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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 a 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 Márie 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 štipendijného fondu 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  0,41 

Prijaté príspevky od SMŠ Montessori  18 805,56 

Dary  16,42 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  6 176,22 

Montessori dielničky  217,26 
SPOLU  25 215,87 € 

 
 
Komentár k príjmovej časti  
 
Dôležitú časť príjmov za rok 2017 ako každý rok tvoria príjmy od SMŠ Montessori. 
Prijaté príspevky z MC boli v hodnote 1 172,- Eur v roku 2017 a z roka 2016 nám 
ostali zdroje z MC v hodnote 724,59 Eur. Keďže sa tieto zdroje nevyčerpali celé, 
automaticky sa presunuli do roku 2018 v zostatkovej  hodnote celkom 1 679,33 Eur.  
Prijaté príspevky na ŠP Montessorius boli v roku 2017 v hodnote 180,- Eur. Zostatok 
zdrojov z roku 2016 bol v hodnote 1 325,- Eur. Na valnom zhromaždení v roku 2017 
sa rozhodlo, že z SP Montessoriusa sa prevedie suma 375,- Eur do SMŠ Montessori 
ZV. Do roku 2018 sa nám presúva nespotrebovaná suma v ŠP Montessorius 
v celkovej hodnote 1 130,- Eur.   
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane boli v roku 2017 v hodnote celkom 
4 725,60 Eur a zostatok z roku 2016 v sume 1450,62 Eur.  
 
 
 



Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Spotreba materiálu  1 374,55 

Cestovné  9,35 

Služby  17 673,11 

Zmarená investícia MŠ a ZŠ 7 676,-  

Ostatné dane a poplatky  170,16 

Poskytnuté príspevky SMŠ Montessori 
z 2% dane  

435,19 

Iné  173,59 

SPOLU 27 511,95 € 

 
  
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 

NÁZOV POLOŽKY 

 

NÁKLADY  

Spotrebný materiál  1 374,55 € 

Propagačné materiály   232,80 

Didaktické pomôcky   329,84 

DHIM 558,14 

Materiál na údržbu priestorov 211,61 

Ostatné  42,16 

Cestovné 9,35 € 

Služby 17 673,11 € 

Poštovné  95,25 

Odborné a poradenské služby    7 930,- 

Školenia, semináre  9 340,44 

Reklama, web a inzercia  307,42 
Zmarená investícia mš a zš   7 676,- € 

Ostatné dane a poplatky 170,16 € 

Poskytnuté príspevky SMŠ 
Montessori z 2% dane  

435,19 € 

Iné  173,59 € 

SPOLU  27 511,95 € 

 
 
Príjmy za rok 2017                                                     25 215,87  € 
Výdavky za rok 2017                                                 27 511,95  € 
Rozdiel 2017                                                               - 2 296,08  € 

 

 

 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017 

 



MONTESSORI, o.z. najčastejšie nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava 
prevažne na pôsobenie v sociálnej  sfére. 
V roku 2017 OZ investovalo veľký objem finančných zdrojov do vzdelávania 
v oblasti montessori pedagogiky. Tiež v roku 2017 poskytlo OZ pre SMŠ Montessori 
príspevok zo SP Montessoriusa vo výške 375,- Eur na podporu a financovanie detí 
z málo podnetného prostredia, ktoré ju navštevujú. 
Montessori, o.z. v roku 2017  použilo finančné prostriedky získané z 2% dane (z roku 
2017 a zostatok z roku 2016 ) v plnej výške, a to na didaktický materiál pre SMŠ 
Montessori v hodnote 435,19 Eur a ostatné zdroje využilo na podporu v oblasti 
vzdelávania a šírenia Montessori pedagogiky.  
V roku 2017 sa občianske združenie Montessori zapojilo do projektu cez Integrovaný 
regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva SR „Domov pre 
Montessori škôlku“  a chcelo zabezpečiť nové, vyhovujúce priestory. Bohužiaľ 
súčasťou žiadosti musel byť už vypracovaný projekt na nové priestory, ktorý bol 
veľmi finančne náročný. Po neschválení našej žiadosti Ministerstvom 
pôdohospodárstva SR nám vznikla zmarená investícia v hodnote 7 676,- Eur. 
V našom prípade, keďže sme organizácia závislá na príspevkoch a dotáciách, to bola 
veľká strata.  
Montessori, o. z. vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, a to z dôvodu 
lepšieho prehľadu. Účtovníctvo je rozdelené do viacerých stredísk podľa zdroja 
financovania. Vedie to k prehľadnejšiemu sledovaniu príjmov a výdavkov. V roku 
2017 viedlo Montessori, o.z. viacero stredísk a to: stredisko vlastné zdroje, stredisko 
2% dane, stredisko Montessori centrum, stredisko ŠP Montessorius. 


