členiek SV OMEP v prehľadných tabuľkách. 

Termín: 10.6.2009 
- úloha čiastočne splnená 

 
5.Zistiť možnosti konania konferencie SV OMEP v termíne 19.-20.6.2009 

a oznámiť ich predsedníčke SV OMEP PaedDr. Monike Miňovej, PhD. 
Termín: 8.5.2009 

- úloha splnená  
 

6. Zasadnutie predsedníctva SV OMEP. 
Termín: jún 2009 

- úloha splnená  

 
 

K bodu 3. 
Dr. Miňová oboznámila prítomných s organizáciou konferencie. Členky 

predsedníctva SV OMEP  si rozdelili úlohy, povinnosti a zodpovednosť nad 
jednotlivými úlohami, ktoré vyplývali z organizácie konferencie. 

 
  

K bodu 4.  
Dr. Miňová  bližšie informovala členky predsedníctva SV OMEP 

o pripravovanej konferencii v Banskej Bystrici – sú zabezpečené hlavné 
príspevky, účelovo viazané finančné prostriedky z MŠ SR sú už na účte SV 

OMEP. Pani Lapšanská a Mgr. Prekopová  informovali o zabezpečení 
ubytovania, stravy a materských škôl.  

 

K bodu 5. 
Prítomné predsedníčky a členky  RS OMEP informovali o zrealizovaných 

aktivitách  a ešte pripravovaných. Niektoré nebolo možné uskutočniť 
z časových dôvodov  a vyjadrili sa, že školský rok 2008/2009  bol veľmi 

náročný a bohatý na rôzne podujatia. 
 

K bodu 6. 
- Dr. Miňová informovala prítomných o plánovanom študijno – 

poznávacom zájazde do Varšavy v dňoch 22.-24.10.2009. Bližšie 
informácie predsedníčka hneď sprostredkuje do RS OMEP ako náhle 

jej ich pošle predsedníčka OMEP Poľska. 
- Dr. Miňová predniesla návrh dr. Sobotovej na  zmenu webovej 

stránky a pravidelné jej dopĺňanie za mesačný poplatok. Zmena 
webovej stránky s  jednorázovou finančnou odmenou 



predsedníctvom SV OMEP bola schválená. Mesačný poplatok za 

údržbu a dopĺňanie webovej stránky nebol schválený . Budeme 
hľadať ďalšie možnosti. 

- Dr. Miňová poďakovala Mgr. Pazderkovej, Kisovej a Mgr. Foldesovej 

za ochotu a námahu pri  zabezpečovaní materiálov na konferenciu. 
Mgr. Pazderkovej a Kisovej za  zabezpečenie pohostenia pre 

účastníkov konferencie.  
 

K bodu 7. 
PaedDr. Monika Miňová poďakovala prítomným za účasť a popriala 

úspešný priebeh konferencie. 
 

 
Úlohy: 

1. Zverejniť informácie o pripravovanej odborno-vedeckej konferencii 
z príležitosti osláv 180. výročia vzniku detskej opatrovne v Banskej 

Bystrici pod názvom Od detskej opatrovne k materskej škole na webovej 
stránke SV OMEP. 

Termín:  15.7. 2009 

Zodpovedná: PhDr. Jarmila Sobotová, PaedDr. Monika Miňová,PhD. 
 

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 
 

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: do 15.7.2009 

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

OMEP aktuálne zoznamy členiek SV OMEP v prehľadných tabuľkách. 

Termín: 15.7.2009 
 

5. Zasadnutie organizačného výboru konferencie. 
Termín: 23.9.2009  Banská Bystrica  

 
7. Zasadnutie predsedníctva SV OMEP. 

Termín:  október – november  2009 
 

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

Termín: júl 2009 
 

9. 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  

 

 
 

 
 

 
 

V Dudinciach 18.06.2009   zapísala: Mgr. Monika Imrichová 
    hospodárka SV OMEP 

 
 


