
ZÁPISNICA Z PRACOVNEJ PORADY ZDRUŽENIA PEDAGÓGOV ZO ŠKÔL S REGIONÁLNOU VÝCHOVOU 

Miesto: ZŠ Petra Škrabáka, Dolný Kubín 

Dátum: 27.05.2022 

Prítomné školy: ZŠ s MŠ Malatiná (1), ZŠ s MŠ Likavka (2), ZŠ P.Škrabáka Dolný Kubín (3), ZŠ s MŠ Liptovské Sliače 
(2), ZŠ A.Sládkoviča Sliač (2), ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva (2), ZŠ J.Drdoša Vígľaš (1), ZŠ Sama Cambela  
Slov.Ľupča (2), Milan Markovič (čestný člen združenia) 
 
Školy, ktoré sa z rôznych dôvodov sa ospravedlnili: ZŠ J.Horáka Banská Štiavnica ZŠ s MŠ M.B. Funtíka Očová ZŠ 
M. R. Štefánika Lučenec, ZŠ Staré Hory  

 

Program:  
1. Prezentácia ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne 

2. Financie a počet členov združenia 

3. Dekréty „Škola s regionálnou výchovou“ 

4. Práca v komisiách pre jednotlivé oblasti pri ŠPÚ 

5. Nová pracovná skupina pre prierezovú tému – REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

1. Prezentácia ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne 

Na začiatku rokovania sa členom Združenia predstavila ZŠ Petra Škrabáka z Dolného Kubína. Žiaci sa predstavili 

krátkym kultúrnym programom a následne p. riaditeľka Ing. Mária Studeničová spoločne s p. učiteľkami a deťmi 

predstavili školu, prácu s regionálnou výchovou, vlastné učebnice regionálnej výchovy a celkovú filozofiu školy. 

Spoločne si pre nás pripravili aktivity spojené so včelárstvom, ktorému sa škola takisto venuje. Učitelia si vyrobili 

vlastné sviečky z včelích plastov. V milej a príjemnej atmosfére sme sa dozvedeli o rovesníckom vyučovaní, 

o prepojení školy s regiónom a pozreli sme si regionálne zameranú výzdobu školy.  

 

2. Financie a počet členov združenia 

Predseda združenia privítal zástupcov škôl s reg. výchovu, čestného člena p. Markoviča a poďakoval za milé 

a motivujúce privítanie zo strany ZŠ Petra Škrabáka. Konštatoval, že je rád, že sa členovia združenia stretli 

konečne osobne, aj keď v menšom počte (dôvodom sú koncoročné aktivity v jednotlivých školách, vzdialenosť 

a pod.). 

K 27.5.2022 je v združení 27 škôl a 4 univerzity. Na účte je už s členskými poplatkami za rok 2022 spolu 1189,- €. 

Členský príspevok uhradilo 25 škôl, 2 školy zatiaľ príspevok neuhradili.  

 

3. Dekréty „Škola s regionálnou výchovou“ 

Oslovíme v septembri školy, aby si skontrolovali akreditáciu, školy, ktoré budú mať záujem o akreditáciu, budeme 

akreditovať na KONFERENCII v jesenných mesiacoch 2022. Konferenciu sa ponúkla zorganizovať spoločne 

s vedením združenia ZŠ A.Sládkoviča Sliač. Koncom mája 2023, alebo na začiatku júna 2023 by sme chceli 

zorganizovať REGIONÁLNE PEXESO v ZŠ s MŠ Jozefa Hanulu Liptovské Sliače. 

 

4. Práca v komisiách pre jednotlivé oblasti pri ŠPÚ 

V novom kurikule sa v súčasnej dobe vytvárajú osnovy. V 2 oblastiach máme nominovaných členov, a to 

p.riaditeľku Dagmar Budincovú (ZŠ J.Drdoša Vígľaš) pre oblasť Umenie a kultúra a p. učiteľku Kvetoslavu 

Babiakovú (ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva)  v komisii pre oblasť Človeka spoločnosť. Obe referovali o práci 

v komisiách. Komisia Umenie a kultúra sa poriadne ešte nestretla, má však už vypracovaný základný rámec 



navrhovaných učebných osnov. P.riaditeľka sa viackrát pokúšala kontaktovať vedúcich skupiny, avšak doteraz 

odozva nie je žiadna. Komisia pre oblasť Človek a spoločnosť sa už stretla viackrát, takisto je vypracovaný základný 

rámec navrhovaných učebných osnov. Zatiaľ sa nepočítalo s prierezovými témami, naša regionálna výchova mala 

byť len implementovaná do jednotlivých učebných osnov.  

5. Nová pracovná skupina pre prierezovú tému – REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA 

Tento týždeň sme však boli oslovení na spoluprácu pri tvorbe prierezovej témy – Regionálna výchova a ľudová 

kultúra. Zámerom pracovnej skupiny je vytvoriť samostatný dokument pre prierezovú tému. Teda okrem 

zapracovania do vzdelávacích oblastí aj prehľadný dokument, ktorý školám umožní lepšie uchopiť danú tému vo 

všetkých ročníkoch cez výkonové a obsahové štandardy. Budúci rok by sa mali k prierezovým témam pripravovať 

metodické materiály. 

Základné informácie: 

 Prierezových tém by malo byť 8, budú integrované do vzdelávacích oblastí, paralelne vznikne 

samostatné kurikulum (výkonové, obsahové štandardy), následne vzorové učebnice, metodiky, osnovy, 

...  

 Školám bude v v 2 a 3 cykle (4.-5., 6.-9.) https://vzdelavanie21.sk/ k dispozícii 4 disponibilné dni, kedy 

budú intenzívne riešiť nad rámec predmetov napr. regionálnu výchovu 

 Budeme v pracovnej skupine tvoriť obsah pre samostatný predmet 

 Členmi budú Jana Krížová (Sl. Ľupča), Dagmar Budinská (Vígľaš), Kvetka Babiaková (Dobrá Niva), Peter 

Harmat (Malatiná) 

Prvé on-line stretnutie skupiny je dnes 27.5.2022 

 

6. Diskusia 

 Jesenná konferencia – podujatie a ponúkla spoluzorganizovať ZŠ A.Sládkoviča Sliač – predpokladaný 

termín 30.9.2022 – program pripraví vedenie združenia v spolupráci so ZŠ A.Sládkoviča Sliač 

 Príspevky na stránku združenia – po diskusii sme sa spoločne dohodli, že ideálne by bolo, aby každá škola 

prispela ročne 3 príspevkami na stránku www.regioskoly.sk, je to dobrovoľná, ale potrebná aktivita, aby 

bola stránka združenia zaujímavejšou, uverejnenie bude mať za úlohu ZŠ Malatiná. Ak nejaká škola 

nesplní zaslanie 3 príspevkov, nebude to mať vplyv na akreditáciu. 

 Regionálne pexeso bude aj na základe aktuálnej situácie spoluorganizovať ZŠ s MŠ J.Hanulu Liptovské 

Sliače.  

 Predseda združenia informoval, že facebooková stránka združenia zatiaľ nezaujala členov združenia, 

nebol tam pridaný žiadny člen 

 P.Markovič vyjadril vo svojom príhovore smútok z toho, že ŠPÚ nám nepomáha a regionálna výchova sa 

skôr potláča, nezávidí nám situáciu s uvádzaním nového ŠVP a žiaľ ani situáciu s aktuálnymi 

„miniriešeniami“ v prospech regionálnej výchovy.  

     

7. Uznesenie 

Združenie berie na vedomie: 

1. Informácie predsedu združenia Mgr. Petra Harmata o počet škôl, poplatkoch a celkových 

financiách 

2. Informácie PaedDr. Dagmar Budincovej a Mgr. Kvetoslavy Babiakovej o práci v prac.skupinách na 

tvorbu nových učebných osnov 

3. Informácie o novovznikajúcej skupine prierezovej témy Regionálna výchova a ľudová kultúra 

4. Organizovanie konferencie v ZŠ J.Sládkoviča SLIAČ v jesenných mesiacoch (september 2022) 

Združenie schvaľuje: 

https://vzdelavanie21.sk/
http://www.regioskoly.sk/


1. Nominantov do novej prac.skupiny Regionálna výchova a ľudová kultúra – Jana Krížová, Dagmar 

Budincová, Kvetoslava Babiaková, Peter Harmat 

2. Ako dobrovoľnú úlohu pre každú školu prispievať 3 krát ročne na stránku združenia 

 

8. Záver 

Predseda združenia poďakoval hostiteľskej škole P.Škrabáka v Dolnom Kubíne za veľmi milé privítanie, 

účastníci stretnutia sa zhodli, že škola ponúka veľké množstvo aktivít, z ktorých je veľmi veľa zameraných na 

región a tradície, vytvorila si pekné učebnice regionálnej výchovy a takisto výzdoba školy „dýcha regiónom“. 

 
V Malatinej dňa:  1.6.2022                                                      
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Ševčíková     Mgr. Peter Harmat 
         predseda združenia 
 

 


