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Výročná správa je zakaždým príležitosťou na chvíľu sa zastaviť a obzrieť sa dozadu. Fakty a čísla 
zarámcované obdobím jedného roka zaznamenávajú, akým spôsobom sme napĺňali stanovené ciele. 
Dokumentujú, akými konkrétnymi aktivitami Nadácia otvorenej spoločnosti poskytovala príležitosť prekonávať 
pretrvávajúce problémy v našej spoločnosti a napĺňala hodnoty, ku ktorým sa hlási: otvorenosť, dialóg, 
tolerancia, akceptácia, aktivita, transparentnosť, zodpovednosť, slobodná voľba. 

Aj v roku 2006 sme sa venovali témam, ktoré predstavujú problém a vyžadujú si zapojenie občianskej 
spoločnosti do ich pomenovania, monitorovania, alebo riešenia. Zostalo našou ambíciou nielen kritizovať, ale 
aj pomáhať prekonávať nedostatky a poskytovať priestor na angažovanie ľudí vo veci hľadania pravdy. V 
tomto úsilí máme početných partnerov – organizácie aj jednotlivcov, ktorým záleží na zlepšovaní sveta, v 
ktorom žijú až natoľko, že sa aktívne púšťajú do riešení existujúcich nedostatkov a problémov. Je našou 
prioritou aj do budúcnosti podporovať občiansku spoločnosť a rozvíjať partnerstvo na miestnej aj 
medzinárodnej úrovni.

Podarilo sa nám získať súkromné aj verejné zdroje, z ktorých sme poskytovali granty, realizovali vlastné 
aktivity a rozvíjali svoj potenciál pracovať ako nadácia – občiansky inštitút s misiou podporovať ideál otvorenej 
spoločnosti. 

Všetkým ďakujeme.

Alena Pániková
výkonná riaditeľka



O NÁS

KTO SME

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) je mimovládna organizácia, ktorá na Slovensku pôsobí od 
roku 1992.

NOS – OSF je súčasťou medzinárodnej siete známej ako „Sieť Sorosových nadácií“. Túto sieť tvorí skupina autonómnych 
národných organizácií pokrývajúcich aktivity vo vyše 60 štátoch na celom svete. (viac na www.soros.org).

NOS – OSF je jednou zo siedmich zakladateľských organizácií Fóra donorov – neformálneho zoskupenia grantových organizácií v 
SR a výkonná riaditeľka NOS – OSF je predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov na Slovensku. 

VÍZIA

„Otvorená spoločnosť je ideál, založený na tom, že naše poznanie a myslenie je nedokonalé, a že dokonalá spoločnosť je pre nás 
nedosiahnuteľná. Musíme sa uspokojiť s druhou najlepšou možnosťou: s nedokonalou spoločnosťou, ktorá je otvorená 
zdokonaľovaniu a usiluje sa oň.“

G. Soros

MISIA

Poslaním NOS – OSF je rozvoj otvorenej, demokratickej spoločnosti, spoločnosti, kde sú si ľudia vedomí svojich práv a povinností a 
aktívne sa podieľajú na verejnom živote. 

CIELE

 Otvárať aktuálne témy, iniciovať a podporovať inovatívne a pokrokové prístupy v riešení spoločenských otázok.

 Vytvárať podmienky na rovnosť príležitostí a začleňovanie znevýhodnených skupín obyvateľov do spoločnosti.

 Prispieť k transparentnosti a efektívnemu fungovaniu spoločnosti. 

 Posilňovať občiansku spoločnosť ako dôležitého aktéra pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti na miestnej a 
medzinárodnej úrovni.

HODNOTY KU KTORÝM SA HLÁSIME

otvorenosť, dialóg, nekonfliktnosť, tolerancia, aktivita, transparentnosť, akceptácia, vzájomný rešpekt, zodpovednosť, slobodná 
voľba

GEORGE SOROS, zakadateľ NOS – OSF 

Narodil sa v Budapešti. V Maďarsku prežil nacistickú okupáciu a v roku 1947 odišiel do Anglicka, kde absolvoval štúdium na London 
School of Economics. Tu sa oboznámil s dielom filozofa Karla Poppera, ktorý hlboko ovplyvnil jeho neskoršie profesionálne 
a filantropické aktivity. V roku 1956 sa presťahoval do Spojených štátov amerických, kde prostredníctvom svojho medzinárodného 



finančného fondu akumuloval veľký kapitál. Quantum Fund sa považuje za najúspešnejší investičný fond v dejinách, keďže 
priemerná ročná návratnosť je 31% počas celej jeho 32-ročnej histórie. 

Od roku 1979 rozvíja svoje filantropické aktivity. V tomto období začal poskytovať financie africkým študentom pre štúdium na 
Univerzite v Kapskom Meste počas apartheidu v Južnej Afrike. V súčasnosti je predsedom Open Society Institute. V roku 1992 
založil Stredoeurópsku univerzitu (Central European University), ktorej hlavným sídlom je Budapešť. 

Je autorom ôsmich kníh a množstva článkov o politike, spoločnosti a ekonomike, ktoré sa pravidelne objavujú vo významných 
novinách a časopisoch po celom svete. Dostal čestné uznanie New School for Social Research, Univerzity v Oxforde, Ekonomickej 
univerzity v Budapešti a Univerzity v Yale. V roku 1995 mu Univerzita v Bologni udelila najvyššie ocenenie – Laurea Honoris Causa 
za úsilie presadzovať myšlienku otvorenej spoločnosti po celom svete. V roku 2002 mu bola udelená Daytonská cena mieru za 
presadzovanie mieru na Balkáne. 

Inštitút otvorenej spoločnosti

Inštitút otvorenej spoločnosti (Open Society Institute – OSI) je súkromná nadácia, ktorá realizuje operačné aktivity a udeľuje granty. 
Zameriava sa na tvorbu verejnej politiky, presadzovanie demokracie, ľudských práv, ekonomických, právnych a sociálnych reforiem. 
Na miestnej úrovni realizuje rad iniciatív na podporu právneho štátu, vzdelávania, verejného zdravia a nezávislých médií. Zároveň 
posilňuje cezhraničnú a medzikontinentálnu spoluprácu pri boji proti korupcii a porušovaniu ľudských práv.

OSI založil v roku 1993 investor a filantrop George Soros, aby tak mohol podporovať svoje nadácie, ktoré vznikali od roku 1984 v 
strednej a východnej Európe a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Ich úlohou bolo pomáhať bývalým komunistickým krajinám v 
procese transformácie k demokracii. Sieť postupne rozšírila svoje pôsobenie a v súčasnosti zastrešuje organizácie vo viac ako 60 
krajinách vrátane Spojených štátov amerických.

Ďalšie informácie na internete: Open Society Institute New York: http://www.soros.org

Ďalší donori r. 2006
Ch. S. Mott Foundation
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Svetová banka
Úrad vlády SR
Siemens Bratislava
Britská rada na Slovensku
Dom Európy
HMC Project in Central and Eastern Europe
Prispievatelia z podielu zaplatenej dane 2%

Darcovia, sponzori, reklamní partneri
BRATCARL a.s.
CKM SYTS
Sasakawa Peace Foundation - Sasakawa Central Europe Fund
Slovak Ventures, s.r.o. - Longman
Informačná kancelária Rady Európy
Oxford University Press
Stiefel-Eurocart, s.r.o.
Public Affairs Section of the U.S. Embassy
Vydavateľstvo Foreign Language Publications - časopis Friendship
Cambridge University Press
The Slovak Spectator
Mimi Gosney a Arlene Barilec - bývalé dobrovoľníčky Peace Corps na Slovensku
Slovak Telecom
PRime time

Ďakujeme!
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VZDELÁVANIE

Podpora vzdelávania patrí k základným cieľom Nadácie otvorenej spoločnosti. V roku 2006 Nadácia pokračovala v svojich aktivitách 
na podporu reformy vzdelávania a iniciovala operačný program dištančného vzdelávania zameraný na posilňovanie trvalej 
udržateľnosti neziskového sektora. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne mladých ľudí, poznávanie iných kultúr či získavanie nových 
skúseností realizujeme prostredníctvom štipendijných programov, ktoré majú v Nadácii už od jej založenia svoje stále miesto.
V rámci oblasti boli udelené 2 granty v celkovej hodnote 1 128 597,60 Sk a 641 štipendií.

Podpora reformy vzdelávania

Operačný program realizujeme od roku 2002. Program je zameraný na podporu a facilitovanie procesu reformy vzdelávania a rozvoj 
vzdelávacej politiky na Slovensku a prostredníctvom podpory decentralizácie školstva k zlepšeniu riadenia a následne kvality 
vzdelávania.

Dištančné vzdelávanie pre MNO 

Operačný a vzdelávací program realizujeme od 1. januára 2006. Program napĺňa ciele NOS – OSF pri posilňovaní trvalej 
udržateľnosti neziskového sektora. Hlavným cieľom programu je systematická odborná príprava – rozvoj vedomostí, zručností a 
postojov, potrebná pre postupné a trvalé zvyšovanie profesionality pri výkone pracovných pozícií, súvisiacich s činnosťou 
neziskových organizácií. Odborná príprava je zameraná na úspešné zvládnutie manažmentu riadenia a rozvoja činnosti organizácií 
tretieho sektora v podmienkach členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.

Cieľová skupina: profesionálni pracovníci neziskových organizácií

Počet udelených grantov: 1 v celkovej výške 1 128 597,60 Sk.

Zoznam grantov v prílohe.

 Štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl

Štipendijný program realizujeme od októbra 2003. Program administruje Nadácia otvorenej spoločnosti pre Sekretariát 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorý na základe uznesenia vlády SR č. 278 poskytuje finančné prostriedky na 
Program podpory rómskych žiakov stredných a vysokých škôl. Tieto prostriedky sú určené jednotlivcom, študentom VŠ, na 
uľahčenie štúdia nadaným rómskym študentom zo sociálne slabých rodín.

Cieľová skupina: Talentovaní rómski študenti VŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia

Štipendiá boli udeľované v dvoch kolách

1. kolo : obdobie január – jún 2006: Počet uchádzačov: 75, počet udelených štipendií: 59

2. kolo: obdobie september – december 2006: Počet uchádzačov: 93, počet udelených štipendií: 71

Spolu bolo udelených 130 štipendií v hodnote 802 900,00 Sk

Zoznam štipendistov v prílohe.
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Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Štipendijný program realizujeme sa od roku 2004. Program administruje Nadácia otvorenej spoločnosti pre Sekretariát 
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorý na základe uznesenia vlády SR č. 278 poskytuje finančné prostriedky na 
Program podpory rómskych žiakov stredných a vysokých škôl. Tieto prostriedky sú určené na uľahčenie štúdia nadaným rómskym 
študentom stredných škôl zo sociálne slabých rodín. Pomoc sa týka všetkých škôl zaradených do siete stredných škôl a to 
maturitných a nematuritných odborov, ako aj vyšších odborných škôl. Podpora je udelená škole, ktorú študenti navštevujú.

Cieľová skupina: Talentovaní rómski študenti SŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia

Štipendiá boli udeľované v dvoch kolách:

1. kolo : obdobie január – jún 2006: Počet uchádzačov: 283 zo 46 stredných škôl, počet udelených štipendií: 234 na 43 stredných 
škôl

2. kolo: obdobie september – december 2006: Počet uchádzačov: 338 zo 61 stredných škôl, počet udelených štipendií: 266 na 48 
stredných škôl

Spolu bolo udelených 500 štipendií na 60 škôl v hodnote 1 193 600,00 Sk

Zoznam štipendistov v prílohe.

Stredoškolské štipendiá

Vzdelávací program, ktorý realizujeme od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, 
pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích 
programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. NOS – OSF administruje výber študentov zo Slovenska. 

Štipendiá v roku 2006/07: 

ASSIST, USA, 1-ročný študijný pobyt 5 štipendií
HMC, Veľká Británia, 1-ročný študijný pobyt 6 štipendií

Počet uchádzačov: 119
Počet udelených štipendií: 11

Reklamný partner: BRATCARL a.s. 

Zoznam štipendistov v prílohe.

Súťaž v písaní anglických esejí – 12. ročník 

Operačný vzdelávací program, ktorý Nadácia realizuje každý školský rok od roku 1995 s cieľom motivovať študentov na 
zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, podporiť talentovaných a kreatívnych študentov s originálnym myslením a ich vyjadrovanie 
sa k aktuálnym spoločenským a osobným témam. Súťaž je určená študentom gymnázií, ktorí súťažia v troch kategóriách (mladší: 1., 
2. ročník, starší: 3., 4. ročník, anglofóni: študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí viac ako 4 
mesiace). V roku 2006 súťaž spoločne organizovali NOS – OSF, Britská rada a SAUA/SATE. 

Témy esejí:

1. Food: friend or foe?
Jedlo: priateľ alebo nepriateľ?

2. "If only people knew more about history, then there would be no such thing as neo-nazism and other forms of extremism." 
Discuss this statement.
“Keby ľudia vedeli viac o histórii, neexistovali by také veci ako neonacizmus a ďalšie formy extrémizmu”. Rozoberte tento výrok.

3. How learning English can change a person's life.
Ako môže učenie sa angličtiny zmeniť život človeka.

Počet esejí: 713
Počet ocenených: 12
NOS – OSF venovala všetkým víťazom 3. knihu víťazných esejí tejto súťaže a darčekové predmety. 
Zoznam víťazov v prílohe.
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Programoví partneri:
Britská rada
Slovenská asociácia učiteľov angličtiny (SAUA/SATE)

Sponzorskí partneri:
CKM SYTS
Sasakawa Peace Foundation - Sasakawa Central Europe Fund
Slovak Ventures, s.r.o. - Longman
Informačná kancelária Rady Európy
Oxford University Press
Stiefel-Eurocart, s.r.o.
Public Affairs Section of the U.S. Embassy
Vydavateľstvo Foreign Language Publications - časopis Friendship
Cambridge University Press
The Slovak Spectator
Mimi Gosney a Arlene Barilec - bývalé dobrovoľníčky Peace Corps na Slovensku

4. kniha víťazných esejí 

V septembri vydala NOS – OSF v spolupráci s Britskou radou 4. knihu víťazných esejí ‘4th Book Of Winning Essays‘, ktorá obsahuje 
spolu 36 esejí z 10. – 12. ročníka súťaže English Essay Competition. Krst knihy sa konal 3. októbra 2006 pri príležitosti otvorenia 
Britského centra v Banskej Bystrici. Krstným otcom 4. knihy sa stal známy rozhlasový a televízny moderátor Matej ‚Sajfa‘ Cifra, ktorý 
vyhral 1. miesto v 1. ročníku tejto súťaže pred 12 rokmi. Knihu ‘4th Book Of Winning Essays‘ sme zaslali na všetky gymnáziá na 
Slovensku, organizátorom, sponzorom, víťazom, členom komisií a ďalším relevantným vzdelávacím organizáciám a jednotlivcom na 
Slovensku a v zahraničí.

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách 

Operačný vzdelávací program, ktorý NOS – OSF realizuje od roku 1997 s cieľom umožniť mladým učiteľom zo Slovenska počas 
jednoročnej stáže (v rámci ktorej vyučujú svoj predmet a zároveň sú tútormi pre študentov) získať nové poznatky, zvýšiť úroveň 
odbornej terminológie a získať pedagogickú prax na súkromných stredných školách vo Veľkej Británii. 

Počet uchádzačov: 21
Počet účastníkov: 4

Partneri:
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference – HMC, Veľká Británia
súkromné stredné školy vo Veľkej Británii

Zoznam účastníkov v prílohe.
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VEREJNÉ ZDRAVIE

V oblasti verejného zdravia je cieľom Nadácie ovplyvniť zdravotnú politiku smerom k sociálnej inklúzii, uplatňovaniu ľudských práv, a 
spravodlivosti s využitím vedeckých údajov. V roku 2006 sa nadácia zamerala predovšetkým na prekonávanie marginalizácie Rómov 
a užívateľov drog a na podporu aktérov občianskej spoločnosti, ktorí sa daným témam venujú. V rámci oblasti boli udelené 2 granty 
v celkovej hodnote 632 650,00 Sk.

Program znižovania škôd spojených s užívaním drog - Harm Reduction Program

Cieľom operačného, vzdelávacieho a grantového programu Harm Reduction, ktorý nadácia realizuje od roku 1995, je systematická 
podpora združení pracujúcich s aktívnymi užívateľmi drog v ich prirodzenom prostredí, vzdelávacie aktivity a v neposlednom rade 
advokačné aktivity presadzujúce prístup harm reduction ako jeden zo spektra služieb zameraných na cieľovú skupinu. 

Cieľová skupina: mimovládne organizácie poskytujúce služby v oblasti Harm reduction, vzdelávacie organizácie, tvorcovia národnej 
drogovej politiky, užívatelia drog, študenti

Počet žiadostí: 3

Počet udelených grantov: 2 v celkovej hodnote 632 650,00 Sk

Zoznam grantov v prílohe.

Zmapovanie možností testovania HIV/AIDS s dôrazom na rizikové skupiny

V rozpätí mesiacov november 2006 až marec 2007 realizovala nadácia analýzu možností testovania na protilátky HIV s dôrazom na 
prístup k testovaniu užívateľmi drog a ostatnými marginalizovanými skupinami. Z výsledkov tejto aktivity je nepochybne dôležité 
spomenúť, že povedomie o sexuálne prenosných chorobách je aj v dnešnej dobe vo väčšinovej spoločnosti nízke. Rovnako nízka je 
možnosť získania primárnych informácií o bezpečnom sexuálnom správaní v škole, rodine či u lekára. Naopak možno konštatovať, 
že osoby patriace do skupín spoločnosťou považovaných za okrajové vo veľkej miere poznajú riziká spojené so svojim životným 
štýlom. Do tejto kategórie patria najmä klienti a klientky združení podporovaných resp. v minulosti prodporených grantami udelenými 
v rámci programu Harm Reduction.

Evalvácia národnej drogovej politiky

Nadácia v spolupráci s orgánmi štátnej a verejnej správy podporuje realizáciu viacročného výskumného projektu zameraného na 
zber, analýzu a vyhodnotenie dát a potenciálnych problémov spojených s aplikačnou praxou relevantných drogových paragrafov 
Trestného zákona SR. Získané údaje poskytnú dôležité poznatky o uplatňovaní príslušných paragrafov a napĺňaní cieľov 
stanovených v Dôvodovej správe k Trestnému zákonu SR v praxi. 

Náklady: 36 000,00 USD ( v roku 2006)
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Zdravie Rómov

Operačný program realizujeme od 1. 2. 2006 do 31.12.2007. V roku 2006 na programe pracovalo 11 terénnych zdravotných 
pracovníkov v rómskych lokalitách: Giraltovce, Hermanovce, Kecerovce, Veľké Kapušany, Drahňov, Tisovec-Píla, Lastovce, Pruské, 
Stará Kremnička, Vaľkovňa a Trnava. Cieľom programu je konkrétnymi krokmi a aktivitami prispieť k zlepšeniu životných podmienok 
obyvateľov rómskych osád, k zabezpečeniu prístupu k zdravotníckym službám a k trvalej zodpovednosti rómskych spoluobčanov za 
svoje zdravie.

Advokačné aktivity

Advokácia na národnej a regionálnej úrovni 
Podpora vytvorenia novej pracovnej pozície terénneho zdravotného pracovníka a jej zaradenie do zoznamu pracovných miest v SR 
(stretnutia na úrovni Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre problémy Rómov, MZ SR,

Úradu verejného zdravotníctva SR, Krajského úradu v Košiciach) 
Termíny: 26.05.2006, Bratislava

16.06.2006, Košice
6.10. 2006, Bratislava

Advokácia na regionálnej a lokálnej úrovni
Spoločný postup terénnych zdravotných pracovníkov s Obecnými úradmi, Asociáciou Komunitných centier a ďalších stakeholdermi 
v lokalitách v prospech zlepšenia podmienok a kvality života rómskych komunít (podpora vzniku a trvalej prevádzky Centier hygieny 
v blízkosti rómskych osád)
Termíny: 27.09.2006, Košice

29. 09. 2006, Prešov
30. 11. 2006, Prešov

Workshopy

Práca terénnych zdravotných pracovníkov v rómskych komunitách a ich spolupráca s Komunitnými centrami v oblasti zdravia 
a prístupu k zdravotným službám
27. – 29. 04. 2006, Stará Lesná
Účastníci: terénni zdravotní pracovníci a komunitní a sociálni pracovníci z Komunitných centier

Problémy sexuálneho zdravia a výchova k rodičovstvu mladých ľudí z rómskych komunít
14. – 16. 06.2006, Stará Lesná
Účastníci: terénni zdravotní pracovníci a komunitní pracovníci z Komunitných centier

Práca terénnych zdravotných pracovníkov v oblasti pomoci rómskym rodinám so závislými členmi na alkohole a omamných látkach 
(problémy fetovania) a v oblasti domácieho násilia
12. – 13.10.2006, Stará Lesná
Účastníci: terénni zdravotní pracovníci a komunitní pracovníci z Komunitných centier

Supervízne stretnutie terénnych zdravotných pracovníkov y rómskych osád 

Dobré príklady práce z programu Zdravie Rómov realizovanom v r. 2005 – 2006 a nové výzvy pre prácu v r. 2006.
29. – 30.03.2006, Stará Lesná
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DOBRE SPRAVOVANÁ 
SPOLOČNOSŤ

Cieľom je prispieť k optimálnemu fungovaniu inštitúcií, k vytváraniiu podmienok na tvorbu politík zohľadňujúcich uplatňovanie 
ľudských práv marginalizovaných skupín, prekonávanie diskriminácie a vylúčenosti a rozvíjanie príležitostí na participáciu občanov 
na spravovaní vecí verejných. V rámci oblasti bolo udelených 47 grantov v celkovej hodnote 10 017 433,00 Sk.

Právny program 

Základným cieľom právneho programu je prispieť k podpore upevňovania princípov právneho štátu na Slovensku. Prostredníctvom 
konkrétnych projektov sa snažíme presadiť dodržiavanie a ochranu ľudských práv a základných slobôd v spoločnosti a to najmä so 
zreteľom na slabšie a zraniteľné skupiny obyvateľstva, na podporu transparentnosti a podporu nezávislosti súdnictva. Právny 
program je operačný, vzdelávací a grantový, realizujeme ho od roku 1999.

 Súťaž INFOčin roka 2006

Nadácia podporuje aktivity vedúce k zvyšovaniu transparentnosti prostredníctvom slobodného a komplexného prístupu 
k informáciám. Transparentnosť je chápaná ako základný prvok dobre fungujúcich procesov v spoločnosti a tiež ako základný 
predpoklad boja proti korupcii a klientelizmu. 28. septembra 2006 NOS – OSF vyhlásila výsledky štvrtého ročníka súťaže INFOčin 
roka zameranej na monitorovanie dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v predchádzajúcom roku 
(september 2005 – september 2006). Viac informácií o projekte na stránke www.infocin.sk. 

Počet nominácií: priateľský čin: 10, nepriateľský čin 18

Partneri: Nadácia na podporu lokálnej demokracie, agentúra PRime time, Svetová banka, denník SME, týždenník TREND 
a občiansky denník Changenet.sk.

V roku 2006 bola udelená aj špeciálna cenu Jánovi Langošovi in memoriam za celoživotné nekompromisné presadzovanie 
myšlienok práva občana na informácie.

Výsledky súťaže v prílohe. 

 Monitoring pripravovanej legislatívy 

NOS – OSF v roku 2006 spustila na svojej webovskej stránke monitoring pripravovanej legislatívy. Ide o systém včasného 
varovania, ktorý poskytuje prehľad vybranej plánovanej a prijímanej legislatívy na všetkých úrovniach jej prípravy, t.j. v štádiu 
plánovania ako aj v štádiu prijímania na úrovni Vlády SR a Národnej rady SR. Systém avizovaním pripravovanej legislatívy vytvára 
priestor na vstup záujmových skupín do legislatívneho procesu za účelom jeho ovplyvňovania počas prípravy. 
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 Právo na rovnaké zaobchádzanie a boj proti extrémizmu

Program je zameraný na monitorovanie aplikácie legislatívy týkajúcej sa práva na rovnaké zaobchádzanie a šírenie informácií o jej 
dodržiavaní ako nástroja verejnej kontroly. Podporujeme aktivity zamerané na potlačenie prejavov extrémizmu a rasizmu
prostredníctvom verejných akcií, akcií aktivistov a práce na školách.

Boj proti extrémizmu

NOS – OSF v roku 2006 realizovala operačný Projekt zameraný na vytvorenie preventívnych opatrení eliminácie páchania rasovo 
motivovanej trestnej činnosti a na propagáciu hodnôt multikultúrnej spoločnosti. Cieľom projektu bolo predchádzať xenofóbnemu 
správaniu mládeže vo veku od 15 do 22 rokov. NOS – OSF zabezpečila zaradenie témy extrémizmus do diskusných tém Slovenskej 
debatnej asociácie (SDA) a preškolenie vybraných debatérov na túto tému. Následne bola téma extrémizmu zaradená do všetkých 
súťažných kôl SDA v roku 2006. NOS – OSF spolupracovala na tvorbe dokumentu Extrémizmus na Slovensku, ktorého tvorcom 
bola TV Pezinok. Dokument mal na jeseň 2006 premiéru a naďalej sa reprízuje vo všetkých televíziách združených v LOToS –
spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska. Na požiadanie ho využívajú pedagógovia základných a stredných škôl ako pomocný 
materiál pri tému extrémizmu. V rámci projektu bolo vytvorené logo, ktoré bolo a bude vizuálnym reprezentantom projektov NOS –
OSF zameraných na boj proti extrémizmu.

Partneri projektu: Policajný zbor SR, Slovenská debatná asociácia a Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska - LOTOS.

 Polícia a verejnosť – dôstojne a slušne

Aktivity podprogramu prispievajú k rozvoju občianskej spoločnosti humanizáciou práce policajných zložiek. Ich cieľom bolo prispieť k 
zmene právnej kultúry a mentality príslušníkov Policajného zboru. Operačný a vzdelávací program bol realizovaný od 1. mája 2005 
do 31. decembra 2006.

Riešenie konfliktov na pracoviskách policajného zboru a konfliktov s verejnosťou 

6. – 7. apríl 2006, Liptovský Ján
Seminár pre členky Asociácie príslušníčok Policajného zboru zo 6 regiónov SR k riešeniu konfliktov na pracoviskách policajného 
zboru a konfliktov s verejnosťou
Počet účastníkov: 28

Komunitný systém práce polície 

28. – 30. jún 2006, Senec
Seminár pre vedúcich pracovníkov vybraných okresných riaditeľstiev PZ v SR k zavedeniu komunitného systému práce polície 
(community policing) a k požiadavkám, predpokladom a metódam monitoringu nového systému hodnotenia kvality policajnej práce 
(EFQM).
Počet účastníkov: 26

Rovnosť príležitostí - podpora participácie Rómov

Operačný a grantový program realizujeme od roku 1993. Hlavným cieľom programu je zmena postavenia rómskej menšiny 
v slovenskej spoločnosti, vytváranie podmienok na aktívne prekonávanie problémov marginalizovaných rómskych komunít, 
zapájanie mimovládnych neziskových organizácií, jednotlivcov, expertov, inštitúcií a aktérov občianskej spoločnosti do tohto 
procesu.

V roku 2006 boli popri udeľovaní špecificky smerovaných grantov nosnou časťou programu operačné aktivity, ktorých cieľom bolo 
dosiahnuť komplexnosť a ucelenosť informácií o problematike, zužitkovať skúsenosti z viacročných programových iniciatív na 
vedeckej pôde a využiť 13-ročnú skúsenosť nadácie v práci s organizáciami občianskej spoločnosti a znevýhodnenými skupinami. 

Cieľová skupina: MNO, jednotlivci, široká a odborná verejnosť 

 Program Malých grantov 2006 na podporu občianskej spoločnosti

Grantový a operačný program je spoločnou iniciatívou Svetovej banky Slovensko a Nadácie otvorenej spoločnosti. Realizujeme ho
od roku 2005. Zámerom programu Malých grantov je posilniť hlas a vplyv chudobných a marginalizovaných skupín v rozvojových 
procesoch a tým zabezpečiť, aby boli inkluzívne a rovnocenné. Preto program podporuje aktivity organizácií občianskej spoločnosti, 
ktorých prvoradým cieľom je občianska angažovanosť - posilnenie participácie občanov a zodpovednosti vo verejnom sektore, 
a podpora znevýhodnených skupín iniciovať a ovplyvňovať mechanizmy začleňovania, zodpovednosti a participácie prostredníctvom 
vytvárania partnerstiev s verejným a súkromným sektorom. Špecifickým cieľom programu je podpora organizácií v dosahovaní 
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profesionálnych zručností v monitorovaní, vyhodnocovaní a implementácii cieľov a aktivít iniciatívy Dekáda inklúzie Rómov (2005 –
2015).

Cieľová skupina: MNO

Programový partner: Svetová banka (World Bank) 

Počet uchádzačov: 33
Počet udelených grantov: 9 v celkovej hodnote 1 653 748,00 Sk.

Výstava fotografií „Malé svety“

18. apríl 2006 Bratislava, 26. apríl 2006 Prešov

Svetová banka Slovensko v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti usporiadali v Bratislave a Prešove vernisáže fotografickej 
výstavy, ktorá dokumentuje projektovú činnosť MNO podporených programom Malých grantov. Zámerom bolo predstaviť 
organizácie podporené programom v ďalšom roku (2006), ako i poskytnúť priestor na vzájomné spoznanie sa a výmenu informácií 
o programe a jeho dosahu na organizácie zaoberajúce sa rovnakým cieľom. Na vernisážach odzneli aj prezentácie grantistov, ktorí 
sa podelili o skúsenosti dosiahnuté vďaka podpore programu Malých grantov. Skúsenosti programu boli zdôraznené expresívnou
výstavou fotografií samou o sebe, ktorá odzrkadľovala snahu 14 MNO podporených programom v roku 2005 a skôr.

Partneri: Svetová banka (World Bank)

Regionálne konzultačné stretnutia

29. marec 2006 Košice, 30. marec 2006 Rimavská Sobota, 31. marec 2006 Banská Bystrica

Zástupcovia Nadácie otvorenej spoločnosti a Svetovej banky usporiadali pri príležitosti nového vyhláseného grantového kola 
programu Malých grantov na podporu občianskej spoločnosti regionálne stretnutia zamerané na špecifikáciu cieľov programu a 
konzultáciu projektových zámerov organizácií. Cieľom stretnutí bolo priblížiť informácie regionálne/lokálne pôsobiacim MNO do 
regiónov Slovenska a diskutovať problematiku občianskej angažovanosti a participácie MNO a jednotlivcov.

Partneri: Svetová banka (World Bank)

 Sme si rovní – Sam pro jekh than – We are equal

Operačný a grantový program realizujeme v rokoch 2006 až 2008. Zámerom programu je rozvíjať spoločnosť, ktorá zapája aktérov 
občianskych organizácií do presadzovania rovnoprávneho prístupu k uplatňovaniu ľudských práv a rovnakých príležitostí pre 
znevýhodnené skupiny, predovšetkým Rómov. Hlavnými cieľmi je

 Budovať siete MNO s cieľom vytvárať aliancie aktívne pôsobiace v oblasti tvorby politík a ochrany záujmov 
znevýhodnených skupín a zároveň povzbudzovať zapojenie Rómov prostredníctvom MNO. 

 Rozvinúť inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podporovať inklúziu a odstraňovať 
predsudky na oboch stranách (majority a menšín).

Cieľová skupina: MNO, odborná a široká verejnosť, médiá, SŠ a VŠ mládež

V roku 2006 sa konali 2 stretnutia mimovládnych organizácií, na ktorých bol predstavený projekt Sme si rovní - Sam pro jekh than -
We are equal, komunikované ciele a zámery projektu a jeho prepojenie na organizácie občianskej spoločnosti na Slovensku. Cieľom 
stretnutí bolo otvoriť diskusiu a overiť si stanovené priority projektu.

Projekt podporil CEE TRUST (TRUST pre rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe).

 Informačno – poradenské centrá Rómov (IPCR)

Cieľom viac ako štvorročného programu bolo podporovať a budovať sieť silných rómskych mimovládnych neziskových organizácií, 
plniacich úlohu strešných organizácií v regiónoch, zároveň strategického partnera Nadácie otvorenej spoločnosti. V roku 2006 bola 
vypracovaná komplexná evaluácia programu, ktorá sa orientovala na nasledujúce oblasti: zameranie IPCR (poslanie a programy), 
udržateľnosť IPCR – rozsah a kvalita poskytovaných služieb, finančná udržateľnosť, inštitucionálny rozvoj, potreby IPCR, dopady 
programu, zmysel a efekt grantovej a operačnej zložky programu, sieťovanie a odporúčania do budúcnosti. 
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PR tréning

26. – 29. január 2006, Poprad
Vzdelávacia aktivita bola zameraná na zdokonalenie komunikačných a prezentačných zručností zástupcov MNO vo vzťahu 
k médiám, partnerom a donorom ako i širšej verejnosti a zlepšenie imidžu organizácie a tým posilnenie jej pozície „na trhu“ 
profesionalizmom a partnerským prístupom. 
Počet účastníkov: 11

Advokačný a lobby tréning

21. – 22. november 2006, Bratislava
Vzdelávacia aktivita bola zameraná na zdokonalenie advokačných zručností a princípov lobbingu. Cieľom tréningu bolo objasniť 
zástupcom MNO pracujúcim predovšetkým s klientami zo znevýhodnených komunít pojmológiu, metodológiu a nástroje advokácie 
a lobbingu. Okrem MNO, ktoré sú súčasťou siete IPCR, sa tréningu zúčastnili aj zástupcovia ďalších MNO.
Počet účastníkov: 13

Partneri: Ľudia proti rasizmu, právny program NOS – OSF.

 Rómska vzdelávacia iniciatíva (REI)

Operačný program bol realizovaný od roku 2003 v siedmich krajinách (Bulharsko, Maďarsko, Macedónsko, Čierna hora, Srbsko, 
Slovensko a Slovinsko). Hlavným cieľom pilotného projektu bolo zvýšiť integráciu (odstraňovať segregáciu) rómskych detí 
prostredníctvom vzdelávania, predovšetkým zvyšovaním inter-etnických kontaktov a minimalizovaním rozdielov v školskej 
úspešnosti a iniciovať zmeny v školskej politike.

Cieľová skupina: MNO, školy, miestne samosprávy, širšia verejnosť

„Dobrá skúsenosť“ Rómskej vzdelávacej iniciatívy

marec – september 2006
Operačná iniciatíva realizovaná networkovým programom OSI Educational Support Program ako pokračovanie a dokumentovanie 
výsledkov a skúseností z viacročnej programovej iniciatívy Rómska vzdelávacia iniciatíva (2003 – 2005). Výstupom iniciatívy je 
publikácia, ktorá môže slúžiť ako nástroj medzinárodnej spolupráce zdieľajúci a zdokonaľujúci praktickú skúsenosť, spätná väzba 
a reflexia dokumentujúca špecifickú skúsenosť a podporný nástroj pre advokáciu.

Partneri: Nadácia Škola dokorán, Projekt Schola

Prezentácia výstupov Rómskej vzdelávacej iniciatívy

26. – 28. október 2006, Bratislava

Zástupcovia Nadácie otvorenej spoločnosti, Nadácie Škola dokorán a Projektu Schola sa zúčastnili 8. výročnej medzinárodnej
konferencie Asociácie Step by Step „Promoting Diversity Through Education: Eliminating Exclusion and Challenging Discrimination“, 
kde v panelovej diskusii venovanej Rómskej vzdelávacej iniciatíve na Slovensku prezentovali skúsenosti zo Slovenska. Panelová 
diskusia bola obohatená výpoveďami spolupracovníkov programu z radov samospráv, komunít, učiteľov, dobrovoľníkov z Jarovníc, 
Smižian, Košíc – Šace a Rudňan. Konferencia bola spolufinancovaná Nadáciou otvorenej spoločnosti.

Partneri: International Step by Step Association, Nadácia Škola dokorán, Projekt Schola

Program verejnej správy

V rámci Programu verejnej správy podporujeme projekty zamerané na skvalitnenie fungovania verejnej správy, zvyšovanie 
transparentnosti a občianskej kontroly vo verejnej správe s dôrazom na regionálnu úroveň. Program podporuje účasť občanov na
tvorbe a kontrole verejnej politiky a skvalitňovanie tvorby verejnej politiky. Program verejnej správy je operačný, vzdelávací 
a grantový. NOS – OSF ho realizuje od roku 2000.

Cieľová skupina: občania, samosprávy
Počet udelených grantov: 2 v celkovej hodnote 605 000,- Sk.

Zoznam grantov v prílohe.
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Analýza potrieb v súvislosti s procesom decentralizácie verejnej správy / Evaluácia programu verejnej správy NOS – OSF

NOS – OSF vytvorila v roku 2006 analýzu potrieb samospráv a iných relevantných subjektov z pohľadu doterajšieho a budúceho 
pôsobenia programu verejnej správy. Projekt bol zameraný na prieskum a analýzu potrieb samospráv vyplývajúcich z 
decentralizácie a reformy verejnej správy so špecifickým ohľadom na fiskálnu decentralizáciu, pripravovanú komunálnu reformu, 
efektívnosť fungovania samospráv, úroveň a spôsob samosprávneho riadenia a ďalšie. 

Manuál tvorby verejnej politiky pre samosprávy

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a NOS – OSF vydali v roku 2006 Manuál 
tvorby verejnej politiky pre samosprávy. Zámerom Manuálu je priblížiť voleným predstaviteľom ako aj zamestnancom samospráv 
rôzne pohľady na riešenie problémov na obecnej úrovni, rozhodovacieho procesu a zručnosti pri práci s občanmi. Manuál bol 
distribuovaný bezplatne samosprávam a relevantným organizáciám.

Grantové kolo: Občan v komunálnych voľbách (komunálne voľby 2006)

Na základe prieskumov verejnej mienky, ktoré signalizovali nízku účasť na komunálnych voľbách v roku 2006, NOS – OSF vyhlásila 
grantové kolo zamerané na komunálne voľby. Cieľom grantového kola bolo zvýšenie účasti a záujmu o komunálne voľby, rozšírenie 
voličského spektra s dôrazom na mladšie skupiny voličov a zvýšenie transparentnosti fungovania samospráv. Všetky podporené 
projekty boli realizované v regiónoch Slovenska (mimo Bratislavy). Jeden projekt, mediálny, mal celoštátnu pôsobnosť.
Cieľová skupina: mimovládne organizácie, samosprávy a médiá
Počet žiadostí: 56
Počet podporených projektov: 11 v celkovej hodnote 1 171 040,00 Sk.

Zoznam grantov prílohe.

Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku 

Operačný program sme v partnerstve s Fórom donorov realizovali od 1. júna 2005 do 30.septembra 2006. Podarilo sa nám otvoriť 
dialóg v rámci občianskej spoločnosti aj so zástupcami štátnej správy o legislatívnych a fiskálnych otázkach neziskového sektora. 
Overili sme metódu “diskusia” ako prípravný krok pred vytvorením samotnej novej legislatívy. Program sme realizovali vďaka 
podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v Strednej a Východnej Európe.

Cieľová skupina: zástupcovia MNO, právnici, ekonómovia, zástupci štátnej správy
V roku 2006 sme zrealizovali celý rad aktivít, na ktorých sa spolu zúčastnilo 300 zástupcov MNO, štátnej správy a experti zo 
Slovenska i zo zahraničia. 

Rozvoj filantropie: verejná prospešnosť a jej dôsledky pre spoločnosť

3. marec 2006, Bratislava
Uznávaní odborníci z Európy a Japonska predstavili účastníkom medzinárodného seminára rôzne modely fungovania a spolupráce 
občianskeho a verejného sektora a zhodnotili pozitívne, ako aj negatívne dopady legislatívnych úprav verejnej prospešnosti 
v jednotlivých krajinách. 

Partneri: Program East East: Partnerstvo bez hraníc, Fórum Donorov

Regionálne okrúhle stoly

Máj 2006, Košice, Poprad, Žilina, B. Bystrica, Nitra
Cieľom diskusií v regiónoch bolo oboznámiť sa s názormi a očakávaniami predstaviteľov regionálnych MNO, ktoré sa dotýkajú 
verejnoprospešných aktivít a ich realizácie. Spoznali sme pohľad regionálnych MNO na danú problematiku a zároveň sme zistili, do 
akej miery sú MNO prístupné kontrole súvisiacej s čerpaním verejných zdrojov. 

Záverečná konferencia

27. september 2006, Bratislava 
S cieľom prezentovať závery z ročného projektu a na základe výstupov definovať budúce aktivity sa konala záverečná konferencia, 
na ktorej sa zúčastnilo cca 30 účastníkov. 
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Moderovaná diskusia na www.verejnaprospesnost.sk

Podporným nástrojom na rozvíjanie diskusie bola aj web stránka www.verejnaprospesnost.sk. Na stránke sa okrem opisu
jednotlivých aktivít a ich výstupov podarilo zozbierať aj množstvo odborných podkladov a odkazov na podobné stránky doma aj 
v zahraničí. Súčasťou stránky bola moderovaná diskusiu o verejnej prospešnosti. V rámci očakávanej výmeny vo virtuálnom 
priestore sme oslovili okruh vytipovaných expertov a praktikov, aby svojimi názormi pomohli vytvoriť nosný rámec diskusie o verejnej 
prospešnosti.

Publikácie

Verejná prospešnosť: Proces diskusie
Verejná prospešnosť: Legislatíva a prax
Verejná prospešnosť: Príklady iných krajín
Legislatívna analýza, medzinárodná skúsenosť, výstupy z realizovaných aktivít ako aj úvahy do budúcnosti v rámci témy verejná 
prospešnosť sú spracované v troch publikáciách, ktoré boli vydané ako súčasť projektu.

Podpora inovatívnych projektov

Tento program je flexibilný nástroj na finančnú podporu inovatívnych projektov, ktoré sú v súlade so stratégiou NOS – OSF a 
zameriavajú sa na rovnosť príležitostí a rozvoj mimovládneho neziskového sektora. Reaguje na aktuálne otázky a potreby v 
spoločnosti. Je pro-aktívny, čo znamená, že cielene oslovuje mimovládne neziskové organizácie pracujúce najmä v oblasti 
advokácie občianskych záujmov, watchdog (verejný dozor) a výskumu (think-tanky).

Zámerom projektov bolo:
 zvýšiť informovanosť voličov a transparentnosť predvolebného procesu cez predvolebné aktivity MNO
 rozvoj prostredia a poskytovanie služieb pre neziskové organizácie
 hľadať a odskúšať inovatívne nástroje na diverzifikáciu finančných zdrojov 
 diskutovať o otázke menšín v spoločnosti a realizácia spoločných aktivít
 zlepšovať kvalitu žurnalistiky v lokálnych médiách.

Počet grantov: 14 v celkovej hodnote 5 431 175 Sk.
Zoznam grantov v prílohe.

Úspešné modely poradných orgánov pre spoluprácu vlády a MNO

9. – 11. október 2006, Bratislava
NOS – OSF zorganizovala tréning pre predstaviteľov chorvátskej vlády na tému úspešná spolupráca vládneho a mimovládneho 
sektora. V rámci tréningu bola účastníkom predstavená široká škála mechanizmov spolupráce, s dôrazom na Radu vlády SR pre 
mimovládne neziskové organizácie. Chorvátski predstavitelia mali možnosť nadviazať profesionálnu spoluprácu so svojimi 
slovenskými kolegami a na základe získaných vedomostí zlepšiť fungovanie chorvátskeho modelu Rady vlády pre MNO a následne 
aj samotnej spolupráce medzi MNO a vládou. 
Partner a donor: Európske centrum pre neziskové právo (The European Center for Not-for-Profit Law, Budapešť)

Bohatí duchom – prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu

Cieľom grantového programu Bohatí duchom bolo podporiť inovatívne projekty, ktoré napomôžu pri prekonávaní následkov 
chudoby. Program podporil projekty zamerané na vzdelávacie, organizačné a poradenské aktivity pre znevýhodnené skupiny 
miestnych obyvateľov s cieľom podporiť zamestnateľnosť, využiteľnosť dostupných pracovných príležitostí a zvýšiť šance na 
plnohodnotné zapájanie sa tých, ktorí majú v dôsledku chudoby menej príležitostí. 

Cieľová skupina: Znevýhodnení členovia miestnych komunít/menšiny, občania so zdravotným postihnutím, seniori, mládež a pod.

Počet uchádzačov: 25
Počet udelených grantov: 11 v celkovej hodnote 1 156 470,00 Sk.

Zoznam grantov v prílohe.

Monitoring komunitných nadácií

Nadácia realizovala v oodobí január – jún 2006 monitoring komunitných nadácií, ktoré boli podporované Komunitným programom 
NOS – OSF v rokoch 1996 – 2003 /v roku 2005 bolo otvorené mimoriadne grantové kolo pre tieto organizácie/. Cieľom monitoringu 
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týchto organizácií bolo vytvoriť materiál, ktorý poskytne informácie o aktuálnom stave organizácií: pozíciu organizácií vo svojich 
komunitách, štruktúru ich príjmov a výdavkov, personálne a technické zabezpečenie a identifikuje problémy, ktorým organizácie čelia 
a oblasti, v ktorých sú organizácie sebestačné a v ktorých potrebujú grantovú pomoc.

Monitorované organizácie: Komunitná nadácia Banská Bystrica, Komunitná nadácia Prešov, Komunitná nadácia Bratislava, 
Trenčianska nadácia, Nitrianska komunitná nadácia, Komunitná nadácia Liptov, Revia – Malokarpatská komunitná nadácia, 
Komunitná nadácia Veľký Šariš, Komunitná nadácia Bardejov a Komunitná nadácia Modrá Torysa, Lipany.
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PODPORA 
MEDZINÁRODNEJ 
SPOLUPRÁCE

Aspekt medzinárodnej spolupráce prepája všetky programové oblasti Nadácie otvorenej spoločnosti. Program East East–
partnerstvo bez hraníc slúži Nadácii na sprostredkovanie medzinárodných skúseností pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti. 
V roku 2006 sa operačné aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce sústredili na podporu rozvoja filantropie a odovzdávanie 
skúseností z transformačných procesov Ázijským partnerom. V rámci oblasti boli udelené 4 granty v celkovej hodnote 810 596,50 Sk
a bolo podporených 26 expertov na 15 podujatiach.

East East Program – partnerstvo bez hraníc

V roku 1991 George Soros prišiel s nápadom podporovať spoluprácu v rámci strednej a východnej Európy. „Ľudia by mali cestovať, 
stretávať sa, vymieňať si názory a skúsenosti pri zapájaní sa do procesov postkomunistickej transformácie“, vyhlásil. Zdôraznil, že 
v strednej a východnej Európe je toho mnoho, čo si ľudia môžu navzájom ponúknuť a je mnoho spôsobov ako si môžu vzájomne 
pomôcť. Z tohto nápadu sa zrodil program East East, ktorý je teraz známy pod názvom Program East East: Partnerstvo bez hraníc.
Program East East: Partnerstvo bez hraníc je grantový a operačný program realizovaný od roku 1993.

Počet žiadostí: 11
Počet udelených grantov: 4 v celkovej hodnote 810 596,50 Sk.

Zoznam grantov v prílohe.

Rozvoj filantropie: Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre spoločnosť. 

2. – 3. marec 2006, Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti a Fórum donorov zorganizovali medzinárodný seminár Rozvoj filantropie: verejná prospešnosť a jej 
dôsledky pre spoločnosť. Viac informácií v programe Verejná prospešnosť a jej dôsledky pre neziskový sektor na Slovensku.
Partner: Fórum Donorov

Udržateľnosť a rozvoj mediálnych MNO: Kazachstan a Slovensko

23. – 30. apríl 2006, Bratislava, Banská Bystrica, Prešov, Košice
Skupina novinárov a právnikov z Kazachstanu prišla na Slovensko s cieľom načerpania nových informácií, pozitívnych príkladov 
a inovatívnych postupov potrebných k ďalšiemu osobnému rozvoju a rozvoju ich mediálnych organizácií.
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Účasť občanov na legislatívnych procesoch

4. – 8. december 2006, Bratislava, Banská Bystrica
Nadácia s mongolskou partnerskou organizáciou Open Society Forum Mongolia realizovala projekt zameraný na výmenu skúsenosti 
v oblasti legislatívnej úpravy participácie verejnosti v legislatívnom procese a úpravy slobodného prístupu k informáciám. V decembri 
Slovensko navštívila skupina mongolských parlamentárov – poslancov a zamestnancov parlamentu. Počas týždňového seminára sa 
stretli s predstaviteľmi štátnej správy, Národnej rady SR, tretieho sektora aj nezávislými odborníkmi. Diskutovali o legislatívnych 
požiadavkách na konzultačný proces, inštitucionálnom zabezpečení, mechanizmoch a metódach vstupu verejnosti a záujmových 
skupín do legislatívneho procesu a o slobodnom prístupe k informáciám.
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SPOLOČNOSŤ A 
INFORMÁCIE

V mediálnej oblasti Nadácia prostredníctvom súťaže Novinárska cena podporuje rozvoj kvalitnej slovenskej žurnalistiky a vytvára 
priestor pre vzájomnú konfrontáciu a diskusiu.

Novinárska cena 2005

NOS - OSF vyhlásila v novembri druhý ročník celoslovenskej súťaže Novinárska cena 2005. Nadácia tak po úspešnom prvom 
ročníku pokračovala v úsilí verejne vyzdvihnúť a oceniť hodnotnú prácu novinárov. Súťaž je určená pre novinárov zo všetkých typov 
médií – printových, elektronických, celoslovenských aj regionálnych. Na základe skúseností z predchádzajúceho ročníka bola 
Novinárska cena 2005 vyhlásená v 12 kategóriách. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodli nezávislé poroty. 

Súčasťou Novinárskej ceny je aj udelenie špeciálnej Ceny otvorenej spoločnosti, venovanej pamiatke Karola Ježíka, ktorý svojou 
prácou prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku.

Počet súťažných príspevkov: 444

Partneri súťaže
Slovak Telecom, Svetová banka (World Bank), MEMO 98 a Siemens. PR partner je agentúra PRime time.

Výsledky súťaže v prílohe.
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Programoví partneri 
NOS – OSF

Od Nadácie otvorenej spoločnosti sa postupne vyčlenili samostatné organizácie, ktoré boli pôvodne súčasťou jej programovej 
štruktúry. Tie ďalej rozvíjajú získané vedomosti a skúsenosti v danej oblasti realizáciou vlastných iniciatív alebo grantových 
programov. Sú to Nadácia Centrum súčasného umenia, Nadácia Škola dokorán, Otvorený klub lekárskej spoločnosti – Open 
Medical Club, Slovensko-český ženský fond.

Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom

Nadácia Škola dokorán sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku naštartovala 
NOS – OSF v roku 1993. Po dvoch rokoch sa program osamostatnil založením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je 
stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných 
rodín.

Komunitnému centru Žiar nad Hronom boli udelené 2 granty: 20 000,00 USD a 180 792,00 Sk.

Open Medical Club

Občanske združenie Otvorený klub lekárskej spoločnosti - Open Medical Club organizuje vzdelávací program pre lekárov Salzburg 
Medical Seminars, satelitné sympóziá, vlastné semináre a vzdelávacie aktivity pre lekárov a širšiu odbornú verejnosť v oblasti 
zdravotníctva. Cieľom klubu je primerane aplikovať do praxe relevantné a valídne informácie a údaje na princípe Evidence Based 
Medicine získané na salzburských seminároch a iných zahraničných pracoviskách. Súčasťou činnosti klubu je aj poskytovanie 
validných a relevantných informácií verejnosti. Informácie o činnosti nájdete na www.omc.sk

Boli udelené 2 granty: 102,576.26 Sk a 118,543.69 Sk.

Slovensko-český ženský fond

V roku 2004 založili NOS – OSF Bratislava a OSF Praha novú donorskú organizáciu s názvom Slovensko-český ženský fond 
(Slovak-Czech Women’s Fund). Obe nadácie sa zároveň zaviazali podporovať túto bilaterálnu organizáciu po dobu prvých troch 
rokov jej existencie. Úlohou fondu je presadzovať princíp rovnosti príležitostí žien a mužov prostredníctvom podpory iniciatív 
zameraných na ochranu, obhajobu a uplatňovanie ženských práv a rozvoj filantropie zameranej na ženy a rodovú rovnosť.. 
Informácie o činnosti nájdete na www.womensfund.sk.

Bol udelený granty v hodnote 2 246 000,00 Sk.
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Zoznam udelených
grantov a štipendií

Dištančné vzdelávanie pre MNO

Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica
Projektová škola EU
1 128 597,60 Sk

Štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl 

Ádiová Anna, Čierna n/Tisou
3 300,00 Sk

Ádiová Denisa, Leles * 
13 700,00 Sk

Ádiová Mária, Čierna n/Tisou * 
10 500,00 Sk

Baláž Ján, Banská Bystrica 
5 100,00 Sk

Baláž Ján, Harmanec 
7 200,00 Sk

Baláž Rastislav, Poprad * 
9 100,00 Sk

Baláž Zdenko, Hontianske Tesáre * 
12 300,00 Sk

Balážová Simona, Poprad * 
9 100,00 Sk

Balážová Viera, Žiar nad Hronom * 
12 300,00 Sk

Balažovičová Eva, Nové mesto n/Váhom 
6 500,00 Sk

Balog Radoslav, Šarišské Bohdanovce 
4 500,00 Sk

Balog Richard, Lučenec 
6 500,00 Sk

Bangová Simona, Jaslovské Bohunice 
5 100,00 Sk

Bangová Simona, Radošovce 
7 200,00 Sk

Berkiová Csilla, Hostice 
5 100,00 Sk

Berky Štefan, Piešťany 
6 500,00 Sk

Božárová Andrea, Komárno 
5 800,00 Sk

Bužová Lenka, Snina * 
12 300,00 Sk

Červeňáková Žaneta, Jakubany 
6 500,00 Sk

Chichová Andrea, Hnúšťa 
6 500,00 Sk

Čonka Ladislav, Vranov nad Topľou 
5 800,00 Sk

Čonková Silvia, Smižany 
6 500,00 Sk

Csonková Marta, Gemerská Ves 
5 800,00 Sk

Daniel Lukáš, Kopčany 
7 200,00 Sk

Danihel Vincent, Bratislava * 
13 700,00 Sk
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Demčák Marek, Zámutov 
5 100,00 Sk

Demeter Jozef, Slovenské Nové Mesto 
6 500,00 Sk

Dudyová Denisa, Jaklovce 
5 100,00 Sk

Farkašová Tunde, Rimavská Sobota * 
12 300,00 Sk

Ferencová Ivana, Vechec * 
13 700,00 Sk

Ferencová Mária, Humenné 
7 200,00 Sk

Gabčová Kristína, Poprad 
7 200,00 Sk

Gabčová Ľudmila, Spišská Teplica 
7 200,00 Sk

Gábor Marek, Kecerovce 
5 800,00 Sk

Gábor Roman, Šarišské Bohdanovce 
4 500,00 Sk

Gáborová Kroková Jana, Bzenov 
4 500,00 Sk

Gorová Ildikó, Kecerovce 
6 500,00 Sk

Horváth Ľudovít, Krompachy * 
13 700,00 Sk

Horváthová Irena, Spišská Nová Ves * 
12 300,00 Sk

Huňák Ján, Svidník 
7 200,00 Sk

Huňáková Simona, Svidník 
5 100,00 Sk

Jurčišin Ján, Stropkov 
3 600,00 Sk

Jurčišinová Katarína, Stropkov 
3 600,00 Sk

Kaločaiová Alexandra, Nová Baňa 
5 100,00 Sk

Kandráčová Denisa, Spišský Hrhov * 
7 000,00 Sk

Katriňáková Lucia, Bystré * 
13 700,00 Sk

Kešeľ Tibor, Pavlovce nad Uhom * 
13 700,00 Sk

Klempárová Magdaléna, Košice 
6 500,00 Sk

Kochlic Martin, Ružomberok * 
13 700,00 Sk

Kokyová Magdaléna, Košice 
5 800,00 Sk

Kokyová Viera, Spišská Nová Ves 
6 500,00 Sk

Kondorová Marta, Veľké Kapušany 
6 500,00 Sk

Koreňová Nina, Levice * 
13 700,00 Sk

Kovács Štefan, Nitra 
6 500,00 Sk

Kovács Štefan, Tvrdošovce 
7 200,00 Sk

Krupinský Kamil, Lučenec * 
13 700,00 Sk

Kuľa Jozef, Blatné Remety 
7 200,00 Sk

Lacko Marek, Bardejov 
6 500,00 Sk

Lakatoš Milan, Vinodol 
5 100,00 Sk

Lázoková Monika, Hnúšťa 
6 500,00 Sk

Ličková Alena, Banská Štiavnica * 
12 300,00 Sk

Ľoch Vladimír, Košice 
400,00 Sk

Mako Jozef, Nálepkovo * 
13 700,00 Sk

Maková Danka, Banská Bystrica * 
13 700,00 Sk

Mareková Helena, Spišská Teplica 
7 200,00 Sk

Mihálik Ján, Jaklovce 
7 200,00 Sk

Mileňkyová Daniela, Malčice 
6 500,00 Sk

Mirgová Ružena, Spišský Štvrtok * 
13 700,00 Sk

Mirgová Žaneta, Poprad * 
13 700,00 Sk
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Mižigarová Erika, Poprad * 
12 300,00 Sk

Patkoló Július, Šaľa 
6 500,00 Sk

Pehelová Mariana, Továrne 
3 500,00 Sk

Piskorová Stanislava, Nižný Hrabovec * 
13 700,00 Sk

Pištová Lýdia, Poprad 
7 200,00 Sk

Plachetka Sergej, Švedlár * 
13 700,00 Sk

Plachetková Edita, Švedlár 
7 200,00 Sk

Pompa Aleš, Poprad 
5 800,00 Sk

Pompa Richard, Toporec 
7 200,00 Sk

Pompová Marcela, Toporec 
6 500,00 Sk

Pustajová Lucia, Tisovec 
7 200,00 Sk

Rafael Milan, Kolárovo * 
13 700,00 Sk

Ružínyiová Júlia, Lenartovce 
7 200,00 Sk

Šandor Milan, Košice 
6 000,00 Sk

Sárkoziová Helena, Dunajská Streda 
6 500,00 Sk

Šarkoziová Petra, Žiar nad Hronom * 
12 300,00 Sk

Stojka Jaroslav, Žilina 
7 200,00 Sk

Šuru Michal, Nižný Hrabovec 
4 500,00 Sk

Szajko Zsolt, Včelince * 
13 700,00 Sk

Szobóová Ágnes, Dunajská Streda 
6 500,00 Sk

Teru Viktor, Veľké Kapušany 
6 500,00 Sk

Toráčová Katarína, Handlová 
7 200,00 Sk

Váradiová Alžbeta, Rimavská Seč 
5 100,00 Sk

Várady Štefan, Gemer * 
13 700,00 Sk

Varga Peter, Vranov n/Topľou 
5 100,00 Sk

Žiga Martin, Šarišské Bohdanovce 
4 500,00 Sk

Žolták Ľubomír, Stropkov * 
13 700,00 Sk

Zsiga Juraj, Krh. Podhradie * 
13 700,00 Sk

Zubaj Miroslav, Kežmarok 
6 500,00 Sk

* Štipendista bol podporený v oboch kolách.

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta, Trebišov* 
21 100,00 Sk

Dievčenská odborná škola, Prešov 
2 600,00 Sk

Gymnázium, Krompachy* 
8 400,00 Sk

Gymnázium, Tornaľa* 
9 000,00 Sk

Gymnázium A. Prídavka, Sabinov 
6 400,00 Sk

Gymnázium bl. Matky Terezy, Svidník* 
8 400,00 Sk

Gymnázium, Giraltovce 
5 200,00 Sk

Gymnázium, Želiezovce 
7 800,00 Sk

Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa* 
14 800,00 Sk

Obcjodná akadémia, Šurany 
2 600,00 Sk
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Padagogická a sociálna akadémia, Lučenec 
20 600,00 Sk

Pedagogická a sociálna akadémia, Levice* 
11 000,00 Sk

Spojená škola - Gymnázium J. Hronca, Bratislava* 
5 800,00 Sk

Spojená škola, Sobrance* 
9 000,00 Sk

Spojená škola, Spišská Nová Ves 
9 600,00 Sk

Spojená škola, Svidník
5 200,00 Sk

Spojená stredná škola, Hnušťa* 
44 300,00 Sk

Stredná priemyselná škola, Snina 
6 400,00 Sk

Stredná priemyselná škola dopravná, Čaklov 
7 800,00 Sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Michalovce 
5 200,00 Sk

Stredná priemyselná škola potravinárska, Rimavská Sobota 
6 400,00 Sk

Stredná umelecká škola, Košice*
123 600,00 Sk

Stredná zdravotnícka škola, Humenné 
5 200,00 Sk

Stredná zdravotnícka škola, Michalovce* 
14 800,00 Sk

Stredná zdravotnícka škola, Poprad* 
23 200,00 Sk

Stredná zdravotnícka škola, Rožňava 
82 600,00 Sk

Stredná zdravotnícka škola Milosrdného Samaritána, Svidník* 
27 000,00 Sk

Stredné odborné učilište, Brezno 
3 200,00 Sk

Stredné odborné učilište, Galanta 
2 100,00 Sk

Stredné odborné učilište, Stará Ľubovňa* 
67 600,00 Sk

Stredné odborné učilište, Svidník 
1 600,00 Sk

Stredné odborné učilište elekrotechnické, Veľké Kapušany 
2 600,00 Sk

Stredné odborné učilište Majstra Pavla, Levoča 
1 600,00 Sk

Stredné odborné učilište odevné, Tornaľa* 
59 400,00 Sk
Stredné odborné učilište odevné arm. gen. L. Svobodu,
Svidník* 
17 900,00 Sk

Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Štítnik* 
10 000,00 Sk

Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Čaklov 
3 200,00 Sk

Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Poltár 
33 800,00 Sk

Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Stropkov
2 600,00 Sk

Stredné odborné učilište poľnohospodársko-potravinárske, 
Banská Bystrica* 
3 600,00 Sk

Stredné odborné učilište služieb, Rimavská Sobota 
9 500,00 Sk

Stredné odborné učilište stavebné, Prešov 
1 600,00 Sk

Stredné odborné učilište stavebné, Michalovce* 
48 000,00 Sk

Stredné odborné učilište strojárske, Komárno* 
3 700,00 Sk

Stredné odborné učilište sv. Klementa Hofbauera, Podolínec 
4 200,00 Sk

Súkromná sociálnoprávna akadémia pre rómske komunity,
Košice* 
145 000,00 Sk

Súkromná združená stredná škola, Kežmarok* 
94 400,00 Sk

Združená stredná odborná škola, Fiľakovo* 
13 700,00 Sk

Združená stredná škola, Snina* 
20 000,00 Sk

Združená stredná škola, Trebišov 
5 800,00 Sk

Združená stredná škola A. Dubčeka, Vranov nad Topľou 
26 400,00 Sk

Združená stredná škola drevárska, Vranov nad Topľou,
1 600,00 Sk

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Žiar nad 
Hronom 
2 100,00 Sk



Nadácia otvorenej spoločnosti Výročná správa 2006 29

Združená stredná škola obchodu a služieb, Kežmarok* 
17 400,00 Sk

Združená stredná škola poľnohospodárska, Želovce* 
33 800,00 Sk

Združená stredná škola poľnohospodárska a potravinárska, 
Rimavská Sobota 
3 200,00 Sk

Združená stredná škola SD Jednota, Giraltovce* 
25 300,00 Sk

Združená stredná škola sklárska, Poltár 
7 400,00 Sk

Združená stredná škola, Medzilaborce 
9 400,00 Sk

Združená stredná škola, Vranov nad Topľou 
17 900,00 Sk

* Škola získala podporu v oboch kolách.

Stredoškolské štipendiá

American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA – 1-ročný študijný pobyt

Michaela Jalčová
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
Asheville School, NC, USA

Zuzana Jasenková
Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
Northfield Mount Hermon School, MA, USA

Mária Kočišová
Gymnáziu, Poštová, Košice 
Mercersburg Academy, PA, USA

Lenka Medveďová
Evanjelické gymnázium, Tisovec
Albuquerque Academy, NM, USA

Adriana Nitranská
Gymnázium, Dunajská, Bratislava
The Williston Northampton School, MA, USA

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia – 1-ročný študijný pobyt

Michal Anderle
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
New Hall School, Essex, Veľká Británia

Štefan Korbeľ
Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium, Sučany
Shrewsbury School, Shropshire, Veľká Británia

Jarmila Koubeková
Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
Loretto Day and Boarding School, Edinburgh, Veľká Británia 

Michal Meleg
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 
Brentwood School, Essex, Veľká Británia

Katarína Muchová
Gymnázium sv. Uršule, Bratislava
Chigwell school, Essex, Veľká Británia 

Zuzana Podracká
Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium, Sučany 
Ackworth School, West Yorkshire, Veľká Británia

Súťaž v písaní anglických esejí – 11. ročník

Víťazi v kategórii "mladší":
1. Nina Lenhartová, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
2. Katarína Szulényiová, 1. súkromné gymnázium, Bajkalská, 
Bratislava
3. Eva Majdánová, Gymnázium F. G. Lorcu, Bratislava

Výhercovia v kategórii "starší":
1. Ondrej Urban, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín
2. Veronika Lakotová, Gymnázium, Grösslingova, Bratislava
3. Bibiána Kočíková, 8-ročné gymnázium, Trebišovská, Košice
4. Lenka Šturmankinová, Gymnázium, Šrobárova, Košice 
5. Kristína Jakubíková, Gymnázium, Mierová, Levice

Výhercovia v kategórii “anglofóni”:
1. Ján Voderadský, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, 
Bratislava
2. Juraj Špilda, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
3. Ján Michalko, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
4. Andrej Schulcz, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava



Nadácia otvorenej spoločnosti Výročná správa 2006 30

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách 

Katarína Barteková
absolventka, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská 
univerzita, Prešov 
St. Benedict's Senior School, London, Ealing, Anglicko, Veľká 
Británia

Tomáš Mihalčiak
absolvent, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica 
Worth School, Turners Hill, Crawley, West Sussex, Anglicko, Veľká 
Británia

Andrea Tyčiaková
absolventka, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, 
Nitra 
Hethersett Old Hall School, Hethersett, Norwich, Anglicko, Veľká 
Británia

Zoja Viazanicová
absolventka, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 
Banská Bystrica
Queen's College, Taunton, Somerset, Anglicko, Veľká Británia

Program znižovania škôd spojených s užívaním drog

Pedagogická Fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Zvyšovanie profesionality vzdelávateľov a poskytovateľov služieb 
harm reduction 
358 650,00 Sk

RISEN, Prešov
H.E.L.P.!
274 000,00 Sk

1. Súťaž INFOčin roka 2006

Priateľský čin roka 2006
1. miesto: Ministerstvo spravodlivosti SR / bývalá ministerka 
Lucia Žitňanská 
Prvé miesto bolo udelené MS SR za začatie zverejňovania súdnych 
rozhodnutí na internete. 

2. miesto: Mestský úrad v Prešove / Michal Kaliňák 
Nominovaný za pozitívny prístup k médiám a nadštandardné 
zverejňovanie údajov na internete 

3. miesto: Obecný úrad Semerovo / Imrich Hrabovský, starosta 
Starosta obce, resp. obecný úrad boli ocenení za dokonalo 
prepracovaný a komplexný informačný systém obce

Nepriateľský čin roka 2006 
1. miesto: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Nominácia za vytrvalé odmietanie sprístupnenia informácií zo 
zmluvy o privatizácii spoločnosti Slovenské Telekomunikácie a.s. 

2. miesto: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Nominované za odmietnutie sprístupnenia informácií týkajúcich sa 
procesu rozdeľovania eurofondov.

3. miesto: Úrad vlády Slovenskej republiky 
Nominovaný za odmietnutie žiadosti o sprístupnenie zvukového 
záznamu z prvého rokovania vlády Róberta Fica dňa 13.7.2006. 

V roku 2006 bola udelená aj špeciálna cenu Jánovi Langošovi in memoriam za celoživotné nekompromisné presadzovanie myšlienok práva 
občana na informácie.

Program Malých grantov 2006 na podporu občianskej spoločnosti

Slovenský skauting - Rómska skautská oblasť, Košice
Asistencia k zamestnateľnosti mládeže v rómskom skautingu
191 500,00 Sk

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Lesk a bieda (lepšie spravovanie komunity - balík iniciatív a 
edukačných aktivít)
98 000,00 Sk

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava 
- Mamateyova
Kvalitná motivácia - záruka zlepšenia študijných výsledkov
120 000,00 Sk

Maják, OZ, Zlaté Moravce
Inkubátor pracovných zdrojov
161 548,00 Sk

Sabinovský inštitút trvalo udržateľného rozvoja, Lipany
Rómske občianske oko
220 000,00 Sk

Nová Rómska Generácia, Bratislava
Chceme viac, ako len predvolebný záujem a kupovanie našich 
hlasov
247 500,00 Sk

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Posilnenie vplyvu rómskych aktivistov na verejnú politiku
200 000,00 Sk

PAKIV Slovakia, Prievidza
Vieš čo je Dekáda?
249 000,00 Sk
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OZ Nová cesta Michalovce, Michalovce
Sieťovanie MNO a budovanie ľudských zdrojov pre realizáciu 
programov Dekády
166 200,00 Sk

Program verejnej správy

Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a politických vied, 
Univerzita Komenského, Bratislava
Manuál tvorby verejnej politiky pre samosprávy
305 000,00 Sk

M.E.S.A. 10 - Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, 
Bratislava
Benchmarking mestských úradov
300 000,00 Sk

Občan v komunálnych voľbách – grantové kolo

Slovenská akademická informačná agentúra Žilina, n.o. (SAIA ZA), 
Žilina
O nás s nami
102 000,00 Sk

Informačné centrum mladých Prievidza, Proevidza
Volím, nie som pštros
131,000,00 Sk

Nová rómska generácia, Bratsilava
Rómovia a komunálna politika
124 000,00 Sk

Študentská spoločnosť pre politické vedy, o.z., Prešov
Konajme lokálne – myslime globálne!
91 530,00 Sk

Stredoeurópsky vzdelávací inštitút, Brezno
Mladí Brezňania v komunálnych voľbách
51 500,00 Sk

Združenie Slatinka, Zvolen
„Počujete ma?“ Zlepšenie komunikácie "poslanec - občan"
91 260,00 Sk

CREATV s.r.o., Košice, Košice
Vieš sa rozhodnúť, tak rozhodni! Komunálne voľby 2006
142 ,000,00 Sk

Centrum komunitného organizovania, Banská Bystrica
Občania mestu k voľbám
150,000,00 Sk

Klub Strážov, Považská Bystrica
Považská Bystrica Otvorene
105 000,00 Sk

Člověk v tísni, o.p.s. – společnost při České televizi, pobočka 
Slovensko, Spišské Podhradie
Zodpovednosť Rómov v komunálnej politike
115 750,00 Sk

Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov
Podnikateľská obec v komunálnych voľbách
67 000,00 Sk

Podpora inovatívnych projektov: 

Občianske združenie Vyrovnávanie šancí, Prešov
Festival rómskej piesne Rómske srdce - 1.ročník
308 000,00 Sk

1.Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Časopis Efekt
467 025,00 Sk

1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Právne poradenstvo pre MVO
360 000,00 Sk

Občianske združenie Well Giving, Bratislava
Daruj.sk
270 000,00 Sk

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Slovensko-maďarská spolupráca, okrúhly stôl 
120 000,00 Sk

LOTOS - spolok lokálnych staníc Slovenska, Martin
Workshop 2007 - prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc 
Slovenska, 9. ročník Martin
164 000,00 Sk

1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Informačný a vzdelávací program 2% pre hodnotnejší život
595 000,00 Sk

Fórum Donorov, Bratislava
Posilnenie slovenského nadačného sektora
370 500,00 Sk

Nadácia - Centrum súčasného umenia, Bratislava
Open Gallery 2007
450 000,00 Sk

1.Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Vývoj legislatívy MNO a právna doktrína MVO
792 000,00 Sk
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SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Bratislava
Verejnoprospešná lotéria
200 000,00 Sk

MEMO 98, Bratislava
Infovoľby – voľby do NR SR 2006
487 250,00 Sk

Aliancia Fair - play, o.z., Bratislava
Voľby ako šanca na otvorenie politiky a zvýšenie jej kvality
465 400,00 Sk

Nadácia F.A.Hayeka Bratislava, Bratislava
Zvýšenie účasti a zlepšenie informovanosti občanov ako voličov v 
parlamentných voľbách SR v roku 2006
382 000,00 Sk

Granty udelené priamo z Open Society Institute
Nadácia Novohradská, Bratislava
BratMUN 2006
133 345,00 Sk

Slovenská debatná asociácia, Bratislava
Podpora aktivít debatného programu 2006/2007
8 797,00 USD

Bohatí duchom /prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu

Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš
Druhá šanca pre Rómov
118 700,00 Sk

Sila pomoci, Spišský Štvrtok
Chceme uspieť
95 000,00 Sk

Nová cesta, Michalovce
Svet bez nás nie je úplný
104 600,00 Sk

Komunita - miesto pre každého, Kežmarok
Práca, kto mi ju pomôže nájsť a udržať?
130 000,00 Sk

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice
Uchopme šancu
99 200,00 Sk

Rómske komunitné centrum, Humenné
Neformálne vzdelávanie pre mladých rómskych lídrov
73 250,00 Sk

Pre lepší život, Rankovce
Príprava Rómov pre sociálne projekty
101 000,00 Sk

Člověk v tísni, Spišské Podhradie
Kľúč k mene
140 000,00 Sk

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Práca živí a robí s nami divy
138 200,00 Sk

Spoločnosť prieteľov detí z detských domovov, Úsmev ako 
dar, Banská Bystrica
Pripravme sa na život
81 900,00 Sk

Innova, Rimavská Seč
Nové mental-hygienické tréningy pre lepšie uplatnenie sa na trhu 
práce
74 620,00 Sk

East East Program – partnerstvo bez hraníc 

Elektrokardiológia, Bratislava
Budovanie siete na zvýšenie vedeckej/ výskumnej gramotnosti
113 160,00 Sk

Občianske zruženie Človek v ohrození, Bratislava
Povzbudenie dialógu medzi etnikami v Kosove
87 000,00 Sk

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
Bratislava
Vplyv dlhodobého výkonu trestu odňatia slobody na osobnosť 
odsúdeného
262 889,00 Sk

Dom Európy, Bratislava
Učiť sa a žiť spolu - investícia do budúcnosti
347 547.50 Sk

Účasť na projektoch v zahraničí

Prevencia a liečba Hepatitídy typu C v zraniteľných skupinách 
spoločnosti
9. – 12. marec 2006, Vilňus
Peter Lazový, OZ Odyseus, Bratislava

Vidiecke príležitosti a prístupy k rozvoju
23. – 26. marec 2006, Temešvár, Rumunsko
Jakub Petra, RRA Tatry – Spiš, Kežmarok
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Nové politické hnutia a praktiky
21. apríl 2006, Ľubľana, Slovinsko
Ľubica Kobová, ASPEKTin, Bratislava

Západný Balkán – Regionálne ohlasy na liberalizáciu víz
18. – 19. máj 2006, Belehrad, Srbsko
Slávka Zborovianová, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Súčasné a budúce výzvy v kurikulárnom rozvoji: Prípadové 
štúdie, vzdelávacia politika v Rumunsku
22. – 25. jún 2006, Rumunsko
Ľudmila Liptáková, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 
Prešov

Účasť občanov na realizácii predpisov EK ohľadne ochrany 
prírody
23. – 30. august 2006, Bulharsko
Katarína Klimová, OZ BROŽ, Bratislava
Alica Masaryková, OZ BROŽ, Bratislava
Jaromír Šíbl, BROŽ, OZ Bratislava

Mládež: Stretnutie s výzvami rozmanitosti
14. – 18. október 2006, Vilňus, Litva
Edita Držíková, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava 
Drahomíra Kovaříková, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava
Nataša Ondrušková, Dom Európy, Bratislava

Zlepšovanie policajnej intervencie v prípadoch domáceho 
násilia
23. – 28. október 2006, Praha, Česká Republika
Marcel Imrich, SOŠ PZ Košice 
Július Kubaško, SOŠ PZ Košice

Dobré príklady a skúsenosti potravinových bánk
26. – 28. október 2006, Vilňus a Panevežys, Litva
Marko Urdzík, Potravinová banka Slovenska, Lipany
Jana Golembiovská, Združenie severného Podpoľania, Banská 
Bystrica

Monitorovanie demokratických procesov
26. – 29. október 2006, Jerevan, Arménsko
Marek Mračka, Memo 98, Bratislava 

Kriminológia a moc: Partnerstvo pre prevenciu zločinov
27. – 28. október 2006, Vilňus, Litva
Iveta Fedorovičová, Právnická fakulta Univerzity Komenského, 
Bratislava
Lýdia Tobiášová, Právnická fakulta Univerzity Komenského, 
Bratislava

Rozvoj inovatívnych stratégií rodových rovností: Politiky 
priateľské k rodine
14. – 17. november 2006, Siauliai a Vilňus, Litva
Katarína Minarovičová, EsFem, Bratislava
Zuzana Očenášová, Slovensko-český ženský fond, Bratislava

Partnerstvo rozvoja informačnej siete virtuálneho 
spotrebiteľského vzdelávania
5.- 7. november 2006, Klaipeda, Litva
Mária Čapová, TASHA Academy, Bratislava
Božena Stašenková, Asociácia spotrebiteľských subjektov 
Slovenska, Stará Ľubovňa

Nové členské štáty EÚ: Rozvojová spolupráca a presadzovanie 
demokracie
10. november 2006, Budapešť, Maďarsko
Balázs Jarábik, PACT Ukraine, Kyjev

Spoločná cesta do Európy: Vedomosti, skúsenosti, rozvoj
13. – 15. december 2006, Budapešť, Maďarsko
Juraj Bábek, Národná podporná štruktúra IS EQUAL, Bratislava
Adriana Komorníková, Nadácia SOCIA, Bratislava
Marcela Volárová, Nadácia SOCIA, Bratislava

Víťazi Novinárskej ceny 2006

Cena otvorenej spoločnosti, venovaná pamiatke Karola Ježíka 
Silvia Kušnírová - séria diskusných relácií V politike (TA3). Cenu 
udeľuje Rada súťaže. 

Najlepšia reportáž v printových médiách
Andrej Bán – Krajina hrobov (.týždeň)

Najlepšia reportáž v elektronických médiách
Tatiana Šušková – séria reportáží Paulínka (Rádio Slovensko)

Najlepší rozhovor v printových médiách
Valentína Zimanová-Čorná - séria rozhovorov (TV OKO)

Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách
Štefan Hríb – relácia Pod lampou: Einstein – teória relativity (STV)

Najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových 
médiách
Ľuboš Kostelanský – články Oravci chcú premenovať Osvienčimskú 
ulicu, Toluén v Tescu (Trenčianske noviny)

Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických 
médiách

Jozefína Mikovínyová – relácia Konferencia o holokauste (Rádio 
Regina – Banská Bystrica)

Najlepší analyticko – investigatívny príspevok v printových 
médiách
Marek Vagovič - séria článkov Škandalózne zmenky (.týždeň)

Najlepší analyticko – investigatívny príspevok v elektronických 
médiách
Katarína Začková - Ropa alebo voda (STV)

V kategórii najlepší komentár v printových médiách porota 
cenu neudelila

Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách
Štefan Hríb – séria piatich editorialov (.týždeň)

Najlepšia novinárska fotografia
Robert Hüttner – séria fotografií požiaru vo Vysokých Tatrách 
(Pravda)

Najlepší kreslený vtip, komiks a karikatúra
Martin Šútovec – série kreslených vtipov a komiksov (SME a Nový 
čase pre Ženy)
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Organizačná štruktúra
Výkonný manažment

Alena Pániková výkonná riaditeľka / správca alena@osf.sk

Magdalena Feniková finančná riaditeľka magda@osf.sk

Jana Malovičová vedúca kancelárie malovicova@osf.sk

Zuzana Konrádová zástupkyňa riaditeľky pre rozvoj občianskej spoločnosti zuzana@osf.sk

Ľubica Turčanová Stanek zástupkyňa riaditeľky pre tvorbu politík, stratégiu a médiá lub@osf.sk

Alena Tyralová asistentka kancelárie atyral@osf.sk

Finančné oddelenie

Miriam Kočišková finančná asistentka miriam@osf.sk
Martin Neupauer finančný manažér martin@osf.sk

Programoví manažéri a koordinátori

Stanislava Dzuríková sdzurikova@osf.sk
Rómske štipendiá, Komunitné nadácie, Bohatí duchom

Lýdia Gabčová od nov. 2006 lydia@osf.sk
Sme si rovní

Martina Grešová martina@osf.sf
asistentka Programu Harm reduction

Janka Hažírová janka@osf.sk
Zdravie Rómov, Polícia a verejnosť

Barbora Kahátová barbora@osf.sk
Sme si rovní, Informačno – poradenské centrá Rómov, Rómska vzdelávacia iniciatíva 

Katarína Križková katrin@osf.sk
Stredoškolské štipendiá

Silvia Miklíková silvia@osf.sk
Harm Reduction Program, Verejné zdravie

Viktória Mlynárčíková viktoria@osf.sk
Právny program, Program verejnej správy
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Radka Novosadová radka@osf.sk
asistentka Novinárskej ceny

Jana Paczkowska jana@osf.sk
East East Program – partnerstvo bez hraníc, IT

Valentina Petrus valentina@osf.sk
Rómsky program, Právny program

Vladimír Rafael vlado@osf.sk
stážista

Zuzana Révészová od nov. 2006 zuzanar@osf.sk
Sme si rovní

Elena Smolinská elena@osf.sk
Anglické eseje, Stáže učiteľov v Británii, Open Medical Club

Ondrej Starinský ondrejs@osf.sk
Novinárska cena

Adela Zvalová adelka@osf.sk
asistentka

Kontakt

BRATISLAVA
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 
Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 4730, 5441 6913
Fax: +421 2 5441 8867
URL: http://www.osf.sk
E-mail: osf@osf.sk

PREŠOV
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 
Weberova 8
080 01 Prešov
Tel./fax.: +421 51 7732 469
E-mail: presov@osf.sk
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Expertné komisie

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl
Helena Jonášová, KZRSR, Banská Bystrica
Janette Maziniová, OCR, Nové Mesto nad Váhom
Viliam Zeman, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Bratislava

Štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl
Zuzana Bošeľová, Nadácia M. Šimečku, Bratislava
Stanislav Cina, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Prešov
Viliam Zeman, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Bratislava

Súťaž v písaní anglických esejí – 12. ročník 
Jana Bérešová, učiteľka Aj, Testing SIG SAUA/SATE, Trnavská univerzita, Trnava
Dagmar Blight, učiteľka Aj, Filozofická Fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Jonathan Gresty, anglický lektor, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
Tor Lindbloom, americký lektor, 1. súkromné gymnázium, Bratislava
Paul McCullough, americký lektor, Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Bohatí duchom / prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu
Ivona Fibingerová, Veľvyslanectvo USA v Bratislave
Viera Klementová, Slovak-Czech Women` Fund, Bratislava
Myrtil Nagy, Forum inštitút, Šamorín

Program malých grantov 2006
Andrea Chorváthová, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
Marek Harakaľ, t.č. Fond sociálneho rozvoja, Bratislava
Miroslav Sklenka, OZ Cesta nádeje, Žiar nad Hronom
Ingrid Brocková, Svetová banka Slovensko, Bratislava

Sme si rovní
Andrea Chorváthová, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
Jana Slaninová, Ľudia proti rasizmu, Bratislava
Michal Šebesta, S.P.A.C.E., Bratislava 
Albert Kováč, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava

Občan v komunálnych voľbách – komunálne voľby 2006
Eva Reiselová, denník SME, Bratislava
Milan Galanda, právny expert, Bratislava
Milan Vajda, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Novinárska cena 2006 – Rada súťaže
Ingrid Brocková, Svetová banka, Bratislava
Andrea Gontkovičová, Philip Morris Slovakia, Bratislava
Zuzana Kušová, PRime time, Bratislava
Rasťo Kužel, MEMO 98, Bratislava
Miloš Nemeček, Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Bratislava
Gabriel Šípoš, Slovak Press Watch / INEKO, Bratislava 

Členovia jednotlivých porôt sú uvedení na www.novinarskacena.sk

PRAVIDLÁ PRE ČLENOV EXPERTNEJ KOMISIE

1) Členovia expertnej komisie (ďalej len EK) sú dobrovoľnými poradcami v príslušnom grantovom programe.

2) Členovia EK napomáhajú plniť poslanie a ciele Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.
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3) Členovia EK sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach svojej komisie, prípadne iných dôležitých stretnutiach a aktívne sa 
zapájajú do práce v rámci svojho programu.

4) Členovia EK konajú v súlade s etickým kódexom. To znamená:
a. všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jeho realizáciou,
b. členovia EK nesmú šíriť zlé meno Nadácie otvorenej spoločnosti
c. nesmie prísť ku konfliktu záujmov, pričom pod konfliktom záujmov sa rozumie nasledovné:

– ak člen EK nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloženého projektu, pretože sa 
rozhoduje medzi záujmom nadácie a svojím osobným.

– ak člen EK (alebo príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník) má finančný záujem na udelení grantu 
alebo uzavretí zmluvy, alebo na rozhodovaní pri verejnom obstarávaní nadácie

– ak člen EK (alebo príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník) má obchodnú spoluúčasť so žiadateľom o 
grant alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných konfliktov súvisiacich 
s lojálnosťou voči nadácii, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie v nadácii. Platí to aj v tom prípade, keď nejde 
o osobný finančný prospech člena EK z príslušného grantu.

– je na svedomí jednotlivých členov EK, aby priznali svoju zainteresovanosť/zaujatosť na schvaľovanom 
projekte
– v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti je člen vylúčený z diskusie o projekte
– v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti (napr. odborný garant projektu) vysvetlí svoj postoj 

komisii, ktorá rozhodne o jeho účasti na diskusii
Ak člen EK niektorý z týchto bodov poruší, môže byť uvoľnený z EK.

5) Členovia EK napomáhajú programovému koordinátorovi pri tvorbe celkového smerovania, stratégie a priorít príslušného 
programu.

6) Členovia EK sú povinní preštudovať dostupné informácie o jednotlivých projektoch, ktoré im dodá koordinátor programu a 
na zasadnutí EK podajú ich hodnotenie.

7) Členovia EK monitorujú prácu programového koordinátora.

8) Členovia EK na konci kalendárneho roka formálne vyhodnotia jej činnosť pri plnení poslania programu.

9) Členovia EK sú povinní zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. V prípade, že sa nemôžu zúčastniť, je potrebné sa vopred 
ospravedlniť. V inom prípade vzniká neohlásená absencia. Ak má člen tri neohlásené absencie a nezúčastnil sa na tretine 
celkových zasadnutí počas jedného kalendárneho roka, môže byť podaný návrh na jeho uvoľnenie z EK.

a) vo výnimočných prípadoch, ak sa člen EK pripravil na zasadnutie, ale v poslednej chvíli nemôže prísť, zašle 
svoje stanovisko programovej koordinátorke
b) v prípade dlhodobej neprítomnosti, môže člen EK nájsť náhradníka
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FINANČNÁ SPRÁVA

Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2006 bol schválený správnou radou dňa 17.12.2005, pričom celková plánovaná 
čiastka bola vo výške 39 800 000,-Sk. Správna rada súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 
9 500 000,- Sk. Do rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady,
kurzové straty a mzdy programových pracovníkov. Náklady na správu boli rozpočtované v členení: 50 000,-Sk ochrana 
a zhodnotenie majetku, 200 000,- Sk propagácia činnosti nadácie, 6 890 000,-Sk prevádzka nadácie, 300 000,- Sk odmena 
správcovi za výkon správy nadácie, 60 000,- Sk cestovné náhrady a 2 000 000,- Sk mzdové náklady.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v Sk a prehľad o Darcoch s ich darmi presahujúcimi 
10 000 Sk

1. 36 682 093,69Sk Open Society Institute, Bundesplatz 16, CH – 6304 Zürich, Switzerland

súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA

2.  2 772 900,00 Sk Ch. S. Mott Foundation, Flint, MI, USA

3.  2 044 700,00 Sk Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Washington D.C., USA

4. 1 003 748,00 Sk Svetová banka

5. 1 000 000,00 Sk Úrad vlády SR, Bratislava

6. 50 000,00 Sk Siemens Bratislava

7.  251 400,00 Sk Britská rada na Slovensku, Bratislava

8.  30 186,00 Sk Dom Európy

9.  51 239,00 Sk HMC Project in Central and Eastern Europe, Cambridge

10. 654 920,40 Sk rozličné príspevky od fyzických osôb na akcie organizované NOS – OSF

11. 1 129 946,90 Sk príjmy zo služieb

12. 27 962,87 Sk prijaté úroky z účtov nadácie

13. 1 410,00 Sk príjmy z predaja majetku

14.  207 000,00 Sk príjmy z prenájmu vlastného majetku

15.  674 656,00 Sk príspevok z podielu zaplatenej dane 2%

16. 379 379,61 Sk vratky rôznych grantov

46 961 542,47 Sk príjmy celkom
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Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok nadácie v Sk v obstarávacích cenách: k 1. 1. 2006 k 31. 12. 2006

1. Softvér  1 786 243,10 1 786 243,10
2. Drobný nehmotný majetok 172 876,55 172 876,55
3. Budovy, stavby 6 373 477,08  6 373 477,08 
4. Stroje, prístroje 9 406 607,16 9 062 340,86 
5. Dopravné prostriedky 547 300,00 1 146 300,00
6. Drobný hmotný majetok 2 129 382,55 2 129 382,55
7. Pozemky 445 721,20 445 721,20
8. Peňažné prostriedky 6 907 140,73 2 542 148,40
9. Finančné investície 12 844 491,76 15 485 490,72
10. Pohľadávky 24 384 667,24 23 813 013,48
11. Dohadné účty aktívne 930 974,91 789 824,54

SPOLU 65 928 882,28 63 746 818,48

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v Sk:

1. Softvér 1 771 349,10
2. Drobný nehmotný majetok 172 876,55
3. Opravky k budovam 1736 318,89,00
4. Stroje, prístroje 8 666 059,23
5. Opravky k doprav.prostr. 559 779,00
6. Inventár 0
7. Drobný hmotný majetok 2 129 382,55

Oprávky celkom: 15 035 765,32

Záväzky nadácie v Sk:

1. Záväzky voči dodávateľom 1 390 102,51 1 431 401,79
2. Ostatné záväzky 351 625,00 211 912,90
3. Záväzky z titulu grantov 20 272 377,43 18 412 107,06
4. Záväzky voči pracovníkom 137 197,21 623 226,71
5. Záväzky voči poisťovniam  896,00 143 194,00
6. Záväzky vočiŠR 64 502,50
7. Dohadné účty pasívne 3 627 777,15  3 063 368,99
8. Základné imanie 2 900 427,08 2 900 427,08
9. Nadačné imanie 200 000,00 200 000,00

SPOLU 28 880 402,38 27 050 014,03
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2006 v členení podľa jednotlivých druhov činností

Programové náklady 2006 Náklady na programy v Sk

Vzdelávanie 4 481 413,96 
Medzinárodná spolupráca 2 047 084,58
Verejné zdravie 3 190 356,64
Mediálne programy 953 688,47
Dobre spravovaná spoločnosť 14 939 257,68
Rómovia 10 906 307,68
Ženy 3 014 528,00
Spolu 39 532 637,19

Výška nákladov na správu NOS – OSF

Náklady celkom: 49 830 471,17 Sk

Z toho
- náklady na činnosť, okrem miezd programových pracovníkov: 32 905 051,72 Sk
- náklady na správu vrátane miezd programových pracovníkov: 16 925 419,45 Sk

Náklady na správu nadácie, z toho:
– ochrana majetku 35 036,00 Sk
– propagácia 149 880,10 Sk
– cestovné náhrady 103 735,00 Sk
– mzdové náklady 5 819 051,00 Sk

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného nadačnou listinou

Orgány NOS – OSF ustanovené nadačnou listinou:
Správca

Odmena za výkon funkcie správcu v roku 2006 predstavuje 25 000,00 Sk mesačne, celkom 300 000,00 Sk ročne. 

Správna rada
V hodnotenom období Správna rada NOS – OSF ani jej predseda za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú 
odmenu. 

Revízor NOS – OSF
V hodnotenom období členovia dozornej rady za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu. 

Rada starších
V hodnotenom období členovia poradného orgánu Správnej rady – Rady starších NOS – OSF za výkon svojej funkcie nepoberali 
žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu. 

V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2006 – nadačnou listinou neboli 
ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF. 
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Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov

V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2005 – nezaložila a nedisponuje žiadnym 
nadačným fondom. 

Zmeny v nadačnej listine v roku 2006

V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2006 – boli v nadačnej listine zaznamenané 
zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady a Rady starších

Zmeny v zložení orgánov v roku 2006

Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou:

Správca NOS – OSF
Správkyňou a výkonnou riaditeľkou NOS – OSF v roku 2006 bola Alena Pániková. 

Správna rada NOS – OSF
Správna rada NOS – OSF má 6 členov:

Meno: Pozícia:
Eugen JURZYCA, INEKO, Bratislava člen
Grigorij MESEŽNIKOV, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava podpredseda
Martin BARTO, Národná banka Slovenska, Bratislava člen
Katarína VAJDOVÁ, Nadácia pre podporu občianskych aktivít, Bratislava predsedníčka
Zuzana KUŠOVÁ, Mayer/Mccann-Erickson, Bratislava členka
Milan VAJDA, Magristrán Hl. Mesta Bratislava členk

Správna rada deleguje na expertné komisie rozhodovanie o podpore projektov v špecifických oblastiach. Expertné komisie sa riadia 
rovnakými pravidlami ako správna rada.

Rada starších v roku 2006:
Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavel Demeš
Štafan Markuš
Lev Bukovský
Iveta Radičová
Mária Zelenáková

Transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami v NOS – OSF

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation má štatút nadácie a zo zákona jej vyplýva povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom (Zákon č. 34/2002 Zb. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). Výrok 
audítora je prístupný verejnosti.

So vstupom SR do EÚ sa spája množstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa požiadavkám tohto zoskupenia. Jedným z 
nich je aj dôraz na zjednotenie predpisov v oblasti účtovníctva, aby sa dosiahla porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to 
bez ohľadu na sídlo subjektu zostavujúceho závierku. Legislatívnymi aktmi EÚ sa pre tieto potreby zaviedli v priestore únie 
Medzinárodné štandardy pre zostavenie účtovnej závierky (IFRS). Tieto štandardy vydáva nezávislá Nadácia Výboru pre 
medzinárodné účtovné štandardy. Okrem štatutárneho auditu zostavuje NOS – OSF každoročne finančné výkazy v súlade s týmito 
štandardmi, čím sa stáva transparentnejšou a dôveryhodnejšou aj pre zahraničných donorov.
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Etický kódex NOS – OSF 

Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovanie NOS - OSF. Týmito 
etickými zásadami sa riadi každý člen správnej rady, rady starších, expertných komisií a tiež zamestnanci nadácie (ďalej len 
„pracovníci“). Etický kódex je súčasťou organizačného poriadku nadácie a je to verejne prístupný dokument. Porušenie etického 
kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, rady starších a experných komisií alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so 
zamestnancami nadácie.

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vyznáva presvedčenie, že 
základom demokracie je otvorená spoločnosť. NOS - OSF vykonáva svoju činnosť pre verejný prospech a podľa príslušných 
právnych noriem.

Otvorená spoločnosť

Vo filozofickej rovine koncept otvorenej spoločnosti vychádza z toho, že ľudské poznanie je nedokonalé a že nikto nemá konečnú 
pravdu. Reálne je otvorená spoločnosť charakterizovaná vládou práva, rešpektom k ľudským právam, menšinám a názorom menšín, 
rozdelením moci a trhovou ekonomikou.

Každý pracovník NOS – OSF musí byť oddaný princípom otvorenej spoločnosti a zároveň dbať / konať tak, aby neohrozil dobré 
meno nadácie. Ďalšími kritériami pre prácu v NOS – OSF je vedieť ako presadiť ciele nadácie v definovaných oblastiach a kapacita 
pracovať kolegiálne s ostatnými pracovníkmi nadácie. Práca v správnej rade, rade starších a expertných komisiach je založená na 
prestíži osobnosti, spojení s inštitúciami alebo profesiami, alebo prvkami v spoločnosti, s ktorými si nadácia želá spolupracovať v 
realizácii svojich programov.

Nezávislosť

Hoci nadácia víta spoluprácu s vládami, pretože môžu facilitovať programy nadácie a podpora vlád zväčšuje dosah programov 
nadácie, správna rada musí dohliadať na to, aby tieto vzťahy nezasahovali do nezávislosti nadácie. Nadácia si musí zachovať 
slobodu podpory programov, ktoré môžu vyvolávať kritiku vlády, ako napríklad podpora nezávislosti a rozličnosti médií, programov 
na boj proti korupcii a snahy v oblasti ľudských práv a pod.
Princíp nezávislosti sa musí uplatňovať aj pri partnerstve a spolufinancovaní.

Nestraníckosť

Hoci podpora konceptu otvorenej spoločnosti môže byť považovaná za politickú - v najširšom zmysle tohto slova – je podstatné, aby 
nadácia nebola stranícka a ani aby nevyvolávala dojem straníckosti. Táto požiadavka vylučuje tých pracovníkov z pôsobenia v NOS 
- OSF, ktorí sú verejne identifikovaní s nejakou politickou stranou, alebo sú priamo členmi politického grémia.

Konflikt záujmov

Podporovanie princípov otvorenej spoločnosti si vyžaduje, aby príležitosť získať podporu bola rovnako otvorená všetkým v krajine, a 
nie vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom pracovníkov NOS – OSF je preto 
deklarácia každého skutočného a/alebo potenciálneho konfliktu záujmov. Pod skutočným konfliktom záujmov sa rozumie materiálny 
záujem v programoch / projektoch podporovaných nadáciou alebo rodinné vzťahy s organizáciou, o ktorej sa rozhoduje. To isté platí 
aj v prípadoch keď nadácia nakupuje tovar alebo služby. Potenciálny konflikt záujmov zahrňuje všetky situácie a okolnosti, kedy 
môže vzniknúť dojem, že pracovníci NOS – OSF si navzájom podporujú svoje osobné záujmy, a to i napriek tomu, že nejde o 
skutočný konflikt záujmov.

Rozhodovacie orgány musia pozostávať, alebo prevažne pozostávať z osôb, ktoré nemajú nijaké osobné materiálne záujmy v 
programoch podporovaných nadáciou. Vo výnimočných prípadoch, keď rozhodovacie orgány chcú podporiť projekt, v ktorom má jej 
člen materiálny záujem, musí sa obrátiť na nadriadenú inštanciu o záverečné schválenie rozhodnutia. To znamená, že expertná 
komisia sa obráti na správnu radu a správna rada na Open Society Institute, aby rozhodol. Ak sa tak rozhodovací orgán rozhodne, 
spolu s projektom musí poslať aj zdôvodnenie dôležitosti a odporúčania projektu. Ak sa OSI rozhodne finančne podporiť daný 
program, môže byť pridelená suma odrátaná z alokácie nadácii. Takéto rozhodnutie je v kompetencii OSI.

Členovia rozhodovacích orgánov sa zaväzujú konať v súlade s etickým kódexom, čo potvrdzujú aj svojim podpisom na dokumente 
„Pravidlá expertnej komisie / správnej rady“. Pravidlá môžu byť upravené podľa potrieb jednotlivých programov ale musia obsahovať 
minimálne nasledovné ustanovenia:

a) všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jeho realizáciou,
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b) členovia EK/SR musia dbať o dobré meno nadácie
c) nesmie prísť ku konfliktu záujmov, pričom pod konfliktom záujmov sa rozumie nasledovné:

 ak člen EK/SR nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloženého projektu, pretože sa rozhoduje medzi 
záujmom nadácie a svojím osobným (skutočný konflikt záujmov).

 ak člen EK/SR alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má finančný záujem na udelení grantu alebo 
uzavretí zmluvy, alebo na rozhodovaní pri verejnom obstarávaní nadácie (skutočný konflikt záujmov)

 ak člen EK/SR alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má obchodnú spoluúčasť so žiadateľom o grant 
alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných konfliktov súvisiacich s lojálnosťou voči 
nadácii, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie v nadácii. Platí to aj v tom prípade, keď nejde o osobný finančný prospech 
člena EK/SR z príslušného grantu (skutočný koflikt záujmov)

 ak člen EK/SR je verejnosťou asociovaný s predkladaným projektom/inštitúciou a môže vzniknúť dojem, že si podporuje 
svoje osobné záujmy (potenciálny konflikt záujmov) je na svedomí jednotlivých členov EK/SR, aby priznali svoju zaujatosť, 
zainteresovanosť, skutočný či potenciálny konflikt záujmov. Ak však napriek predchádzajúcim opatreniam (zostavenie 
komisie) dôjde ku konfliktu záujmov, postupuje sa nasledovne:
 v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti, t.j. skutočného konfliktu záujmov je člen vylúčený z diskusie o projekte 

a projekt s obsahovým odporúčaním musí byť odsúhlasený vyššou inštanciou
 v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti, t.j. potenciálneho konfliktu záujmov (napr. odborný garant projektu) 

vysvetlí svoj postoj komisii, ktorá rozhodne o jeho účasti na diskusii

d) ak člen EK/SR niektorý z týchto bodov poruší, môže byť uvoľnený z EK/SR na základe návrhu programovým 
manažérom/koordinátorom alebo iným členom EK/SR.

Transparentnosť a rovnosť podmienok

Princíp otvorenosti sa presadzuje aj v grantovom procese a to tak, aby medódy a pravidlá grantovania boli čo najobjektívnejšie, 
transparentné, v súlade s platnými normami, a aby potenciálni uchádzači o grant mali rovné podmienky so svojou žiadosťou o grant. 
Princípy grantovania sa nachádzajú v Rokovacom a spisovom poriadku, 2.časti „Udeľovanie grantov- grantový manažment“. 
Pracovníci dbajú o zachovanie týchto princípov.

Tento etický kódex sa aktualizuje v dvojročných intervaloch a schvaľuje ho SR.
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Správa nezávislého audítora
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