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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: www.montessori-zv.sk 

 
 
 

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, ktorá v čase svojho vzniku spôsobila 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 zavedenia 
pedagogiky a jej didaktického materiálu budú vedené iným spôsobom  ako bežne v školách, 
s dôrazom na rozvoj kognitívnych štruktúr dieťaťa a sociálny rozvoj. OZ založilo v školskom 
roku 2012/2013 SMŠ Montessori, kde sa aplikujú vo vyučovacom procese metódy Márie 
Montessori. Do SMŠ Montessori sa v šk. r. 2013/2014 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 podpory 
vlády, alebo mesta Zvolen nemožné. V školskom roku 2013/2014 bolo založené elokované 
pracovisko SMŠ Montessori v Banskej Bystrici, na ul. Trieda SNP 54. 
Občianske združenie v roku 2014 realizovalo dva projekty: 
1.  „Okná do sveta“ – MV SR 
2. „Spoločne sa učíme“ - BBSK 
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1.2  Finančné hospodárenie 
 

 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Úroky  0,42 € 

Prijaté príspevky od SMŠ Montessori  12 432 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií 601,82 € 

Dary  521,81 € 

Príspevky na MC 70,22 € 

Prijaté príspevky od FO 2 794,85 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  91,70 € 

Dotácie  7 993,94 € 
SPOLU  24 506,76 € 

 
 
Komentár k príjmovej časti  
 
Dôležitú časť príjmov za rok 2014 tvoria príjmy od SMŠ Montessori. Prijaté príspevky z MC boli 
v hodnote 194,17,- Eur, ale v roku 2014 sa minulo len 70,22,- Eur, a preto suma 123,95,- Eur bola 
prevedená do roku 2015. Prijaté príspevky na SP Montessorius boli v roku 2014 v hodnote 
1 300,- Eur, tieto finančné zdroje neboli použité, a preto boli prevedené do roku 2015. Súčasťou 
prijatých príspevkov od FO sú aj príspevky na vlastné zdroje pri projektoch. Prijaté príspevky 
z podielu zaplatenej dane boli v roku 2014 v hodnote 992,54,- Eur, ale vyčerpalo sa len 
91,70,- Eur na didaktické pomôcky a z tohto dôvodu bola suma 900,84,- Eur prevedená do roka 
2015. 
 
 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 

 

Názov položky Suma 

Spotreba materiálu  8 545,68 € 

Cestovné  516,97 € 

Služby  12 951,40 € 

Ostatné dane a poplatky  101,30 € 

Iné 72,32 € 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 620,- € 

SPOLU 22 807,67 € 

 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 
Názov položky 

 

Náklady  

Spotrebný materiál  8 545,68 € 

Kancelárske potreby  28,59 

Didaktické pomôcky   178,82 

DHIM 2014 8 338,27 

Cestovné 516,97 € 

Služby 12 951,40 € 

Poštovné  49,35  



Služby lektoring  612 

Nájom, prenájom    2 700 

Odborné a poradenské služby    8 806,46 

Školenia, semináre  395 

Propagácia – plagáty, letáky 384,69 

Ostatné  3,90 

Ostatné dane a poplatky  101,30 € 

Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám  

620 € 

Iné  72,32 € 

SPOLU  22 807,67 € 

 
 
Príjmy za rok 2014                                                       24 506,76  € 
Výdavky za rok 2014                                                   22 807,67  € 
Rozdiel 2014                                                                    1 699,09  € 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2014 

 
MONTESSORI, o.z. nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava prevažne na pôsobenie 
v sociálnej  sfére. 
Projekt pod názvom „Spoločne sa učíme“ bol podporený Banskobystrickým samosprávnym 
krajom a bol úspešne ukončený a vyúčtovaný. V roku 2014 sme ukončili aj projekt pod názvom 
„Okná do sveta“, ktorý bol podporený MV SR tiež bol úspešne ukončený a vyúčtovaný. 
Občianske združenie z vlastných finančných zdrojov financovalo aj spolufinancovanie 
pri projektoch. Z projektu „Okná do sveta“ zostali občianskemu združeniu didaktické pomôcky 
v hodnote 8 985,- Eur, ktoré chce naďalej použiť na šírenie princípov vzdelávania Márie 
Montessori. 
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. V roku 2014 sa občianske 
združenie aktívne podieľalo na tvorbe fundraisingovej stratégie. 


