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                   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. 
 Hlavným zámerom MONTESSORI, o.z. je experimentálne zavedenie 
alternatívnej metódy vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia. 
Prostredníctvom zavedenia pedagogiky a jej didaktického materiálu budú deti 
vedené iným spôsobom  ako bežne v školách, s dôrazom na rozvoj kognitívnych 
štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. OZ založilo v školskom roku 2012/2013 SMŠ 
Montessori, kde sa aplikujú vo vyučovacom procese metódy Márie Montessori. 
V školskom roku 2013/2014 bolo založené elokované pracovisko SMŠ Montessori 
v Banskej Bystrici, na ul. Trieda SNP 54. V roku 2015 sa stalo občianske združenie 
zakladateľom neziskovej organizácie pod názvom Montessori Inštitút, n.o., 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.7.2015. Nezisková organizácia sa 
založila za účelom poskytnutia všeobecne prospešných služieb ako zachovanie 
historického a filozofického odkazu M. Montessori, diseminácia princípov 
vzdelávania M. Montessori do vzdelávacieho prostredia na Slovensku. Na MŠVVaŠ 
SR sme podávali Žiadosť o zaradenie SZŠ Montessori do siete škôl a školských 
zariadení SR, so sídlom na ul. Prachatická 2421/45, Zvolen s termínom zriadenia 
školy od 01.09.2016 v zmysle § 16 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve. MŠVVaŠ SR muselo zastaviť konanie, pretože sme 
nemohli dodať všetky chýbajúce doklady k žiadosti. Jedným z nich bol napríklad aj 
doklad o zabezpečení priestorov. 
Občianske združenie v roku 2015 realizovalo projekt: 
1.  „Národný projekt Rodina a práca “ – MPSVR SR 
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1.2  Finančné hospodárenie 
 

 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Úroky  0,51 

Prijaté príspevky od SMŠ Montessori  12 432 

Dary  3 315,87 

Príspevky na MC 391,95 

Prijaté príspevky od FO 650 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  900,84 

Dotácie  19 270,17 

SPOLU  36 961,34,- € 

 
 
Komentár k príjmovej časti  
 
Dôležitú časť príjmov za rok 2015 tvoria príjmy od SMŠ Montessori. Prijaté 
príspevky z MC boli v hodnote 268 Eur, ale v roku 2015 sme mali ešte k dispozícii 
sumu z roku 2014 a to 123,95 Eur. Prijaté príspevky na SP Montessorius boli v roku 
2015 v hodnote 915 Eur a spolu s prostriedkami z roku 2014, ktoré boli v hodnote 
1 300 Eur, neboli všetky použité, a preto suma 1 565 Eur bola prevedená do roka 
2016. Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane boli v roku 2015 v hodnote 2 607,29 
Eur, z roku 2014 tam bola ešte nevyčerpaná časť 900,84 Eur. Z dôvodu, že sa 
nevyčerpali všetky zdroje z 2% dane bola suma 2 607,29 Eur prevedená do roku 2016. 
V roku 2015 sa podarilo OZ získať aj dary v hodnote  3 315,87 Eur na svoju činnosť. 
 
 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Spotreba materiálu  1 225,20 

Cestovné  355,48 

Služby  7 612,04 

Mzdy  21 573,48 

Ostatné dane a poplatky  183 

Poskytnuté príspevky SMŠ Montessori – 
SP Montessorius  

650 

Iné  67,93 

SPOLU 31 667,13,- € 

 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 
NÁZOV POLOŽKY 

 

NÁKLADY  

Spotrebný materiál  1 225,20 € 

Spotrebný materiál pre MC  449,42 

Didaktické pomôcky   347,93 



DHIM 2015 397,60 

Ostatné  30,25 

Cestovné 355,48 € 

Služby 7 612,04 € 

Poštovné  72,30 

Odborné a poradenské služby    4 048,66 

Školenia, semináre  2 895,25 

Reklama a inzercia  538 

Ostatné  57,83 

Mzdy  21 573,48 € 

Ostatné dane a poplatky 183 € 

Poskytnuté príspevky SMŠ 
Montessori - SP Montessorius  

650 € 

Iné  67,93 € 

SPOLU  31 667,13,- € 

 
 
Príjmy za rok 2015                                                      36 961,34  € 
Výdavky za rok 2015                                                  31 667,13  € 
Rozdiel 2015                                                                   5 294,21  € 
 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2015 

 
MONTESSORI, o.z. najčastejšie nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava 
prevažne na pôsobenie v sociálnej  sfére, napriek tomu  sa mu v roku 2015  podarilo 
získať dary a ušetriť vlastné zdroje na mzdy z dôvodu, že sa  zapojilo do národného 
projektu Rodina a práca. 
V roku 2015 OZ investovalo finančné zdroje do Materského centra, chcelo podporiť 
jeho rozbeh a správne fungovanie. Finančné zdroje, ktoré malo MC ušetrené 
z minulého roka spolu s príspevkami z tohto roka nestačili na pokrytie týchto 
nákladov, preto OZ použilo na zvyšok nákladov vlastné zdroje. 
V roku 2015 poskytlo OZ pre SMŠ Montessori príspevok zo SP Montessorius 
vo výške 650 Eur na podporu a financovanie detí z málo podnetného prostredia, 
ktoré ju navštevujú. 
Montessori, o.z. v roku 2015  použilo finančné prostriedky získané z 2% dane z roku 
2014 na didaktický materiál pre SMŠ Montessori a vzdelávanie v oblasti montessori 
pedagogiky. Keďže vzdelávanie v oblasti montessori pedagogiky je finančne náročné 
boli naň použité aj vlastné zdroje OZ. 
Zapojenie sa do projektu Rodina a práca pomohlo OZ s financovaním a vytvorením 
nových pracovných pozícií, ale zároveň ho zaviazalo spolufinancovaním vo výške 
10%. 
V roku 2014 sa občianske združenie aktívne podieľalo na tvorbe fundraisingovej 
stratégie a v aktivite pokračovalo aj v roku 2015. 


