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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     
a) schválený rozpočet – na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva vo Zvolen 

(Schválené fin.prostriedky pre SZUŠ a SCVČ ) 
b) príspevok na vzdelávacie poukazy  – Krajský školský úrad 

(Schválené fin.prostriedky pre SZUŠ a SCVČ) 
c) schválené financovanie projektov, organizácie: OSI, VZN..... 
d) príspevky od SZUŠ  
e) členské príspevky  

  
 
Príjmová časť 
 
Príjmy Rozpočet na rok 2011 

€ 

Úprava rozpočtu  Rozpočet po úprave 

€ 

Dotácia Mesta 162226,-       - 162226,- 

KŠÚ 1193,-               -                  1193,- 

Kreditné úroky                  5,37               -                    5,37 

Osobitné 

výnosy  

4780,95 -                  4780,95 

Školné 868,40 -     868,40 

 

SPOLU 

 

169 073,72 

 

              - 

 

169 073,72 

 
 

 
       
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. 
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.  

mailto:quovadis.zv@gmail.com


 
 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

názov položky  

1.štvrťrok 

(€) 

2. štvrťrok 

(€) 

3. štvrťrok 

(€) 

4. štvrťrok 

(€) 

Služby 3 807,77 5 732,31 4 016,96 -1 402,64 

Spotreba energie             0,-            0,- 992,66 -992,66 

Spotreba materiálu 439,14 576,42 203,44 -96,90 

Poskytnuté príspevky iným 

organizáciám (SZUŠ) 20 000,- 42 424,- 21 808,- 4 1812,- 

Poskytnuté príspevky iným 

organizáciám (SCVČ) 6 300,- 12 700,- 7 030,- 11 345,- 

Ostatné (kolky, bankové 

poplatky, vrátenie školného) 27,18 25,48 25,28 111,08 

spolu 30 574,09 61 458,21 34 076,34 50 775,88 

spolu SZUŠ rok 2011 176 884,52 

 
Rozpis položiek výdavkovej časti 
 

Názov položky 

 

Výdaje rok 2011 

Nákup DM  

Školské pomôcky 14,55 

Edukačný materiál 365,39 

Kancelárske potreby  152,43 
Spotrebný materiál  589,73 

Spotreba energie 0,- 

Cestovné 570,55 
Poštovné  33,65 

Odborné a poradenské služby  50,- 
Propagácia služby  950,29 

Telekomunikácie a internet  188,22 
Odmeny za služby  6 436,32 
Nájomné 100,- 

Webové služby  462,50 
Koordinácia  564,84 

Ubytovacie a stravovacie služby  2 578,10 
Ostatné služby  408,95 

Poskytnuté príspevky SZUŠ 126 044,- 
Poskytnuté príspevky SCVČ 37 375,- 
SPOLU rok 2011 176 884,52 

 
 

      Príjmy za rok 2011                                                            169 073,72 € 
Výdavky za rok 2011                                                        176 884,52 € 

      Rozdiel : HV strata 2011                                                    - 7 810,80  € 

 

 



 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2011 
 
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.   

 

 

 

 


