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1. Úvod 
 
 

1.1 Charakteristika organizácie 
 

Názov organizácie: Montessori Inštitút, n. o. 
   Nezisková organizácia s právnou subjektivitou  
Adresa: I. Krasku 7, 960 01 Zvolen 
Tel.: 045/536 68 47 
E-mail: montessori.institut.bb@gmail.com 
Web: www.montessorioz.com 

 
 Montessori 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, 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.  

 
 



Vízia Montessori Inšitútu 
  
Víziou Montessori Inštitútu je stať sa renomovanou a vyhľadávanou inštitúciou 
pedagogických zamestnancov a rodičov. Našou snahou je vybudovať vzdelávaciu 
spoločnosť, ktorá bude vyhľadávaná pri implementácii a zavádzaní prvkov 
Montessori pedagogiky do tradičného vzdelávacieho systému na Slovenku.   
 
Poslanie Montessori, o.z.  
 

Poslanie Montessori Inštitútu sa odvíja od celkového poslania komplexu 
vzdelávacích inštitúcií, a to 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 2016 sme zasielali žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Implementácia 

prvkov Montessori pedagogiky na predprimárnom stupni vzdelávania – v roku 2017 

bol program schválený.  

V roku 2017 sme naďalej pracovali aj na komunikačnej stratégii, v rámci ktorej bolo 

vytýčených niekoľko zámerov rozvoja vzdelávacej inštitúcie. 

V roku 2016 bolo v priestoroch Montessori Centra zrealizované školenie Partnerská 

komunikácia, na ktorom sa zúčastnilo 9 záujemkýň o vzdelávanie. Pre rodičov detí 

zo SMŠ Montessori a širšiu verejnosť boli zrealizované prednášky Výchova 

k slušnosti a zdvorilosti (vo Zvolene a v Banskej Bystrici) a pre rodičov zo SMŠ 

Montessori v Banskej Bystrici aj prednáška na tému Uvedomelý rodič. 

 

 1.2  Finančné hospodárenie 

 
 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Školenia   5 728 

Dar 24,37 

Príspevok od SMŠ Montessori  2 200 

Ostatné príjmy  0,19 
SPOLU      7 952,56 € 

 
 
Komentár k príjmovej časti  
 
Nezisková organizácia pokračovala v realizácii školení v roku 2017. Rekapitulácia 
školení v členení podľa názvu a príjmu zo školenia v nasledujúcej tabuľke.  
 
 
 
 



NÁZOV ŠKOLENIA PRÍJEM ZA ŠKOLENIE 

Implementácia montessori pedagogiky  4 290 

Rozumieme našim deťom  850 

Zakladáte montessori škôlku ? 330 

Sloboda a hranice  243 

Supervízia  15 
SPOLU  5 728 € 

 
 
  
Výdavková časť rozpočtu (v €) 

 

NÁZOV POLOŽKY SUMA 

Kancelárske potreby  20,25 

DHIM  127,92 

Poštovné  8,55 

Cestovné  216,92 

Vzdelávacia činnosť, kurzy a semináre  254,46 

Lektorské služby  1 500 

Ubytovanie  124,80 

Stravovacie služby pri vyslaní lektora  51,64 

Nájom  48 

Odborný preklad  380 

Občerstvenie na školenia  64,06 

Bankové poplatky  60,30 

Služby pri realizácii školení  890 

Ostatné  15,34 
SPOLU 3 762,24 € 

 
 
Príjmy za rok 2017                                                     7 952,56  € 
Výdavky za rok 2017                                                 3 762,24  € 
Rozdiel 2017                                                                4 190,32  € 
 
 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017 
 
Montessori Inštitút vynaložil v roku 2017 prevažne náklady na zabezpečenie 
realizácie školení ( služby za lektorskú činnosť, občerstvenie, ubytovanie, nájom, 
preklady atď.).  
 
Občianske združenie MONTESSORI, o.z. ako zriaďovateľ Montessori Inštitútu predloženú 
správu schvaľuje. 
 


