
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV OMEP 

23.3.2012 

Banská Bystrica 
 

 

 

Prítomní : podľa zápisnice 

 

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

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

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia 

predsedníctva  SV OMEP dňa 14.4.2011) 

3. Návrh účtovnej uzávierky  za rok 2011 

4. Správa o činnosti za rok 2011  

5. Návrh a schválenie plánu práce SV OMEP na rok 2012  

6. Návrh a schválenie rozpočtu SV OMEP na rok 2012  

7. Organizácia a príprava  konferencie  a študijno – poznávacieho zájazdu 

8. Návrh na zmenu stanov SV OMEP 

9. Rôzne (informácie z RS OMEP,  správy o činnosti RS OMEP za rok 2011, 

plány práce RS OMEP na rok 2012 (priniesť v printovej podobe), 

členské (priniesť so sebou aj zoznamy), aktivity  SV OMEP 

10. Záver 

 

 

K bodu 1 

 

Schôdzu otvorila Dagmar Lapšanská , ktorá po privítaní všetkých 

prítomných odovzdala slovo predsedníčke Monike Miňovej, ktorá otvorila 

1. zasadnutie predsedníctva SV OMEP v roku 2012 a vyjadrila spokojnosť 

nad tým, že sa predsedníctvo zišlo v dostatočnom počte členov, nakoľko 

mnohí členovia mali z objektívnych dôvodov ospravedlnenú neúčasť.  

 

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 a Mgr. J. Földesová a Mgr. A. 

Pazderková 

Termín:31. 05. 2011 

-  úloha splnená čiastočne. Podklady doručili len Mgr. J. Földesová a 

Mgr. A. Pazderková. 

  

2. Poslať predsedníčke SV OMEP na monika.minova@gmail.com menný 

zoznam platiacich členov za všetky predošlé roky, za ktoré boli zaplatené 

členské príspevky a zaslať zoznamy aj na jej súkromnú adresu (Sibírska 9, 

08001 Prešov). 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

Termín: 30. 04. 2011 

- úlohu nesplnila RS OMEP Bratislava a Nitra. 

 

3. Zistiť, ktoré materské školy sú zapojené do projektov so zameraním na 

environmentálnu výchovu. Informácie s kontaktmi poslať predsedníčke SV 

OMEP. 

Zodpovedné: Mgr. Földesová, Mgr. Pazderková a predsedníčky RS OMEP 

Termín: 30.04.2011 

- úloha splnená. 

  

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

rok 2010 a plány činnosti na rok 2011 v slovenskom a anglickom jazyku. 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

Termín: 6.05.2011 

- úloha splnená čiastočne. Všetky podklady doručili: RS OMEP Banská 

Bystrica a Brezno, Levice, Rimavská Sobota, Hlohovec, Nové Zámky.  

Správy o činnosti a Plány činnosti je možné si pozrieť na www.omep.sk. 

 

5. Členské príspevky za rok 2011 uhradiť na číslo účtu SV OMEP. 

Zodpovedné: hospodárky a predsedníčky RS OMEP 

Termín: 6.05.2011 

- Úloha splnená čiastočne. Úhrada členského do pokladne alebo na 

účet prišla od: RS OMEP Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Levice, 

Hlohovec, Rimavská Sobota. 

- 29.04.2011 bola zrealizovaná jedna úhrada bez uvedenia konkrétnej 

RS OMEP. 

Prosím ostatné RS OMEP, aby kontaktovali predsedníčku SV OMEP do 

12.09.2012. 

 

 

http://www.omep.sk/


K bodu 3 

 

Návrh účtovnej uzávierky – pani Dagmar Lapšanská informovala, že 

revízna komisia dňa 1.12.2011 bola na revízii prehľadu hospodárenia. 

Vzhľadom na to, že účtovníctvo je vedené počítačovou formou, nebol 

k dispozícii pokladničný denník. Pri revízii chýbali doklady k potvrdenkám 

a taktiež chýbal prehľad ( napr. členské poplatky a pod.) Predsedníčka na 

základe vyjadrenia členky revíznej komisie vysvetlila systém účtovania 

a prípadný deficit dokladov.  

 

Stav pokladne:  

K 01. 01. 2011: 667,49 €  

K 31. 12. 2011: 203,05 €  

 

Stav účtu:  

K 01. 01. 2011: 5849,15 €  

K 31. 12. 2011: 3739,82 €  

 

K bodu 4 

 

Predsedníčka Monika Miňová informovala o správe o činnosti, ktorú všetky 

členky dostali mailom na preštudovanie vopred. Správa je prekladaná do 

troch svetových jazykov (angličtiny, španielčiny a francúzštiny). Preklad 

do francúzštiny bol za poplatok 50 €. Správa bola zaslaná na MŠVVaŠ SR 

a svetovej organizácii OMEP a bude zverejnená na webovej stránke. 

Všetky členky predsedníctva taktiež nevyjadrili žiadne výhrady voči 

predkladanej správe a odsúhlasili ju. Predsedníčka zároveň navrhla, aby 

sa v budúcnosti schválila možnosť elektronického hlasovania, čo všetci 

zúčastnení podporili. 

 

K bodu 5 

 

Plán činnosti SV OMEP na rok 2012 dostali všetky členky predsedníctva 

v elektronickej podobe na preštudovanie a na stretnutí sa prerokovali jeho 

podrobnosti. 

 

Upresnili sa termíny zasadnutia predsedníctva a to nasledovne: druhé 

stretnutie by sa malo uskutočniť 14.06., tretie 4. 10. a štvrté v termíne, 

ktorý zvolí nové predsedníctvo po výročnej členskej schôdzi, 

pravdepodobne v decembri. 

 



Vzhľadom na to, že ešte nie je určené miesto konania konferencie k trvalo 

udržateľnému rozvoju ESD, predsedníčka vyzvala všetky členky 

predsedníctva, aby do konca  marca predložili návrhy na miesto jej 

konania. Predpokladaný termín je 15. - 16. 06. 2012 a požadované je 

miesto konania v prírode, mimo mesta, najradšej v rekreačnom zariadení. 

 

Na európskej konferencii OMEP v Poľsku vo Varšave v termíne od 18.-

20.04.2012 sa zúčastnia 2 členky – predsedníčka Monika Miňová 

a Katarína Koledová. Všetky členky predsedníctva odsúhlasili príspevok 

pre tieto členky vo výške 175€. na osobu na účastnícky poplatok na 

konferencii. Všetky ostatné náklady (doprava, ubytovanie, strava) si budú 

hradiť z iných zdrojov. 

 

Plánované študijno-poznávacie zájazdy do Českej republiky a Maďarska sa 

postupne realizujú, návšteva Českých Budějovíc je plánovaná na máj, 

avšak návšteva Maďarska nie je ešte presne určená, nakoľko je tam 

zložitá situácia, ktorá jej organizáciu skomplikovala. 

 

K bodu 6 

 

Predsedníčka prerokovala návrh rozpočtu podľa jednotlivých položiek. 

Členky predsedníctva odsúhlasili výšku rozpočtu na všetky predložené 

položky. 

 

K bodu 7 

 

- Monika Miňová podrobne oboznámila prítomných s programom 

študijno-poznávacieho zájazdu do Českých Budějovíc. Trasa povedie 

z Košíc do Trenčína, kde bude prvá návšteva materskej školy, ďalej 

povedie do Uherského Brodu a tam návštevou múzea J. A. 

Komenského. V Českých Budějoviciach je naplánovaná návšteva 2 

materských škôl, seminár  a prehliadka zámku Hluboká.  

 

- Ku naplánovanej konferencii v Hlohovci sa vyjadrila Ingrid 

Valovičová, ktorá všetkých prítomných podrobne informovala 

o organizácii tejto konferencie. Zároveň prebehla diskusia o názve 

konferencie a výške účastníckeho poplatku. Predpokladaný názov 

konferencie je Dieťa z pohľadu predprimárneho vzdelávania a výška 

poplatku pre členov OMEP 15 €, pre nečlenov 20€. 

 

 



K bodu 8 

 

Predsedníčka vyzvala všetky členky predsedníctva, aby podávali návrhy na 

doplnenie a zmenu stanov, ktoré je potrebné prerokovať v jednotlivých 

regionálnych sekciách.  

SV OMEP má 12 regionálnych sekcií. 

Navrhnuté bolo zavedenie elektronického hlasovania. 

Diskusia o výške členského poplatku – ponechať súčasný príspevok 4 € 

pre SV OMEP, prípadne návrat k pôvodnému príspevku napr. 5 €, z čoho 

by bolo 3 pre SV OMEP a 2 pre RS OMEP. 

Do júnového zasadania je potrebné prerokovať zmeny v stanovách 

v regionálnych sekciách. 

Je potrebné presne stanoviť lehotu na zánik členstva a riešiť problematiku 

neuhradeného členského príspevku. 

 

K bodu 9 

 

- K 12.01.2012 ukončila členstvo v predsedníctve SV OMEP Helena 

Fekiačová z RS OMEP Bratislava. Dočasne ju zastúpi predsedníčka 

tejto regionálnej sekcie Ing. Katarína Koledová. Predsedníčka SV 

OMEP pred prítomnými poďakovala Helenke Fekiačovej za jej prácu 

v predsedníctve SV OMEP. 

- Predsedníčka SV OMEP poďakovala: 

 p. Dömeovej a Valovičovej za podklady do POP na rok 2012/2013, 

ktoré za SV OMEP poslala na MŠVV a Š SR predsedníčka SV OMEP. 

 p. Dömeovej a Kondelčíkovej za podklady pre skvalitnenie prípravy 

v odbore 7649 učiteľstvo pre materské školy, ktoré predsedníčka SV 

OMEP poslala Celoslovenskej sekcii predprimárneho vzdelávania pri 

MŠVV a Š SR. 

 materským školám, ktoré sa opäť zapojili do svetového projektu 

ESD. 

- Predsedníčka SV OMEP spracovala Stanovisko k návrhu na zmenu 

sústavy študijných odborov v skupine 1.1. výchova a vzdelávanie 

a na zmeny opisov učiteľských študijných odborov (1.1.1 - 1.1.3 

a 1.1.5). 

- Predsedníčka SV OMEP požiadala primátora mesta Hlohovec 

o spoluprácu pri realizácii konferencie, ktorá bude 5.-6.10.2012. 

- Prítomné členky predsedníctva informovali o aktivitách vo svojom 

regióne. 

 

 



K bodu 10 

 

Na záver zaželala predsedníčka všetkým účastníkom veľa úspechov v práci 

a osobnom živote a zasadnutie predsedníctva SV OMEP ukončila. 

 

Úlohy:  

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

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP  

Termín:31. 05. 2012  

 

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  

 

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 

 

4. Do účtovníctva doplniť chýbajúce podklady. 

Zodpovedná: predsedníčka SV OMEP 

Termín: 15.05.2012 

 

5. Vybrať vhodný objekt na realizáciu konferencie k vyhodnoteniu 

svetového projektu ESD. 

Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

Termín: 31.05.2012 

 

6. Zrealizovať účtovnú uzávierku za rok 2012. 

Zodpovedné: revízna komisia 

Termín: do 5.10.2012  

 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica, 23.03.2012                              zapísala K. Koledová 

 


