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Úvod 

Ďakujeme všetkým priaznivcom a sympatizantom občianskeho združenia 
QUO VADIS. 

Charakteristika organizácie 

 
Názov organizácie:  QUO VADIS,o.z.  

           Občianske združenie s právnou subjektivitou 
Adresa:  I. Krasku, 960 01 Zvolen 
Tel. + fax.: 045/ 53 66 847 
Mail: quovadis.zv@gmail.com,   
web:  www.quovadis-oz.sk 
 

 

V roku 2012 prešlo občianske združenie Quo vadis, o.z. transformáciou strategického 
rozvoja združenia v spolupráci s Centrom neziskových organizácii. V rámci stretnutí 
došlo k prehodnoteniu programového zamerania QUO VADIS, o.z. vzhľadom na posun 
v aktivitách OZ a k širokému zameraniu. Vzišla potreba vyšpecifikovať témy, na ktoré sa 
OZ bude špecificky zameriavať a odbremeniť sa od aktivít zabezpečovanými inými 
právnymi organizáciami – najmä vo vzťahu k aktivitám SZUŠ a SCVČ a MONTESSORI, o.z. 
ako nového občianskeho združenia, ktoré vzniklo za účelom diseminácie pedagogiky 
Marie Montessori.   
 
V zmysle špecifikácie nového zamerania QUO VADIS, o.z. sme vychádzali s aktivít, ktorými 
sa chceme v novom období zaoberať.  
 
Poslaním združenia je presadzovanie odstránenia všetkých foriem diskriminácie najmä 
vo vzťahu k Rómom a 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 roka 2012 zriaďovateľom Súkromnej 
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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 
 

 
 

 
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  

 
 

 
 
 
 

Zakladateľ 
Quo Vadis 

QUO VADIS, o.z. 

Súkromné 
centrum 

voľného času 
Quo vadis, n.o. 

Súkromná 
základná 

umelecká škola 
Quo vadis, n.o. 

MONTESSORI, 
o.z. 
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n.o. 
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Organizačná štruktúra Quo vadis, o.z. 
 
Štatutárny zástupca združenia:  
od októbra 2012 došlo k výmene štatutárneho zástupcu: 
Ing. Kosová Ingrid, PhD.   -  programovo zameraná na manažment projektovej činnosti 

Quo vadis, o.z., s dôrazom na zmierňovanie a boj proti diskriminácii, 
rodovej nerovnosti a násiliu páchanom na ženách, oblasť 
inkluzívneho vzdelávania, advokáciu, výskum a expertnú činnosť 

Členovia OZ:  
Ing- Viliam Didiáš – zodpovedný za činnosť SZUŠ Quo vadis a spoluprácu so 

zriaďovateľom - /OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ 
Miroslava Lenďáková – zodpovedná za činnosť SCVČ Quo vadis a spoluprácu so 

zriaďovateľom /OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ 
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová –  programová manažérka pre oblasť komerčné aktivity 

– akreditované vzdelávanie v Quo vadis, o.z., /OBLASŤ KOMERČNÉ 
AKTIVITY 

Mgr. Miroslava Danajková – koordinátorka v oblasti projektovej činnosti OZ Quo vadis 
/ OBLASŤ PROJEKTY 

Ing. Denisa Sciránková –  koordinátorka v oblasti projektovej činnosti OZ Quo vadis / 
OBLASŤ PROJEKTY,  

Anna Oláhová –  zodpovedná za výchovno-vzdelávaciu činnosť v SZUŠ Quo vadis 
rómskych detí /OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ 

Lucia Machavová – zodpovedná za finančné riadenie všetkých oblastí OZ Quo vadis 
 
 

Dobrovolníci: Rado Sloboda, Ivana Figuli, Maroš Chmelík, Elena Klementová 
Revizorka: Ing. Sciránková Denisa 
 
Členovia správnej rady: 
Ing. Ingrid Kosová, PhD. 
Ing. Viliam Didiáš 
Bc. Miroslava Lenďáková 
Lucia Machavová 
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová 
Donori od roku 2007: 
Ministerstvo kultúry SR 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstvo vnútra SR 
Ministerstvo zahraničných vecí SR 
Open Society Institute 
Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 
Nórsky finančný mechanizmus 
Rómskym vzdelávacím fondom 
Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, program Mládež 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

http://www.quovadis-oz.sk/
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Ekopolis 
Partnerstvá (súčasné) 
- Možnosť voľby – Freedom of Choice 
- Iuventa, Slovenský inštitút mládeže 
- Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Fondation 
- Open Society Institute 
- Zvolenské noviny 
- asociácia Montessori 
- Detský ombudsman 
- mesto Zvolen 
- Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
- 7. ZŠ Zvolen 
- 9. ZŠ Zvolen 
- 1.ZŠ Zvolen 
- Kultúrne združenie Rómov Slovenskej republiky 
- Krajská asociácia rómskych iniciatív 
- Dohoda o partnerskej spolupráci - združenie Spolu, Kremnica 
- Dohoda o partnerskej spolupráci - klub Spolu, Detva 
- Dohoda o spolupráci HKM Zvolen 
 
Publikácie od roku 2007: 
Mladí bez predsudkov 
Cesta ku vzdelaniu 
Snívaj sen 
Obraz rómskej ženy 
Spovede rómskych žien 
WatchBBSK 
Keď tradície bolia 

 

Cieľové skupiny QUO VADIS, o.z. 
 

OZ Quo vadis sa plánuje venovať  2 nosným témam:  
- Násilie v rodinách 

- Inkluzívne vzdelávanie 

V závislosti od danej témy sa menia  cieľové skupiny a ich potreby. V súvislosti s hľadaním 
efektívnych riešení  pri všetkých témach sa plánuje posilňovanie kapacít pracovníkov Quo 
vadis.  
 
NÁSILIE V RODINÁCH 
Priama cieľová skupina: 
Rómske komunity, ženy a muži, žiaci a žiačky 
Nepriama cieľová skupina:  

http://www.quovadis-oz.sk/
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TSP, psychológovia, kuratela, lekári, MVO, polícia, MZ SR, MV SR, USVRK, aktivisti 
a aktivistky, učitelia,  novinári, redaktori, zahraniční donori, domáce MVO ktoré vedia 
poskytnúť vzdelávanie a know-how 
 
INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE 
Priama cieľová skupina: 
Učitelia a učiteľky, mládež 16 – 30 r. , študenti pedagogických a sociálnych odborov, 
gymnázií a pod., rómske komunity 
Nepriama cieľová skupina:  
Lekári, zdravotní asistenti, polícia, médiá, verejnosť, vláda, poslanci, UMB, MŠ SR, ÚSVRK 
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Aktivity  QUO VADIS, o.z  v roku 2015 

 

OBLASŤ ZRIAĎOVATEĽ 
 
Pokračovanie činnosti Súkromných školských zariadení  -  základnej umeleckej školy 
a centra voľného času, ktoré začali činnosť 1.9.2008. V rámci SZUŠ boli otvorené odbory: 
hudobný, výtvarný a tanečný a dramatický. V rámci SCVČ bolo otvorených 18 záujmových 
útvarov s orientáciou na tanec – hip – hop, breakedance, latinsko-americké tance, tradičný 
rómsky folklór, na doučovanie detí neprospievajúcich, resp. prospievajúcich veľmi slabo 
na prvom stupni Základných škôl s dôrazom na rómske deti prvého ročníka, malý 
výtvarník, tvorivé dielne, spev – pop, rómsky, maškrtníček, zumba, pilates, canisterapia, 
jazdecký krúžok, šach, karate, či lukostreľba.  Takmer 75% žiakov pochádza z rodín so 
statusom v hmotnej núdzi, z toho 60% je rómskeho pôvodu. 
  
V kalendárnom roku 2015 sme pripravili a zrealizovali niekoľko kultúrnych interných aj 
externých podujatí, činností a súťaží. Deti navštevujúce záujmové krúžky a odbory SZUŠ 
sa odprezentovali formou hudobných, tanečných aj výtvarných predstavení. V rámci čoho 
získali aj niekoľko ocenení.  
 
Prehľad aktivít SZUŠ a SCVČ je k nahliadnutiu v správach o činnosti SZUŠ a SCVČ Quo 
vadis. 

 
 

 
Foto: Výstava prác žiakov výtvarného odboru v mestskej knižnici vo Zvolene Zdroj:  SZUŠ Quo vadis 

http://www.quovadis-oz.sk/
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OBLASŤ PROJEKTY 
 
V roku 2015 boli implementované nasledovné projekty: 
KEĎ TRADÍCIE BOLIA 

Keď tradície bolia na obdobie 2013 – 2015 bol podporený sumou 56000 € z Fondu pre 
mimovládne organizácie , ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-
2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation . 
Cieľom projektu Keď tradície bolia je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na 
fungovanie občianskej spoločnosti . 

V rámci spolufinancovania boli požité zdroje v  sume 12  123€  z MPSVaR v rámci Dotácie 
na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu 
uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu. 

Donor:  Nórsky finančný mechanizmus - OSF Bratislava 

                Minsterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – dotácia na podporu rodovej 
rovnosti 

Výška podpory: 56000€ 

Výška podpory: 12123€  

 Projekt „Keď tradície bolia“ sa prioritne zameriava na posilnenie kapacít MVO QUO 
VADIS, o.z., v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a posilnenia v oblasti 
finančného manažmentu, tak, aby jednotliví členovia a členky OZ boli dostatočne odborne 
pripravení na obhajobu záujmov rómskych žien v oblasti násilia páchaného na ženách 
v rómskych komunitách, vrátane problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia 
a procesom fundraisingového plánovania zabezpečili finančnú stabilitu organizácie. 

 
Foto: Záverečný okrúhly stôl k projektu 14.12.2015, zdroj: QUO VADIS, o.z. 

http://www.quovadis-oz.sk/
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WATCH BBSK 
Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný watch-dog činností BBSK  vrátane predsedu BBSK 
a podporiť zmenu postojov širokej verejnosti a verejnej ištitúcie (BBSK) k riešeniu tzv. 
rómskej problematiky. 
Pilotný watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce  
Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej 
verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Súčasťou 
projektu je mediálna kampaň zameraná na propagácia príkladov dobrej praxe a ich 
prekladanie (presadzovanie) na úrovni VÚC ako vhodných opatrení voči rómskej 
komunite. Podpornými aktivitami projektu sú sieťovanie inštitúcií a organizácií za 
účelom efektívnejšej koordinácie aktivít proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu, ale aj 
vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách s cieľom scitlivovania mladých 
ľudí voči inakosti. 
 
 
Donor:  Nadácia Ekopolis v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia 
Výška podpory: 50 000€ 

 

 
 
 
Výstupy projektu nájdete na www.zbystrujeme.sk  

http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.ekopolis.sk/
http://www.eeango.sk/aoi/sk/
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NEVIDITEĽNÁ RÓMSKA MENŠINA 
 
Budúcnosť každej krajiny a aj národa je závislý od sebavedomej, vzdelanej a aktívnej 
novej generácie. Nová rómska generácia je dnes vystavená stigmatizácii na ceste 
hľadania a uvedomenia si svojej identity vzhľadom k enormnému tlaku diskriminácie, 
stereotypov a predsudkov, či narastajúcemu pravicovému extrémizmu v 
celoeurópskom kontexte, čoho dôkazom je aj zvolenie M. Kotlebu na pozíciu predsedu 
Banskobystrického samosprávneho kraja. Práve preto dnes, viac ako v minulosti, je 
potrebné budovanie novej platformy aktivistov a aktivistiek prostredníctvom 
občianskej participácie mladých Rómov a Rómok.  Cieľom projektu Neviditeľná 
rómska mládež je prostredníctvom mobility rómskej mládeže zo 4-och krajín EÚ 
prispieť k začleneniu mladých ľudí , ktorí majú menej príležitostí do spoločnosti, 
prostredníctvom edukačných aktivít, seminárov a workshopov posilniť ich identitu a 
eliminovať stigmatizáciu, zvýšiť ich kompetencie  v oblasti aktívneho občianstva, či 
boja proti extrémizmu a prispieť k aktivizácii prostredníctvom priamych aktivít s 
rómskymi deťmi a tvorby umeleckej kampane - happeningu pred budovou BBSK 
.Tento happening bude sprievodnou aktivitou 14 .ročníka medzinárodného festivalu 
Ľudia z rodu Rómov v Banskej Bystrici. 
 
Donor: Erazmus + 
Výška podpory: 9300€ 
 

 
 
Foto: Zahraničná výmena, Neviditeľná rómska menšina, august 2016, zdroj: QUO VADIS, o.z. 
Video z diskusie s rómskou mládežou - Nie v našej Európe! 

https://www.youtube.com/watch?v=qA0cU2k1uQk&feature=youtu.be  

http://www.quovadis-oz.sk/
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XIV. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU ĽUDIA Z RODU RÓMOV 
 
QUO VADIS, o.z. sa podieľalo na organizovaní medzinárodného festivalu Ľudia z Rodu 
Rómov. Po tretí krát v histórii vznikla iniciatíva viacerých mimovládnych organizácií  
a troch miest Zvolen, Banská Bystrica a Plzeň s cieľom poskytnúť širokej verejnosti 
rómsku hudbu, spev, tanec, ale najmä umenie prostredníctvom rómskych umelcov! 
Kultúrne združenie Rómov Slovenska, QUO VADIS, o.z. a ARA ART z Českej republiky v 
zastúpení Heleny Jonášove, Ingrid Kosovej a Davida Tišera sú zárukou profesionálneho 
prístupu a propagácie všetkých troch miest. 
Festival bol otvorený 19.8.2015 v Banskej Bystrici výstavou a happeningom s názvom 
Čiernobiely deň ako reakcia na činnosť M. Kotlebu vo funkcii župana BBSK. V meste 
Zvolen pokračoval festival umeleckým zážitkom talentovaných rómskych umelcov 
s názvom KlasJazzRom v Kráľovkskej sieni Zvolenského zámku. Počas festivalu  bolo 
prezentovaných množstvo sprievodných aktivít ako zahraničná výmena mladých 
rómskych študentov s názvom „Neviditeľná rómska menšina“, čo tanečný workshop, 
Vystúpenie amatérskych i profesionálnych súborov rómskych súborov a interprétov 
v Banskej Bystrici, súťaže, ai.. Festival bol zakončený v sobotu 22.8.2015 Galaprogramom 
zahraničných rómskych formácií v Ministry of Fun v Banskej Bystrici. Záštitu nad akciou 
prevzal splnomocnenec vlády pre rómske komunity pán Peter Pollák. 
 

 

 
 
Foto: Tlačová konferencia k festivalu, august 216, zdroj: QUO VADIS, o.z. 
Pozvánka na festival: 
https://www.facebook.com/548206321904868/videos/927248414000655/?fref=nf 

http://www.quovadis-oz.sk/
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 KOMERČNÁ OBLASŤ 
QUO VADIS, o.z. poskytuje vzdelávacie programy v týchto oblastiach: 
 
AKREDITOVANÉ PROGRAMY 

Výchova k tolerancii a ľudským právam (114 hod.) 
Modul 1:  Protipredsudková výchova a tolerancia hrou (16 hod.) 
Modul 2: Vplyv globalizácie na kultúru chudoby (22 hod.) 
Modul 3: Komunikácia a asertívne správanie (24 hod.) 
Modul 4: Šikanovanie a zvládanie konfliktov (24 hod.) 
Modul 5: Rodové stereotypy (28 hod.) 
  

V roku 2013 sa nám podarilo akreditovať nový vzdelávací program 

Rodová rovnosť a viacnásobná diskriminácia ( 96hod.) 

Modul 1: Rodové stereotypy (24hod) 

Modul 2: Rodová socializácia (24hod) 

Modul 3: Násilie páchané na ženách (24hod) 

Modul 4: Krízová intervencia (24hod) 

 

V roku 2014 sme akreditovali ďalší vzdelávací program  

Základy projektového manažmentu (40hod.) 

 
Semináre a workshopy 

- Domáce násilie ako výstup rodovej nerovnosti žien v spoločnosti 
- Špecifiká edukácie rómskych žiakov vo vzdelávacom procese 
- Rodové stereotypy v spoločnosti 
- Rodovo citlivá výchova na školách 
- Komunikačné zručnosti pre mládež a dospelých 
- Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže pre mládež a dospelých 
 
Preventívne programy 

- Výchova k ľudským právam pre mladšie deti 
- Výchova k tolerancii hrou 
- Výchova k ľudským právam pre staršie deti 
- Predsudky v našom živote  
- Aké je to byť zdravotne postihnutým?  
- Ako na nás vplýva globalizácia?  
- Demokracia  
- Rodové stereotypy a dospievanie 
- Šikanovanie, kriminalita detí a mládeže 
- Základy komunikácie a asertívneho správania 
- Mýtus krásy a jeho dôsledky 
- Rodičovstvo, otcovstvo, materstvo 
 

http://www.quovadis-oz.sk/
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Štatutárna zástupkyňa aktívne pôsobí i ako co-lektorka rodových tréningov v spolupráci 
s feministickými organizáciami na Slovenku.  
 
V roku 2015 sme uskutočnili niekoľko vzdelávacích aktivít 
Workshop – Stereotypy voči Rómom na III. ZŠ vo Zvolene 

 

 
Foto: Workshop o stereotypoch voči Rómom - žiaci 2. stupňa, apríl 2015, zdroj QUO VADIS, 
o.z. 

 
 
Viac na: http://www.3zs-
zvolen.sk/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=62&gid=229  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.3zs-zvolen.sk/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=62&gid=229
http://www.3zs-zvolen.sk/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=62&gid=229
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ADVOKÁCIA, VÝSKUM A EXPERTNÁ ČINNOSŤ 
 

V priebehu roku 2015 bola štatutárka združenia aktívna i v oblasti presadzovania politík 
a systémových zmien voči rómskym marginalizovaným komunitám na Slovenku. 
V oblasti ovplyvňovania politík a strategií smerom k integrácii Rómov a Rómok máme ako  
organizácia významný post na lokálnej i národnej úrovni. Participujeme na tvorbe 
koncepcií a stratégií mesta, sme prizývaní na strategické stretnutia ako zástupcovia 
a zástupkyne Rómov a Rómok, participujeme na revízii NAP k Dekáde inklúzie Rómov na 
Slovensku 2005-2015, NAP Stratégie inlúzie Rómov do EÚ. 

 

V roku 2015 sme organizovali kampane a happeningy  s cieľom upozorniť s iroku  verejnosť 

na do lez ite  proble my spoloc nosti a pozití vne meniť verejnu  mienku.  

Čiernobiely deň 
V rámci festivalu Ľudia z rodu Rómov sa QUO VADIS, o.z. sa uskutočnil happening 
s názvom, ktorý je reakciou na výroky M. Kotlebu ( „prajem vám pekný biely deň“ ). Akcia 
sa uskutočnila na nám. SNP v Banskej Bystrici v auguste 2015.  
 

 
Foto: Kampaň Čiernobiely deň, nám SNP, Banská Bystrica, zdroj QUO VADIS, o.z. 
 
Video z happeningu Čiernobiely deň: www.zbystrujeme.sk 
https://www.youtube.com/watch?v=-otuWfx9qIg  

http://www.quovadis-oz.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=-otuWfx9qIg
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Vysvedčenie pre župana – Najhorší žiak v kraji! 

28.9.2015 presne napoludnie sa pred budovou VUC konal happening slávnostného 

odovzdávania Vysvedčenia pre župana. Jeho celková známka je 4,46, čo je medzi štvorkou 

a päťkou. Keby bola župa škola, Kotleba by s celým tímom Ľudovej strany Naše Slovensko 

prepadol. Vysvedčenie je výsledkom monitorovania a vyhodnocovania činnosti kraja v 19 

oblastiach, prostredníctvom rozhovorov s verejnými predstaviteľmi – starostami, 

primátormi, poslancami VÚC, štátnymi zamestnancami, ale i občanmi BBSK. Viac na 

www.zbystrujeme.sk  

 
 
Foto: Kampaň Najhorší žiak v kraji, nám SNP, Banská Bystrica, zdroj QUO VADIS, o.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.zbystrujeme.sk/
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Občianske zaváranie pod hradom 
Zachovajme zvyšky ideálov a čistoty (kým ešte máme čistú vodu, myseľ a sny … ), kým nás 
o ne nepripraví ľahostajnosť, apatia, agresia a arogancia. 
Na Deň ústavy, v utorok 1. septembra, sa pod Bratislavským hradom zišli občianski 
aktivisti, ochranári, ale aj viaceré osobnosti verejného a kultúrneho života, aby 
symbolicky zakonzervovali posledné zvyšky ideálov o slušnej spoločnosti. 
 

 
 
Pohreb slovenskej umeleckej tvorivosti 
 
Nemyslíme si, že je úlohou župana rozhodovať o tom, aký druh umenia je vhodný – tento 
výber je na divákoch, ktorí nás už celé desaťročia podporujú. Naopak, sme presvedčení, 
že podobné tendencie sú veľmi nebezpečné a v skutočnosti odhaľujú pravú podstatu pána 
župana. 
 
Aby sme vyjadrili nielen svoje rozhorčenie, ale aj obavu o osud slovenskej kultúry, 
rozhodli sme sa v piatok na námesti SNP v Banskej Bystici 7. augusta o 13:00, počas 
rokovania zastupiteľstva, zorganizovať symbolický pohreb slovenskej umeleckej 
tvorivosti. Osud festivalu a svojvôľa županá nám nie sú ľahostajné! 
 
www.zbystrujeme.sk  
 
 
 
 

http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.zbystrujeme.sk/
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Internetová kampaň Spoločne proti predsudkom! HateFree! 
 
Spoločne proti predsudkom! HateFree v Nie! v našom kraji - fotografie vznikli v rámci 
festivalu Ľudia z rodu Rómov a následne boli v rámci dvoch mesiacov uverejnené 
prostredníctvom sociálnych sietí smerom k verejnosti za účelom búrania stereotypov 
o Rómoch. 
 

 
 
Internetová videokampaň Nie! v našom kraji! 
 
Dekadentné videá 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQoP0b6umEwPj529Z3Yz6Z92uQgn8rotr ako 
reakcia na zrušenie festivalu M. Divadla Štúdio tanca Marianom Kotlebom. 
 
Internetová videokampaň Je pravda, že...?  
 
V roku 2015 sme s podieľali na vytvorené videokampane Je pravda...? , ktoré boli tiež 
zamerané proti predsudkom o Rómoch. Na kosova.blog sme a kosova.blog.dennik sme 
publikovali sériu článkov s videami s názvom Je pravda, že ? – Čo Róm to zlodej..?, Čo 
Róm to povaľač...?, Čo Róm to príživník...?,  a ´dalšie na www.zbystrujeme.sk alebo na 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQoP0b6umEwPj529Z3Yz6Z92uQgn8rotr . 
 
 

http://www.quovadis-oz.sk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQoP0b6umEwPj529Z3Yz6Z92uQgn8rotr
http://www.zbystrujeme.sk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQoP0b6umEwPj529Z3Yz6Z92uQgn8rotr
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Internetová videokampaň Keď tradície bolia 
 
Kampaň zameraná na tému násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách. 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQoP0b6umEwPj529Z3Yz6Z92uQgn8rotr   
 
 
Činnosť ženskej platformy NÁS NEROZOŠTVÚ! 
 
„Nás nerozoštvú“ je ženská platforma v Banskobystrickom kraji, ktorej vznik iniciujú 

rómske ženy a vyzývajú všetky ženy k spolupráci. V poslednej dobe sledujeme ako 

v spoločnosti a v našom regióne pokračuje prehlbovanie sociálnych rozdielov, narastá 

etnická a náboženská neznášanlivosť, intolerancia rôznych názorových prúdov, čo má 

negatívne dopady najmä na najslabšie skupiny obyvateľstva.  

Diskriminácia žien nie je mýtus. Ženy zažívajú rodovú nerovnosť v mnohých situáciách 

svojho každodenného života. Na trhu práce, v rodine, v komunite, v politike a vo verejnom 

živote, kde buď nie sú dostatočne zastúpené alebo sú úplne vylúčené a často musia 

prekonávať rôzne typy bariér a znevýhodnení. O to viac sa to týka žien, ktoré sú vystavené 

viacnásobnej diskriminácii (osamelé matky, vdovy, nezamestnané ženy, seniorky, rómske 

ženy a iné). Vychádzame z presvedčenia, že formálne zrovnoprávnenie žien a mužov 

nestačí. Vychádzame z presvedčenia, že moc a privilégiá sú v spoločnosti distribuované 

nerovnomerne a sú  koncentrované prevažne v rukách mužov. Ak chceme žiť naozaj 

v spravodlivej spoločnosti, ktorá poskytuje rovnaké šance a zabezpečuje dobro všetkým, 

mali by sme sa snažiť predchádzať plytvaniu potenciálom polovice spoločnosti. 

Nedovoľme tým, ktorí majú moc a prostriedky manipulovať našimi životmi, pretože im 

naša nesúdržnosť vyhovuje. Práve v zdôrazňovaní toho, čo nás spája, vzájomnej podpore 

a spolupráci vidíme cestu ako tomu vzdorovať.  

Chceme vidieť silné a sebavedomé ženy rôzneho sociálneho pôvodu a postavenia, 

vzdelania a pracovného zaradenia, etnicity, sexuálnej orientácie a rodovej identity ako 

držia pevne v rukách svoje životy, aktívne vstupujú do verejného života a vplývajú na 

chod celej spoločnosti. Chceme počuť hlasy žien, ktoré sa neboja nahlas vyjadriť svoje 

záujmy, potreby a požiadavky. Aj my chceme byť takýmto hlasom z regiónu stredného 

Slovenska. Sme ženy rozmanitých identít z Banskobystrického kraja a nenecháme sa 

rozoštvať. 

http://www.quovadis-oz.sk/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQoP0b6umEwPj529Z3Yz6Z92uQgn8rotr
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Činnosť plaftormy v roku 2015 

STANOVISKO ŽENSKEJ SIETE VO VECI NAPADNUTIA TEREZY BERKYOVEJ 
 

Sme hlboko znepokojené posledným prejavom rasovej neznášanlivosti voči mladej 
rómskej študentke Tereze Berkyovej, ktorý sa odohral vo večerných hodinách 11.7.2015 
na Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve. Tereza bola napadnutá zatiaľ 
neidentifikovaným páchateľom, ktorý jej spôsobil vážne zranenia, v dôsledku ktorých a 
bude dlhodobo liečiť. Vieme si predstaviť, že takáto šokujúca skúsenosť okrem fyzických 
následkov zanechá na psychike človeka trvalú traumu a strach po celý zvyšok života. Viac 
na http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=825304  

 
STANOVISKO ŽENSKEJ PLATFORMY NÁS NEROZOŠTVETE VO VECI OSLOBODENIA 
POLICAJTOV V KAUZE TÝRANIA RÓMSKYCH CHLAPCOV Z LUNIKA IX 
 
Sme hlboko znepokojené aktuálnym verdiktom súdu vo veci oslobodenia policajtov, 
obvinených z týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici v Košiciach, podľa ktorého 
sa tento skutok nestal, napriek tomu, že dôkaz neľudského a krutého zaobchádzania s 
chlapcami bol medializovaný a jednoznačne identifikovateľný prostredníctvom 
zvukového a obrazového materiálu.  
 
Ako ženy a matky sa nemôžeme stotožniť so skutočnosťou, že žijeme v krajine, kde v 
rozhodovaní slovenskej justície absentuje spravodlivosť bez ohľadu na etnickú 
príslušnosť človeka, v tomto prípade dokonca detí vo veku 11-15 rokov. Celé Slovensko 
obleteli záznamy, z ktorých je zjavné, že bolo neprimeraným až brutálnym spôsobom 
zasiahnuté do dôstojnosti detí, ktoré sa museli vyzliecť donaha, fackovať sa a boli 
šikanované policajtmi! Nerozumieme dôvodom, podľa ktorých nie je možné prijať 
záznam zachytávajúci toto neľudské správanie k deťom bez ohľadu na čin, ktorý spáchali, 
ako dôkazový materiál! 

http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=825304
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Tento fakt znižuje našu vieru, že žijeme v spoločnosti, kde môžeme bezpečne vychovávať 
svoje deti. Stratili sme pocit istoty, že v prípade zlyhania, alebo zneužitia moci políciou sa 
môžeme domáhať spravodlivosti na súde, najmä s ohľadom na prípady častého a 
nepostihovaného výskytu policajného násilia na príslušníkoch rómskej menšiny. 
Žiadame, aby bol prípad týrania rómskych chlapcov policajtmi z roku 2009 opätovne a 
spravodlivo prešetrený! Budeme trpezlivo očakávať nové rozhodnutie súdu a v prípade 
rovnakého verdiktu sme odhodlané odporúčať poškodeným obrátiť sa i na Európsky súd 
pre ľudské práva v Štrasburgu.  
 
Zároveň ako plnohodnotné občianky tejto krajiny, v ktorej sme sa rozhodli vychovávať 
svoje deti, žiadame, aby boli zo strany polície vyvodené nápravné mechanizmy na zníženie 
policajného násilia, napr. vo forme prísnejších postihov, pričom tieto opatrenia žiadame 
aj preukázať. 

Za platformu Ing. Kosová Ingrid, PhD. – štatutárna zástupkyňa QUO VADIS, o.z. 
 

„Nás nerozoštvú“ je ženská platforma v Banskobystrickom kraji, ktorej vznik 
zinicializovali rómske ženy s cieľom spolupráce so všetkými ženami prekonávajúcimi 
rôzne typy bariér a znevýhodnení, vystavených viacnásobnej diskriminácii (osamelé 
matky, vdovy, nezamestnané ženy, seniorky, rómske ženy a iné). Nedovoľme tým, ktorí 
majú moc a prostriedky manipulovať našimi životmi, pretože im naša nesúdržnosť 
vyhovuje. Práve v zdôrazňovaní toho, čo nás spája, vzájomnej podpore a spolupráci 
vidíme cestu ako tomu vzdorovať. Sme ženy rozmanitých identít z Banskobystrického 
kraja a nenecháme sa rozoštvať. 
 
Aktívna účasť v platforme Nie v našom meste 
Konferencia 
 

NIE V NAŠOM MESTE je platforma ľudí a organizácií zameraná na podporu a rozvoj 

tolerancie a ľudských práv v Banskej Bystrici. 

Základným princípom je nevyhnutnosť prelamovania ticha ako reakcie na nenávisť a 

násilie. 

QUO VADIS, o.z. sa stalo súčasťou tejto platformy a aktívne sa podieľalo na organizovaní 

druhej konferencii k výročiu dňa ľudských práv 9-10.12.2015 s názvom Human forum. 

http://www.quovadis-oz.sk/
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Viac na : http://www.priestori.sk/human-forum-2015/  
 
 
Činnosť siete Nie! v našom kraji 
 
Rozšírenie platformy Nie v našom kraji na celoregionálny rozmer. V rámci roku 2015 sa 
v rámci činnosti siete uskutočnilo množstvo akcií, 15 diskusií, vystúpení, festivaly. Viac 
informácii nájdete na www.zvystrujeme.sk a 
https://www.facebook.com/nie.v.nasom.kraji/?fref=ts . 
 

 
 
 
 

http://www.quovadis-oz.sk/
http://www.priestori.sk/human-forum-2015/
http://www.zvystrujeme.sk/
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Vyhlásenie siete Nie! v našom kraji 
 

Útoky proti menšinám, glorifikácia slovenského fašistického štátu, rodinkárstvo a 

nekompetentný výkon verejnej funkcie. Aj tak by sa dalo krátko zhodnotiť 20 mesiacov 

Mariana Kotlebu vo funkcii predsedu BBSK. Spájame sa v platforme Nie v našom kraji, 

nadväzujúc na lokálnu iniciatívu z Banskej Bystrice Nie v našom meste. Naším úsilím je 

ukázať, že pravicoví extrémisti do verejných funkcií nepatria, pretože ich jedinou agendou 

je rozdúchavanie nenávisti, rozsievanie strachu a ochromenie rozvoja mesta, kraja či 

štátu. „Nie“ treba povedať v meste, kraji a krajine. 

Všetkých ľudí dobrej vôle vyzývame, aby sa k nám pridali. Nedajme šancu nenávisti a 

násiliu stať sa synonymom nášho kraja. 

Viac na : http://zbystrujeme.sk/vyhlasenie-siete-nie-v-nasom-kraji/  
 
 
Ingrid Kosová je členkou Decadewath tímu, členkou Výboru rady vlády pre rodovú 
rovnosť, členkou Riadiaceho výboru Fondu sociálneho rozvoja. 

 
V roku  bola štatutárna zástupkyňa Ingrid Kosová oslovená k natočeniu dvoch 
krátkych dokumentárnych filmov, ktoré sú vyjadrením pocty k jej práci a prínosu 
v oblasti vzdelávania a riešenia rómskej problematiky. 

 
Aktivizmus? 
https://vimeo.com/128960696  
 
Keď tradície bolia 
https://www.youtube.com/watch?v=yCpiS9cYFY8&feature=player_embedde
d  
Návšteva u prezidenta SR  - MDŽ 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=qNh3mGj11Y0&feature=youtu.be&app
=desktop  
 

Všetky aktivity OZ Quo vadis sú zacielené na zachovávanie princípov 
multikulturality, rodovej rovnosti a zmierňovania diskriminácie, ktoré sa budú 

odrážať vo všetkých pripravovaných projektových zámeroch. 
 

 
 

Štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia QUO VADIS, o.z. Ing. Ingrid 
Kosová, PhD.  predloženú správu schvaľuje. 

 

http://www.quovadis-oz.sk/
http://zbystrujeme.sk/vyhlasenie-siete-nie-v-nasom-kraji/
https://vimeo.com/128960696
https://www.youtube.com/watch?v=yCpiS9cYFY8&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=yCpiS9cYFY8&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=qNh3mGj11Y0&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=qNh3mGj11Y0&feature=youtu.be&app=desktop


 

 



 

 

 


