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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/ 

 
 
 

 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. 2015 bolo aj realizátorom viacerých projektov: 
1. „Keď tradície bolia“ – NADÁCIA OSF 
2. „WatchBBSK“ - NADÁCIA EKOPOLIS  
3. „Ľudia z rodu Rómov“ v spolupráci s KZRS 
4. „Erazmus +“ – IUVENTA 
V roku 2014 začalo občianske združenie aktívne pracovať aj na fundraisingovej 
stratégii, ktorú považuje za východiskovú na získavanie zdrojov a v roku 2015 
pokračuje vo svojej aktivite. 
V roku 2015 občianske združenie QUO VADIS žiadalo v mene svojich školských 
zariadení povolenie na zriadenie nových elokovaných pracovísk, ale žiadosť bola 
zo strany mesta Zvolen zamietnutá. QUO VADIS v mene svojich školských zriadení 
a tiež SMŠ Montessori a MONTESSORI, o.z. chcelo prebrať na seba nájom na ulici 
Prachatická 45 vo Zvolene, ale po viacerých neúspešných rokovaniach a neochote 
zo strany riaditeľky MŠ Prachatická a poslancov mesta Zvolen sa nepodarilo 
uskutočniť túto víziu, aby sa všetky zariadenia zjednotili pod spoločné priestory. To, 
ale do budúcnosti neznamená, že sa členovia občianskeho združenia vzdajú tejto 
myšlienky. V roku 2015 nám ako aj minulé roky bola znovu zamietnutá žiadosť 
o financovanie z úradu BBSK na detí nad 15 rokov pre SZUŠ Quo vadis. 
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1.2 Finančné hospodárenie 
 
 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 
Názov položky Suma 

Úroky  2,62 

Prijaté príspevky od školských zariadení  33 735,20 

Prijaté príspevky od FO, dary   10 138,08 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  1 543,75 

Dotácie, granty 64 241,55 

SPOLU  109 661,20,- € 

 
 

Komentár k príjmovej časti 
 
 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2015 tvorili z podstatnej časti aj príjmy 
zo školských zariadení. QUO VADIS, o.z. prijalo v roku 2015 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 2015 
v sume 1 766,88 Eur, ale z dôvodu, že sme v roku 2015 použili len sumu 1 543,75 Eur, 
ktorá bola ešte prenesená z roka 2014, tak čiastka 1 766,88 Eur bola presunutá 
do roku 2016. V roku 2015 občianske združenie úspešne ukončilo dva veľké projekty 
pod názvom „WatchBBSK“ a „Keď tradície bolia.“ 
 
 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 

 

Názov položky Suma 

Spotreba materiálu  3 387,79 

Spotreba energie  510 

Cestovné  4 844,80 

Ostatné služby  67 767,96 

Mzdy  25 858,60 

Poskytnuté príspevky  100 

Iné  262,66 

SPOLU  102 731,81,- € 

 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 
Názov položky Náklady 

Spotrebný materiál  3 387,79 € 

Kancelárske potreby  864,19 

Materiál na kampaň  462,68 

Občerstvenie   1 095,29 



Modernizácia a údržba   444,53 

Ostatné  521,10 

Spotreba energie   510 € 

Občerstvenie  22,15 € 

Cestovné  4 844,80 € 

Služby 67 767,96 € 

Reklama a inzercia    3 397,31 

Poštovné    207,70 

Odborné a poradenské služby   31 135 

Prenájom  1 490 

Strava a ubytovanie     4 138,10 

Kopírovanie, tlač  2 324,16 

Honoráre účinkujúci  1 400 

Web služby  1 326,32 

Školenie  3 700 

Koordinácia   5 224 

Lektoring  1 001 

Manažment  1 915 

Grafické služby  1 890 

Kameraman  2 560 

Náklady partnera Antigona 4 544,47 

Ostatné  1 514,90 

Mzdy 25 858,60 € 

Ostatné dane a poplatky  152,60 € 

Ostatné  187,91 € 

SPOLU - rok 2015 102 731,81,- € 

 
 
Príjmy za rok 2015                                                         109 661,20 € 
Výdavky za rok 2015                                                     102 731,81 € 
Rozdiel r. 2015                                                                    6 929,39 € 
 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2015 

 
QUO VADIS, o.z. dlhodobo nedosahuje zisk, pretože sa jeho činnosť zameriava 
na pôsobenie v sociálnej  sfére a zisk, ktorý sa mu podarí dosiahnuť je prevažne 
prostredníctvom darov. 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. V roku 2015 sme úspešne získali dary v hodnote 
10 138,08 Eur, z ktorých časť sme použili ako vlastné zdroje pri projektoch. 
Výdavková časť rozpočtu je tvorená hlavne nákladmi, ktoré sa týkajú dvoch nosných 
projektov a to „WATCHBBSK“ a „Keď tradície bolia,“ tieto projekty boli v roku 2015 
úspešne ukončené. Občianske združenie sa podieľalo ako spoluorganizátor ďalšieho 
ročníka „Ľudia z rodu Rómov“ a tiež úspešne absolvovalo mládežnícku výmenu 
pod názvom „Erazmus +.“  


