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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: www.quovadis-oz.sk 

 
 
 

  
1.2  Finančné hospodárenie 

 
 
Príjmová časť 
 
Príjmy Rozpočet na rok 2013 

€ 

Úprava rozpočtu  Rozpočet po úprave 

€ 

Úroky  1,33       - 1,33 

Prijaté 

príspevky 

od SZUŠ 

a SCVČ Quo 

vadis  

12000,00               - 12000,00 

Prijaté 

príspevky 

od FO – školné  

2043,39               - 2043,39 

Príspevky 

z podielu 

zaplatenej dane  

275,91 - 275,91 

Dotácie OSF, 

Mesto Zvolen, 

ObÚ, Iuventa 

237819,85 - 237819,85 

 

SPOLU 

 

252 140,48 

 

              - 

 

252 140,48 
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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 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. 2013 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. 
 

 
Výdavková časť rozpočtu (v €) 
 

Názov položky Suma 

Spotreba materiálu  2331,98 

Spotreba energie  13,28 

Cestovné  1902,83 

Ostatné služby  27021,22 

Mzdy  14334,55 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednostkám  204964,00 

Iné  348,05 

 
 
 
 
Rozpis položiek výdavkovej časti 
 

Názov položky 

 

Výdaje - rok 2013 

Spotrebný materiál  2331,98 

Kancelárske potreby  747,46 

Edukačný materiál 292,81 

Občerstvenie   649,82 

DHIM 2013  641,89 

Spotreba energie  13,28 

Cestovné  1902,83 

Služby 27021,22 

Ostatné služby   784,28 

Poštovné    153,40 

Odborné a poradenské služby   12780,31 

Prenájom  326,68 

Propagačné služby   6,67 

Kopírovanie, tlač  1349,42 

Telekomunikácie a internet  42,62 



Web služby  506,16 

Školenie  388,83 

Ubytovacie služby  5032,85 

Lektoring  1650,00 

Manažment  4000,00 

Mzdy 14334,55 

Poskytnuté príspevky SZUŠ 
a SCVČ Quo vadis 

204964,00 

Ostatné  348,05 

SPOLU - rok 2013 250 915,91 

 
 

      Príjmy za rok 2013                                                          252 140,48  € 
Výdavky za rok 2013                                                      250 915,91  € 

      Rozdiel 2013                                                                        1 224,57 € 

 

 

 
Komentár k výdavkovej časti rozpočtu za rok 2013 

 
QUO VADIS, o.z. 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 Quo vadis, 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. V roku 2013 výsledkom hospodárenia bol zisk 
a to z dôvodu, že doplatky za ukončené realizované projekty sú pripisované na účet až 
po ukončení projektu a to v niektorých prípadoch spadá do iného účtovného roka. Občianske 
združenie QUO VADIS v roku 2013 prijalo príspevky od SZUŠ a SCVČ Quo vadis. Tieto 


