
  



Ciele konferencie: 

Poukázať na nezastupiteľnú úlohu materskej školy pri výchove a vzdelávaní detí. 

Pripomenúť aktuálne zmeny legislatívy predprimárneho vzdelávania. 

Porozumieť vývinu dieťaťa z pohľadu psychológa. 

Zdokonaliť profesijné kompetencie a motivovať učiteľky k rozvíjaniu pedagogických  

zručností  na organizovaných workshopoch.  

Odborný garant:  

PhDr. Viera Hajdúková, PhD. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky    

Program:  

6.10.2022 

07:30 – 08:15     Prezentácia účastníkov konferencie 

08:15 – 08:45     28. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu, schválenie           

                         dokumentov, predstavenie nových predsedov jednotlivých regiónov 

09:00 – 10:30     Otvorenie konferencie, Mgr. Adriana Makuchová, predsedníčka  

                         Spoločnosti pre predškolskú výchovu  

                         Príhovory hostí 

                         Hlavné referáty 

10:30 – 10:45      prestávka na kávu a občerstvenie 

10:45 – 12:30      Hlavné referáty 

12:30 – 14:00      Organizačné pokyny účastníkom, prestávka, obed 

14:00 – 17:00      Tvorivé dielne, workshopy, diskusné fóra a odborné prednášky 

                          Dom umenia Piešťany, Mestská knižnica Piešťany, Materské školy    

19:00                 Večerný slávnostný raut pre prihlásených účastníkov, tombola      

 

Počas prvého dňa budú prebiehať v Dome umenia sprievodné aktivity – prezentácia 

učebných pomôcok, didaktickej techniky, odbornej a detskej literatúry sponzorov, 

partnerov konferencie.  



7.10.2022 

09:00 – 12:00    Tvorivé dielne, workshopy, diskusné fóra a odborné prednášky 

                        Mestská knižnica Piešťany, Materské školy Piešťany 

 

Hlavné referáty: 

❖ PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Výzvy materských škôl 

❖ Mgr. Ján Sitarčík, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, Dopad novely zákona 138/2019 Z.z. na činnosť školy  

❖ PaedDr. Ilona Uváčková, Štátna školská inšpekcia, Zavedenie povinného 

predprimárneho vzdelávania z pohľadu ŠŠI 

❖ PhDr. Irena Borkovcová, MBA., Česká školská inšpekcia 

❖ doc. PaedDr. Kristína Žoldošová PhD., Rozvoj predstavy o povahe vedy 

u detí predškolského veku 

❖ Mgr. Michaela Vargová, PhD., Rada pre rozvoj materských škôl, Bremená 

materských škôl 

❖ Mgr. Miroslava Višňovská, PhD., Národný inštitút vzdelávania a mládeže 

Tvorivé dielne, workshopy, diskusné fóra a odborné prednášky:  

6.októbra 2022 v čase od 13:00 do 17:00 hod. 

 

• Lidský vztah jako základní prvek spolupráce a sociálního vývoje  

PhDr. Ján Svoboda  

 

• Diskusné fórum o materských školách - PhDr. Viera Hajdúková, PhD.   

 

• Rozhovory o traume a pocite bezpečia u detí - Mgr. Ferdinand Podoba  

 

• Diskusné fórum k novele zákona č. 138/2019 Z.z. -  Mgr. Ján Sitarčík, PhD 

 

• Možnosti predchádzania porúch učenia v predškolskom veku  

      Mgr. Daniela Hanková 

 

• Výskumné a bádateľské aktivity v predprimárnom vzdelávaní 

     doc. PaedDr. Kristína Žoldošová PhD. 

 

• Tvorivá dramatika - Mgr. Vladimír Fedorko, PhD. 

 

• Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 

      PaedDr. Miriam Valášková, PhD. 

 



• Hudobné inšpirácie - Mgr. Kira Hreha  

 

• Zdravý pohyb deťom - Marcela Kramplová 

 

• Prevencia obezity a zdravý životný štýl v predškolskom veku - Jarka Kreškóciová 

 

7.októbra 2022 v čase od 9:00 do 12:00 hod. 

 

• Farebná jeseň - hudobná výchova v materskej škole - PaedDr. Alexandra Kuruc 

 

• Deti a emócie - Mgr. Daniela Hanková 

 

• Tvorivá dramatika - Mgr. Vladimír Fedorko, PhD. 

 

• Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ - PaedDr. Miriam Valášková, PhD. 

 

• Hudobné inšpirácie - Mgr. Kira Hreha  

 

• Zdravý pohyb deťom - Marcela Kramplová 

 

• Prevencia obezity a zdravý životný štýl v predškolskom veku - Jarka Kreškóciová 

 
 

Organizačné pokyny: 

Pri registrácií sa účastníci preukazujú dokladom o úhrade a členka/člen Spoločnosti 

preukazom o členstve. Akceptovaná platnosť členstva k 31.8.2022 

Konferenčné poplatky:  

25 € účasť 1 deň 6.10.2022 člen Spoločnosti pre predškolskú výchovu  

35 € účasť 2 dni 6.-7.10.2022 člen Spoločnosti pre predškolskú výchovu 

 

40 € účasť 1 deň 6.10.2022 nečlen Spoločnosti pre predškolskú výchovu  

50 € účasť 2 dni 6.-7.10.2022 nečlen Spoločnosti pre predškolskú výchovu 

 

30 € slávnostný večerný raut, program, tombola, disco – hotel Magnólia 

 

 



Dôležité termíny a informácie: 

Prihlásenie bude otvorené do 28.9.2022 prostredníctvom elektronického formulára 

na webovej stránky www.spv-zv.sk  

Do 28.9.2022 je potrebné uhradiť poplatok bezhotovostne na číslo účtu: 

IBAN: SK35 0200 0000 0032 2851 6859           VS 0610 

Do poznámky je potrebné uviesť: meno, priezvisko účastníka, región Spoločnosti, 

Možnosti ubytovania: hotel Magnólia (zľava počas trvania konferencie, pri rezervácii 

je potrebné uviesť HESLO: SPV2022, recepcia +421 33 32 43 122) 

 

Partneri, sponzori a sprievodné prezentačné aktivity konferencie: 

 

                       

 

                         

 

 

      

 

 

                               

 

 

 

http://www.spv-zv.sk/

