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Vedecko-odborná konferencia „Predprimárne vzdelávanie  
v kontexte súčasných zmien“

V dňoch 11.–12.10.2013 Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú 
výchovu (SV OMEP), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR, Pre-
šovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta a mesto Košice zorganizovali 
v Košiciach vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod 
názvom „Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien“ pod záštitou 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaplo-
viča. 

Cieľom vedecko-odbornej konferencie bolo poukázať na prítomnosť a bu-
dúcnosť predprimárnej edukácie v kontexte súčasných zmien a vytvoriť prie-
stor pre odbornú diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Konferencia sa začala slávnostne — prijatím hostí v Historickej radnici pa-
ni viceprimátorkou MUDr. Renátou Lenártovou, PhD. Pani viceprimátorka 
priblížila hosťom Európske hlavné mesto kultúry, úspechy mesta a jeho rozvoj. 
Pani predsedníčka Slovenského výboru OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. 
predstavila prítomných hostí, organizáciu OMEP a bohatý dvojdňový pro-
gram. 

V úvode konferencie vystúpili deti — tanečníci zo Súkromnej základnej 
umeleckej školy Boby Brelly na Hroncovej ulici a malý huslista zo Základnej 
umeleckej školy Jantárova. Konferencia prebiehala v kongresovej miestnosti 
Univerzitnej knižnice Technickej univerzity na Ulici B. Němcovej. 170 účast-
níkov konferencie malo možnosť počuť a stretnúť sa s významnými odborník-
mi v oblasti predprimárneho vzdelávania nielen zo Slovenska ale aj zo zahrani-
čia.

Konferencie sa zúčastnili vzácni hostia, ktorí prítomných účastníkov vedec-
ko-odborného podujatia pozdravili a predniesli slávnostné príhovory: PhDr. 
Viera Hajdúková, PhD. z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky; PaedDr. Mária Kavečanská vedúca Referátu školstva, športu 
a mládeže mesta Košice; doc. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., prodekanka 
pre vedu, výskum a doktorandské štúdium Pedagogickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove; doc. PhDr. Zita Baďuríková, CSc. prvá predsedníčka Slo-
venského výboru OMEP a PaedDr. Jana Bolebruchová predsedníčka Spoločno-
sti pre predškolskú výchovu.

Po slávnostných príhovoroch s hlavnými referátmi vystúpili: PhDr. Viera 
Hajdúková, PhD. — Cesta za dobrou materskou školou; Prof. PhDr. Branislav Pu-
pala, CSc. — Materská škola v spleti súčasnej kurikulárnej politiky; PaedDr. Ľubo-
mír Verbovanec, PhD. — Evolúcia učiteľa predprimárneho vzdelávania v interakcii 
spoločenských potrieb; PaedDr. Ilona Uváčková — Čo vieme/nevieme o materskej 
škole v súčasnosti?; Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. — Križovatky domácich 
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tradícií a medzinárodných koreňov vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve; 
Prof. Dr. hab. Božena Irena Muchacká — Predškolské vzdelávanie v Poľsku.

Priestory univerzitnej knižnice sú rozľahlé, zaujímavé, pre tento deň boli 
pripravené pre účastníkov, ktorí sa tu počas prestávok mohli inšpirovať, aj po-
nukou učebných pomôcok, hračiek, či kníh pre materské školy — prezentova-
lo sa tu spolu 13 rôznych spoločností, vydavateľstiev a organizácií. V piatok po-
poludní veľa účastníkov využilo možnosť prejsť sa historickým centrom Košíc 
s odborným výkladom a zažiť neopakovateľné „Potulky centrom Košíc“ s Mi-
lanom Kolcúnom.

V sobotu 12.10.2013 vo vybraných materských školách v Košiciach: Mater-
ská škola Obrancov mieru 16, Materská škola B. Němcovej 4, Materská škola 
Park Angelinum 7, Materská škola Tatranská 23 a Súkromná materská škola 
Mánesova 23, prebiehali workshopy a panelové diskusie k obsahu výchovy 
a vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach pod vedením lektorov 
z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, z MŠVV a Š v SR a ŠŠI: PhDr. 
Viera Hajdúková, PhD. a PaedDr. Ilona Uváčková — Riadenie materských 
škôl — aktuálny stav; Mgr. Katarína Vužňáková, PhD. — Jazyková oblasť; Pa-
edDr. Edita Šimčíková, PhD. a Mgr. Blanka Tomková, PhD. — Matemati cká 
oblasť; PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. — Hudobná oblasť; doc. RNDr. Re-
náta Bernátová, PhD. — Prírodovedná oblasť.

Konferencia sa niesla v slávnostnom duchu — Slovenský výbor OMEP osla-
vuje svoje 20. výročie založenia, preto pri tejto príležitosti boli odovzdané oce-
nenia významným osobnostiam za aktívnu a tvorivú prácu a jej prínos v pro-
spech predškolskej výchovy na Slovensku.

Verím, že toto významné podujatie splnilo odborné očakávania účastníkov 
a hostia mali zážitok z krásnych Košíc. 

Monika Miňová


