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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  

 

Školské zariadenie názov:  Súkromné centrum voľného času Quo vadis (SCVČ) 

     (školské zariadenie má vlastnú právnu subjektivitu) 

 

Zriaďovateľ:                          občianske združenie QUO VADIS, o.z. 

Adresa:                                   Ivana Krasku 7, 960 01  Zvolen  

IČO:                                        45024251 

DIČ:                                        2022708853 

Štatutárny zástupca:            Mgr. Miroslava Lenďáková 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  
 

Súkromné centrum voľného času Quo vadis (ďalej len „SCVČ“) zabezpečuje výchovno - 

vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Je školským zariadením 

s celoročnou činnosťou. Usmerňuje vývoj záujmov, utvára podmienky na rozvíjanie, 

zdokonaľovanie schopností a praktických zručností. Podieľa sa na formovaní nielen 

talentov, ale aj širokej cieľovej skupiny a zároveň pomáha utvárať návyky k užitočnému 

využívaniu voľného času.  

Svojim charakterom sa zameriava na organizovanie voľnočasových aktivít, 

a to aj pre deti z málo podnetného prostredia. 

Významnou úlohou SCVČ je prispievať:  

 

• k utváraniu charakterových vlastností, hodnotovej orientácie a zdravého 

spôsobu života mladého človeka,  

• ku kvalitnej profesionálnej príprave detí a mládeže,  

• k rozvoju záujmov, schopností, tvorivosti a nadania mladých ľudí,  

• k produktívnemu využívaniu voľného času, k vytváraniu podmienok 

pre aktívny oddych detí a mládeže, regeneráciu duševných a fyzických síl, 

rekreáciu, ale aj pre ich sebavzdelávanie a sebavýchovu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  
 

 
 

 

4. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – PRÍJMOVÁ ČASŤ 
 
DRUH PRÍJMU SUMA (€) 

Školné  1 699,94 

Tábory, sústredenia, akcie  4 080,26 

Dotácia od obcí  1 816,57 

Dotácia Mesto Zvolen  111 447 

Dotácia MV SR – VP 10 879,84 

Dotácia UPSVaR 6 809,98 

Grant Quo vadis – 2% dane 800 

SPOLU  137 533,59 € 

 

 

Komentár k príjmovej časti: 

Najpodstatnejšou časťou príjmov je dotácia od Mesta Zvolen, ktorá však aj tak 

nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov školského zariadenia. SCVČ ma totiž 

aj žiakov, ktorých adresa trvalého bydliska je mimo Mesta Zvolen a tým pádom stráca 

zariadenie pri takýchto žiakoch nárok na poskytnutie dotácie. SCVČ v takýchto 

prípadoch žiada dotáciu od obcí, alebo miest podľa trvalého bydliska študenta, táto 

dotácia je však neprimeraná a nepokryje zďaleka ani plat učiteľa, nie to ešte nejaké 

prevádzkové náklady zariadenia. Keďže v našom školskom zariadení nám ide 

o verejnoprospešnú činnosť a našich žiakov, nie o zisk, prijímame aj týchto žiakov, 
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na ktorých nedostávame dotáciu od Mesta Zvolen. Školské zariadenie sa snaží využívať 

na zlepšenie finančnej situácie aj dotácie od UPSVaR, ktoré nám umožňujú 

prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce získavať finančné zdroje na vytvorenie 

nových pracovných miest. V roku 2020 SCVČ Quo vadis nevyužilo možnosť čerpať 

od UPSVaR dotáciu na zníženie dopadov pandémie covid, na pokrytie miezd. Možnosť 

získať finančné zdroje je ešte v oblasti školských poplatkov, tento rok však z dôvodu 

pandémie covid sa nám naopak tieto poplatky znížili, a to z dôvodu prechodu 

z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú formu vzdelávania. Napriek nepriaznivej 

epidemiologickej situácie na území SR sa nám podarilo za prísnych hygienických 

opatrení zrealizovať v letnom období aj vlastné projekty. Realizovali sme dva letné 

táborové turnusy, ktorých popularita sa zvyšuje každým rokom. Vedenie školského 

zariadenia je stabilné a aktívne sa zapája do vyhľadávania finančných zdrojov 

prostredníctvom rôznych projektov.  

 

 
Percentuálne zastúpenie druhov výnosov v roku 2020. 

 

5. FINANČNÉ HOSPODÁRENIE – VÝDAVKOVÁ  ČASŤ 
 
DRUH VÝDAJA SUMA (€) 

Kancelárske potreby  106 

Náklady a služby spojené s odbormi  56 295,07 

Údržba a modernizácia zariadenia 258,67 

DHIM  653,47 

Vybavenie SCVČ  130,18 

Software a licencie  492,15 

Spotreba energie  1 704 

Cestovné náklady  27,94 
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Nájom, prenájom  4 097,66 

Poštovné  72,35 

Preprava tovaru a žiakov  63,91 

Služby BOZP, PO a ochrana osobných údajov 1 053,36 

Príkazné zmluvy a zmluvy o dielo  2 260 

Administratívne služby  9 383,90 

Odborné a poradenské služby  22 289,40 

Mzdové náklady  23 057,93 

Zdravotné a sociálne odvody  7 679,63 

Základné sociálne náklady  1 142,21 

Náklady a služby na vlastné akcie  2 784,71 

Poskytnutý príspevok zriaďovateľovi – 

sporiaci účet  

1 036,25 

Ostatné  326,70 

SPOLU  134 915,49 € 

 

 

Komentár k výdavkovej časti: 

Aj v roku 2020 tvorili podstatnú časť výdavkov, najmä výdavky spojené s fungovaním 

jednotlivých odborov, či už išlo o didaktické pomôcky, vybavenie, služby spojné 

so zabezpečením fungovania vyučovania a ostatné potrebné náklady. Školské zariadenie 

na začiatku roka 2020 muselo svoje fungovanie prispôsobiť epidemiologickej situácii 

na území SR. SCVČ prešlo z prezenčnej formy vyučovania na dištančnú formu, ktorá 

je, ale časovo aj technicky náročnejšia. Vypracovalo krízový plán krúžkovej činnosti. 

SCVČ v roku 2020 napriek pandémii covid realizovalo viacero akcií, ako boli: „Halloween 

na ľade,“ „Mikuláš v škole korčuľovania,“ „Cestománia,“ „Športovačka to je hračka,“ 

a to všetko za prísnych hygienických opatrení. Žiaci SCVČ sa tiež zúčastnili viacerých 

súťaží v roku 2020. Na realizáciu takýchto akcií a súťaží je potrebné zabezpečiť 

aj finančné prostriedky, čo nie je vždy jednoduché a vyžaduje si to veľa úsilia zo strany 

vedenia, ale aj administratívnej zložky. Finančnú dotáciu, ktorú prijalo zariadenie v roku 

2020 na VP použilo v plnej výške na zakúpenie didaktických potrieb a zabezpečenie 

služieb súvisiacich s vedením jednotlivých odborov. Finančné zdroje z 2% dane 

od zriaďovateľa boli použité za zabezpečenie školských akcií. Zdroje z obcí, Mesta 

Zvolen a UPSVaR boli použité v súlade s platnými zmluvami a VZN. Školské zariadenie 

účtuje v sústave podvojného účtovníctva a v roku 2020 kvôli transparentnosti 

a prehľadnosti viedlo účtovníctvo podľa zdrojov príjmu na štrnástich strediskách: 

stredisko Obec Pliešovce, Kováčová, Tŕnie, Očová a Veľká Lúka, Turová, Lieskovec, Sása 

a Stožok, stredisko MV SR – VP, stredisko dotácia Mesto Zvolen, stredisko UPSVaR, 

stredisko 2% dane a stredisko vlastné zdroje. Od vzniku školského zariadenia sa výsledok 

hospodárenia presúva do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov, 

kde sa kumulujú straty a zisky všetkých rokov. Ani v roku 2020 sa nám nepodarilo 

zrealizovať plány, ktoré sa týkajú spoločných priestorov. V týchto priestoroch 

by fungovali všetky zariadenia QUO VADIS, o.z. a MONTESSORI, o.z., ako jedna veľká 

súčasť prepracovaného vzdelávacieho systému, čo je aj našou neustálou víziou. V roku 



2020 nás z dôvodu pandémie covid čaká neľahká úloha v podobe udržania si žiackej 

základne SCVČ Quo vadis. 

 

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020 
 

Výsledok hospodárenia za rok 2020: 

Príjmy v roku 2020     137 533,59 € 

Výdavky v roku 2020    134 915,49 € 

Výsledok HO za rok 2020         2 618,10 € 

 

Výsledkom hospodárenia v roku 2020 je zisk v hodnote 2 618,10 EUR. 

 

 
Vývoj výsledku hospodárenia za posledné štyri roky. 

 

 

Občianske združenie QUO VADIS, o.z., ako zriaďovateľ Súkromného centra voľného 

času Quo vadis predloženú správu schvaľuje. 
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