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1. Úvod 
 

1.1 Charakteristika organizácie 

 
Názov organizácie :   MONTESSORI, o.z. 
      Občianske združenie s právnou subjektivitou  
Adresa: Krasku 7, 960 01 Zvolen 
Tel.+ fax.: 045/ 55 66 847 
Mail: montessori.zv@gmail.com 
Web: www.quovadis-oz.sk 

 
   

1.2  Finančné hospodárenie     
 

 
Príjmová časť 
 
Príjmy Rozpočet na rok 2012 

€ 

Úprava rozpočtu  Rozpočet po úprave 

€ 

Prijaté 

príspevky od 

FO, členské  

2702,95       - 2702,95 

Tržby vzč                    100,-               -                   100,- 

Školné , 

stravné , 

zápisné  

               9542,27               -               9542,27 

Príspevky MC      287,09 -                   287,09 

Príspevky 

z podielu 

zaplatenej dane  

2350,80 - 2350,80 

Dotácie (OSF, 

NMŠ, 

USVRK, 

KŠÚ..) 

11240,56 - 11240,56 

Kreditné úroky     0,25 -   0,25 

 

SPOLU 

 

26223,92 

 

              - 

 

26223,92 

 
 
 
 

 
Montessori, o.z. je novým občianskym združením, založeným vo februári 2010, ktoré 

      vzniklo za účelom šírenia a aplikovania princípov vzdelávania  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 .      
Hlavným zámerom MONTESSORI, o.z. je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy 
vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia prostredníctvom založenia 
pedagogiky a jej didaktického materiálu budú vedené iným spôsobom , ako bežne v školách 

mailto:montessori.zv@gmail.com


, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. OZ založilo 
v školskom roku 2012/2013 SMŠ Montessori n.o. , kde sa aplikujú vo vyučovacom procese 
metódy Márie Montessori . V SMŠ Montessori sa podarilo umiestniť  len 3 deti zo sociálne 
slabého a nepodnetného prostredia, je to podmienené tým ,že tieto deti neplatia školné .Z 
tohto dôvodu sa nám nepodarilo umiestniť viac takýchto detí , je to bez dnešnej „žiadnej 
podpory vlády“ nemožné.  
 
 
 
 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

názov položky  

1.štvrťrok 

(€) 

2. štvrťrok 

(€) 

3. štvrťrok 

(€) 

4. štvrťrok 

(€) 

Spotrebný materiál  2841,83 2169,86 4366,29 2434,05 

Energie  326,26 -136,13   1,34 -537,21 

Cestovné  38,63 91,26 -15,69 129,52 

Služby    3011,90 1206,24  906,11   1722,85    

Mzdy  0,00 0,00 1882,79 4949,72 

Ostatné  32,98 25,47 47,55 202,64 

spolu 6251,60 3356,70 7188,39 8901,57 

spolu SZUŠ rok 2012 25698,26 

 
Rozpis položiek výdavkovej časti 
 

Názov položky 

 

Výdaje rok 2012 

Spotrebný materiál  11812,03 

SM projekty  4536,76 

Spotrebný materiál SMŠ Montessori                                5106,06 

Ostatné  2169,21 
Energie                               -345,74 

Cestovné                                 243,72 

Služby 6847,10 

Poštovné, telekomunikácie, internet                                   625,01 

Lektoring, koordinácia , advokácia, 
manažment 

3182,53 

Nájom , prenájom  965,64 

Tlač, copy, propagačné služby  758,95 

Odborné a poradenské služby  1090,17 

BOZP A OPP 154,80 

Preprava žiakov  70,00 

Mzdy  6832,51 

Ostatné    308,64 

SPOLU rok 2012 25698,26 

 
 
 



 
 
 
      Príjmy za rok 2012                                                        26223,92  € 

Výdavky za rok 2012                                                    25698,26    € 
      Rozdiel  2012                                                                  525,66      € 

 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2012 
 
Montessori, občianske združenie nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava 

prevažne na pôsobenie v sociálnej  sfére.  
Montessori, o.z. založilo súkromnú materskú školu vo Zvolene . Táto materská škola bola 
zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky S termínom začatia činnosti 
od 1.septembra 2012. So založením materskej školy súvisia zvýšené náklady Montessori, o.z. v 
roku 2012. 
Občianske združenie Montessori, ako už bolo uvedené,  realizuje projekty podporené rôznymi 
donormi , v ktorých je tiež potrebné časť nákladov financovať z vlastných zdrojov a preto stále 
zápasí s finančnými a existenčnými problémami.  

 

 

 

 


