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1. Úvod 
 
 

1.1 Charakteristika organizácie 
 
Názov organizácie:   QUO VADIS, o.z. 
     Občianske združenie s právnou subjektivitou  
Adresa: I. Krasku 7, 960 01 Zvolen 
Tel.: 045/536 68 47 
E-mail: quovadis.zv@gmail.com 
Web: http://www.quovadisoz.com/ 

 
Poslaním združenia je presadzovanie odstránenia všetkých foriem diskriminácie, 
najmä vo vzťahu k Rómom a k postaveniu žien v spoločnosti prostredníctvom 
myšlienok zavádzania inkluzívneho vzdelávania a rodovej rovnosti mužov a žien. 
 
Víziou OZ Quo Vadis je vytváranie podmienok pre vlastné výchovno-vzdelávacie 
inštitúcie a zároveň poskytovanie metodickej pomoci pri zavádzaní myšlienok 
inkluzívneho vzdelávania do edukačného procesu a súčasne posilňovanie mužov 
a žien v spoločnosti, ktorí budú schopní vytvárať podmienky pre odstraňovanie 
dôsledkov rodových stereotypov a všetkých foriem diskriminácie.  
 
OZ Quo Vadis má v súčasnosti bohatú obsahovú ponuku i tematické zameranie 
programov.   
 
Je súčasne  zriaďovateľom dvoch neziskových organizácií – Súkromné centrum 
voľného času Quo vadis, n.o.  a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis, 
n.o., zakladateľom občianskeho združenia Montessori, ktoré je od roku 2012 
zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Montessori, n.o.  vo Zvolene a od roku 
2013 zriaďovateľom materskej školy Montessori, n.o. v Banskej Bystrici. 
 
 
Graf č.1: OZ Quo Vadis ako zriaďovateľ a zakladateľ ďalších subjektov 
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Nové programové vymedzenie občianskeho združenia: 
1. Quo Vadis ako zriaďovateľ 

2. Projekty – domáce a zahraničné v oblastiach inkluzívne vzdelávanie, gender – 

násilie páchané na ženách a sexuálne a reprodukčné zdravie, ľudské práva 

3. Komerčné aktivity – akreditované vzdelávanie 

4. Advokácia, výskum  a expertná činnosť 

 
Stratégia rozvoja QUO VADIS, o.z. na roky 2013 - 2018 

- výrazne odborne a personálne posilniť strategické programy 

2 až 4 

- zlepšiť fundraising 

- cielene posilniť  medializáciu 

- posilniť projektové aktivity    

- zlepšiť odborné vedomosti a zručnosti v oblasti 

projektového riadenia  

- posilniť spoluprácu s ostatnými OZ  

 
1.2 Finančné hospodárenie 

 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 

Názov položky Suma 

Úroky  1,02 

Prijaté príspevky od školských zariadení  34 658,04 

Prijaté príspevky od FO, dary   360,- 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 327,46 

Dotácie, granty 33 500,- 

Prijaté dary od vlastných organizácii  9 700,40 
SPOLU  80 546,92 € 

 
 

Komentár k príjmovej časti 
 
 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2017 tvorili z podstatnej časti práve príjmy 
zo školských zariadení. QUO VADIS, o.z. prijalo v roku 2017 aj príjmy z dotácií 
a grantov, ktoré použilo v súlade s účelom, ktorý bol zazmluvnený s donormi.. 
V položke prijaté príspevky od FO a dary sú aj dobrovoľné príspevky na vlastné 
zdroje pri projektovej činnosti. Príspevky z podielu zaplatenej dane boli v roku 2017 
v sume 1 309,35 Eur.  Z dôvodu, že sme v roku 2016 použili z 2% dane, ktoré prišla 
v roku 2016 sumu len 521,66 Eur, bola zvyšná čiastka 1018,11 Eur presunutá do roku 
2017. A preto sa tieto dve sumy v roku 2017 sčítali spolu do jednej v hodnote 2 327,46 
Eur .V roku 2017 sme prijali na sporiaci účet Quo Vadis aj dary od našich organizácií 
v hodnote 9 700,40 Eur. 
 
 



Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

Názov položky Suma 

Spotreba materiálu  4 303,36 

Spotreba energie   

Cestovné  457,65 

Ostatné služby  63 939,27 

Ostatné dane a poplatky  232,16 

Poskytnuté príspevky 2% dane pre  
SCVČ a SZUŠ 

530,61 

Iné  122,99 

SPOLU  69 586,04 € 

 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 

Názov položky Náklady 

Spotrebný materiál  4 303,36 € 

Kancelárske potreby  128,45 

Materiál na kampaň  201,31 

Občerstvenie, strava   3 269,83 

Didaktické potreby   646,05 

Propagačný materiál   57,72 

Cestovné  457,65 € 

Služby 63 939,27 € 

Reklama a inzercia    59,23 

Poštovné    137,55 

Odborné a poradenské služby   33 820,- 

Prenájom  2 750,- 

Strava a ubytovanie     3 599,80 

Réžia, scénografia,   1 600,- 

Honoráre účinkujúci  17 770,- 

Školenia, workshopy, semináre  55,- 

Ozvučenie, osvetlenie   1 600,- 

Manažment  710,- 

Služby moderátor   750,- 

Preprava ľudí a tovarov  475,08 

Ostatné  612,61 
Ostatné dane a poplatky  232,16€ 

Poskytnuté príspevky  530,61,- 

Ostatné  122,99 € 

SPOLU - rok 2016 69 586,04 € 

 
 
Príjmy za rok 2017                                                         80 546,92 € 
Výdavky za rok 2017                                                     69 586,04 € 
Rozdiel r. 2017                                                                10 960,88 € 

 



Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017 
 

V roku 2017 Občianske združenie QUO VADIS, realizovalo dva projekty podporené 
ÚV SR a to „Ľudia z rodu Rómov- XVI. ročník“ a „ Vasdas upre amári barvaľipen“. 
Obidva projekty si vyžadovali aj vlastné zdroje, ktoré boli podmienené zmluvne, a to 
v hodnote 2 050 Eur spolu. Samozrejme, v rámci projektov sme minuli viac vlastných 
zdrojov ako bolo zmluvne zaviazané minúť. V roku 2017 sme úspešne získali dary 
v hodnote 360,- Eur, z ktorých časť sme použili ako vlastné zdroje pri projektoch. 
Zdroje z 2% dane v hodnote 2 327,46 Eur  (za rok 2017 a aj zostatok z roka 2016 ) sme 
použili v roku 2017 v plnej výške, a to nasledovne: občianske združenie poskytlo 
finančné prostriedky z 2% dane SZUŠ a SCVČ vo výške 530,61 Eur. Školské 
zariadenia použili tieto finančné prostriedky na zakúpenie didaktického materiálu 
potrebného na vzdelávanie žiakov v roku 2017. Ostatné prostriedky z 2% dane boli 
využité na podporu a rozvoj telesnej kultúry, podporu vzdelávania a ochranu 
ľudských práv. Občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva, kde 
priamo jednotlivé zdroje financovania rozdeľuje podľa účelu na príslušné strediská. 
Je to z dôvodu prehľadnejšieho vedenia účtovníctva a následného vyúčtovania 
hlavne pri projektovej činnosti. V roku 2017 boli vytvorené tieto strediská : stredisko 
2% dane, stredisko Ľudia z rodu Rómov- XVI. ročník, stredisko Vasdas upre amári 
barvaľipen a stredisko vlastné zdroje. Zisk, ktorý dosiahlo občianske združenie 
v roku 2017 je prevažne z darov prijatých od vlastných organizácií na sporiaci účet 
zariadenia.  


