
Zápisnica zo zasadnutia  
predsedníctva SV OMEP 

z 25.06.2010 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Mgr. Miriam  Čížová, Mgr. Monika Imrichová, Miriam Mojžíšová, 

Mgr. Silvia Bošnovičová, PhDr. Jarmila Sobotová, Klára Kisová, Terézia Berčíková 
 

 
Program: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola splnenia zadaných úloh (pozri zápisnicu zo zasadnutia predsedníctva  
SV OMEP dňa 4.3.2010) 

3. Návrh účtovnej uzávierky  za rok 2009 
4. Organizácia a príprava  konferencie  a členskej schôdze  
5. Rôzne (informácie z RS OMEP – aktivity, členské poplatky) 

6. Záver 
 

 
K bodom: 
 

1. Zasadnutie viedla PaedDr. Monika Miňová, PhD., ktorá 
 privítala prítomné členky predsedníctva a hosťa PaedDr. Máriu 

Kondelčíkovu – predsedníčku RS OMEP Nové Zámky 
 ospravedlnila neprítomnosť ostatných členiek 
 predložila na odsúhlasenie program zasadnutia, ktorý bol jednohlasne 

odsúhlasený 
 

2. Kontrola plnenia úloh: 
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  

 na web stránke chýba BA a LV – p. Pazderková informovala, že p. Klára 
Kissová sa vzdáva členstva v predsedníctve a členská schôdza na 
zasadnutí bude v dohľadnej dobe delegovať jej náhradníčku 

 
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  
 pre malý záujem ( 18 členov) sa neuskutočnil zájazd do Olomouca, ktorý 

bol kompletne pripravený a širokospektrálne ponúkaný, p. Miňová navrhla 
informovať organizátora takejto akcie v budúcnosti v predstihu o počte 

záujemcov, resp. o aktuálnom stave záujem-nezáujem, viaceré regióny 
konštatovali nezáujem z dôvodu časovej straty a navýšenia finančných 
výdavkov pri pricestovaní do Žiliny o deň skôr,  p. Pazderková navrhla, 



aby v budúcnosti bola spracovaná ponuka so záväznou prihláškou, výškou 

zálohovej platby a následne sa podľa počtu prihlásených záujemcov určila 
tzv. zberná trasa a podľa počtu objednal aj dopravný prostriedok, bolo 

navrhnuté vypracovanie nového výberového kľúča, čo sa týka počtu miest 
pre akcie s celoslovenskou účasťou a tiež aktivizovať organizovanie 
zájazdov na RS s možnosťou prispenia určitou sumou od SV OMEP. 

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

Termín: 30.3.2010  
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP  

 úlohu splnili KE, BB, RS – majú odovzdané materiály aj v printovej 

podobe aj v elektronickej 
 LV, KN - odovzdali na zasadnutí plán činnosti v printovej podobe 

 NZ  - chýba plán činnosti v elektronickej aj v printovej podobe 
 
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  

 p. Miňová konštatovala, že bol zaznamenaný pozitívny ohlas na 
zverejňovanie zborníkov z konferencií na stránke. Zborník v elektronickej 
podobe poslala RS OMEP Nitra. K dispozícii sú ešte zborníky v tlačenej 

podobe z konferencií v Dudinciach a v Prešove, ktoré si budú môcť členky 
zakúpiť na stretnutí v NZ. 

 
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  

– BA – chýba anglický preklad – p. Domeová informovala, že p. Koledová 
posielala kompletný materiál ešte 31.03.2010 

– p. Miňová sa ospravedlnila, ak sa stalo, že materiály boli odoslané 

a k nej sa nedostali z technických dôvodov poruchy internetovej siete. 
Jej nová adresa je: monika.minova@gmail.com 

 
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  

 uhrádzanie členského  - 4,- € je potrebné odviesť z RS OMEP do 30.04. 
kalendárneho roka, resp. priniesť hotovosť     na najbližšie spoločné 
stretnutie, na účte nie je k dnešnému dňu možné identifikovať dve platby  

 sumu nad túto čiastku si jednotlivá RS odsúhlasujú individuálne 
 p. Lapšanská a p. Pazderková sprostredkovali názory z členskej základne, 

že uvedená suma nie je adekvátna poskytovaným možnostiam, z diskusie 
k tomuto názoru vyplynulo jednoznačné stanovisko, že výška členského je 
odsúhlasená členskou schôdzou, výdavky sú riadne zdokumentované, ale 

je potrebná podrobnejšia informovanosť členiek o výdavkoch 
v jednotlivých položkách 



 p. Domastová navrhla zmenu účtu – v UKB je možnosť vkladania 

finančných prostriedkov na účet bez poplatkov a  Tatra banka má výhodný 
účet na dotácie  

 zoznam platiacich členov priniesli RS OMEP Levice a Komárno 
 
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  

 Na účel humanitárnej pomoci urobili zbierku a poskytli finančné 

prostriedky ako jediné členky RS OMEP BB prostredníctvom SČK. 
Ďakujeme Vám. 

 
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  

 Na akcie SV OMEP sa záujemcovia budú prihlasovať prostredníctvom 
elektronickej prihlášky. Platí to aj pre predsedníctvo SV OMEP. 

 
 
 

3. Návrh uzávierky za rok 2009 nebolo možné odsúhlasiť z dôvodu 
nedostatočného počtu prítomných členov. 

 
 
4. Príprava konferencie a členskej schôdze v Nových Zámkoch 

 
 O podrobnostiach s prípravou a organizáciou konferencie informovala 

predsedníčka RS OMEP Nové Zámky PaedDr. Mária Kondelčíková 
 z dôvodu mestskej akcie v NZ sa dátum konanie konferencie a členskej 

schôdze presúva na 15. a 16. októbra 2010 

 názov konferencie je „Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach 
času“ 

 hlavné referáty – zabezpečí p. Miňová 
 miestom konania bude kultúrny dom na námestí, na úvod vystúpi 

spevácky zbor 

 popoludňajšie návštevy sa uskutočnia v 4 vidieckých materských školách 
v okolí Nových Zámkov 

 spojenie do NZ je relatívne dobré zo všetkých regiónov 
 nocľah si budú zabezpečovať účastníci individuálne podľa zverejnenej 

ponuky, členky predsedníctva budú mať zabezpečený nocľah už vo štvrtok 

(hotel Korzo) 
 navrhované poplatky sú: vložné 12.- € člen, 20.-€ nečlen, ubytovanie si 

zabezpečí každý účastník individuálne, na konferenciu a stravu sa 
záujemcovia prihlásia prostredníctvom elektronickej prihlášky 

 predsedníctvo súhlasilo s predbežným programom: 

- predsedníctvo SV OMEP zasadne vo štvrtok večer 
- piatok: a) Konferencia – zač. 10.00 hod. – hlavné referáty 

                                       -  obed  12.00 hod 
              b) Členská schôdza – zač. 13.00 hod. 



              c) Návšteva v materských školách  -  15.00 hod. 

              d) Večera   -   19.00 hod. 
-  sobota: -   panelová diskusia (teória a prax) – pripravené tri miestnosti, 

určené témy, prednášajúci, výber účastníkmi podľa počtu miest, ktoré 
budú k dispozícii – od 8.30 hod. do 10.30 hod.  
                -  návšteva v materských školách  10.30 hod. – 12.00 hod.  

5. Rôzne: 
 hodnotenie konferencie v Prešove 

 pozitívne hodnotenie prepojenia teoretickej časti s praktickými ukážkami 
účastníčkami z BB  

 pozitívom bolo možnosť zhliadnutia metodických postupov prezentovaných 

odborníkmi z pedagogickej fakulty 
 negatívom bola nedisciplinovanosť účastníkov pri zapisovaní sa do 

jednotlivých ponúkaných TEA v zmysle možných kapacít jednotlivých 
ponúk 

 

 hodnotenie konferencie v Bratislave 
 dobrá vedecká úroveň konferencie 

 nízky záujem zo strany materských škôl 
 

-   p. Domastová informovala o možnom znížení strán v časopise „Predškolská   
     výchova“ z finančných dôvodov 
 p. Miňová predložila na zváženie úpravu/zmenu stanov z dôvodu 

efektívnejšej komunikácie s predsedníčkami RS OMEP, ktoré nie sú 
zároveň aj členkami predsedníctva, metodiku vyberania členského 

príspevku 
 p. Miňová oboznámila prítomných, že Ing. Katarína Koledová bude 

reprezentovať na svetovom kongrese vo Švédsku SV OMEP – prednesie 

správu o realizácii svetového projektu a SV OMEP zaplatí vložné na 
konferenciu. Všetci prítomní s tým súhlasili.  

 
 
7. Záver 

PaedDr. Monika Miňová, PhD. poďakovala všetkým prítomným za účasť a zapriala 
peknú dovolenku. 

 
 
Úlohy:  

1. Poslať predsedníčke SV OMEP Dr. Miňovej  chýbajúce kontakty na 
predsedníctvo regionálnych sekcií, plány činnosti a správu o činnosti v SJ a v AJ 

– tie RS OMEP, ktoré tak ešte neurobili. 
Termín: 9.7.2010  
Zodpovedné: predsedníčky RS OMEP 

 
2. Posielať v printovej  aj v elektronickej podobe predsedníčke SV OMEP plány 

činnosti a správu o činnosti RS OMEP. 
Termín: priebežne  
Zodpovedné: predsedníčky SV OMEP 

  
3. Poslať  Mgr. Kataríne Domastovej informácie o pripravovanej konferencii 

v Nových Zámkoch na uverejnenie do Predškolskej výchovy. 
Termín: do 1.7.2010 



Zodpovedná: predsedníčka SV OMEP 

 
4. Zverejniť správu o hospodárení SV OMEP. 

Termín: po odsúhlasení v predsedníctve SV OMEP 
Zodpovedná: predsedníčka SV OMEP a hospodárka SV OMEP 
 

5. Po zverejnení prihlášky a pozvánky na konferenciu spojenú s členskou 
schôdzou SV OMEP, zabezpečiť informovanosť členov SV OMEP prostredníctvom 

RS OMEP.  
Termín: po zverejnení pozvánky a prihlášky 
Zodpovedné: predsedníctvo SV OMEP a predsedníčky RS OMEP 

 
 

 
 
 

 
 

V Banskej Bystrici 25.6.2010   Zapísala: Helena Fekiačová 
       členka predsedníctva SV OMEP 


