
 

 

 

 
 

 

 

 
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016 
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Predkladá: Ing. Kosová Ingrid, PhD. 

                   štatutárna zástupkyňa MONTESSORI, o.z. 



1. Úvod 
 
 

1.1 Charakteristika organizácie 
 

Názov organizácie: MONTESSORI, o.z. 
   Občianske združenie s právnou subjektivitou  
Adresa: I. Krasku 7, 960 01 Zvolen 
Tel.: 045/536 68 47 
E-mail: montessori.zv@gmail.com 
Web: http://www.montessorioz.com/ 

 
 
 
 
 MONTESSORI, o.z. je občianske združenie založené vo februári 2010, ktoré 
vzniklo za účelom šírenia a aplikovania princípov vzdelávania Márie Montessori 
v podmienkach slovenského školského systému, ktoré v čase svojho vzniku spôsobili 
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. 
 Občianske združenie MONTESSORI o.z. vzniklo 17. apríla 2010 ako nevyhnutná 

súčasť činnosti občianskeho združenia QUO VADIS, o.z., ktoré hľadalo možnosti 

inovatívneho vzdelávania rómskych detí z marginalizovaného prostredia. Po dvoch 

rokoch činnosti a orientácie na pedagogiku Marie Montessori sa vedenie OZ rozhodlo 

presunúť aktivity týkajúce sa Montessori pedagogiky do samostatného občianskeho 

združenia, pod ktorým sa zriadila prvá materská škola vo Zvolene v septembri 2012.  
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V období od svojho vzniku po zriadenie prvej materskej školy MONTESSORI, o.z. 

realizovalo niekoľko projektov zameraných na aplikáciu inovatívnych prvkov 

vzdelávania rómskych detí z marginalizovaných komunít, ako napr. Okná do sveta, 

Pomôž mi, aby som to dokázal sám, Zmysly sú bránou do sveta, Tajomstvo je 

prirodzenosť dieťaťa. Od roku 2012 je vzdelávanie detí z málopodnetného prostredia 

podporované prostredníctvom štupendijného programu Montessorius – anjel pre všetky 

deti, v rámci ktorého bolo podporených 9 rómskych detí z marginalizovaných komunít 

v období 2012 – 2016.  

 
 
Želáme si, aby z našich detí vyrástli osobnosti zodpovedné za svoje rozhodnutia, 
schopné sformulovať a slušne vyjadriť svoj postoj, hoci nebude v súlade s názormi 
väčšiny.  Aby z nich vyrástli osobnosti empatické a tolerantné k inakosti.  A tiež ľudia, 

ktorí sa budú viac starať o dobro ostatných, ako o svoj vlastný prospech. 
 
Našou víziou je spoločnosť mladých osobností s kritickým myslením a rešpektujúcim 
prístupom k sebe i ostatným.  
  

Našim poslaním je skrze detí zlepšiť svet prostredníctvom vzdelávania, kde sa dôraz kladie 

na ľudskosť a rozvoj prirodzeného potenciálu dieťaťa. Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde 

cez samostatnosť sú deti vedené k zodpovednosti a vnútornej disciplíne. 

 
 

1.2  Finančné hospodárenie 
 

 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Úroky  0,90 

Prijaté príspevky od SMŠ Montessori  13 680,- 

Dary  52,41 

Supervízia zriaďovateľa v smš  2 400,- 

Prijaté príspevky od Quo Vadis  1 720,- 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  2607,29 

SP Montessorius  615,- 

SPOLU  21 075,60  € 

 
 
Komentár k príjmovej časti  
 
Dôležitú časť príjmov za rok 2016 tvoria príjmy od SMŠ Montessori. Prijaté 
príspevky z MC boli v hodnote 651,- Eur v roku 2016 a z roka 2015 nám ostali zdroje 
z MC v hodnote 73,59 Eur. Keďže sa tieto zdroje nevyčerpali, automaticky sa 
presunuli do roku 2017 v hodnote celkom 724,59 Eur.  
Prijaté príspevky na SP Montessorius boli v roku 2016 v hodnote 375,- Eur. Keďže na 
valnom zhromaždení v roku 2016 sa rozhodlo, že z SP Montessoriusa sa prevedie 
suma 615,- eur do SMŠ Montessori ZV, tak zvyšok sumy 240,- eur (ktorý nám chýbal do sumy 



615,- eur) sa čerpal zo zdrojov SP Montessorius z minulých rokov. Do roku 2017 nám 
ostala suma v SP Montessoriusovi v celkovej hodnote 1 325,- Eur.   
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane boli v roku 2016 v hodnote celkom 
1 450,62 Eur. Tieto zdroje sa v roku 2016 nepoužili, ale presúvajú sa do roku 2017. 
V roku 2016 sa použili zdroje z 2% dane v hodnote 2 607,29 Eur, ktoré prišli v roku 
2015 na účet o. z. .   
 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Spotreba materiálu  2 961,45 

Cestovné  1 547,28 

Služby  17 345,79 

Mzdy – vrátenie preplatku z r. 2015 ZP  -277,80 

Ostatné dane a poplatky  168,98 

Poskytnuté príspevky SMŠ Montessori – 
SP Montessorius  

615,- 

Iné  87,16 

SPOLU 22 447,86 € 

 
  
 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 
NÁZOV POLOŽKY 

 

NÁKLADY  

Spotrebný materiál  2 961,45 € 

Propagačné materiály   729,43 

Didaktické pomôcky   2 228,94 

Ostatné  3,08 

Cestovné 1 547,28 € 

Služby 17 345,79 € 

Poštovné  27,65 

Odborné a poradenské služby    12 835,- 

Školenia, semináre  4 338,68 

Reklama a inzercia  126,52 

Ostatné  17,94 

Mzdy – preplatok ZP  -277,80 € 

Ostatné dane a poplatky 168,98 € 

Poskytnuté príspevky SMŠ 
Montessori - SP Montessorius  

615,- € 

Iné  87,16 € 

SPOLU  22 447,86 € 

 
 
Príjmy za rok 2016                                                     21 075,60  € 
Výdavky za rok 2016                                                 22 447,86  € 
Rozdiel 2016                                                               - 1 372,26  € 
 



 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2016 

 
MONTESSORI, o.z. najčastejšie nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava 
prevažne na pôsobenie v sociálnej  sfére. 
V roku 2016 OZ investovalo finančné zdroje  do vzdelávania v oblasti montessori 
pedagogiky. Tiež v roku 2016 poskytlo OZ pre SMŠ Montessori príspevok zo SP 
Montessorius vo výške 615,- Eur na podporu a financovanie detí z málo podnetného 
prostredia, ktoré ju navštevujú. 
Montessori, o.z. v roku 2016  použilo finančné prostriedky získané z 2% dane z roku 
2015 na didaktický materiál pre SMŠ Montessori a propagáciu.  
V roku 2016 občianske združenie pokračovalo v tvorbe fundraisingovej stratégie. 


