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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.montessori-zv.sk 
 

 

Ciele a činnosť 

1. 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. 

 

2. Na dosahovanie svojich cieľov združenie vyhľadáva, podporuje a aktivizuje občanov a ich 

skupiny a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov prostredníctvom: 

 Koordinácie a sieťovania organizácií s podobným zameraním 

 Komunikácie a spolupráce so štátnymi, verejnými a neštátnymi inštitúciami 

v oblasti aktivít príbuzných s cieľmi a zameraním združenia 

 Lobbingu zameraným na presadzovanie potrebných aktivít  na lokálnej, 

regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni 

 Advokáciou v oblasti vzdelávania 

 Komunikácie so širokou verejnosťou 

 Formovania verejnej mienky 

 Spolupráce s médiami za účelom zviditeľnenia pozitívnych výsledkov 

edukačného procesu podľa Márie Montessori 

 Aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania 

 Osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti 

 Organizovania spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní 

 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 

 Organizovania voľnočasových aktivít pre deti, mládež a celú rodinu 
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Organizačná štruktúra MONTESSORI, o.z. 
 
Štatutárny zástupca združenia:  
od vzniku OZ v roku 2010 je štatutárnou zástupkyňou: 
Ing. Kosová Ingrid, PhD. ( 37 rokov)  -  programovo zameraná na manažment projektovej 

činnosti MONTESSORI, o.z., s dôrazom na zavádzanie a disemináciu 
montesori pedagogiky do edukačného procesu na Slovensku 
s dôrazom na deti z málopodnetného prostredia 

 
Členovia správnej rady:  
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová – ( 39 rokov)  - programová manažérka pre oblasť 

vzdelávanie – zástupkyňa štatutára 
Ing. Denisa Sciránková – ( 37 rokov) – členka prípravného výboru  
Lucia Machavová – ( 29 rokov) zodpovedná za finančné riadenie všetkých oblastí OZ 

MONTESSORI 

Jana Kuzmová , Kvetoslava Rábelyová– dobrovolníčky -  aktivity v SMŠ Montessori  
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Aktivity  MONTESSORI, o.z  v roku 2012 

V ROKU 2012 sme realizovali projekt s názvom Zmysly sú bránou do sveta 

Podpora: 
Úrad splnomocnenca vlády SR  

Trvanie: 
1. 12. 2011 – 31. 3. 2012  

Cieľ: 
Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy 
vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori 
pedagogiky a jej didaktického materiálu budú pripravované v období 3-6 rokov na prvý 
ročník základnej školy v prostredí novozriadeného Komunitného centra v spolupráci s 
Mestom Zvolen, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. 
Projekt bude realizovaný pre cieľovú skupinu 50 detí pochádzajúcich z 
marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je východiskom potrieb výchovy a 
vzdelávania týchto detí.  

Cieľová skupina: 
Žiaci a žiačky z marginalizovaného prostredia  

Výstupy: 
Počas trvania projektu, v mesiacoch december 2011 až marec 2012 sme pracovali s deťmi 
z lokality Pustý Hrad. Pracovali sme v priestoroch novovytvoreného komunitného centra 
priamo v lokalite, kde nám mesto Zvolen vytvorilo časový priestor v ich zariadenej 
miestnosti, kde sa tiež venujú deťom komunitní pracovníci. Tiež sme sa pravidelne 
venovali deťom, ktoré už navštevujú základnú školu. V zmysle dosiahnutia čo najväčšej 
efektivity sme chodili doučovať dva razy do týždňa na dve základné školy, ktoré 
navštevujú deti z lokalít Pustý Hrad, Sekier, Dolná kolónia. Nakoľko sa nám počas trvania 
projektu podarilo vytvoriť stabilné skupiny detí, plánujeme v týchto aktivitách 
pokračovať aj v ďalšom období. Nakoľko je v našej práci vidieť výsledky, Úrad mesta 
Zvolen nám vyšiel v ústrety a od mája 2012 nám dal do prenájmu celú jednu miestnosť, 
ktorú práve zariaďujeme a pripravujeme na otvorenie. Pretože v spomínanej lokalite sa 
nachádza viac detí v predškolskom veku, ktorých rodičia do škôlky nevodia, chceme sa 
dať možnosti čo najväčšiemu počtu týchto detí. Sme vďační za akúkoľvek pomoc a 
podporu, lebo vidíme, že s rómskymi deťmi sa dá pracovať a oni sú schopné učiť sa nové 
veci. Navyše sú veľmi húževnaté a pokiaľ majú priestor a dôveru, tak majú obrovský 
predpoklad pokračovať v štúdiu na bežných školách, nie v špeciálnych, odkiaľ nemajú 
absolútne žiadnu možnosť pokračovať v žiadnej strednej škole.   

 



 
 
 

V nadväznosti na tento projekt sme realizovali projekt s názvom Tajomstvo je prirodzenosť 

dieťaťa 

Podpora: 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open society foundation  

Trvanie: 
1. 3. 2012 – 31. 12. 2012  

Cieľ: 
Hlavným zámerom projektu je experimentálne zavedenie alternatívnej metódy 
vyučovania pre rómske deti z marginalizovaného prostredia, ktoré pomocou Montessori 
pedagogiky a jej didaktického materiálu budú pripravované v období 3-6 rokov na prvý 
ročník základnej školy v prostredí novozriadeného Komunitného centra v spolupráci s 
Mestom Zvolen, s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. 
Projekt bude realizovaný pre cieľovú skupinu 30 detí pochádzajúcich z 
marginalizovaných rómskych komunít. Projekt je východiskom potrieb výchovy a 
vzdelávania týchto detí.  

Cieľová skupina: 
Deti v predškolskom veku pochádzajúce z marginalizovaných komunít  

Výstup: 
Zo skupiny tejto detí sme vybrali jedno dieťa, ktoré začalo navštevovať našu SMŠ 
Montessori bez povinnosti platiť školský poplatok. 



 

 

OTVORENIE SÚKROMNEJ MATERSKEJ ŠKOLY MONTESSORI VO ZVOLENE 
 
V septembri 2012 sme slávnostne otvorili nové priestory Súkromnej materskej školy 
Montessori v centre mesta Zvolen. Prevádzku sme začali s dvadsiatimi deťmi, z toho 2 deti 
pochádzajú z chudobného prostredia. Sme štvrtá súkromná materská škola Montessori 
na Slovensku a prvá súkromná materská škola, ktorá podporuje aj deti z málopodnetného 
prostredia. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky aktivity OZ MONTESSORI sú zacielené na zachovávanie princípov 

pedagogiky Marie Montessori a disemináciu prvkov do edukačnéhoprocesu na 
Slovensku. 

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

PhD.  predloženú správu schvaľuje. 

 

 


