SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018
OBČIANSKE ZDRUŽENIE QUO VADIS

Predkladá: Ing. Kosová Ingrid, PhD.
štatutárna zástupkyňa QUO VADIS, o.z.

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Štatutárny zástupca:

QUO VADIS, o.z.
(Občianske združenie s právnou subjektivitou)
I. Krasku 7, 960 01 Zvolen
42013291
2022417749
045/536 68 47
quovadis.zv@gmail.com
Ing. Ingrid Kosová, PhD.

2. CHARAKTERISTIKA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
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 výchovnovzdelávacie 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.
Je súčasne zriaďovateľom dvoch školských zariadení – Súkromného centra
voľného času Quo vadis a Súkromnej základnej umeleckej školy Quo vadis,
zakladateľom občianskeho združenia MONTESSORI, o.z., ktoré je od r. 2012
zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Montessori, vo Zvolene a od r. 2013
zriaďovateľom Súkromnej materskej školy Montessori, v Banskej Bystrici.
Zároveň v r. 2015 zriadilo MONTESSORI, o. z. neziskovú organizáciu Montessori
Inštitút, n.o..
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4. FINANĆNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ
DRUH PRÍJMU
Prijaté príspevky od vlastných
organizácií
Dary
Príspevky z 2% dane
SPOLU

SUMA
43 961,21
1430,00
1489,26
46 880,47 €

Komentár k príjmovej časti.
Podstatnou časťou príjmu v roku 2018 bol príjem zo školských zariadení, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti. Tiež v roku 2018 občianske združenie prijalo
dary od vlastných organizácií na sporiaci účet, ktorý sa využíva na zabezpečenie
všetkých školských zariadení. Z podielu zaplatenej dane sme prijali v roku 2018
na účet sumu 3 220,23 EUR, z ktorej sa použila časť v hodnote 1 168,14 EUR
na podporu a rozvoj športu a časť sa presunula do školských zariadení, a to
do SZUŠ Quo vadis v hodnote 145,96 EUR a do SCVČ Quo vadis v hodnote
175,16 EUR. Zvyšná nespotrebovaná časť z 2% dane v hodnote 1 730,97 EUR bola
presunutá do roku 2019. Dar, ktorý sme obdržali od spoločnosti Rebuy Stars
Lottery, s. r. o. bol v hodnote 1 500 EUR a použil sa v hodnote 1 430 EUR na
zakúpenie pomôcky pre žiaka, ktorý je imobilný, na tábor a notebook pre deti

z krízového centra. Zo spomínaného daru 1 500 EUR nám ostalo 70 EUR, ktoré
sme presunuli do roku 2019.

5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ
DRUH VÝDAJU
Didaktické pomôcky
Modernizácia a údržba
Odborné a poradenské služby
Školenia, workshopy, semináre
Poskytnutý dar a príspevky (Rebuy
Stars Lottery)
Poskytnuté 2% dane
Ostatné
SPOLU

SUMA
1 192,85
3 870,77
34 300,00
55,00
1 430,00
321,12
301,24
41 470,98 €

Komentár k výdavkovej časti.
V roku 2018 občianske združenie nerealizovalo žiadny projekt. QUO VADIS, o.z.
sa aktívne podieľalo na zabezpečení nových priestorov pre Súkromnú materskú
školu Montessori, ktorej sa nakoniec podarilo sa do nových priestorov
aj presťahovať. Občianske združenie účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
účtovníctvo sa z dôvodu transparentnosti rozdeľuje do viacerých stredísk podľa
zdroju príjmu. V roku 2018 evidujeme tieto strediská: stredisko 2% dane,
stredisko Rebuy Stars Lottery, stredisko sporiaci účet a stredisko vlastné zdroje.
OZ aj v roku 2019 stále hľadá nové priestory pre svoje školské zariadenia, ktoré
by vyhovovali kapacitne pre ich vzájomné prepojenie, čo by malo pozitívny
vplyv na vyučovací proces.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018
Výsledok hospodárenia za rok 2018:
Príjmy v roku 2018
Výdavky v roku 2018
Výsledok HO za rok 2018

46 880,47 €
41 470,98 €
5 409,49 €

Výsledkom hospodárenia v roku 2018 je zisk v hodnote 5 409,49 EUR.
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