SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2020
OBČIANSKE ZDRUŽENIE QUO VADIS, o.z.

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. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ
DRUH PRÍJMU
Prijaté príspevky od vlastných
organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Prijaté príspevky od vlastných
organizácií na sporiaci účet
Dary
Príspevky z 2% dane
Dotácia MŠVVaŠ SR – projekt ŠZŠ
SPOLU

SUMA
45 268,90

8 967,98
25,68
4 304,70
6 006,92
64 574,18 €

Komentár k príjmovej časti.
Podstatnou časťou príjmu v roku 2020 bol príjem zo školských zariadení, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti. Tiež v roku 2020 občianske združenie prijalo
dary od vlastných organizácií na sporiaci účet, ktorý sa využíva na zabezpečenie
všetkých školských zariadení a ich činnosť. Z podielu zaplatenej dane sme prijali
v roku 2020 na účet sumu 3 471,81 EUR, z roku 2019 nám ostala suma ešte
4 304,70 EUR, z ktorej sa použila časť v hodnote na podporu a rozvoj športu
a vzdelávania, tiež na ochranu ľudských práv, časť sa presunula do školských

zariadení, a to do SZUŠ Quo vadis v hodnote 800 EUR a do SCVČ Quo vadis
v hodnote 800 EUR. Zvyšná nespotrebovaná časť z 2% dane v hodnote 3 471,81
EUR bola presunutá do roku 2021. V roku 2020 sme začali realizovať projekt
pod názvom „Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov
v Špeciálnej základnej škole vo Zvolene,“ ktorý je podporený MŠVVaŠ SR
v celkovej sume 152 000 EUR. Tento projekt z dôvodu nepriaznivej
epidemiologickej situácie na území SR bol pozastavený na dobu neurčitú. V roku
2020 sme vyčerpali len časť tejto dotácie, a to v hodnote 6 006,92 EUR. Do roku
2021 sme presunuli nespotrebovanú časť dotácie v hodnote 47 993,08 EUR.
Občianske združenie sa v roku 2020 tiež zapojilo, ako partner do projektu
pod názvom „ROMA LGBT,“ realizácia tohto projektu sa začala len na konci roka
2020. Podstatná časť realizácie projektu bude v roku 2021.

Príjem z podielu zaplatenej dane za posledné roky.

5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ ČASŤ
DRUH VÝDAJU
Didaktické pomôcky
DHIM
Hygienické potreby
Kancelárske potreby
Energie
Odborné a poradenské služby
Školenia, workshopy, semináre
Nájom
BOZP a PO, Ochrana OÚ
Webové služby
Mzdy a odvody

SUMA
2 038,02
456,78
130,00
48,92
135,48
38 700,00
68,00
406,45
264,00
147,14
4 751,14

Zákonné sociálne náklady
Presun na sporiaci účet
Poskytnutý dar SMŠ Montessori
Poskytnuté 2% dane
Ostatné dane a poplatky
Ostatné
SPOLU

95,61
628,49
12 852,19
1 600,00
76,14
215,20
62 613,56 €

Komentár k výdavkovej časti.
V roku 2020 občianske združenie realizovalo dva projekty. V rámci týchto
projektov vznikli združeniu náklady, ktoré sú definované v záväznom rozpočte
ktorý je súčasťou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. QUO
VADIS, o.z. v roku 2020 poskytlo zo sporiaceho účtu SMŠ Montessori v Banskej
Bystrici finančný dar v hodnote 12 852,19 EUR, a to na rekonštrukciu nových
priestorov materskej školy. Občianske združenie účtuje v sústave podvojného
účtovníctva, účtovníctvo sa z dôvodu transparentnosti rozdeľuje do viacerých
stredísk podľa zdroju príjmu. V roku 2020 evidujeme tieto strediská: stredisko 2%
dane, stredisko sporiaci účet, stredisko MŠVVaŠ SR, stredisko ROMA LGBT,
stredisko charita a stredisko vlastné zdroje. OZ aj v roku 2020 stále hľadalo 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 2020
Výsledok hospodárenia za rok 2020:
Príjmy v roku 2020
Výdavky v roku 2020
Výsledok HO za rok 2020

64 574,18 €
62 613,56 €
1 960,62 €

Výsledkom hospodárenia v roku 2020 je zisk v hodnote 1 960,62 EUR. Výsledok
hospodárenia za činnosť QUO VADIS, o.z. je zisk 5 891,63 EUR a výsledok
hospodárenia za sporiaci účet v roku 2020 je strata -3 931,01 EUR. Keďže toto
je rozdelenie HV za jednotlivé strediská, v celkovom HV sa spočítavajú dokopy
a vytvoria spoločný HV za organizáciu. Hospodársky výsledok sa každý rok
presúva do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov, kde
sa kumulujú všetky straty a zisky za obdobie od vzniku združenia.

Hospodársky výsledok za posledné roky.

