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Úvod 

 

Charakteristika organizácie 

Názov organizácie:  MONTESSORI,o.z.  

         Občianske združenie s právnou subjektivitou 

Adresa:  I. Krasku, 960 01 Zvolen 

Tel. + fax.: 045/ 53 66 847 

Mail: montessori.zv@gmail.com,   

web:  www.montessorioz.com 

 

Ciele a činnosť 

Poslaním a cieľom združenia je aplikácia a šírenie poznatkov pedagogickej koncepcie 

Márie Montessori v podmienkach slovenského školského systému, ktorá v čase svojho 

vzniku spôsobila revolučné zmeny vo vzdelávaní a výchove detí. Mária Montessori 

priniesla úplne nový pohľad na detstvo. Vychádza zo silných stránok dieťaťa 

a upriamuje sa na energiu, silu, s ktorou sa dieťa vyvíja k samostatnosti a nezávislosti. 

Chápe detstvo ako významný fenomén v živote človeka a spoločnosti. 

 

Na dosahovanie svojich cieľov združenie vyhľadáva, podporuje a aktivizuje občanov 

a ich skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov 

prostredníctvom: 

 Aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania 

 Osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti 

 Realizovania propagačných aktivít súvisiacich s predmetom 

činnosti združenia 

 Výskumných aktivít, analýz a monitorovaním 

 Mobilizácie a inicializovania zakladania vzdelávacích 

a východných inštitúcií presadzujúcich myšlienky a postoje Márie 

Montessori 

 Aktivít v oblasti výchovy a formálneho aj neformálneho 

vzdelávania 

mailto:montessori.zv@gmail.com
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 Organizovania voľnočasových aktivít pre deti, mládež a celú 

rodinu 

MONTESSORI, o.z. si v roku 2015 vytýčilo rozvoj a aktivity v 4-och základných 

programových oblastiach: 

1. Montessori ako zriaďovateľ 

2. Domáce a zahraničné projekty 

3. Publikačná činnosť 

4. Vzdelávanie verejnosti 

 

Organizačná štruktúra MONTESSORI, o.z. 

 

Štatutárna zástupkyňa združenia:  

od vzniku OZ v roku 2010 je štatutárnou zástupkyňou: 

Ing. Kosová Ingrid, PhD.  -  riaditeľka Montessori Inštitútu, n.o. 

 

Členky a členovia správnej rady:  

Lucia Machavová –  zodpovedná za finančné riadenie všetkých oblastí OZ 

MONTESSORI 

Ing. Denisa Sciránková – zodpovedná za fundraising a PR 

Mgr. Kvetoslava Rábelyová – zodpovedná za oblasť zriaďovateľ - metodika ŠVP 

v súlade s Montessori princípmi, predsedkyňa Rady školy SMŠ 

Montessori 

Radka Kečkešová – riaditeľka SMŠ Montessori  

Ing. Angela Obročníková – Montessori centrum 

Členky a členovia: 

Bc. Soňa Závadská, Ing. Anna Hvizdáková, Mgr. Jana Mozolová, Mgr. Katarína 

Wágnerová, Laura Gašparová  
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Aktivity  MONTESSORI, o.z  v roku 2020 

MONTESSORI AKO ZRIAĎOVATEĽ 

 

 

 

Prevádzkovanie Súkromných materských škôl vo Zvolene a v Banskej Bystrici 

 

SMŠ Montessori Zvolen 

Prachatická 1A, Zvolen 

Vedúca pracoviska: Mgr. Anna Hvizdáková 

Zastúpená: Mgr. Radka Kečkešová  

SMŠ Montessori Banská Bystrica—elokované pracovisko 

Trieda SNP 82, 974 01 Banská Bystrica 

Vedúca pracoviska: Mgr. Katarína Wágnerová 

Zastúpená: Mgr. Radka Kečkešová  
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 V oblasti zriaďovateľ došlo v priebehu roku 2020 k malým personálnym zmenám. Od 

leta 2020 doplnila kolektív v Banskej Bystrici  tretia učiteľka, čím zariadenia zavŕšilo 

výber montessori odborníčok do oboch prevádzok. Zároveň sa podarilo v Banskej 

Bystrici získať a rekonštruovať nové priestory, ktoré spĺňajú štandardy montessori 

filozofie. Konečne v oboch prevádzkach pôsobí kompletný odborný tím a deti sú 

vzdelávané a vychovávané vo vyhovujúcich a príjemných priestoroch. Napriek 

vysokej finančnej náročnosti rekonštrukcie a predikcie straty veríme, že nasledujúce 

roky nebudú ohrozované pandémiou a núteným uzatvorením prevádzky. V priebehu 

roku 2020 sme tak boli nútení urobiť počas prvej vlny pandémie, čo spôsobilo 

nedostatok finančnej rezervy v Banskej Bystrici.  
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ŠTIPENDIJNÝ FOND MONTESSORIUS  - ANJEL PRE 
VŠETKY DETI 

 

Normatívne prostriedky nepokrývajú ani 30% celkového rozpočtu SMŠ. Chceme 
zachovať myšlienku podpory deťom z málopodnetného prostredia, ktoré budú 
navštevovať SMŠ bezodplatne a preto sme sa rozhodli zriadiť štipendijný fond, do 
ktorého môžu prispievať všetci a zvýšiť tak šancu na iný život pre deti 
z marginalizovaných komunít. Finančné prostriedky nazbierané do fondu budú 
transparentne použité na krytie nákladov detí v SMŠ, t.j., stravné poplatky.  
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V roku 2020 sa do štipendijného programu nepodarilo získať finančné prostriedky. 

Z toho dôvodu nebolo možné od septembra prijať žiadne dieťa z málopodnetného 

prostredia. Rozhodli sme sa aspoň adoptovať 5 ročné dievčatko z Kene – Rosaline, na 

ktoré prispievame v sume 25 EUR z nášho rozpočtu.  

 

 

 

 

DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ PROJEKTY 

V ROKU 2020 sme nerealizovali žiadne projekty podporované donormi, nadáciami 

a pod. V rámci vlastných zdrojov sa však intenzívne podieľame na  vývoji 

a implementácii dvoch dlhodobých projektov: 

Montessori fórum – vývoj webových aplikácii a sociálneho marketingu v oblasti 

šírenia Montessori pedagogiky 

Montessori analytics – vývoj diagnostického software v oblasti diagnostiky 

Montessori pedagogiky a jeho prispôsobenie na podmienky slovenského školstva 
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Všetky aktivity OZ MONTESSORI sú zacielené na zachovávanie princípov 
pedagogiky Marie Montessori a disemináciu prvkov do edukačného procesu na 
Slovensku. 

 

 

Štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia MONTESSORI, o.z. Ing. 

Ingrid Kosová, PhD.  predloženú správu schvaľuje. 


