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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: www.quovadis-oz.sk 

 
 
 

QUO VADIS, o.z. je rómsko-nerómskym občianskym združením vo Zvolene (založené 20. apríla 
2007), ktoré združuje ľudí s cieľom budovať multikultúrnu spoločnosť a inklúziu sociálne 
vylúčených skupín so zameraním na rómske spoločenstvo, usilujúc sa o humanizáciu 
a demokratizáciu spoločenského života. Hlavnou víziou OZ QUO VADIS z dlhodobého 
hľadiska je vybudovanie komplexného a viacúčelového zariadenia, zameraného na rozvoj 
rómskej a nerómskej komunity prostredníctvom systematického vzdelávania, osvetovej činnosti 
a prostredníctvom ďalších aktivít v oblasti rodovej a protipredsudkovej výchovy i zmierňovania 
intolerancie v každom z nás. 
Na realizáciu týchto zámerov sa predstavenstvo združenia rozhodlo zriadiť Súkromnú 
základnú umeleckú školu a Súkromné centrum voľného času Quo vadis aj pre deti z málo 
podnetného prostredia. Finančné prostriedky prijaté z Mesta Zvolen sú určené priamo pre tieto 
dve školské zariadenia. Občianske združenie v r. 2014 bolo aj realizátorom viacerých projektov:  
1. „Keď tradície bolia“ – NADÁCIA OSF 
2. „WatchBBSK“- NADÁCIA EKOPOLIS  
3. „Tradície netradične“ – MK SR  
4. „Ľudia z rodu Rómov“ – BBSK 
V roku 2014 začalo občianske združenie aktívne pracovať aj na fundraisingovej stratégii, ktorú 
považuje za východiskovú na získavanie zdrojov.  
 
  

1.2 Finančné hospodárenie 
 

Príjmová časť rozpočtu (v €) 
 

Názov položky Suma 

Úroky  3,38 € 

Prijaté príspevky od školských zariadení  35 991,83 € 

Prijaté príspevky od iných organizácií  140 € 

Prijaté príspevky od FO  1 929,90 € 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  917,18 €  

Dotácie, granty 38 170,60 € 
SPOLU  77 152,89 € 
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Komentár k príjmovej časti 

 
 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2014 tvorili z podstatnej časti aj príjmy zo školských 
zariadení. V roku 2014 občianske združenie po vzájomnej dohode so školskými zariadeniami 
vysporiadalo staré záväzky a pohľadávky, čo v konečnom dôsledku malo vplyv na výšku 
prijatých, ale aj poskytnutých príspevkov SZUŠ a SCVČ. QUO VADIS, o.z. prijalo v roku 2014 aj 
príjmy z dotácií a grantov, ktoré použilo v súlade s účelom, ktorý bol zazmluvnený s donormi. 
V položke prijaté príspevky od FO sú aj dobrovoľné príspevky na vlastné zdroje pri projektovej 
činnosti. Príspevky z podielu zaplatenej dane boli v roku 2014 v sume 2 460,93, ale z dôvodu, že 
v roku 2014 sme z tejto sumu použili len 917,18 zvyšná suma 1 543,75 bola prevedená do roka 
2015.  

 
 
 
 

Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

Názov položky Suma 

Spotreba materiálu  1 753,21 € 

Náklady na reprezentáciu  15,24 € 

Cestovné  2 089,55 € 

Ostatné služby  42 163,93 € 

Mzdy  26 715,12 € 

Ostatné dane a poplatky  262,49 € 

Osobitné náklady  1 900,00 € 

Poskytnuté príspevky iným organizáciám  6 463,53 € 

Iné  295,44 € 

SPOLU  81 658,51 € 

 
 

Rozpis položiek výdavkovej časti 
 

Názov položky 

 

Náklady  

Spotrebný materiál  1 753,21 € 

Kancelárske potreby  115,82 

Edukačný materiál 973,29 

Občerstvenie   213,53 

DHIM 2014  449,00 

Ostatné  1,57 

Náklady na reprezentáciu  15,24 € 

Cestovné  2 089,55 € 

Služby 42 163,93 € 

Reklama a inzercia    2 354,00 

Poštovné    153,65 

Odborné a poradenské služby   20 790,00 

Prenájom  1 326,61 

Odmeny    1 073,00 

Kopírovanie, tlač  338,63 

Modernizácia a údržba  2 076,90 



Web služby  114,32 

Školenie  5 045,08 

Koordinácia   2 800,00 

Lektoring  580,00 

Manažment  1 200,00 

Grafické služby  500,00 

Náklady partnera Antigona 3 811,74 
Mzdy 26 715,12 € 

Ostatné dane a poplatky  262,49 € 

Osobitné náklady – vrátenie dotácie 1 900 € 

Poskytnuté príspevky iným 
organizáciám  

6 463,53 € 

Poskytnuté príspevky SCVČ 5 911,71 

Poskytnuté príspevky Montessori 551,82 

Ostatné  295,44 € 

SPOLU - rok 2014 81 658,51 € 

 
 

      Príjmy za rok 2014                                                          77 152,89  € 
Výdavky za rok 2014                                                      81 658,51  € 

      Rozdiel 2014                                                                    -  4 505,62 € 

 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2014 

 
QUO VADIS, o.z. nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava prevažne na pôsobenie 
v sociálnej  sfére. V roku 2014 si občianske združenie vysporiadalo staré pohľadávky a záväzky 
a z tohto dôvodu sa toto vysporiadanie objavilo v položke poskytnuté príspevky iným 
organizáciám. V roku 2014 bolo občianske združenie nútené vrátiť časť dotácie v hodnote 
1 900,- Eur MPSVaR SR v rámci projektu „ Keď tradície bolia“ z vlastných zdrojov. V roku 2014 
QUO VADIS, o.z. dosiahlo stratu, ktorá ale priamo súvisí s projektmi, konkrétne s ich 
predpísanou formou vyúčtovania a oprávnenosti nákladov v príslušnom roku. V projektoch sa 
považujú náklady za oprávnené až v tom prípade, ak sú dodané a zaplatené. Z tohto dôvodu 
sme museli časť dotácie Ekopolis a OSF presunúť na účet 384 – výnosy budúcich období, a to 
vo výške podľa oprávnených nákladov čo ponížilo príjmovú časť. Avšak v nákladoch sme mali 
položky, ktoré účtovne patrili do roka 2014, ale zaplatené alebo dodané boli v roku 2015, a preto 
to ovplyvnilo HV.  
Občianske združenie QUO VADIS, ako už bolo uvedené, realizuje projekty podporené rôznymi 
donormi, v ktorých je tiež potrebné časť nákladov financovať z vlastných zdrojov, a preto stále 
zápasí s finančnými a existenčnými problémami. 


