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1. Úvod 
 

1.1 Charakteristika organizácie 

 
Názov organizácie:  QUO VADIS,o.z.  

           Občianske združenie s právnou subjektivitou 
Sídlo:  Sokolská 109, 960 01 Zvolen 
Korešpondenčná adresa: I.Krasku 7, 96001 Zvolen 
Tel. + fax.: 045/ 53 66 847 
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 centrum voľného času pre deti z málo podnetného 
prostredia, ( zaradená do siete regionálneho školstva so začiatkom činnosti od 
septembre 2008 ). Ďalším zámerom združenia je realizovanie osvetových aktivít, na čo 
kontinuálne nadväzuje svojim zameraním projekt zriadenia nízkoprahového centra 
s názvom Montessori klub, v ktorom uplatňujeme pri výchove detí a mládeže prvky 
a idei montessori pedagogiky. V spolupráci s partnermi - Špeciálnou základnou školou 
a ostatnými ZŠ vo Zvolene vyvíjame snahu o zabezpečovanie komplexného výchovno - 
vzdelávacieho procesu pre deti z málo podnetného prostredia s akcentom na rómske 
deti.  

V rámci konceptu programovej činnosti je vysoký dôraz kladený na aktivity s rómskymi 
ženami, ktoré sú najdôležitejším článkom vo výchovno-vzdelávacom procese detí 
z rómskych marginalizovaných komunít a ktoré sú často viacnásobne diskriminované 
vzhľadom na etnicitu i sociálny status. 
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Plán konceptu programovej činnosti QUO VADIS, o.z. v strednodobom horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľové skupiny: 
1. ženy s deťmi v predškolskom veku z rómskych marginalizovaných komunít  a 

z málopodnetného prostredia 
2. rómske deti a deti z málopodnetného prostredia Základných škôl a Špeciálnych ZŠ 
3. rómski žiaci 8-9.-teho ročníka pred nástupom na strednú školu 
4. mládež do 25-teho roku života bez ukončeného vzdelania  
5. dospelí bez ukončeného základného a stredoškolského vzdelania 
6. dlhodobo nezamestnaní Rómovia 
7. ľudia v sociálnej exklúzii 
8. týrané ženy a deti 
9. odchovanci detských domovov 
10. deti z detských domovov 
 
 

Centrum pre 

integráciu 

Rómov Odd. výskumu 

plánovania a 

marketingu 

Odd. zamestnania  

a sociálnej oblasti 

Odd. vzdelávania  

1. ZŠ s MŠ pre deti 

z málopodnetného prostredia  - 

v sieti regionálneho školstva   

2. Materské centrum – Národný 

projekt 
3. Montessori klub – pre deti – 

edukácia života 

4 . SZUŠ a SCVC pre deti 

z málopodnetného prostredia  - 
v sieti regionálneho školstva 

 

  Nízkoprahový klub pre 

deti, mládež a ich rodičov– 
sociálne poradenstvo, 

doučovanie, osvetové aktivity, 

sebauvedomovanie 

a multikultúrnosť , rodová  
citlivosť, aktivity pre ženy 

 

1. vízie a plány v dlhodobom 

a strednodobom horizonte 

2. prieskumy, benefičné akcie, 
verejné zbierky, festivaly – 

boj proti diskriminácii 

a predsudkom, akceptácia 

minority a majority 

 

1. Agentúra podporovaného 

zamestnávania pre Rómov- 
so vzdelávacou agentúrou pre 

dospelých 

2. Sociálne podnikanie – 

tvorivé a chránené dielne, 
sociálne podniky 

3. DSS – pre týrané matky, 

rodiny  

Odd. rodovej rovnosti  



 
Spádové lokality a oblasti: 
Centrum s okresnou pôsobnosťou: 
- v meste Zvolen: lokality Balkán a Dolná kolónia, Stráže, Neresnická cesta, Sekier 

Záhonok 
- v okrese Zvolen: Lieskovec, Budča, Breziny, Sielnica, Sása, Zolná, Tŕnie 
- okres Detva, Brezno 

 

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.  
 
 
Organizačná štruktúra Quo vadis, o.z. 
 
Štatutárny zástupca združenia:  
Ing. Viliam Didiáš 
projektová manažérka: 

Ing. Kosová Ingrid, PhD. ( 37 rokov, Rómka )  -  programovo zameraná na manažment 
projektovej činnosti Quo vadis, o.z., zameriavajúc sa na aktivity so 
ženami s dôrazom na zmierňovanie a boj proti diskriminácii, rodovej 
nerovnosti a násiliu páchanom na ženách a oblasť vzdelávania 

 
Členovia správnej rady:  
PhDr. Zuzana Almáši Koreňová – ( 39 rokov, Nerómka )  - programová manažérka pre 

oblasť vzdelávania, umeleckej a lektorskej činnosti v Quo vadis, o.z., 
programovo zameraná na osvetové, výskumné aktivity a SCVC Quo 
vadis, s pedagogickým vzdelaním 

Bc. Miroslava Danajková – ( 29 rokov, Rómka ) – študentka UMB Banská Bystrica, 
koordinátorka projektovej činnosti v oblasti výskumu, plánovania 
a marketingu 

Ing. Denisa Sciránková – ( 37 rokov, Nerómka) – koordinátorka programovej činnosti 
v oblasti rodovej nerovnosti , finančného plánovania a lektorskej 
činnosti 

 
1.2 Charakteristika činnosti organizácie 

 
V roku 2011 sa predstaviteľom QUO VADIS, o.z. podarilo realizovať nasledovné 

aktivity: 
Oblasť vzdelávania a lektorskej činnosti 

 
1. 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 25 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. Takmer 90% žiakov 
pochádza z rodín so statusom v hmotnej núdzi, z toho 80% je rómskeho 
pôvodu. 

  
V kalendárnom roku 2011 sme pripravili a zrealizovali niekoľko kultúrnych interných aj 
externých podujatí, činností a súťaží. Deti navštevujúce záujmové krúžky 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 Quo vadis. 
 

 

 
 

 
 

 
 

2. V roku 2011 sme ukončili projekt Mladí bez predsudkov podporený 
Agentúrou MŠ Iuventa v rámci programu Mládež v akcii. Primárnym cieľom 
projektu „Mladí bez predsudkov“ je zaktivizovať mladých ľudí zo 
Zvolena v ľudsko – právnej oblasti s dôrazom na zvýšenie participácie 
mladých Rómov a mladých ľudí vystavených diskriminácii v ich občianskom 
každodennom živote prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti 
participácie a antidiskriminácie.  
Fundamentálnym prostriedkom pre naplnenie cieľa je najmä: 
 rozvoj uvedomenia si interkultúrneho rozmeru v ich bežnom živote,  



 objavenie ich postojov voči inakosti a diskriminácii,  
 budovanie ich povedomia a pochopenia témy ako bázy pre zamyslenie sa 

nad rozdielmi a stereotypmi v spoločnosti  
 a prebudenie ich záujmu o boj proti rasizmu, xenofóbii a akýmkoľvek 

prejavom intolerancie 
Rozhodujúcimi nástrojmi k dosiahnutiu cieľa bola podpora skupiny 12 
mladých ľudí k vytváraniu si sebareflexie a formovania vlastných postojov 
v oblasti diskriminácie vo Zvolene, vyjadrovanie svojich názorov a podieľanie 
sa na scitlivení verejnosti prostredníctvom vlastných životných príbehov, 
ktoré boli prezentované verejnosti vo forme Živej knižnice.  
Projekt bol realizovaný od mája 2010 do augusta 2011.  
 

 
 
 

3. Pokračovanie doučovacích aktivít na Základných školách i v rámci CVČ 
prostredníctvom MONTESSORI KLUBU, kde sú deti vedené a učené pomocou 
montessori edukačného materiálu, ktorý deťom sprostredkuje vedomosti 
hravou a zábavnou metódou, tak aby boli schopné dohoniť učebné štandardy 
v jednotlivých predmetoch. Aktivitami sa Montessori klub zameriava najmä 
na rozvoj kognitívnych schopností a sociálno-emocionálny rozvoj detí.  
V priebehu roku 2010 získalo QUO VADIS, o.z. finančné prostriedky na 
vybavenie klubu a zakúpenie montessori pomôcok od Úradu splnomocnency 
vlády pre rómske komunity. V roku 2011 získalo FP z OSF v rámci projektov 
realizovaných v spoluprácu s MONTESSORI, o.z. 
 
 



 
 

4. Príprava a realizácia workshopov na tému Špecifiká edukácie rómskeho 
žiaka z marginalizovaných komunít. Našim cieľom bolo vyvolať dialóg na 
túto tému, zvolať zainteresované organizácie, školy a školské zariadenia, 
vytvoriť platformu spolupráce i smerom k oddeleniu školstva a sociálnemu 
oddeleniu v Meste Zvolen, boli prizvaní i sociálni pracovníci, komunitní 
pracovníci o zamestnanci Polície SR v pozíciách špeciálnych policajtov 
vymedzených na prácu s rómsku komunitou.  

 
 

 
 
 
 
5. Organizácia druhého ročníka konferencií a workshopov  s názvom Way 

to  education za účelom diseminácie myšlienok inkluzívneho 
vzdelávania. Konfrontáciou teórie a praxe mal workshop poukázať na 
nevyhnutnosť zmien v edukačných prístupoch tradičného školstva na 
Slovenku so zameraním na cieľavedomé formovanie a rozvíjanie 
intelektuálneho ľudského kapitálu SR s dôrazom na integráciu Rómov do 
spoločnosti v súlade s prioritami Strednodobej koncepcie rozvoja rómskej 
národnostnej menšiny solidarita – integrita - inklúzia 2008-2013, Dekádou 
inklúzie rómskej populácie na obdobie 2005-2015 a Národným programom 
výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike – Projekt Milénium. 

 
 

 
 



 
 

Oblasť rodovej rovnosti 
1. Pokračovanie klubovej činnosti s charakterom nízkoprahového centra 

MONTESSORI KLUB,  ktoré sa zameralo na plnenie nasledovných hlavných úloh: 
 Zabezpečenie aktívneho oddychu detí a mládeže na žien počas celého kalendárneho 

roka prostredníctvom záujmovej činnosti formou 

 A/  príležitostnej činnosti - jednorazové alebo opakujúce sa 
podujatia 

 B/  zabezpečovaním športových súťaží  
 Vhodnými metódami a formami bola práca zameraná na prevenciu drogovej 

závislosti -  program boja proti drogám. 
 Organizovanie programov  pre ženy s témami oboznamovania žien s rodovými 

stereotypmi a mýtami. 
 Boli organizované podujatia zamerané na antidiskrimináciu a pestovanie 

sebavedomia a sebauvedomovania rómskych detí a mládeže. 
 Naštartovalo sa rozvíjanie spolupráce so školami,  školskými zariadeniami, 

spoločenskými   organizáciami a podnikateľskými firmami.  
 
2. QUO VADIS, o.z. v roku 2011 implementovalo projekt s názvom Posilnenie našich 

hlasov. Projekt sa zameriaval na profesionalizáciu a zlepšenie znalostí a zručností 
pracovníkov a pracovníčok MVO v oblasti rodovej expertízy s cieľom ich 
uplatňovania v obhajovacích a vzdelávacích aktivitách. Akreditované vzdelávanie 
v otázkach rodovej rovnosti poskytlo OZ Možnosť voľby, feministická 
organizácia, s ktorou spolupracujeme v otázkach podpory zásady rovnosti 
pohlaví v rómskych komunitách. Činnosti prípravy, realizácie a hodnotenia 
odbornej prípravy boli vykonávané v úzkej spolupráci s týmito partnermi. 
 

 

 
 

3. Predsekyňa udruženia aktívne pôsobí i ako co-lektorka rodových tréningov 
v spolupráci s feministickými organizáciami na Slovenku. V súvislosti s týmto sa 
predsedkyňa  QUO VADIS, o.z. podieľala i na projekte OZ Možnosť voľby v rámci 
tréningu komunitných a sociálnych oracovníkov voblasti násilia páchanom na 
ženách, projekt podporená OSF Bratislava. 

 



 
 
Oblasť výskumu a participácie na verejnom živote 
 

V priebehu roku 2011 bola zároveň 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. 

Ingrid Kosová je členkou Decadewath tímu, podieľala sa na analýze NAP k Dekáde 
inklúzie Rómov 2005-2015 z rodového pohľadu / projekt podporený OSF 
v implementácii In minorita.  
 

Oblasť marketingu  
1. Občianske združenie QUO VADIS, o.z. organizovalo 4. ročník rómskeho festivalu 

s názvom ROMAFEST ZVOLEN 2011 Kaj džas Roma. Usporiadatelia festivalu aj 
tentoraz pripravili pestrý program, na ktorom vystúpia rómski umelci, ale 
i talentovaní žiaci zo SZUŠ a SCVČ Quo vadis. Hosťami festivalu bol Viliam Didiáš 
band, Sabrosa ai. Súčasťou festivalu bola i záverečná konferencia k projektu 
Mladí bez predsudkov podporeného Iuventou v rámci programu Mládež v akcii, 
ktorá otvorila festival o 9:00 v Krajskej knižnici vo Zvolene Živou knižnicou na 
tému predsudky a stereotypy okolo nás. 

 
 

 
 
 

2. Druhá aktivita spadajúca do tejto oblasti sa opäť spája  s deťmi. Na Vianoce 2011 
sme prostredníctvom projektu charitatívneho – Vianočné dieťa 2011 získali 
a rozdali vyše 400 vianočných balíkov medzi deti, ktoré navštevujú naše školské 
zariadenia. Okrem toho sme boli osobne darčeky rozdávať i do rómskych 
chudobných komunít vo Zvolene a okolí.  
 



 

 
 
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 

Štatutárny zástupca občianskeho združenia QUO VADIS, o.z. Ing. Viliam 
Didiáš  predloženú správu schvaľuje. 


