
 

Sekcia regionálnej výchovy a vzdelávania pri SPV v Žiline, DMS Žilina 

 

 

 

MOŽNOSTI   APLIKOVANIA   OBSAHOVÝCH   CELKOV     

REGIONÁLNEJ VÝCHOVY   V   PREDPRIMÁRNOM   VZDELÁVANÍ 

pod záštitou školskej inšpektorky PaedDr. Beaty Ftorkovej, PhD. 

a v spolupráci s odborno-metodickým časopisom Predškolská výchova 
 

15.marca 2018 

v Aule Súkromnej Základnej školy, Oravská cesta 11,  

 

Žilina 
 

   

      

 



 

Ciele konferencie 

   Prezentovať spektrum obsahových celkov regionálnej výchovy  

  pre edukačnú prax v materských školách.  

   Identifikovať alternatívy ich aplikovania v predprimárnom vzdelávaní. 

   Poukázať na možnosti ich pozitívneho vplyvu na rozvoj osobnosti  

  dieťaťa v predškolskom veku. 

   Stimulovať a rozvíjať teoretické a praktické kompetencie učiteliek  

  materských škôl v oblastiach regionálnej výchovy.  
 

Odborný garant: PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.  

Program 

7:30 – 9:00        Prezentácia účastníčok konferencie 

9:00 – 10:30      Úvodný program  

                             ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK  -  15.výročie 

10:30 – 12:00    Príhovory hostí 

                             Hlavné referáty 

12:00 – 12:30    Prestávka  

12.30 – 14.30    Workshopy a tvorivé dielne  
Hostia 

Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina  

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.,  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava 

PaedDr. Viera Popluhárová, vedúca Odboru školstva a mládeže  Žilina 

PaedDr. Beata Ftorková, PhD., Štátna školská inšpekcia, ŠIC Žilina 

Mgr. Edita Majcherová, Štátna školská inšpekcia, ŠIC Žilina 

Mgr. Emília Petrovská, Metodicko-pedagogické centrum, Žilina 

PaedDr. Jana Bolebruchová, predsedníčka SPV, Bratislava 

PaedDr. Svetoslava Blahušiaková,  projekt Kolovrátok pri SPV – región Žilina 

JUDr. Marián Gešper, predseda Matice slovenskej, Martin 

Ing. Katarína Kalanková, riaditeľka Domu Matice slovenskej, Žilina    

Mgr. Edita Rešetárová, Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice                                            

DFS Cipovička – Detská spevácka skupina SPIEVANOČKY 

 



ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK 

Materská škola Jarná, Žilina, Anna Dubovcová, MŠ Strečno 

Materská škola Rajecká Lesná - Janko Hraško 

Materská škola Lietavská Svinná – Kozliatka 

Materská škola Kamenná Poruba – Kubov zajac 

Materská škola Zádubnie, Žilina - O Jankovi a Marienke 

Materská škola Brezany - O sliepočke a kohútikovi 

Materská škola Suvorovova, Žilina – Koza odratá a jež 

Materská škola Trnové, Žilina – Aký bol ježko  

Materská škola Turie – O divotvornom hrnčíčku 

 

 

 

Workshopy 

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.    Pec nám spadla 

PhDr. Miroslava Blažeková, PhD.    Fúkaj, fúkaj vetríčku 

Tvorivé dielne  

 Klub paličkovanej čipky Turie 

 Regionálna paličkovaná a drôtovaná čipka s jarnou tematikou  

 

 

 Referáty  

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.  

Regionálna výchova v predprimárnom vzdelávaní  

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.  

Rozprávka a jej možnosti využitia u dieťaťa predškolského veku  

PhDr. Miroslava Blažeková, PhD.  

Rytmické hudobné nástroje v predškolskej edukácii 

Anna Dubovcová – Rozprávka je zlatý kľúčik  

Ľubica Kučerová – Detský folklór v materských školách 

 

 

DFS CIPOVIČKA – SPIEVANOČKY: Hry na lúkach z Kysúc a Terchovej  



 

Prednášajúci 

 PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky 

Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Zabezpečuje výučbu predmetov 
v bakalárskych aj magisterských študijných programoch Predškolská a elementárna pedagogika, Predškolská pedagogika a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
zamerané  na didaktiku spoločenskovedných predmetov, osobitne vlastivedy a prvouky, prierezové témy, najmä  na prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná 
ľudová kultúra. Zároveň je aj obsahovou a organizačnou garantkou každoročnej vlastivedno-prírodovednej exkurzie pre študentov - budúcich učiteľov v predprimárnom 
a primárnom vzdelávaní. Orientuje sa na problematiku rozvíjania kultúrnej gramotnosti detí predprimárneho aj ml. školského veku, problematiku kultúrneho dedičstva 
a jeho odkazu ako edukačného problému a jeho integračný charakter v rozvoji osobnosti dieťaťa.   

 

 Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 

Katolícka Univerzita v Ružomberku, Pedagogická Fakulta, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky 

Odborne sa profiluje na oblasť ranej intervencie a diagnostiky v liečebnej pedagogike a na využívanie liečebno - pedagogicky orientovaných terapií v procese pomoci. 
Zameriava sa na ergoterapiu, terapiu s bábkou a dramatoterapiu. V praxi pôsobila v poradenskom zariadení CVPP Žarnovica, špeciálno-pedagogickom zariadení 
Detského integračného centra v Banskej Bystrici a v zdravotníckom zariadení Špecializovaný liečebný ústav  Marína š.p. Kováčová. Aktuálne pôsobí na Katedre 
pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2017 je šéfredaktorkou odborno-metodického časopisu 
Predškolská výchova.  

PaedDr. Miroslava Blažeková, PhD.     

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby 

Miroslava Blažeková študovala hru na klarinete na Konzervatóriu v Žiline, estetiku a muzikológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyučovala 4 

– 15-ročné deti hudobnú výchovu na základnej umeleckej škole, základnej škole   i gymnáziu. Pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katedre hudby 

Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Učí didaktiku a metodiku hudobnej výchovy budúcich učiteľov materských škôl, 
základných škôl i základných umeleckých škôl. Organizuje kurzy Orffovho Schulwerku na Slovensku. Je autorkou knihy „Orff-Schulwerk – Princípy      

a   adaptácia“ (2011). Účinkuje v súbore Musicantica Slovaca, ktorý sa zaoberá interpretáciou starej hudby a ľudovej hudby. 

 

 Anna Dubovcová 

Prvá predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu. Laureátka Vansovej Lomničky. Vo svojej aktívnej pedagogickej praxi pôsobila ako cvičná 
učiteľka pre študentky Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Neskôr sa stala školskou inšpektorkou. Ako dlhoročnej a aktívne  
profesionálnej recitátorke, spisovateľke jej bola udelená cena Umenie v srdci i viacero recitátorských ocenení. Bronzovú medailu jej udelila                     
Matica slovenská za dlhoročnú a obetavú prácu v matičnom hnutí.  

 

Ľubica Kučerová 

Vyštudovala Strednú pedagogickú školu - odbor učiteľstvo pre materské školy. Od roku 1988 pôsobí v pedagogickej praxi ako učiteľka predprimárneho vzdelávania. 

Aktuálne pracuje v materskej škole v Strečne. V roku 2008 sa stala aktívnou členkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu-región Žilina a Sekcie regionálnej výchovy      

pri SPV Žilina v projekte Kolovrátok. Je vedúcou úspešnej Detskej folklórnej skupiny Hajovček, FS Hajov, Ženskej speváckej skupiny Zvonica, s ktorými pripravuje 

obsahovo  jedinečné  folklórne pódiové vystúpenia. Materiál pre domáce i zahraničné folklórne vystúpenia aktívne a s nadšením zbiera a  čerpá z autentického materiálu                       

v  Strečnianskom regióne.   



 

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV REGIONÁLNEJ KONFERENCIE 

Prezentácia účastníkov odbornej regionálnej konferencie a úhrada konferenčného 
poplatku sa bude realizovať vo vestibule v  Súkromnej Základnej škole, Oravská cesta 11 
v Žiline od 7:30 - 9:00 hod. (prízemie). Pri prezentácii sa budú členky Spoločnosti 
identifikovať preukazom Spoločnosti pre predškolskú výchovu a výpisom o zaplatení 
členského poplatku na rok 2018. 

Dopoludňajšie vystúpenia materských škôl - ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK a odborné 
referáty budú realizované v aule. Workshopy sa uskutočnia v učebniach Súkromnej 
Základnej školy, Oravská cesta 11, Žilina.  

Termín prihlásenia účastníkov na odbornú regionálnu konferenciu je do 13.3.2018 
elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky Spoločnosti pre predškolskú 
výchovu www.spv-zv.sk  

 

KONFERENČNÝ POPLATOK 

15 € člen Spoločnosti pre predškolskú výchovu, 20 € nečlen SPV 

Zahŕňa: 

 účasť na všetkých dopoludňajších prezentáciách, prednáškach, na jednom 
popoludňajšom workshope, alebo jednej  tvorivej dielni, 

 časopis Predškolská výchova, 

 občerstvenie (káva, čaj, koláčik, minerálka, bageta),  

 Účastnícky list o absolvovaní odbornej regionálnej konferencie,  

 sponzorské balíčky.  
 
 

Sprievodné prezentačné aktivity odbornej regionálnej konferencie 

 Panelová prezentácia 15. výročia projektu KOLOVRÁTOK regionálnej výchovy 
v materských školách v regióne Žilina. 

 Výstava odbornej i metodickej literatúry, didaktických pomôcok, tradičných hračiek 
a výrobkov, folklórnych odevných a interiérových doplnkov, jarných dekorácií 
a zdravej výživy.  

Výstavy sa zúčastnia: Redakcia odborno-metodického časopisu Predškolská výchova, 
Stiefel Eurocart s.r.o., Renáta Francúzová – Didaktické pomôcky, Handmade Radar,       
Mgr. Edita Dúbravková – Handrové bábiky a výrobky, Ivanečka hand made,                         
Klub paličkovanej čipky Turie,  Vydavateľstvo Artis Omnis, Zdravá výživa - Yeschips.  

 

KONTAKTNÁ OSOBA  

 PaedDr. Renáta Balková ,  

mail: spv.zilina@gmail.com, ☎ 0918812071, fb: SPV-región Žilina 

 

 

 

http://www.spv-zv.sk/
mailto:spv.zilina@gmail.com


 

 

Miesto konania odbornej konferencie regionálnej výchovy 15.3.2018 

 

Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina 

 

 

DOPRAVA 

1. Možnosť: 

          

     MAPA (železničná stanica, vpravo zastávka trolejbusu č. 3, smer sídlisko Solinky, 

     vystúpiť na zastávke Rudnayova, jednosmerný dvojpásmový lístok - 0,65€, cca 14min) 

3 07:39 - - - 07:53 

3  07:49 - - - 08:03 

3 07:59 - - - 08:13 

3  08:09 - - - 08:23 

3 08:19 - - - 08:33 
3 08:39 - - - 08:53 

3  08:59 - - - 09:13 

3  09:19 - - - 09:33 

3 09:39 - - - 09:53 

3  09:59 - - - 10:13 

 

 

       

2. Možnosť:  

          Môj TAXI  (095042266, 0950422777) 

           – jednosmerná cesta na odbornú konferenciu je grátis zo železničnej stanice do cieľa v Súkromnej Základnej škole,  

             Oravská cesta 11, Žilina  v deň konferencie  

         


