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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 
 
 
Nezisková organizácia - názov:  Montessori Inštitút, n.o. (nezisková organizácia 

 s vlastnou právnou subjektivitou) 
Zriaďovateľ:     MONTESSORI, o. z. 
Adresa:     Ivana Krasku 7, 960 01 Zvolen 
IČO:      45746915 
DIČ:      2120169403 
Štatutárny zástupca:   Ing. Kosová Ingrid, PhD. 
E-mail:     montessori.institut.bb@gmail.com 
Web:      www.montessorioz.com 
 
 

2. CHARAKTERISKTIKA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 
 
 
Inštitút vznikol v roku 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti MONTESSORI, o.z., ako 
súčasť komplexu vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v oblasti Montessori 
pedagogiky a šíriacich myšlienky a filozofiu Marie Montessori. 
Cieľom komplexu vzdelávacích inštitúcií od materskej školy cez základnú školu 
až po Montessori Inštitút, n.o., je vytvoriť podmienky na zmenu tradičných 
konzervatívnych metód vzdelávania na také metódy a  formy, ktoré nezaťažujú deti 
zbytočnými informáciami, či memorovaním, ale im naopak umožnia rozvinúť 
schopnosť realizovať sa v oblastiach, o ktoré majú prirodzený záujem. 
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. 
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Vízia Montessori Inšitútu, n.o. 
  
Víziou Montessori Inštitútu, n.o. je stať sa renomovanou a vyhľadávanou inštitúciou 
pedagogických zamestnancov ako i rodičov. Našou snahou je vybudovať 
vzdelávaciu spoločnosť, ktorá bude vyhľadávaná pri implementácii a zavádzaní 
prvkov Montessori pedagogiky do tradičného vzdelávacieho systému na Slovensku. 
 
Poslanie MONTESSORI, o.z. 
 

Poslanie Montessori Inštitútu, n.o. sa odvíja od celkového poslania komplexu 
vzdelávacích inštitúcií  - 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. 
 

 

 

 

 



3. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 

 

DRUH PRÍJMU SUMA 

Prijatý príspevok od SMŠ Montessori                                 2 400,00 

SPOLU 2 400 € 

 

 

Komentár k príjmovej časti. 

Hlavným a jediným zdrojom príjmu v roku 2019 bol príspevok od SMŠ Montessori. 

V roku 2020 sa plánuje realizácia viacerých montessori školení. 

 

 

4. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
 

 

DRUH VÝDAJA SUMA  

DHIM 2019    459,00 

Dar na sporiaci účet 1 257,10 

Bankové poplatky       61,10 

SPOLU                               1 777,20 € 

 

 

Komentár k výdavkovej časti. 

V roku 2019 sa aj v spolupráci s Montessori Inštitútom, n.o. realizoval vlastný projekt 

„Montessori analytics“ – vývoj diagnostického softwaru v oblasti diagnostiky 

Montessori pedagogiky a jeho prispôsobenie na podmienky slovenského školstva. 

Prvý pilotný produkt plánuje NO distribuovať pre verejnosť v roku 2021. Nezisková 

organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva, kde sa priamo sledujú aktivity 

Montessori Inštitútu, n.o.. Aktivitami sa myslí počet školení, ktoré 

sa realizujú v danom roku, náklady, ktoré sa vynaložia na zabezpečenie týchto 

školení atď. Nezisková organizácia z pohľadu založenia je mladou organizáciou, 

ktorá momentálne rozbieha ešte len svoju činnosť. 

 

 

5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019 
 
Výsledok hospodárenia za rok 2019: 
Príjmy v roku 2019     2 400 € 
Výdavky v roku 2019    1 777,20 € 

Výsledok HO za rok 2019       622,80 € 

 

Výsledkom hospodárenia v roku 2019 bol zisk v hodnote 622,80 EUR. 


