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1. Úvod 
 

1.1 Charakteristika organizácie 

 
Názov organizácie :   QUO VADIS, o.z. 
      Občianske združenie s právnou subjektivitou  
Adresa: Krasku 7, 960 01 Zvolen 
Tel.+ fax.: 045/ 55 66 847 
Mail: quovadis.zv@gmail.com 
Web: www.quovadis-oz.sk 

 
   

1.2  Finančné hospodárenie     
 

 
Príjmová časť 
 
Príjmy Rozpočet na rok 2012 

€ 

Úprava rozpočtu  Rozpočet po úprave 

€ 

Dotácia Mesta 

na SZUŠ, 

SCVČ 

207932,00       - 207932,00 

KŠÚ 1119,00               - 1119,00 

Kreditné úroky                  0,54               - 0,54 

Dotácie 

projekty (OSF, 

luventa ) 

13154,40 - 13154,40 

Školné 1778,56 - 1778,56 

Tržby  100,00  100,00 

Prijaté členské 

príspevky, FO 

394,56  394,56 

Príspevky 

z podielu 

zaplatenej dane  

170,69  170,69 

Splátka 

pohľadávky  

1200,00  1200,00 

 

SPOLU 

 

225849,75 

 

              - 

 

225849,75 

 
 

 
       
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 centrum voľného času pre deti z málo podnetného prostredia. 

mailto:quovadis.zv@gmail.com


Občianske združenie v r. 2011 bolo aj realizátorom viacerých projektov podporených rôznymi 
donormi , ktorých cieľom bolo podporiť vznik multikultúrnej  spoločnosti, bojovať proti násiliu 
páchanom na ženách a deťoch, odbúranie predsudkov, diskriminácie a rodových stereotypov.  

V roku 2012 sa občianske združenie zapojilo do rôznych projektov podporených donormi . 
 

 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

názov položky  

1.štvrťrok 

(€) 

2. štvrťrok 

(€) 

3. štvrťrok 

(€) 

4. štvrťrok 

(€) 

Spotreba materiálu  0,00 324,51 1449,46 584,61 

Cestovné  325,67 339,90 120,87 172,52 

Služby  357,06 4882,35 2357,90 4436,53 

Poskytnuté príspevky iným 

organizáciám (SZUŠ) 26268,00 52536,00 39402,00 40521,00 

Poskytnuté príspevky iným 

organizáciám (SCVČ) 9886,00 17472,00 10379,00 12587,00 

Ostatné (kolky, bankové 

poplatky, vrátenie školného) 34,38 31,82 26,85 122,17 

spolu 36871,11 75586,58 53736,08 58423,83 

Splátka záväzku voči FO 3389,64 

spolu SZUŠ rok 2012 228007,24 

 
Rozpis položiek výdavkovej časti 
 

Názov položky 

 

Výdaje rok 2012 

Spotrebný materiál  2358,58 

Kancelárske potreby  38,57 

Edukačný materiál 627,70 

Vybavenie   1130,02 

Ostatné  562,29 

Cestovné  958,96 

Služby 12033,84 

Poštovné nálady  49,75 

Ubytovanie a stravovacie služby   2171,97 

Odborné a poradenské služby  7222,00 

Tlač  1448,16 

Ostatné  1141,96 

Dane a poplatky  64,00 

Poskytnuté príspevky SZUŠ A SCVČ 209051,00 

Ostatné  151,22 

Splátka záväzku voči FO 3389,64 

SPOLU rok 2012 228007,24 

 
 

      Príjmy za rok 2012                                                           225 849,75 € 
Výdavky za rok 2012                                                       228 007,24 € 

      Rozdiel  2012                                                                      - 2 157,49 € 



 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2012 
 
Quo vadis, občianske združenie nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava 

prevažne na pôsobenie v sociálnej  sfére.  Rozpočet odsúhlasený mestom Zvolen je vyčlenený 
v plnej výške pre SZUŠ a SCVČ, nakoľko sú  tieto školské zariadenia zamerané na prácu s deťmi 
z málo podnetného prostredia( ktoré tvoria vyše 80% žiakov), nemajú iné príjmy ako príjmy 
nepodliehajúce dani. 
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.   

 

 

 

 


