
 

Projektový formulár: OBČIANSKY PROJEKT  
Participatívny rozpočet pre Trnavu 2019 

 
Názov projektu 

Montessori Herničky pre deti a seniorov v Komunitnom Montessori Klube Slnečnica 

 
Predkladateľ 

Meno a priezvisko Mgr. Naďa Magulová 

 
Realizátor projektu  

Občianske združenie/nezisková 
organizácia/iné 

x Mesto Trnava  

Nižšie uvedené údaje vyplňte len v prípade, že realizátorom bude OZ, príp. NZ. 

Názov organizácie Komunitný Montessori Klub Slnečnica 

Právna forma Občianske združenie 

Adresa Ulica Gábora Steinera 1921/67, 91702 Trnava 

IČO IČO 51730006 

Kontaktná osoba Mgr. Lucia Oríšková Sabová, PhD. 

 
Tematické zaradenie projektu podľa komunity 

Sociálne témy 

 
Anotácia  

Počas aktívnej práce s deťmi sme spozorovali pozitívny prínos montessori prístupu nielen v 

samotnej práci s deťmi ale aj v práci so sprevádzajúcimi rodičmi či starými rodičmi. Ich 

záujem a nadšenie z ponúkaných aktivít nám vnukla myšlienku zrealizovať pravidelné 

štvrťročné montessori herničky pre seniorov s deťmi a tým upevniť  a prehĺbiť vzťahy medzi 

viacerými generáciami.  Týmto by sme rady predstavili montessori pedagogiku a jej benefity 

aj našim starším spoluobčanom, ktorí by si u nás mohli skúsiť aktivity, ktoré prospievajú 

nielen jemnej motorike ale aj podporujú činnosť mozgu a pamäte. 

 
Cieľ projektu  

Cieľom nášho projektu je vytvorenie podnetného priestoru na učenie sa detí a mládeže, na 

trvalé sprostredkovanie príležitosti pre posilnenie dôležitých väzieb medzi mládežou a 

staršou generáciou obyvateľov mesta Trnava prostredníctvom práce s montessori pomôckami 

a aktivitami na herničkách a workshopoch organizovaných Komunitným montessori klubom 

Slnečnica. 

 
Problém  

Komunitný montessori klub Slnečnica v Trnave už vyše roka poskytuje priestor pre 



vzdelávanie detí vo veku od 1,5 do 7 rokov v duchu pedagogiky Márie Montessori. 

Keďže by klub chcel rozšíriť pole svojej pôsobnosti a sprístupniť svoje služby aj iným 

skupinám obyvateľstva, potreboval by doplniť a rozšíriť spektrum svojich pomôcok, ktoré sú 

neraz drahé a predstavujú pre klub veľkú finančnú záťaž. 

Aktivity v zmysle montessori pedagogiky sú prospešné pre duševný a vedomostný rozvoj detí 

a ich rast ako sebavedomé a samostatné ľudské bytosti. 

V dopoludňajších hodinách majú deti navštevujúce klub k dispozícii pomôcky a aktivity 

predovšetkým z praktického života a zmyslovej výchovy. Práve v týchto oblastiach deti 

nadobúdajú zručnosti, ktoré sú prínosné pre ich rozvoj  v neskorších akademických oblastiach 

ako je jazyk, matematika či jednotlivé vedy. 

V poobedňajších hodinách je klub otvorený širšej verejnosti. Poskytujeme priestor 

rozsiahlejšej skupine detí, pre ktoré organizujeme herničky v sprievode rodiča, počas ktorých 

môžu rodičia bližšie skúmať a rozvíjať aktuálne záujmy ich detí. A deti naopak sa môžu 

nerušene venovať aktivitám, pri ktorých si cibria zručnosti, ktoré sú pre ne momentálne 

potrebné a dovoľujú im dosahovať stále vyššie a vyššie ciele. 

 
Riešenie  

Prostredníctvom finančnej podpory z projektu by sme rady financovali nákup vhodných 

montessori pomôcok na zabezpečenie atraktívnosti plánovaných pravidelných stretnutí detí a 

seniorov. Na organizovanie workshopov budeme potrebovať zadovážiť aj rôzny kreatívny 

materiál, ktorý bude z časti financovaný i z vlastných zdrojov občianskeho združenia. 

Originálne montessori pomôcky sú pre klub veľmi finančne náročné a z vlastných zdrojov 

klub nie je schopný ich zaobstarať v takej miere, aby spĺňali ciele projektu. 

Zadovážené montessori pomôcky a kreatívny materiál bude využívaný i po skončení 

realizačnej fázy projektu a klub ich bude aktívne využívať v práci s rôznymi skupinami 

obyvateľstva i naďalej. 

 
Participácia predkladateľa a realizátorov projektu  

V rámci projektu, Komunitný montessori klub Slnečnica zabezpečí z vlastných zdrojov časť 

prenájmu priestorov na uskutočnenie štvrťročných montessori herničiek pre seniorov s deťmi 

a z časti plánuje prenájom priestoru financovať zo získaných peňazí z participatívneho 

rozpočtu. 

Klub sa bude v rámci dobrovoľníctva podieľať na celkovej organizácii  herničiek po 

formálnej i obsahovej stránke. Bude sa spolupodieľať na nákupe materiálu a pomôcok. 

Z financií získaných vďaka projektu klub plánuje pokryť symbolický honorár pre lektorku z 

nášho klubu počas úvodného semináru a taktiež odmenu pre sprievodcov z radu 

spolupracujúcich rodičov – partnerov projektu, počas nasledujúcich herničiek a workshopov. 

Ďalšími dôležitými participantmi projektu sú dôchodci a seniori nielen z blízkeho domova 

dôchodcov, s ktorými klub plánuje nadviazať aktívnu spoluprácu v rámci kreatívnych 

workshopov v spolupráci s deťmi navštevujúcimi klub pravidelne. 

 
Čo je potrebné na realizáciu projektu  

Popis realizácie projektu (jednotlivé etapy projektu): 

 Nákup originálnych montessori pomôcok vhodných na rozvoj zručností detí a 

seniorov v  oblastiach pokrývajúcich praktický život, zmyslovú výchovu, matematiku, jazyk 

a  jednotlivé vedné odbory (geografia, zoológia, biológia) 

 Nákup chýbajúcich policových dielov potrebných na umiestnenie nových pomôcok 

 Zorganizovanie úvodného semináru s dôrazom na rozšírenie povedomia o prínosoch  

montessori prístupe v práci s deťmi a seniormi a jeho vplyve na výchovu a vzdelávanie detí a 

mládeže (Marec 2020) – kapacita 30 účastníkov 

 Zorganizovanie úvodného herničkového montessori bloku zdarma v prenajatých 

priestoroch klubu (1 blok = 1,5 hodiny). Úvodný blok bude určený pre obyvateľov mesta 

Trnava v mesiaci Marec 2020 (kapacita jedného bloku je 12 detí a 12 dospelých osôb). 

 Zorganizovanie a vedenie pravidelných štvrťročných montessori herničiek pre 



seniorov s deťmi so zľavneným príspevkom na chod herničiek (Jún 2020, September 2020 a 

December 2020) 

 
Výstupy projektu  

Organizáciou montessori herničiek a workshopov pre dôchodcov, rodičov a deti prispejeme k: 

- k zvyšovaniu prirodzeného záujmu detí o svet, vzdelanie a pravé hodnoty života 

ponúkaním zmysluplných montessori aktivít a pomôcok 

- upevňovaniu rodinných väzieb medzi rodičom/starým rodičom a dieťaťom 

prostredníctvom kreatívne a zmysluplne stráveného času 

- doplneniu portfólia voľnočasových aktivít pre obyvateľov Trnavy a blízkeho okolia 

 
Cieľová skupina  

Deti a mládež 

Doobeda klub navštevujú deti vo veku od 3 do 7 rokov. Poobede  je klub k dispozícii širšej 

skupine detí (od 1,5 do 7 rokov), ktorí pracujú na aktivitách klubu v sprievode rodičov. Počas 

leta klub organizuje i letné tábory pre deti od 3 – 9 rokov a plánuje sprostredkovať zmyslové 

upevnenie znalostí nadobudnutých v škole i žiakom študujúcim na prvom stupni základných 

škôl a tým im poskytnúť alternatívnu formu doučovania jazyka, matematiky ale i 

jednotlivých vied. 

Rodičia detí 

Klub usporadúva i vzdelávacie semináre s externými organizáciami so zameraním na šírenie 

pozitívnych vplyvov aplikovania montessori metodiky vo výchove a vzdelávania detí. 

Organizujeme i náučné či kreatívne workshopy pre rodičov i deti našej rastúcej komunity. 

Dôchodci 

Montessori pedagogika prináša mnohé benefity  i  našim starším spoluobčanom, prispieva ku 

skvalitneniu ich životov. Prácou na aktivitách priaznivo ovplyvňujú svoju mozgovú a fyzickú 

činnosť. Mnohé opatrovateľské centrá v zahraničí využívajú metódy montessori pedagogiky 

pre svojich klientov trpiacich rôznym stupňom straty pamäte alebo demencie spôsobenej 

alzheimerovou chorobou, mŕtvicou alebo inými ochoreniami. Takýmto ľuďom sa ponúkajú 

zmysluplné aktivity, ktoré sú založené na ich zvyšných skúsenostiach a schopnostiach. 

Aktivity založené na montessori pedagogike pomáhajú starším ľuďom trpiacim stratou 

pamäte nadobudnúť zmysel pre dokončenie aktivity a tak ju úspešne dokončiť. Tieto aktivity 

taktiež často napomáhajú znovu obnoviť spoznávacie schopnosti a zlepšiť individuálnu 

jemnú motoriku či pamäť. 

 
Pokračovanie projektu  

Montessori klub Slnečnica plánuje pokračovať vo viacgeneračných kreatívnych workshopoch 

i montessori herničkách pre seniorov i po skončení projektu. 

Pravidelné herničky pre seniorov budú zaradené do základného portfólia služieb 

poskytovaných Slnečnicou.  Klub plánuje tieto služby rozšíriť i na spoluprácu s dôchodcami 

pri úprave a udržiavaní budúcej montessori záhrady, kde veríme budeme môcť časom 

presunúť aj časť herničkových montessori aktivít počas teplých mesiacov. Pobyt a práca na 
čerstvom vzduchu prospieva nielen deťom ale všetkým vekovým kategóriám.  Ak je spojená i 

s kreatívne a zmysluplne stráveným časom, je to len ďalšia výhoda ponúkaná v budúcnosti 

klubom Slnečnica. 

 
Rozpočet  
 

Montessori originálne pomôcky  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Stojan so skrutkami   30,00 € 

Termicke doštičky 21,00 € 

Dotykové doštičky  20,00 € 

Hmatové doštičky 19,00 € 



Krabička s farebnými latkami 15,00 € 

Hmotnostne doštičky 23,00 € 

Tlakové valčeky 30,00 € 

Cuchove dózy 26,00 € 

Krabička s bielymi latkami 12,00 € 

Tieňovanie 26,00 € 

Farebne kruhy, štvorce, trojuholníky 47,00 € 

Geometrické telesa delene 24,00 € 

Degustačné fľaštičky 20,00 € 

Hmatové pexeso 18,00 € 

Geometrický materiál - tyčky 71,00 € 

Palička na zvončeky - Nienhuis 5 Tlmička 10,00 € 

Pracovné dosky k zvončekom - Nienhuis 48,00 € 

Sada zvončekov - Nienhuis 1 112,00 € 

Doska na stupnicu - Nienhuis 36,00 € 

Klávesy k zvončekom - Nienhuis 5,00 € 

Geometrické tvary – plastové – Nienhuis 53,00 € 

Glóbus pevnina a voda 80,00 € 

Puzzle Austrália 113,00 € 

Červené tyče nienhuis 156,00 € 

Červeno modré tyče 195,00 € 

Puzzle Ázia 130,00 € 

Spolu za kapitolu 2 340,00€ 

 

Materiál na workshopy 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Papiernické potreby, papiere, farebné papiere, výkresy 50,00 € 

Lepidlá, lepiace pásky, magnetické pásky, suché zipsy, babuľky, nálepky a iný 
kreatívny materiál 120,00 € 

Vodové farby, štetce, plastelína, hlina na modelovanie, farbičky, fixky, temperové 
farby, tuš, pečiatky 150,00 € 

Spolu za kapitolu  320,00 € 

  

Vybavenie dielničiek  

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma 

Policové diely 500, 00 € 

Podnosy, košíky a krabičky na uloženie aktivít 300,00 € 

Spolu za kapitolu  800,00 € 

 

Ostatné výdavky 

Popis účtovného dokladu / výdavku Suma  

Tlač materiálov , toner, laminovačka a laminove folie 220,00 € 

Príspevok na prenájom priestorov na herničky 200,00 € 

Lektorské a odmena rodičom za výpomoc 150,00 € 

Spolu za kapitolu 570,00 € 

  

Spolu za celý rozpočet 4 030,00 € 

Celkové náklady na realizáciu projektu 
(vrátane zdrojov mimo Participatívneho rozpočtu pre 
Trnavu) 4 830,00 € 
 


