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1. Úvod 
 
 

1.1 Charakteristika organizácie 
 

Školské zariadenie  s právnou subjektivitou. 
Zriaďovateľ: občianske združenie MONTESSORI, o.z. 
 
Organizácia: Súkromná materská škola Montessori 
Adresa:  M. R. Štefánika 46, 960 01  Zvolen 
IČO: 42302676 

 
 
 SMŠ Montessori vznikla vo Zvolene v septembri 2012. O rok neskôr zahájilo svoju činnosť 
druhé predškolské zariadenie v Banskej Bystrici. 
 
SMŠ Montessori Zvolen, M.R. Štefánika 46, 960 01  Zvolen 
Elokované pracovisko: Banská Bystrica, Trieda SNP 54, Pavilón „A,“ 974 01  Banská Bystrica 
 
SMŠ Montessori bola zriadená, aby poskytovala: 
- pripravené a prívetivé prostredie, ktoré majú deti radi a o ktoré sa starajú, 
- didaktický materiál pre každú oblasť aktivít, 
- vekovo zmiešané triedy, ktoré umožňujú deťom rozvíjať vzájomné vzťahy, 
- vedenie k samostatnosti, zdravej sebadôvere a schopnosti formulovať svoje myšlienky, 
- možnosť dieťaťu napredovať vlastným tempom, 
- podporu prirodzenej detskej túžby učiť sa, 
- možnosť deťom pestovať si vzťah k rodine, kamarátom; deti sa učia zodpovednosti voči prírode, 
ľuďom, k sebe samým a tiež sa učia rešpektovať odlišnosti, 
- učiteľka v škôlke plní úlohu partnera/ky, ktorý/á sprevádza dieťa na jeho ceste k poznaniu  
 a k nadobúdaniu sociálnych zručností. 
 

1.2 Finančné hospodárenie 
 

Príjmová časť r. 2017 (v €) 
 

Názov položky Ročné príjmy  
Dotácia mesto Zvolen 75 222 

Dotácie MV SR – dotácia na 5 ročné deti 1 851 

Prijaté príspevky FO – školné, stravné, zápisné 93 139,38 

2% dane  od zriaďovateľa 435,19 

Príspevky od zriaďovateľa – SP Montessorius  375 

Dary 210,53 

Supervízia, stáž, pozorovanie  127,50 

Ostatné príjmy, úroky 0,52 

SPOLU za r. 2017 171 361,12 € 

 

 
Súkromná materská škola Montessori (SMŠ Montessori) je školské zariadenie s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti občianskeho združenia MONTESSORI, o.z. Svojim 
rozpočtom v rámci originálnych kompetencií je napojená na rozpočet zriaďovateľa. 



 
Podstatnú časť príjmov tvorí každý rok dotácia od Mesta Zvolen, ktorá je stanovená podľa 
počtu detí a platného VZN. Rovnako dôležitú časť príjmov tvoria školné poplatky od rodičov, 
bez ktorých by nebolo možné ufinancovať súkromnú materskú školu. Výška a podmienky 
školských poplatkov sú uvedené v platnom školskom poriadku a na webovej stránke školy. 
SMŠ Montessori sa aj napriek svojim obmedzeným finančným možnostiam každý rok snaží 
zabezpečiť kvalitný celodenný vzdelávací program. Montessori pedagogika si však vyžaduje 
špeciálne didaktické pomôcky, ktoré sú náročné na financie, a preto neustále hľadáme 
vedľajšie zdroje príjmov prostredníctvom dotácií a grantov. V MONTESSORI, o.z. sme založili 
aj štipendijný program Montessorius, z ktorého financujeme vzdelávanie detí z málo 
podnetného prostredia, ktoré sú v hmotnej núdzi a sú umiestené v našej súkromnej 
materskej škôlke. Zdroje z programu Montessorius však nie sú dostatočné na pokrytie 
všetkých nákladov spojených so stravným a školným pre tieto deti, preto aj v roku 2017 
pokračuje občianske združenie vo fundraisingových aktivitách. V roku 2017 zriaďovateľ- 
Montessori, o.z., poskytol finančné prostriedky z 2% dane na zakúpenie potrebného 
didaktického materiálu pre Súkromnú materskú školu Montessori. Taktiež finančné zdroje zo 
zdrojov MV SR, vyhradené pre 5-ročné deti, tvoria podstatnú časť príjmov, určenú práve na 
zakúpenie didaktického materiálu. V roku 2017 sme obdržali príjmy aj v podobe darov, najmä 
od rodičov detí, ktoré navštevujú SMŠ Montessori, za čo sme veľmi vďační. Tiež aj vlastnou 
činnosťou v podobe supervízie, či stáží, sa snažíme získať dodatočné vlastné zdroje. Aj keď 
nejde o podstatné príjmy, každý má pre nás veľký význam.  

 
Výdavková časť rozpočtu 2017 (v €) 
 

Názov položky Ročné výdavky 
Spotreba materiálu 10 964,84 

Spotreba energie 2 062,15 

Cestovné 125,56 

Ostatné služby 68 346,22 

Mzdové náklady  90 307,03 

Ostatné náklady  5 120,36 

SPOLU za r. 2017 176 926,16 € 

 
 

Rozpis položiek výdavkovej časti za rok 2017 
 

Názov položky Ročné výdavky 
Spotrebný materiál 10 964,84 

Kancelárske potreby 463,68 

Hygienické potreby 732,91 

DHIM  1 533,89 

Didaktické pomôcky 3 946,69 

Ostatné vybavenie školy 863,33 

Modernizácia a údržba 236,69 

Potraviny, desiata, olovrant 3 049,28 

Ostatné materiálové náklady 138,37 

Spotreba energie 2 062,15 

Cestovné 125,56 

Služby 68 346,22 

Telekomunikácie a internet 332,78 

Nájom, prenájom 17 572 

Odborné a poradenské služby 36 149,08 

Služby – obedy 9 038,27 

BOZP a PO, PZS 1 056 

Tlač a kopírovanie 25,85 

Preprava tovaru a žiakov 212,93 

Poštovné 101,99 



Odvoz komunálneho odpadu a iného odpadu 152,73 

Webové služby 83,30 

Dezinfekcia 1 848,38 

Revízie, osvedčenia 199,98 

Údržba priestorov 1 409 

Ostatné služby 163,93 

Mzdové náklady 90 307,03 

Mzdové náklady 65 271,72 

Zúčtovanie so sociálnou a zdravotnou poisťovňou 22 183,99 

Zákonné sociálne náklady 2 851,32 

Poistenie 218,58 

Bankové poplatky 154,92 

Pokuty, penále  130 

Vrátenie školného, stravného, zápisného 2 399,74 

Dar na sporiaci účet  2 217,10 

Ostatné 0,02 

SPOLU 2017 176 926,16 € 

 
 Príjmy za rok 2017                                                      171 361,12 € 
 Výdavky za rok 2017                                                  176 926,16 € 
 Výsledok hospodárenia 2017                                   -   5 565,04 € 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017 

 
SMŠ Montessori zápasí každý rok s nedostatkom finančných zdrojov. Z tohto dôvodu nie je 
možné v požadovanom množstve obnovovať, či dokupovať montessori didaktický materiál. 
Občianske združenie MONTESSORI, ako zriaďovateľ školského zariadenia, hľadá neustále 
zdroje prostredníctvom fundraisingovej stratégie, aby mohlo vybaviť SMŠ Montessori 
potrebnými didaktickými pomôckami. Zároveň MONTESSORI, o.z. umožňuje pedagogickým 
zamestnancom študovať a ďalej sa vzdelávať v oblasti montessori pedagogiky, čo je tiež dosť 
finančne náročné. Na konci roka 2016 sa podarilo nájsť vyhovujúce priestory v Banskej 
Bystrici v areáli UMB, v opustenom trakte Filozofickej fakulty, avšak tieto priestory si 
vyžadujú značnú rekonštrukciu. Bohužiaľ, po neúspešnom zapojení sa do projektu, z ktorého 
by bola financovaná rekonštrukcia, sme sa museli týchto priestorov vzdať. Pre SMŠ 
Montessori vo Zvolene sa nám konečne  v roku 2017 podarilo nájsť  vyhovujúce priestory, 
ktoré v roku 2018 bude treba rekonštruovať, čo bude finančne nesmierne  náročné.  
 Položky vo výdavkovej časti SoH boli použité na prevádzku a mzdy školského zariadenia, 
tak ako každý rok. Dotácia od mesta Zvolen nám nepostačuje ani na pokrytie mzdových 
nákladov. Príjmy z dotácie na 5 ročné deti boli využité v plnej výške na didaktické pomôcky, 
rovnako aj príjmy z 2% dane. Výdavkovú časť školské zariadenie v podvojnom účtovníctve 
delí na strediská, ktoré úzko súvisia s prijatými dotáciami. Tie sú viazané na konkrétny účel 
podľa príslušného zákona. V roku 2017 boli vytvorené tieto strediská: stredisko MV SR – 
dotácia na 5 ročné deti, stredisko dotácia Mesto Zvolen , stredisko SMŠ Zvolen a stredisko 
SMŠ Banská Bystrica. Rozdelenie na náklady jednotlivých stredísk nám umožňuje lepšiu 
kontrolu a prehľad v použití finančných zdrojov. Z tohto dôvodu vieme lepšie 
a prehľadnejšie zdokladovať vyúčtovanie dotácie, či už pre MV SR alebo pre mesto Zvolen. 
Zároveň nám to umožňuje lepšie sledovať našu finančnú situáciu a pružne na ňu reagovať.  

 
Občianske združenie MONTESSORI, o.z., ako zriaďovateľ Súkromnej materskej školy    
Montessori predloženú správu schvaľuje. 


