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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 

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. 

 

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

a napomáha rozvoju zručností a schopností svojich členov prostredníctvom: 

 Aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania 

 Osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti 

 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 

MONTESSORI, o.z. si v roku 2014 vytýčilo rozvoj a aktivity v 4-och základných programových 

oblastiach: 

1. Montessori ako zriaďovateľ 

2. Domáce a zahraničné projekty 

3. Publikačná činnosť 

4. Vzdelávanie verejnosti 
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Organizačná štruktúra MONTESSORI, o.z. 
 
Štatutárna zástupkyňa združenia:  
od vzniku OZ v roku 2010 je štatutárnou zástupkyňou: 
Ing. Kosová Ingrid, PhD.  -  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 

 
Členky a členovia správnej rady:  
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová – programová manažérka pre oblasť vzdelávanie – 

zástupkyňa štatutára 
Lucia Machavová –  zodpovedná za finančné riadenie všetkých oblastí OZ MONTESSORI 

Ing. Denisa Sciránková – zodpovedná za fundraising a PR 

Mgr. Kvetoslava Rábelyová – zodpovedná za oblasť zriaďovateľ - metodika ŠVP v súlade 

s Montessori princípmi 

Bc. Ivana Bizoňová – riaditeľka SMŠ Montessori  

 

Členky a členovia: 

Ing. Natália Sollárová, Mgr. Lucia Babicová, Jana Kuzmová (MD) – členky - SMŠ Montessori 

Zvolen 

Radka Kečkešová (MD), Monika Kuchtová, Nataša Řeháková – členky – SMŠ Montessori 

Banská Bystrica 

 

Angela Obročníková – dobrovolníčka – Montessori centrum Prachatická 
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Aktivity  MONTESSORI, o.z  v roku 2014 

MONTESSORI AKO ZRIAĎOVATEĽ 

 
 
Prevádzkovanie Súkromných materských škôl vo Zvolene a v Banskej Bystrici 
 

SMŠ Montessori Zvolen 

M.R. Štefánika, 46, 96001 Zvolen 

Zastúpená: Mgr. Kvetoslava Rábelyová, od augusta 2014 Bc. Ivana Bizoňová (BB) 

  

SMŠ Montessori Banská Bystrica—elokované pracovisko 

Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica 

Zástupkyňa riaditeľa: Radka Kečkešová, od mája 2014 Mgr. Lucia Babicová ( Zvolen) 

 

 V oblasti zriaďovateľ došlo v priebehu roku 2014 k viacerým personálnym zmenám 

vzhľadom k nástupu troch z učiteliek a členiek OZ na rodičovskú dovolenku. Za novú 

riaditeľku SMŠ Montessori bola zvolená Bc. Ivana Bizoňová a za novú zástupkyňu 

riaditeľky Mg. Lucia Babicová.  Bývalá riaditeľka SMŠ Montessori Mgr. Kvetoslava 

Rábelyová prevzala funkciu v správnej rade, pričom je zároveň zodpovedná za 

koordinovanie aktivít v oblasti zriaďovateľ s dôrazom na tvorbu ŠVP v kombinácii 

s Montessori princípmi.   

 
ŠTIPENDIJNÝ FOND MONTESSORIUS  - ANJEL PRE VŠETKY DETI 

 
 

Normatívne prostriedky nepokrývajú ani 40% celkového rozpočtu SMŠ. Chceme zachovať 
myšlienku podpory deťom z málopodnetného prostredia, ktoré budú navštevovať SMŠ 



bezodplatne a preto sme sa rozhodli zriadiť štipendijný fond, do ktorého môžu prispievať 
všetci a zvýšiť tak šancu na iný život pre deti z marginalizovaných komunít. Finančné 
prostriedky nazbierané do fondu budú transparentne použité na krytie nákladov detí 
v SMŠ, tj, stravné poplatky.  

 
 
 
 
 

  
 

V roku 2014 sa vďaka donorom, ktorým srdečne ďakujeme podarilo vyzbierať 1035€, 

pričom náklady na 3 deti v štipendijnom fonde činili 1320€. Vďaka donorom sa nám 

podarilo pokryť 78,4% nákladov. Veľká vďaka patrí: 

Zuzane Bargerovej, Lucii Machavovej, Tine Gažovičovej, Alene Chudzikovej, Michaele 

Farenzenovej, Marianne Leontiev, Adrianovi Bargerovi, Agáete Tóthovej s dcérkou 

Athenka Loreta, Zuzane Almáši Koreňovej a Ingrid Kosovej. 

 

DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ PROJEKTY 

V ROKU 2014 sme realizovali projekt s názvom Okná do sveta 

Donor: Ministerstvo vnútra SR 

Trvanie projektu: 1.10.2013 – 31.3.2014 

Cieľ:  

Predmetom žiadosti je   poskytnutie finančných prostriedkov na materiálno – technické 

a didaktické dovybavenie novovytvoreného komunitného  centra Montessori na 

Prachatickej ulici vo Zvolene za účelom rozvoja kognitívnych schopností a zručností 

rómskych detí z marginalizovaných komunít vo Zvolene, kde prostredníctvom 



montessori materiálu zvýšia rómske deti svoje šance na úspešné začlenenie sa do 

hlavného vzdelávacieho prúdu.  

Cieľová skupina:  

deti v predškolskom veku z marginalizovaného prostredia 

Výstupy:  

- zakúpenie montessori materiálu  
- rekonštrukcia podláh  
- Realizácia predškolských aktivít montessori metódou – aktivity prebiehajú dva krát 

do týždňa ( finančné obmedzenie ), kde sa zúčastňuje priemerne 18 detí, z toho 11 
rómskych 

- Asistencia deťom a ich rodičom pri prvej návšteve v základnej škole 
- Komunitné stretnutia pre rodičov – organizujeme minimálne jeden krát do týždňa –

Stretnutia sa zúčastňuje priemerne 8 žien 
- Počas trvania projektu sme vybrali dve deti, ktoré v rámci štipendijného fondu začali 

navštevovať SMŠ Montessori 
- Boli vybrané dve deti, ktoré od januára 2014 navštevujú SMŠ Montessori vo Zvolene 

v rámci štipendijného fondu 

 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

V ROKU 2014 sa vedeniu Montessori, o.z. podarilo v spolupráci s Metodicko – 

pedagogickým centrom v Banskej Bystrici vydať prvú metodickú príručku s názvom 

Pomôž mi, aby som to urobil sám, na ktorej sa autorky podieľali Zuzana Almáši Koreňová 

a Ingrid Kosová.  

PUBLIKÁCIA JE VOĽNE PRÍSTUPNÁ NA INTERNETE: 

HTTP://WWW.MPC-

EDU.SK/LIBRARY/FILES/I._KOSOV___Z._KORE_OV___E._CINOV__POM___MI__ABY_SOM_TO_UROBIL_S_M.__

VOD_DO_PEDAGOGIKY_M._MONTESSORI.PDF  

http://www.mpc-edu.sk/library/files/i._kosov___z._kore_ov___e._cinov__pom___mi__aby_som_to_urobil_s_m.__vod_do_pedagogiky_m._montessori.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/i._kosov___z._kore_ov___e._cinov__pom___mi__aby_som_to_urobil_s_m.__vod_do_pedagogiky_m._montessori.pdf
http://www.mpc-edu.sk/library/files/i._kosov___z._kore_ov___e._cinov__pom___mi__aby_som_to_urobil_s_m.__vod_do_pedagogiky_m._montessori.pdf


VZDELÁVANIE VEREJNOSTI 

V spolupráci s MPC Banská Bystrica vedenie Montessori, o.z začalo aj s implementáciou 
vzdelávacieho a akreditovaného programu Implementácia prvkov montessori do 
vzdelávacieho procesu na Slovensku, v rámci ktorého môžu učiteľky a učitelia 
predprimárneho a primárneho stupňa získať kredity v rámci inovačného vzdelávania. 
 
V priebehu roku 2014 bolo odškolených 44 učiteliek v rámci Banskobystrického kraja. 
Vzdelávanie malo veľký úspech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetky aktivity OZ MONTESSORI sú zacielené na zachovávanie princípov 

pedagogiky Marie Montessori a disemináciu prvkov do edukačného procesu na 
Slovensku. 

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

PhD.  predloženú správu schvaľuje. 


