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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA   
 
 
Názov občianskeho združenia:  MONTESSORI, o. z., občianske zariadenie 
      s právnou subjektivitou  
Adresa:     Ivana Krasku 7, Zvolen  
IČO:      42189411 
DIČ:      2023193425 
Štatutárny zástupca:   Ing. Kosová Ingrid, PhD. 
E-mail:     montessori.zv@gmail.com 
Web:      www.montessorioz.com 
 
 
 

2. CHARAKTERISTIKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
 
 
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. 

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. 

V roku 2018 sa nám podarilo zmeniť priestory SMŠ Montessori vo Zvolene. Materská 

škola sa presťahovala do nových priestorov na ulici Prachatická 1A, Zvolen. Táto 

zmena nám umožní zvýšenie počtu detí na prevádzke z pôvodných 20 detí 

na 24 detí. Občianske združenie v tomto roku nerealizovalo žiadny projekt, ale 

v rámci vlastných zdrojov sa intenzívne podieľa na vývoji a implementácii dvoch 

dlhodobých projektov, a to Montessori fórum a Montessori analytics. 
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3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

4. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

DRUH PRÍJMU SUMA 

Príspevky – Montessori dielničky  66,87 

Prijaté príspevky od SMŠ Montessori 23 837,04 

2% z dane  1 763,20 
SPOLU 25 667,11 € 

 
 
Komentár k príjmovej časti 
Dôležitú časť príjmu tvoria príjmy od SMŠ Montessori. Pod MONTESSORI, o.z. 
patria aj monterssori aktivity pre rodičov a deti vo veku 18-36 mesiacov s názvom 
„Kurz montessori dielničiek“. V roku 2019 bol príjem z tohto kurzu v hodnote 
920 EUR, pričom z minulých rokov  je ešte zostatok v hodnote 2 699,33 EUR. V roku 
2019 sa zakúpil materiál na činnosť dielničiek v hodnote 66,87 EUR. Do roku 2020 
sa presúva zostatok sumy 3 552,46 EUR na zabezpečenie ďalšieho fungovania 
„Kurzu montessori dielničiek.“ V ŠP Montessorius sa v roku 2019 nazbierala suma 
360 EUR, z roku 2018 sa nám presunul zostatok 1 150 EUR a v roku 2019 sa zo ŠP 
Montessorius poskytla sumu 345 EUR SMŠ Montessori na podporu vzdelávania detí. 
Zostatok ŠP Montessorius sa presunul do roku 2020  a to v hodnote 1 165 EUR. Z 2% 
dane sa nám podarilo získať v roku 2019 sumu 2 788,14 EUR. Z tejto sumy sme 
poslali SMŠ Montessori vo ZV a v BB na zakúpenie didaktického materiálu sumu 
v hodnote 881,60 EUR. Do roku 2020 sa nám presúva suma z 2% dane v zostatkovej 
hodnote 2 013,84 EUR. 
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Vývoj príjmu 2% dane za posledné roky. 

 
 
5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

DRUH VÝDAJU SUMA 

DHIM 2019 1 774,73 

Propagácia, reklama, webové služby  17,94 

Materiál na údržbu a modernizáciu  256,71 

Materiál pre montessori dielničky  66,78 

Odborné a poradenské služby  13 080,00 

Kurz montessori dielničiek  4 500,00 

Poskytnutý príspevok na sporiaci účet  735,49 

Poskytnuté 2% dane pre SMŠ Montessori 1 763,20 

Ostatné   285,23 

SPOLU 22 480,08 € 

 
Komentár k výdavkovej časti. 
Tento rok sme pokračovali vo vývoji programu „Montessori analytics“- je to vývoj 
diagnostického softwaru v oblasti diagnostiky Montessori pedagogiky a jeho 
prispôsobenie na podmienky slovenského školstva. Z príjmu podielu zaplatenej dane 
OZ poskytlo sumu 1 763,20 pre SMŠ Montessori na zakúpenie didaktických potrieb 
a vzdelávací proces. Občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva 
a účtovníctvo delí do stredísk podľa zdroja príjmu, čo nám umožňuje najlepšiu 
transparentnosť. V roku 2019 sme evidovali a účtovali na týchto strediskách: 
stredisko vlastné zdroje, stredisko 2% dane, stredisko ŠP Montessorius, stredisko 
Montessori centrum a stredisko sporiaci účet. V roku 2018 sme pozastavili činnosti 
smerujúce k otvoreniu Základnej školy Montessori. V roku 2019 sme sa znova vrátili 
k činnosti zameranej na zriadenie základnej školy, ale väčšia časť aktivít sa presunie 
do roku 2020. Neustále hľadáme vhodné priestory, kde by sme mohli realizovať 
vzdelávanie založené na montessori pedagogike. 
 
 



 

 

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019 
 
Výsledok hospodárenia za rok 2019: 
Príjmy v roku 2019 25 667,11 €   
Výdavky v roku 2019 22 480,08 € 
Výsledok HO za rok 2019   3 187,03 € 
 
Výsledkom hospodárenia v roku 2019 je zisk v hodnote 3 187,03 €. 
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  Vývoj výsledku hospodárenia za posledné roky. 


