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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/ 

 
 
 

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 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 
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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  

 
1.2 Finančné hospodárenie 

 
Príjmová časť rozpočtu (v €) 

 

Názov položky Suma 

Úroky  0,96 

Prijaté príspevky od školských zariadení  35 512,- 

Prijaté príspevky od FO, dary   1 308,84 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 288,54 

Dotácie, granty 27 803,55 

Ostatné  131,85 

SPOLU  67 045,74,- € 

 
 

Komentár k príjmovej časti 
 
 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2016 tvorili z podstatnej časti práve príjmy 
zo školských zariadení. QUO VADIS, o.z. prijalo v roku 2016 aj príjmy z dotácií 
a grantov, ktoré použilo v súlade s účelom, ktorý bol zazmluvnený s donormi. 
V roku 2016 boli občianskemu združeniu vyplatené aj doplatky za úspešné ukončené 
projekty v roku 2015, a to doplatok dotácie od OSF, Ekopolis a Iuventa. 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 2016 v sume 
1539,77 Eur.  Z dôvodu, že sme v roku 2016 použili z 2% dane, ktorá prišla v roku 
2016 sumu len 521,66 Eur, bola zvyšná čiastka 1018,11 Eur presunutá do roku 2017. 
 
 



Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

Názov položky Suma 

Spotreba materiálu  4 483,41 

Spotreba energie   

Cestovné  1 805,82 

Ostatné služby  55 317,21 

Ostatné dane a poplatky  149,64 

Poskytnuté príspevky  2 620,- 

Iné  285,14 

SPOLU  64 661,22,- € 

 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 

 
Názov položky Náklady 

Spotrebný materiál  4 483,41 € 

Kancelárske potreby  188,20 

Materiál na kampaň  221,30 

Občerstvenie, strava   2 024,14 

Didaktické potreby   1 821,77 

Propagačný materiál   228,- 

Cestovné  1 805,82 € 

Služby 55 317,21 € 

Reklama a inzercia    69,57 

Poštovné    109,32 

Odborné a poradenské služby   32 662,- 

Prenájom  550,- 

Strava a ubytovanie     761,- 

Réžia, scénografia,   1 330,- 

Honoráre účinkujúci  13 120,- 

Školenia, workshopy, semináre  3 760,56 

Ozvučenie, osvetlenie   1 050,- 

Manažment  480,- 

Služby moderátor   600,- 

Ostatné  824,76 

Ostatné dane a poplatky  149,64€ 

Poskytnuté príspevky  2 620,- 

Ostatné  285,14 € 

SPOLU - rok 2016 64 661,22,- € 

 
 
Príjmy za rok 2016                                                         67 045,74 € 
Výdavky za rok 2016                                                     64 661,22 € 
Rozdiel r. 2016                                                                  2 384,52 € 
 

 

 



Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2016 
 

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 2016 sme úspešne získali dary v hodnote 
1 308,84 Eur, z ktorých časť sme použili ako vlastné zdroje pri projektoch. 
Výdavková časť rozpočtu je tvorená aj nákladmi, ktoré sa týkajú projektovej činnosti, 
v roku 2016 to bol projekt „Ľudia z rodu Rómov“ – XV. ročník podporený ÚV SR. 
Finančné zdroje od Nadácie Spoločne pre boli použité na nákup didaktických 
pomôcok. Zdroje z 2% dane, ktoré sa minuli v roku 2016 boli v hodnote 2 288,54 eur. 
Z týchto 2% dane sa zakúpili nie len didaktické pomôcky, ale podporili sme aj 
vzdelávanie.  


