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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 tvoria autonómne národné 
organizácie aktívne 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 na 
Slovensku.  

 
VÍZIA 
„Otvorená spoločnosť je ideál, zaloţený na tom, ţe naše poznanie a myslenie je nedokonalé, a ţe dokonalá spoločnosť je pre nás 
nedosiahnuteľná. Musíme sa uspokojiť s druhou najlepšou moţnosťou: 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 ţivote.  

 
CIELE 

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

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

 Prispieť k transparentnosti a efektívnemu fungovaniu spoločnosti.  

 Posilňovať občiansku spoločnosť ako dôleţitého 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 preţil 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 povaţuje za najúspešnejší investičný fond v dejinách, keďţe 
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 Juţnej Afrike. V súčasnosti je predsedom Open Society Institute. V roku 1992 
zaloţil Stredoeurópsku univerzitu (Central European University), ktorej hlavným sídlom je Budapešť.  

Je autorom ôsmich kníh a mnoţstva 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, Ekonom ickej 
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 zaloţil 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 
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VZDELÁVANIE 

Aktivitami vzdelávacieho programu Nadácia otvorenej spoločnosti dlhodobo reflektuje postupy a medzery reformy výchovno-
vzdelávacieho systému na Slovensku. Reaguje na aktuálny slovenský spoločenský a politický kontext súvisiaci so zmenami 
vládnych politík a trendmi vo vzdelávaní v Európe. V spolupráci s kľúčovými aktérmi NOS – OSF podporuje hodnoty otvorenej 
spoločnosti, princípy demokracie a rešpektu k ľudským právam ako neoddeliteľnú súčasť vzdelávacej reformy a politiky v 
tolerantnom a spravodlivom prostredí.  

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne mladých ľudí, poznávanie iných kultúr či získavanie nových skúseností realizujeme vo vlastných 
operačných programoch, poskytovaním grantov a prostredníctvom štipendijných programov, ktoré majú v nadácii uţ od jej zaloţenia 
svoje stále miesto.  

Vzdelávací program 

Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci so zainteresovanými partnermi podporuje hodnoty otvorenej spoločnosti, princípy 
demokracie a dodrţiavanie ľudských práv ako súčasti politiky vzdelávania a prebiehajúcej reformy školstva. 

Vzdelávací program nadácie realizuje aktivity na podporu reformy vzdelávania so zámerom zvýšenia účasti obč ianskeho sektora na 
školskej reforme. Program dlodobo reaguje na potreby rovného prístupu k vzdelaniu prostredníctvom podpory aktivít zameraných na 
rozvoj interkultúrneho a tolerantného prostredia škôl a komunít, prostredníctvom budovania profesionálnych kapacít a zdieľania 
skúseností. Na dosiahnutie zámerov a cieľov vzdelávacieho programu NOS - OSF vyuţíva celú škálu aktivít – diskusie odborníkov 
k vybraným témam, odborné semináre, grantovú podporu, vydávanie publikácií, vzdelávacie aktivity. 

Cieľová skupina: MNO, široká a odborná verejnosť, inštitúcie štátnej a verejnej správy, samosprávy, školy. 

 
Publikácie 

 
Príprava publikácie „Prípadové štúdie ovplyvňovania vzdelávacej politiky zo strany MNO“ 
Zámerom nadácie spolu s partnermi bolo vytvoriť publikáciu, v ktorej by bol čo najdetailnejšie popísaný proces ovplyvňovania 
vzdelávacej politiky zo strany MNO a hlavné princípy aplikované MNO pri presadzovaní konkrétnych tém v oblasti vzdelávania. 
Výber tém svojim obsahom prináša nové poznatky a pohľady na danú problematiku, presadzovanie inovatívnych prístupov vo 
vzdelávaní a hodnôt otvorenej spoločnosti.  

Cieľom NOS - OSFje aj zdieľanim dobrých skúsenosti, zhromaţďovaním informácií a pozitívnych príkladov v oblasti vzdelávacej 
politiky, formálneho a neformálneho vzdelávania, v oblasti ľudských práv a rovnakých príleţitostí a nových alternatívnych 
vyučovacích metód posilniť rolu MNO vo vzdelávaní. 

Cieľovou skupinou pripravovanej publikácie sú MNO, pre ktoré publikácia môţe slúţiť ako inšpirácia a pomoc pri presadzovaní 
vlastných tém, či uţ na lokálnej úrovni (do škôl) alebo národnej úrovni (do formálneho vzdelávacieho systému); vzdelávacie 
inštitúcie, pre ktoré publikácia môţe byť podporou a námetom pre zlepšovanie kvality vzdelávacích programov a učitelia, učiteľky 
a školy, ktoré ju môţu vyuţiť na pomoc pri tvorbe vlastných školských vzdelávacích programoch.  

Operačné aktivity 

Stretnutie k prípadovým štúdiám ovplyvňovania vzdelávacej politiky zo strany MNO  
18. február 2009, Bratislava 
Cieľom stretnutia bola príprava procesov tvorby publikácie (ciele publikácie, cieľové skupiny publikácie, postupy pri tvorbe 
publikácie). 
 
Stretnutie k prípadovým štúdiám ovplyvňovania vzdelávacej politiky zo strany MNO 
23. marec 2009, Bratislava 
Pracovné stretnutie autorov, editorov a koordinátorov k príprave publikácie o vybraných vzdelávacích aktivitách v treťom sektore  
 
Semináre 

Segregácia rómskych ţiakov na školách I. 
23. február 2009, Bratislava 
Cieľom úvodného stretnutia expertov z oblasti vzdelávania bola analýza súčasného stavu segregácie na školách. 
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Segregácia rómskych ţiakov na školách II.  
25. marec 2009, Prešov 
Seminár k analýze súčasného stavu segregácie rómskych ţiakov na školách, s cieľom zmapovať potreby cieľových skupín 
v jednotlivých oblastiach vzdelávacej politiky. 
 
Segregácia rómskych ţiakov na školách III.  
21. máj 2009, Ţiar nad Hronom 
Seminár k analýze súčasného stavu, s cieľom prediskutovať stav segregácie / integrácie rómskych ţiakov na školách a sformulovať 
návrhy a odporúčania na riešenie situácie. 
 

Multikultúrna výchova  

Multikultúrna výchova  
3. apríl 2009, Bratislava 
Záverečný seminár dvojročného cyklu prednášok a diskusií z oblasti multikultúrnej výchovy. 
 
Inklúzia vo vzdelávaní – v rámci témy inklúzie sa uskutočnil cyklus seminárov, ktorých cieľom bola vzájomná výmena poznatkov 
a praktických skúseností pri formovaní a implementácii vzdelávacích stratégií zameraných na inklúziu znevýhodnených skupín. 
Cieľovou skupinou seminárov boli zástupcovia a zástupkyne mimovládnych organizácií, štátnej a verejnej správy, nezávislé expertky 
a experti a občianski aktivisti a aktiistky, ktorí sa s touto problematikou stretávajú a majú moţnosť nadobudnuté vedomosti 
implementovať v praxi. Semináre sa uskutočnili pod vedením prof. Arthura R. Ivattsa OBE, z Veľkej Británie. Kľúčovými témami boli 
legislatívna úprava pojmov rovnaké šance, rasová rovnosť a zákaz diskriminácie vo Veľkej Británii a na Slovensku. Diskutované boli 
definície a interpretácie (spolu s prípadovými štúdiami) nasledovných konceptov v oblasti vzdelávania: diskriminácia, rasovo 
motivovaný incident, harašment, inštitucionálny rasizmus, štruktúry a mechanizmy napĺňania konceptu rovnakých šancí na miestnej 
a národnej úrovni – slabé a silné stránky. Partner: Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. 
 
Multikultúrne vzdelávanie a sociálna inklúzia – skúsenosti z Veľkej Británie 
17. júl 2009, Bratislava 
1. seminár :“Spoločné témy – reakcia Veľkej Británie”. Témami seminára boli: všeobecné pozadie problému imigrácie, právne 
mechanizmy Veľkej Británie, diverzita a jej dopad na britskú spoločnosť. 
 
Multikultúrne vzdelávanie a sociálna inklúzia – skúsenosti z Veľkej Británie 
17. september 2009, Bratislava 
2. seminár: Inklúzia Rómov vo vzdelávaní “Prečo a ako merať rovnosť šancí?”. Témy seminára: vývoj situácie vo Veľkej Británii za 
posledných 60 rokov – diverzita a jej vplyv na britskú spoločnosť, rovnosť šancí . Cieľom seminára bolo oboznámenie sa s 
mechanizmami hodnotenia implementácie stratégií rovnakých šancí, vrátane odôvodnenia a metodológie zberu etnických dát, ich 
pouţívanie a zneuţívanie, nástroje na identifikáciu prípadov nedodrţiavania stratégií, školská inšpekcia, monitoring a hodnotenie, 
spory a arbitráţe. 
 
Multikultúrne vzdelávanie a sociálna inklúzia – skúsenosti z Veľkej Británie 
11. november 2009, Bratislava 
3. seminár: „Inklúzia Rómov vo vzdelávaní - prečo a ako ju dosiahnuť a ako ju merať?”. Čo znamená? Aké sú náklady? Aké 
stratégie poznáme a ako ich čo najlepšie riadiť? Čo k tomu potrebujeme? 
 
Diskusie 

Rovnosť šancí vo vzdelávaní 
10. november 2009, Bratislava 
Diskusia poskytla priestor na otázky súvisiace so vzdelávacou praxou, porovnávaním modelov vzdelávania a prístupov ku 
vzdelávaniu minoritných skupín vo Veľkej Británii a na Slovensku. Partner: Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a 
Severného Írska. Hosťami diskusie boli: Miroslav Beblavý - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Arthur R. Ivatts, OBE - 
konzultant pre vzdelávanie, Veľká Británia, Michael Roberts - britský veľvyslanec na Slovensku. 
 
Školstvo pred a po roku 1989  
15. december 2009, Bratislava 
Diskusia s osobnosťami slovenskej pedagogiky ( Alica Petrasová -Prešovská Univerzita, Prešov, Štefan Porubský - UMB, Banská 
Bystrica, Erich Mistrík - Univerzita Komenského, Bratislava) k otázkam rozvoja vzdelávania a vzdelávacieho systému na Slovensku 
po roku 1989. 
 
Zoznam grantov v prílohe 
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Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov stredných a vysokých škôl 

Štipendijné programy pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl 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 talentovaných rómskych ţiakov stredných a vysokých škôl. Tieto prostriedky sú určené nadaným rómskym 
študentom stredných škôl, jednotlivcom a študentom VŠ, na uľahčenie štúdia.  

Zoznam udelených štipendií v prílohe. 

Stredoškolské štipendiá 

Vzdelávací program, ktorý sa realizuje od roku 1993 s cieľom umoţniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, 
pomôcť zblíţeniu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať ţivotný 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 2009/10:  
ASSIST, USA, 1-ročný študijný pobyt 4 štipendiá 
HMC, Veľká Británia, 1-ročný študijný pobyt  7 štipendií 
 

Zoznam udelených štipendií v prílohe. 

Súťaţ v písaní anglických esejí – 15. ročník  

Operačný vzdelávací program, ktorý Nadácia realizuje kaţdý 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. Súťaţ je určená študentom gymnázií, ktorí súťaţia v troch kategóriách (mladší: 1., 
2. ročník, starší: 3., 4. ročník, anglofóni: študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí v iac ako 4 
mesiace). V roku 2009 súťaţ spoločne organizovali NOS – OSF a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, v 
spolupráci s Národnou bankou Slovenska.  

 
Témy esejí: 
1. WHAT DO YOU THINK ABOUT THE INTRODUCTION OF THE EURO IN SLOVAKIA? 
Čo si myslíte o zavedení eura na Slovensku?  
 
2. ALCOHOL CONSUMPTION AND CIGARETTE SMOKING ARE TWO LEGAL DRUGS IN OUR SOCIETY. DO YOU AGREE? 
Alkohol a cigarety sú dve legálne drogy v našej spoločnosti. Súhlasíte? 
 
3. "PEOPLE ARE EITHER BORN CREATIVE OR THEY ARE NOT." DO YOU AGREE AND GIVE SOME EXAMPLES TO 
SUPPORT YOUR ANSWER? 
“Ľudia sa buď narodia alebo nenarodia tvoriví. Súhlasíte a uveďte niekoľko príkladov na podporu vášho názoru?  
 
Zoznam výhercov v prílohe 
 
 
Programoví partneri: 
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike 
Národnoá banka Slovenska 
 
Sponzorskí partneri: 
British Council na Slovensku 
Cambridge University Press 
CKM SYTS  
Nadace Forum 2000 
Národná banka Slovenska 
Oxford University Press 
Public Affairs Section of the U.S. Embassy 
Slovak Spectator 
Slovak Ventures, s.r.o. – Pearson Longman 
Stiefel-Eurocart, s.r.o. 
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Vydavateľstvo Foreign Language Publications - časopis Friendship 
Arlene Barilec - bývalá dobrovoľníčka Peace Corps na Slovensku 
 
 
5. kniha víťazných esejí  

V septembri vydala NOS-OSF s podporou Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Veľvyslanectva USA v Bratislave 
5. knihu víťazných esejí „5th Book of Winning Essays„, ktorá obsahuje spolu 36 esejí z 13. – 15. ročníka súťaţe English Essay 
Competition. 

Piatu knihu víťazných esejí pokrstila známa moderátorka Adela Banášová 7. októbra 2009 v Open Gallery Nadácie otvorenej 
spoločnosti v Bratislave. 

Knihu „5th 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 stáţe slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC) 

Operačný vzdelávací program, ktorý NOS - OSF realizuje od roku 1997 s cieľom umoţniť mladým učiteľom zo Slovenska počas 
jednoročnej stáţe (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: 3 
Počet účastníkov: 1 
 
Zoznam účastníkov v prílohe 
 
Partneri: 
Headmasters‟ and Headmistresses‟ Conference – HMC, Veľká Británia 
súkromné stredné školy vo Veľkej Británii 
 

Roma Memorial University Scholarship Program  

Operačný vzdelávací program, ktorý NOS - OSF realizuje v spolupráci s Roma Education Fund v Budapešti od roku 2007. Cieľom 
programu je poskytnúť prospechové štipendium mladým rómskym študentom denného štúdia vysokých škôl na Slovensku a 
podporiť tak ich kvalitnú formu vzdelávania.  
Počet uchádzačov: 38 
Počet štipendistov: 35 
 
Zoznam udelených štipendií v prílohe. 
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VEREJNÉ ZDRAVIE 

V oblasti verejného zdravia je cieľom Nadácie ovplyvniť zdravotnú politiku smerom k sociálnemu začleňovaniu, uplatňovaniu 
ľudských práv, a spravodlivosti s vyuţitím vedeckých údajov. V roku 2009 sa nadácia zamerala predovšetkým na prekonávanie 
marginalizácie Rómov a uţívateľov drog a na podporu aktérov občianskej spoločnosti, ktorí sa daným témam venujú. Ťaţisko 
programu je v operačných aktivitách nadácie. 

Program zniţovania škôd spojených s uţívaním drog - Harm Reduction Program 

V súlade so stratégiou programu Verejné zdravie realizované operačné aktivity a projekty s nimi spojené zameriavajú svoju 
pozornosť na advokáciu prístupu harm reduction v slovenských podmienkach. Činnosť programu je rozvrhnutá tak, aby jednotlivé 
aktivity tvorili komplexný balík a reagovali na rôzne stupne daného problému. 

Cieľom advokačných snáh v rámci programu je v dlhodobom horizonte zabezpečiť systematickú finančnú podporu programov a 
organizácií realizujúcich projekty výmeny ihiel a striekačiek (VIS), programov pre uţívateľov drog, zaradenie tohoto prístupu do 
systému poskytovaných sluţieb, substitučných ako aj podporu nových prístupov v danej oblasti.  

 
Analýzy  

Realizácia výskumného projektu Projekt evalvácie vybratých trestných paragrafov (PEDA), prevalencia HEP B/C, zneuţívanie 
prchavých látok – inhalovanie, dostupných národných dokumentov (správy národného monitorovacieho centra, štatistické údaje atď. 
 
Monitorovanie, analýza a evalvácia finančných prostriedkov vynaloţených na podporu riešenia problémov spojených s uţívaním 
drog, primárne na presadzovanie prístupu harm reduction z rozpočtu Ministerstva zdravia SR.  
 
Spustenie projektu Plan B s cieľom poskytovať právne, sociálne a zdravotné sluţby uţívateľom drog, vyuţívajúc pritom prístup Case 
management, s nadstavbovou aktivitou zbieru dát a prípadov popisujúcich nedodrţiavanie ľudských a pacietskych práv, 
obmedzovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti. 
 

Zdravie Rómov 

Advokácia v prospech zlepšovania zdravia rómskych komunít (pracovné stretnutia so zástupcami relevantných inštitúcií a 
organizácií na úrovni štátnej správy a samosprávy, a „tlak“ na zodpovedných pracovníkov za účelom riešenia dlhodobo neriešených 
problémov – napr. presadzovanie zaradenia terénnych zdravotných pracovníkov do štátom podporovaných pracovných miest, a 
pod.) 
 
V programe pracovali 13 terénni zdravotní pracovníci v 15 vybraných rómskych komunitách (Brezno, Hnúšťa, Telgárt, 
Vaľkovňa,Spišský Štiavnik,Kriškovská Liesková, Sačurov, Čičava, Kecerovce, Bystré, Čemerné, Svidník, Svinia). Terénni zdravotní 
pracovníci pokračovali v popularizácii zdravotnej osvety, zvyšovania rozsahu hygienických návykov a zlepšovaní zdravotného stavu 
Rómov. 
 
Aktivity terénnych zdravotných pracovníkov v 3 komunitách podporila firma PFIZER , Slovensko.  
 
V roku 2009 bol program Zdravie Rómov zameraný na rómske deti a mladých ľudí z vybraných komunít. V rámci programu boli 
mladí ľudia na pravidelných stretnutiach vedení k zdravému ţivotu, k zodpovednosti za svoje zdravie, k zlepšeniu komunikácie v 
rodinách, na verejnosti, v nemocniciach a pod. V kaţdej peer skupine bolo zaradených 8 – 18 detí a mladých ľudí. Ich počet 
evidentne vzrástol v septembri, po letnom tábore pre 100 členov peer skupín, ktorý sme usporiadali na Zemplínskej Šírave.  
 
Zoznam udelených grantov v prílohe 
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Vzdelávacie podujatia: 

Prvé pracovné stretnutie spojené s ďalším vzdelávaním terénnych zdravotných pracovníkov 
12. – 13. február. 2009, Poprad 
Počet osôb: 17 
Zoznámenie sa s logistikou peer programu Zdravie Rómov, zásady komunikácie členov peer skupín, nové rituály, komunikácia a 
diskusie o problémoch spojených so zdravím rómskych komunít, ako zlepšiť komunikáciu s dospelými a pod. 
 
Druhé pracovné stretnutie spojené s ďalším vzdelávaním terénnych zdravotných pracovníkov  
18. – 19. apríl. 2009 v Spišskej Kapitule 
Počet osôb: 18 
Metodika vedenia peer skupín, hlavné zručnosti vedúcich peer skupín vo vedení diskusie medzi členmi peer skupín. 
 
Tretie pracovné stretnutie spojené s ďalším vzdelávaním terénnych zdravotných pracovníkov  
5. – 6. jún 2009 v Levoči 
Počet osôb: 18 
Tématické bloky:1. Práca s odsúdenými Rómami po výkone trestu odňatia slobody v oblasti zlepšovania hygieny a zdravia 
 PHDr. Igor Lukáč, psychológ z Ústavu na výkon trestu  
Šaca 
 
Ako učiť rómske deti dentálnej hygiene. 
Zástupcovia fy Curaprox 
 
Štvrté pracovné stretnutie spojené s ďalším vzdelávaním terénnych zdravotných pracovníkov 
11. december. 2009 v Prešove 
Počet osôb: 17 
Prezentácia získaných skúseností z implementácie peer programu v r. 2009 – dobré skúsenosti, výstupy, výzvy. 
 
Letný tábor pre členov peer skupín programu Zdravie Rómov 
22.-23.júl.2009, Zemplínska Šírava 
Počet účastníkov: 102 z 12 rómskych komunít  
V programe boli vzájomné stretnutia tématicky zamerané na zdravotnú osvetu, zlepšenie komunikácie a zdravie.  
 
Podujatia s partnermi: 
Manaţment programovej výzvy Zdravie Rómskych ţien 
Partner: OSI Budapest 
 
Vzdelávací program Zdravie Rómov v mestách 
Partner:Asociácia komunitných centier 
Program:Tri dvojdňové vzdelávacie podujatia pre terénnych sociálnych pracovníkov z rómskych komunít v mestách. 
 
„Monitoring zdravotného stavu Rómov v regióne Banská Bystrica“ 
Partneri:Asociácia komunitných centier 
Fy Schering-Plaugh Praha 
Program: implementácia monitoringu, zameraného na hepatitídu C. 
 
„Zneuţívanie inhalantov v rómskych komunitách“ (2009-2010) 
Prieskum zneuţívania v rómskych komunitách v Prešovskom a Košickom regióne) 
Partner: Spoločnosť komunitných centier 
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DOBRE SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤ 

Cieľom aktivít v tejto oblasti je prispieť k optimálnemu fungovaniu inštitúcií, k vytváraniu podmienok na tvorbu politík zohľadňujúcich 
uplatňovanie ľudských práv marginalizovaných skupín, prekonávanie diskriminácie a vytváranie príleţitostí na participáciu občanov 
na spravovaní vecí verejných.  

Právny program 

Cieľom právneho programu NOS-OSF je posilňovanie princípov právneho štátu z pohľadu dodrţiavania a ochrany ľudských práv. V 
roku 2009 boli aktivity právneho programu zamerané hlavne na boj proti prejavom intolerancie, podporu slobodného prístupu k 
informáciám a posilňovanie fungovania súdnictva.  
Podprogramy Právneho programu NOS-OSF: 
A. Ochrana ľudských práv 
B. Podpora transparentnosti 
C. Posilnenie súdnictva 
 
Operačné aktivity: 

Monitoring pripravovanej legislatívy  
Od roku 2007 NOS-OSF monitoruje pripravovanú legislatívu a zverejňuje  na stránke www.osf.sk. Cieľom projektu je vytvoriť systém 
sledovania legislatívy, ktorá sa nachádza v štádiu plánovania, prípravy paragrafového znenia a prijímania, tak aby organizácie, 
predovšetkým organizácie tretieho sektora, boli schopné vstúpiť do týchto procesov. 
 

A. OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV 

V roku 2009 sa podprogram ochrany ľudských práv venoval hlavne operačným aktivitám a grantovej podpore MNO zameraným na 
boj proti extrémizmu.  

Od roku 2008 NOS-OSF koordinuje platformu MVO a expertov venujúcich sa téme intolerancie. Cieľom tejto aktivity je koordinácia 
internej komunikácie hlavných aktérov, príprava a koordinácia spoločných projektov a stanovísk voči vládnym politikám. V roku 2009 
Platforma pripravila 12 pozmeňovacích návrhov k novele Trestného zákona, z ktorých boli 3 prijaté.  

Dvaja zástupcovia NOS-OSF boli v roku 2009 členmi Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu 
rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so 
zločinnosťou.  

Nemaj trému z extrému – informáciami proti extrémizmu 

Séria školení pre učiteľov stredných škôl zameraná na odhaľovanie a zniţovanie prejavov extrémizmu u mládeţe. Školenia sú 
postavené na multimediálnej publikácií, ktorú vydala NOS-OSF v roku 2008. 

Partneri: Policajný zbor, Metodicko-pedagogické centrum (MPC), OZ Ľudia proti rasizmu a OZ CEEV Ţivica. 

 
Realizované školenia 

6.-7. augusta 2009, Trenčianske Teplice 
Počet účastníkov: 25 
 
5.-.6.novembra 2009, Dedinky 
Počet účastníkov: 22 
 
18.-19. Novembra 2009, Snina 
Počet účastníkov: 22 
 
Správa o plnení bezpečnostnej politiky v oblasti extrémizmu za rok 2008 
NOS-OSF podporila Inštitút pre občianske vzdelávanie pri tvorbe uţ druhej tieňovej správy o plnení bezpečnostnej politiky v oblasti 
extrémizmu. Prvá Správa sa venovala stavu pred rokom 2007 a v roku 2007. Správa za rok 2008 kontinuálne nadväzuje a poskytuje 
dynamický obraz zmien v bezpečnostnej politiky. Správu moţno nájsť na web stránke:  
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http://www.osf.sk/Documents/viktoria/SPRAVA_ICE_2008.pdf   
 
Dosť bolo ticha 
NOS-OSF sa spolupodieľala na kultúrnej aktivite, ktorá bola reakciou na pochody, oslavy a propagáciu fašistického Slovenského 
štátu. Zámerom bolo vytvoriť protipól k oslavám vzývajúcim reţim, ktorý bral občanom základné ľudské práva a aj ţivoty. Akcia sa 
uskutočnila 14.3. 2009 vo viacerých mestách Slovenska. Partneri: Ľudia proti rasizmu, Ţidovská náboţenská obec. 
 
Čítajte viac: http://danilov.blog.sme.sk/c/186281/PROGRAM-AKCIE-DOST-BOLO-TICHA-14-marec-2009.html#ixzz0eYWH5BJW  
Čítajte viac: http://danilov.blog.sme.sk/c/186281/PROGRAM-AKCIE-DOST-BOLO-TICHA-14-marec-2009.html#ixzz0eYVgU2y4   
 

B. PODPORRA TRANSPARENTNOSTI - PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM 

Cieľom podprogramu podpory transparentnosti je zvyšovanie transparentnosti fungovania verejných orgánov prostredníctvom 
podpory aktivít zameraných na posilňovanie slobodného prístupu k informáciám.  

Súťaţ INFOčin 

V roku 2009 NOS-OSF zorganizovala siedmy ročník súťaţe INFOčin roka. Cieľom súťaţe je monitorovanie uplatňovania zákona 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám prostredníctvom zberu a hodnotenia prípadov pozitívneho a negatívneho 
uplatňovania, resp. nerešpektovania tohto zákona. 

Hodnotiacu komisiu siedmeho ročníka tvorili: Ľubomír Andrássy, tlačový tajomník, Bratislava – Petrţalka, víťaz pozitívnej ceny 
INFOčin 2008; Ema Beblavá, Transparency International Slovensko; Tomáš Kamenec, advokát; Oldřich Kuţílek, predkladateľ 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám v ČR; Nataša Petrová, Spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska – LOToS. 

Cenu za Priateľský čin roka získalo Mesto Ţilina. 

Cenu za nepriateľský čin získali: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou za 
utajovanie zmluvy o diaľničnom mýte, Krajský súd v Bratislave za rozsudok, ktorým zamietol ţalobu proti Úradu vlády SR (nominácia 
súvisela s kauzou odmietnutia sprístupnenia zvukového záznamu z prvého rokovania vlády Róberta Fica) a Ministerstvu ţivotného 
prostredia SR za utajenie informácií v kontroverznej zmluve o predaji emisií firme Interblue Group 

Viac informácií vrátane popisu konkrétnych nominácií nájdete na www.infocin.sk.  

C. POSILNENIE SÚDNICTVA 

Cieľom tohto podprogramu je posilňovanie fungovania súdnictva na Slovensku prostredníctvom vytvárania priestoru na otvorenú 
diskusiu, podpory vzdelávania zamestnancov súdov, predovšetkým v oblasti ochrany ľudských práv, podpora vyuţívania 
alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov ako aj podpora činností mimovládnych organizácií spojených s ochranou ľudských práv. 

Konferencia: Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská: Presvedčivosť a transparentnosť rozhodovania súdov 

26. – 27. November 2009 

Partner: Via Iuris 

Konferencia určená sudcom a predstaviteľom zainteresovanej verejnosti za venovala predovšetkým právu verejnosti na prístup k 
súdnym rozhodnutiam, moţnosti kritiky a kritizovateľnosti súdnych rozhodnutí a kritériám na zabezpečenie ich presvedčivosti, 
zrozumiteľnosti, racionality a transparentnosti. 

Zoznam grantov v prílohe 

Rovnosť príleţitosti – podpora participácie Rómov 

Grantový program Res publica 2009 – podpora advokačných aktivít 

Grantový program Res publica bol zameraný aj v minulom roku na podporu mimovládnych organizácií, ktorých hlavným cieľom je 
zvyšovať občiansku angaţovanosť. Program financoval aktivity zamerané na posilnenie mechanizmov inklúzie, zodpovednosti a 
participácie, ako aj na vytváranie partnerstiev s verejným a súkromným sektorom a ostanými mimovládnymi organizáciami s cieľom 
podporovať miestne vlastíctvo, prinášať inovatívne riešenia a posilniť aktívnu účasť chudobnej a marginalizovanej populácie. 
Cieľom podporených aktivít v roku 2009 malo byť predovšetkým zlepšenie rozsahu a vplyvu diskriminácie a nerovnosti, 
monitorovanie uplatňovania právnych predpisov, zvyšovanie povedomia o kľúčových úlohách a politických otázkach súvisiacich s 
nediskrimináciou a rovnosťou. 
 
Počet udelených grantov: 7 
 

http://www.osf.sk/Documents/viktoria/SPRAVA_ICE_2008.pdf
http://danilov.blog.sme.sk/c/186281/PROGRAM-AKCIE-DOST-BOLO-TICHA-14-marec-2009.html#ixzz0eYWH5BJW
http://danilov.blog.sme.sk/c/186281/PROGRAM-AKCIE-DOST-BOLO-TICHA-14-marec-2009.html#ixzz0eYVgU2y4
http://www.infocin.sk/
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Grantový program – Rovnosť šanci 2009 

Program bol určený mimovládnym organizáciám, ktoré obhajujú a presadzujú záujmy rómskej národnostnej menšiny a ktoré vyvíjajú 
aktivity na posilnenie vplyvu marginalizovaných skupín smerujúceho k zvyšovaniu rovnosti a väčšej inklúzii. 
Program rovnosť šancí 2009 podporoval aktivity, ktorých prvoradým cieľom bol posilnenie aktívnej participácie rómskych ţien vo 
verejnom ţivote a ich stimulovanie k občianskej angaţovanosti. Program podporoval aj aktivity zamerané na motiváciu a podporu 
líderiek rómskych MNO, v prípade potreby posilnenia ľudských zdrojov a kapacít organizácií. 
 
Počet udelených grantov: 6 
 

Medzinárodná iniciatíva Dekáda inklúzie Rómov (2005 – 2015)  

Dekáda inklúzie Rómov (2005 – 2015) je iniciatíva podporovaná Inštitútom otvorenej spoločnosti ( Open Society Institute) a 
Svetovou bankou. Je to prvé medzinárodné úsilie tohto druhu v boji proti diskriminácií a snahou zabezpečiť Rómom rovnosť prístupu 
k vzdelávaniu, bývaniu, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. NOS – OSF aj v roku 2009 podporovala aliancie rómskych MNO 
na Slovensku pri monitorovaní realizácie Národných akčných plánov Dekády, vyuţila doterajšie skúsenosti NOS – OSF a Inštitútu 
otvorenej spoločnosti (OSI) poskytovaným expertízy a poradenstva predstaviteľom vlády a jednotlivých rezortov v oblasti tvorby 
verejnej politiky. 
 
Medzinárodne stretnutie Decade Watch tímu na Slovensku  

Aktivitu zabezpečila, za finančnej podpory NOS – OSF a OSI, občianske zdruţenie In Minorita. Podujatie, na ktorom sa zúčastnili 
členovia monitorovacej skupiny DecadeWatch z rôznych krajín, sa konalo v Bratislave pred septembrovom stretnutí medzinárodného 
riadiaceho výboru v rámci slovenského predsedníctva Dekády začlenenia rómskej populácie (2005 – 2015). 
Cieľom stretnutia bolo vytvorenie priestoru pre stretnutie členov DecadeWatch tímu s posilnenou účasťou slovenských účastníkov a 
prediskutovanie nasledovných krokov a procesov monitorovania implementácie vládnych stratégií a politík určené na integráciu 
Rómov. 
 
Podpora výskumu „Dáta o ľudských právach rómskych ţien“ 

Výskum bol podporený NOS – OSF a OSI Budapest. Cieľom výskumu bolo prispieť k zmapovaniu ţivotnej situácie rómskych ţien a 
k poznaniu ţivotných bariér z pohľadu ţenských ľudských práv a prispieť k podpore a formovaniu rodovo citlivých vzdelávacích 
aktivít v oblasti ľudských práv ţien v rómskych komunitách. 
Ďalším dôleţitým prínosom tohto výskumu bolo aj vytvorenie argumentačného materiálu potrebného pre implementáciu zistení do 
národných a regionálnych politík tykajúcich sa rómskeho spoločenstva ako napr., Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej 
národnostnej menšiny v SR, Solidarita – Integrita – Inklúzia ( 2008 – 2013), Dekáda inklúzie Rómov a pod.  
 
Tréning zameraný na tvorbu politík a advokačných zručností pre Rómov 

Táto aktivita bola zabezpečená NOS – OSF a bola financovaná dvomi programami OSI Budapest - Roma Initiative Office a Local 
Governance Initiative. Potreba zvýšiť vplyv rómskych MNO, sietí a expertov v oblasti tvorby politík boli dôvodom prečo OSI Budapest 
ponúkalo tento tréning aj na Slovensku. Cieľom bolo rozvinúť politicky orientovanú komunikáciu a advokačné zručností 
predstaviteľov rómskych MNO.  
 
Január 2009, Bratislava – 11 účastníkov  
Apríl 2009, Bratislava – 9 účastníkov 
 
Ekonomická štúdia „ Straty z vylúčenia Rómov“ 

NOS – OSF v kontexte svojej misie hľadá nové prístupy, ktoré by mohli pomôcť pozitívnej zmene, vyvoláva diskusiu, podporuje 
ďalších aktérov, ktorí majú záujem riešiť problémy v spoločnosti. 
Štúdia „Straty z vylúčenia Rómov“ je vo svojom prístupe k téme prvolezcom, spracováva ju z ekonomického pohľadu. 
Cieľom štúdie bolo pokúsiť sa o iný pohľad, poukázať na straty, ktoré môţu vzniknúť, ak zostanú Rómovia vylúčení. 
 
Autori publikácie – Anton Marcinčin a Ľubica Marcinčinová sa podujali spracovať túto komplikovanú tému a ponúknuť údaje a 
materiál na ďalšiu diskusiu odborníkov, inšpirovať na vznik nových štúdií a materiálov, ktoré by viedli k rozpracovaniu verejných 
politík a vyuţitiu financií na riešenie problémov. Ambíciou publikácie je poskytnúť základ pre odborný diškurz a nové odporúčania a 
prístupy. 
Štúdia bola vydaná na CD a je k dispozícii v slovenskej i anglickej verzii na www.osf.sk  
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Advokácia práva na bývanie znevýhodnených skupín 

Trvanie projektu: apríl 2009 – október 2010 
Partner: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave 
Zapojené lokality: Košice, Michalovce (obce Iňačovce a Vrbnica), Hnúšťa 
 
Hlavným cieľom projektu je identifikovanie medzier v kapacitách/inštitúciách, ktoré riešia problém bývania v danej lokalite a cez 
jednotlivé stretnutia a semináre sa vytvoril priestor pre výmenu skúseností. 
NOS - OSF iniciovala rozšírenie evalvácie programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach, ktorý má za cieľ 
identifikovať dobrú prax v oblasti miestnych politík bývania marginalizovaných rómskych komunít ako nástroja zlepšovania ţivotných 
podmienok. Ukončenie evalvácie je náplanované na jún 2010. 
 
Realizované stretnutia, aktivity: 
 
Apríl 2009, Bratislava - Seminár všetkých zástupcov MNO v projekte, 
Máj 2009 – Február 2010 – pracovné stretnutia k evalvácií programu obecných nájomných bytov, 
August 2009 – monitoring v jednotlivých lokalitách: Michalovce, Košice, Hnúšťa, 
Október 2009 – Brussels - FRA okrúhly stôl na tému rómske bývanie 
November 2009, Hnúšťa – okrúhly stôl, 
November 2009, Košice – seminár výmeny skúsenosti, 
November 2009, Michalovce – okrúhly stôl 
Február 2010, Prešov – pracovné stretnutie zástupcov MNO v projekte 
Február 2010, Michalovce – okrúhly stôl 
 

Program verejnej správy 

V roku 2009 Program verejnej správy NOS-OSF podporil a realizoval predovšetkým projekty zamerané na skvalitnenie fungovania 
verejnej správy, zvyšovanie transparentnosti a občianskej kontroly s dôrazom na podporu vzdelávania verejnosti o programovom 
rozpočtovaní. Program verejnej správy je operačný, vzdelávací a grantový. NOS-OSF ho realizuje od roku 2000. 
 
Operačné aktivity: 

Programové rozpočtovanie 
NOS-OSF v spolupráci s Nadáciou F.A. Hayeka realizovala niekoľko aktivít zameraných na podporu vzdelávania verejnosti, 
prostredníctvom vzdelávania predstaviteľov médií a MNO, v oblasti vyuţívania nového nástroja, ktorý prispieva k zjednodušeniu 
kontroly verejných rozpočtov - programového rozpočtu. 

Publikácia: Praktický návod na vyuţívanie programového rozpočtovania v praxi 

Publikácia bola distribuovaná MVO, médiám ako aj aktivistom pôsobiacim v oblasti verejnej kontroly moci. Publikácia sa nachádza 
na web stránke: 

http://www.osf.sk/Documents/programove_rozpoctovanie/Programove-rozpoctovanie-v-praxi.pdf.   

Vyhlásenie súťaţe esejí: Programový rozpočet – inovatívny nástroj riadenia samosprávy 

Súťaţ bola vyhlásená 28.9.2009 pre študentov vysokých škôl (vyhlásenie výsledkov: február 2010). 

Vyhlásené tézy súťaţe:  

 Ako je moţné vyuţiť programový rozpočet pri riadení rozpočtových zdrojov samosprávy a prečo sa dá programové 
rozpočtovanie povaţovať za inovatívny nástroj?  

 Aké sú najlepšie zahraničné príklady vyuţívania programového rozpočtovania (resp. jeho filozofie) na úrovni samosprávy? 

 Porovnanie vynakladania rozpočtových zdrojov vybraných samospráv vo vzťahu k plánovaným cieľom a zámerom na 
základe monitorovacej správy k programovému rozpočtu.  

 Akým spôsobom je moţné vyuţívať programové rozpočtovanie v praxi samosprávy – analýza a vízia. 

 Benchmarking samospráv – identifikácia spoločných ukazovateľov výkonnosti na základe programového rozpočtu 

 Význam benchmarkingu pri uplatňovaní systému programového rozpočtovania.  

 Aké sú prvé skúsenosti (pozitívne čí negatívne) s praktickou implementáciou programového rozpočtovania v praxi miestnej 
a regionálnej územnej samosprávy v podmienkach SR (napr. aj pri zohľadnení diferenciácie obci podľa veľkostných 
kategórii)? 

 

http://www.osf.sk/Documents/programove_rozpoctovanie/Programove-rozpoctovanie-v-praxi.pdf
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Seminár: Verejná kontrola VÚC 
24. – 26. apríl 2009 
Partner: Transparency International Slovensko  
Seminár bol určený pre regionálnych novinárov aktivistov a všetkých, ktorých zaujíma druhý stupeň samosprávy v SR. Zaoberal sa 
jednotlivými oblasťami fungovania VÚC (programové rozpočtovanie, regionálne zdravotníctvo, politika verejno-súkromných 
partnerstiev), súčasťou seminára bola diskusia s poslancom Trnavského samosprávneho kraja B. Chmelíkom a protikorupčným 
konzultantom Fredom Fisherom a výmena skúseností účastníkov seminára s verejnou kontrolou moci na úrovni regionálnej 
samosprávy. 

Udelené granty v prílohe: 

Blokový grant - Program na podporu ochrany ľudských práv 

Blokový grant (BG): Program na podporu ochrany ľudských práv je určený pre mimovládne organizácie. 

Nadácia otvorenej spoločnosti je jedným zo sprostredkovateľov podpory, a to v oblasti ochrany ľudských práv. Blokovy grant je 
súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného 
mechanizmu, ktoreho donormi sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko . Je spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Celkovým cieľom Blokového grantu na podporu ochrany ľudských práv je prostredníctvom inovačných a pilotných projektov vytvárať 
účinne nástroje na odstraňovanie spoločenských stereotypov a predsudkov, posilnenie súdnictva a aktivít v oblasti presadzovania 
ľudských práv, rešpektu voči iným kultúram a nediskriminácie; dodrţiavanie a rešpektovanie princípov právneho štátu, demokracie, 
ľudských práv a slobôd. 

V novembri 2007 podpísala NOS-OSF zmluvu s Úradom vlády SR o nenávratnom finančnom príspevku z Finančného mechanizmu 
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, na základe ktorej prerozdelí celkom 
1 588 236,- EUR 

V Programe na podporu ochrany ľudských práv udelila nadácia nenávratný finančný príspevok (NFP) mimovládnym organizáciám v 
nasledujúcich štyroch prioritách: 

Priorita: podpora ochrany ľudských práv 

Špecificky cieľ priority - zvýšenie predpokladov na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd v spoločnosti a posilnenie 
kapacity mimovládnych organizácii pôsobiacich v tejto oblasti. 

Priorita : podpora práva na rovnaké zaobchádzanie 

Špecificky cieľ priority - podpora pravá na rovnosť a nediskrimináciu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní pravá na rovnaké 
zaobchádzanie. 

Priorita: posilnenie súdnictva 

Špecificky cieľ priority - posilnenie princípov právneho štátu, posilnenie vnútornej kapacity a dôveryhodnosti súdnictva a zvýšenie 
právneho povedomia občanov. 

Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia 

Špecificky cieľ priority - zlepšenie kvality vzťahov v multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na obhajobu a presadzovanie záujmov 
znevýhodnených skupín. 

Zoznam udelených grantov v prílohe.  

Projekty zamerané na zníţenie negatívnych dopadov finančnej krízy Fondu na pomoc v núdzi 

Na výpomoc občanom Slovenskej republiky zriadil pán Gerorge Soros, zakladateľ siete nadácií, špeciálny nástroj – Fond na pomoc 
v núdzi (Emergency Fund), ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti. Zámerom fondu je prispieť k zmierneniu negatívnych 
dopadov svetovej hospodárskej krízy.  

Na Slovensku patria k prioritným projekty na riešenie problémov znevýhodnených skupín vrátane strednej triedy v regiónoch najviac 
postihnutých krízou; na pomoc tým mimovládnym organizáciám, ktorých existencia je nevyhnutná pre zachovanie potenciálu 
otvorenej spoločnosti a zachovanie kontinuity pôsobenia nezávislých kultúrnych subjektov. Vítané sú všetky kreatívne nápady a 
podnety, ktoré pomôţu rozšíriť záber projektov na Slovensku.  

Zoznam udelených grantov v prílohe. 
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Prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu 

V roku 2009 z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2008 sme získali 2 020,73 EUR. Prostriedky budú 
tradične pouţité na doplnenie grantových programov nadácie. 
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PODPORA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

Aspekt medzinárodnej spolupráce prepája všetky programové oblasti Nadácie otvorenej spoločnosti. Program East East– 
partnerstvo bez hraníc slúţi Nadácii na sprostredkovanie medzinárodných skúseností pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti. 
V roku 2009 sa operačné aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce sústredili na podporu rozvoja filantropie a odovzdávanie 
skúseností z transformačných procesov. 

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, ţe v 
strednej a východnej Európe je toho mnoho, čo si ľudia môţu navzájom ponúknuť a je mnoho spôsobov ako si môţu 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. 
 
Zoznam grantov a cestovných grantov v prílohe. 
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SPOLOČNOSŤ A INFORMÁCIE 

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

Novinárska cena 2008  

Novinárska cena predstavuje fórum kvalitnej ţurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií ale i širšiu odbornú a laickú 
verejnosť. Je určená pre novinárov zo všetkých typov médií - printových, elektronických, celoslovenských i regionálnych ako aj pre 
internetovú ţurnalistiku. Cieľom súťaţe je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch 
slovenskej ţurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena ambíciu napomôcť k zvyšovaniu jej profesionality a kvality. 5. 
ročník súťaţe vyhlásila NOS – OSF v spolupráci s partnermi: MEMO 98, PRime time, Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače 
Slovenska.  

Do súťaţe sa prihlásilo 501 novinárov s 911 príspevkami. V kaţdej kategórii boli vyhlásené nominácie. Z nich porota vybrala jedného 
víťaza, ktorý získal cenu v hodnote 830 eur. Zároveň Rada súťaţe určila víťazov Ceny otvorenej spoločnosti, venovanej pamiatke 
Karola Jeţíka a Ceny Zdruţenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska. Drţitelia získali ceny v hodnote 1 660 Eur.  

 

 
Seminár 

Seminár pre regionálne médiá 
27. apríl 2009, Liptovský Mikuláš 
Seminár bol zameraný na vyhodnotenie výsledkov Novinárskej ceny v kategóriách regionálnych príspevkov s ohľadom na víťazné a 
nominované práce. Akcie sa zúčastnilo 24 novinárov zo 14 médií a 3 lektori. 
Partneri: MEMO 98, PRime time, Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska 
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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 napríklad Nadácia Centrum súčasného umenia, Nadácia Škola dokorán, Otvorený klub lekárskej spoločnosti – 
Open Medical Club, Slovensko-český ţenský fond a novovzniknutá nezisková organizácia Plan B.. 

Nadácia Škola dokorán, Ţiar 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 zaloţením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je 
stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných 
rodín. Viac informácií: http://www.skoladokoran.sk 
Komunitnému centru Ţiar nad Hronom bol  udelený grant 13 361,84 EUR 

Open Medical Club 

Občanske zdruţenie 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. Viac informácií: http://www.omc.sk 

Plan B, n.o. 

Činnosť Plán B n.o. je zaloţená na princípe „Harm reduction“, t.j. prevencia a minimalizácia individuálnych, spoločenských a 
sociálnych rizík spojených s potenciálne rizikovými modelmi správania sa. Poslaním Plan B n.o. je poskytovať pomoc a podporu pri 
riešení zdravotných, právnych a sociálnych problémov, ktoré uţívanie a zneuţívanie nelegálnych návykových látok so sebou prináša 
nielen samotným uţívateľom, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoločnosti.  
Bol udelený grant v hodnote 20 039 EUR 

Slovensko-český ţenský fond 

V roku 2004 zaloţili NOS – OSF Bratislava a OSF Praha novú donorskú organizáciu s názvom Slovensko-český ţenský 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 príleţitostí ţien a muţov prostredníctvom podpory iniciatív 
zameraných na ochranu, obhajobu a uplatňovanie ţenských práv a rozvoj filantropie zameranej na ţeny a rodovú rovnosť.. 
Informácie o činnosti nájdete na www.womensfund.sk. Viac informácií: http://www.womensfund.sk 

Nadácia - Centrum súčasného umenia 

Nadácia - Centrum súčasného umenia vznikla v roku 1993 pod názvom Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA). Od svojho 
zaloţenia aţ do roku 1999 bola jedným z najdôleţitejších zdrojov pre podporu alternatívnej kultúry a projektov na poli súčasného 
umenia so širokým záberom pre všetky oblasti umeleckej tvorby s výnimkou literatúry. Nadácia poskytuje platformu podporujúcu 
rozvoj tvorivých umeleckých a vzdelávacích programov, ako aj spoluprácu s inštitúciami na poli súčasného umenia a kultúry s cieľom 
zviditeľnenia súčasnej umeleckej tvorby. Viac informácií: http://www.ncsu.sk/ 

http://www.skoladokoran.sk/
http://www.omc.sk/
http://www.womensfund.sk/
http://www.ncsu.sk/
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

Výkonný manaţment 

 
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 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 manaţér martin@osf.sk 
Katarína Redechová finančná asistentka kredechova@osf.sk 
 
Programoví manaţéri a koordinátori 

Eva Ďuríková edurikova@osf.sk 
Vzdelávanie 
 
Stanislava Dzuríková (Prešov) sdzurikova@osf.sk 
Rómske štipendiá, Sme si rovní  
 
Zuzana Gáborová (Prešov / Bratislava) zgaborova@osf.sk 
Právny program, Rómsky program 
 
Janka Haţírová  janka@osf.sk 
Zdravie Rómov, Polícia a verejnosť 
 
Ľudmila Helienková ludka@osf.sk 
asistentka programu Novinárska cena  
 
Barbora Kahátová barbora@osf.sk 
Sme si rovní, Informačno – poradenské centrá Rómov, Vzdelávanie a multikultúra  
 
Katarína Kriţková  katrin@osf.sk 
Stredoškolské štipendiá 
 
Silvia Miklíková silvia@osf.sk 
Harm Reduction Program, Verejné zdravie 
 
Viktória Mlynárčiková viktoria@osf.sk 
Právny program, Program verejnej správy 
 
Jana Paczkowska jana@osf.sk 
East East Program – partnerstvo bez hraníc, IT 
 
Valentina Petrus valentina@osf.sk 
Rómsky program, Právny program 
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Vladimír Rafael vlado@osf.sk 
Vzdelávací program 
 
Elena Smolinská elena@osf.sk 
English Essay Competition, Stáţe učiteľov v Británii, RMUSP 
 
Ondrej Starinský ondrejs@osf.sk 
Novinárska cena 
 
Barbora Burajová bburajova@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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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. 
 

3. Členovia EK sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach svojej komisie, prípadne iných dôleţitých 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: 

i. ak člen EK nemôţe zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloţeného projektu, pretoţe sa 
rozhoduje medzi záujmom nadácie a svojím osobným. 

ii. 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 

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

iv. je na svedomí jednotlivých členov EK, aby priznali svoju zainteresovanosť/zaujatosť na schvaľovanom 
projekte 

1. v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti je člen vylúčený z diskusie o projekte 
2. 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, môţe 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, ţe sa nemôţu 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, môţe byť podaný návrh na jeho uvoľnenie z EK. 
a) vo výnimočných prípadoch, ak sa člen EK pripravil na zasadnutie, ale v poslednej chvíli nemôţe prísť, zašle svoje 

stanovisko programovej koordinátorke 
b) v prípade dlhodobej neprítomnosti, môţe člen EK nájsť náhradníka 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2009 bol schválený správnou radou dňa 18.12.2008, pričom celková plánovaná 
čiastka bola vo výške 856 305 eur. Správna rada súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 
214.076,25 eur. Do rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, 
kurzové straty. Náklady na správu boli rozpočtované v členení: 

149 076,25 eur prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 5000 eur cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/),  60 000 eur mzdové 
náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 10.000 eur odmena za výkon funkcie správcu (§ 28 ods.2 písm.d/). 

 

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v Sk a prehľad o Darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 eur 

 
1. 1,000.000,00 EUR Open Society Institute, Bundesplatz 16, CH – 6304 Zürich, Switzerland 
  súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA 
2.   550.359,40 EUR  Úrad vlády SR (Nórsky finančný mechanizmus) 
3. 45.739,81 EUR  Trust for Civil Society in Central an Eastern Europe, Washington D.C., USA 
4.   26.250,00 EUR Schering-Plough, s.r.o,, Strakova 5, Bratislava 
5.   22.168,91 EUR príspevky od fyzických osôb na aktivity organizovaé NOS-OSF 
6. 16.185,00 EUR British Embassy, Bratislava 
7.  6.007,82 EUR vratky poskytnutých nezúčtovaných grantov 
8.  5.600,00 EUR British Council, Panská 17, Bratislava 
9.   5.252,00 EUR Roma Education Fund, Baarerstrasse 12, Zurich 
10.   5.000,00 EUR Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Kutuzovova 17, Bratislava  
11.   5.000,00EUR Európska komisia, Palisády, Bratislava 
12.   3.521,12 EUR príjmy z prenájmu 
13.  2.020,73 EUR 2% podiel zo zaplatenej dane  
14.   498,57EUR Den Norske Helsingforskomite, Tordenskioldsgt 6, Oslo  
15. 203,16 EUR prijaté úroky z účtov nadácie  
 

1,693.806,52 EUR príjmy celkom 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
 
 
Majetok nadácie v eur v obstarávacích cenách: k 1. 1. 2009 k 31. 12. 2009 

 
1. Softvér  59 292,41 59 292,41 
2. Drobný nehmotný majetok 5 738,45 5 738,45 
3. Budovy, stavby 211 560,68  211 560,68 
4. Stroje, prístroje 259.430,98 259 430,98 
5. Dopravné prostriedky 39 918,41 39 918,41 
6. Drobný hmotný majetok 70 682,55 70 682,55 
7. Pozemky 14 795,23 14 795,23 
8. Peňaţné prostriedky 660 993,76 308 763,99 
9. Finančné investície 462 023,34 463 893,99 
10. Pohľadávky 1 852 299,29 1 463 253,22 
11. Dohadné účty aktívne 736 656,95 812 408,02 
 
 SPOLU 4 373 392,05 3 709 737,93 
 

 
 
 
Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR: 

 

1. Softvér 59 292,41 
2. Drobný nehmotný majetok 5 738,45 
3. Opravky k budovam 91 339,46 
4. Stroje, prístroje 254 678,43 
5. Opravky k doprav.prostr. 34 523,59 
6. Inventár 2 622,15 
7. Drobný hmotný majetok 70 682,55 
 
Oprávky celkom: 518 877,04 

 
 
 
 
Záväzky nadácie v EUR: 

 

1. Záväzky voči dodávateľom 9 973,37 29 765,37 
2. Ostatné záväzky 1 339,92 18 237,97 
3. Záväzky z titulu grantov 1 047 921,93 1 334 445,46 
4. Záväzky voči pracovníkom  17 178,02  15 866,83 
5. Záväzky voči poisťovniam 6 545,48 6 173,52 
6. Záväzky vočiŠR 0 505,12 
7. Dohadné účty pasívne 1 971 741,15 973 978,90  
8. Rezervy  14 185,49  8 397,94 
9. Základné imanie 96 276,54 96 276,54 
10. Nadačné imanie 6 638,78 6 638,78 
11. Nerozdelený zisk  701 223,41 701 223,41 
SPOLU 3 873 024,09 3 191 509,84 
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2009 v členení podľa jednotlivých druhov činností 

 
Programové náklady 2009  Náklady na programy v EUR 

  
Vzdelávanie 115 622,04  
Medzinárodná spolupráca 23 026,02 
Verejné zdravie 193 188,30 
Mediálne programy 38 693,51 
Dobre spravovaná spoločnosť 1 334 889,58 
Rómovia 229 877,74 
Ţeny 9 615,38 
Ľudské práva 52 956,23 
Verejná správa  68 618,85 
Mládeţ 42 531,82 
Spolu 2 109 019,47 
 
 
Výška nákladov na správu NOS – OSF 

 
Náklady celkom: 2 331 975,16 EUR 
 
Z toho 
 -programové náklady 2 109 019,47 EUR 
 - náklady na správu  222 955,69 EUR 
 
Náklady na správu nadácie, z toho: 
  – ochrana majetku 961,99 EUR 
  – propagácia 0 EUR 
  – cestovné náhrady 4 274,51 EUR 
  – mzdové náklady 46 863,06 EUR 
  
 
 
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 2009 predstavuje 830  eur mesačne, celkom 9 960 eur ročne.  
 
 Správna rada 
V hodnotenom období Správna rada NOS – OSF ani jej predseda za výkon svojej funkcie nepoberali ţiadnu finančnú ani nefinančnú 
odmenu.  
 
 Revízor NOS – OSF 
V hodnotenom období členovia dozornej rady za výkon svojej funkcie nepoberali ţiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.  
 
 Rada starších 
V hodnotenom období členovia poradného orgánu Správnej rady – Rady starších NOS – OSF za výkon svojej funkcie nepoberali 
ţiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.  
 
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2009 – nadačnou listinou neboli 
ustanovené ţiadne 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 2009 – nezaloţila a nedisponuje ţiadnym 
nadačným fondom.  
Zmeny v nadačnej listine v roku 2009 

V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2009 – boli v nadačnej listine zaznamenané 
zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady a Rady starších. 
 

Zmeny v zloţení orgánov v roku 2009 

Zloţenie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou: 
Správca NOS – OSF 
Správkyňou a výkonnou riaditeľkou NOS – OSF v roku 2009 bola Alena Pániková.  
 
Správna rada NOS – OSF 
Správna rada NOS – OSF má 6 členov: 
 
Meno: Pozícia: 
Eugen JURZYCA, INEKO, Bratislava predseda 
Marttin BARTO, Národná banka Slovenska, Bratislava člen 
Kálman Petocz,Forum Inštitút člen 
Zuzana KUŠOVÁ, Mayer/Mccann-Erickson, Bratislava členka 
Milan VAJDA, Magristrán Hl. Mesta Bratislava člen 
Janet Livingstone, expertka  členka 
 
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 2009: 
Rudolf Chmel 
Martin Bútora 
Lászlo Szigeti 
Pavel Demeš 
Štafan Markuš 
Lev Bukovský 
Iveta Radičová 
Mária Zelenáková 
Katarína Vajdová 
 
 
 

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 mnoţstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa poţiadavkám 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 kaţdoročne 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 kaţdý člen správnej rady, rady starších, expertných komisií a tieţ zamestnanci nadácie (ďalej len 
„pracovníci“). Etický kódex je súčasťou organizačného poriadku nadácie a je to verejne prístupný dokument. Porušenie etického 
kódexu môţe 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, ţe 
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, ţe ľudské poznanie je nedokonalé a ţe nikto nemá konečnú 
pravdu. Reálne je otvorená spoločnosť charakterizovaná vládou práva, rešpektom k ľudským právam, menšinám a názorom menšín, 
rozdelením moci a trhovou ekonomikou. 
Kaţdý 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 zaloţená na 
prestíţi osobnosti, spojení s inštitúciami alebo profesiami, alebo prvkami v spoločnosti, s ktorými si nadácia ţelá spolupracovať v 
realizácii svojich programov. 
Nezávislosť 
Hoci nadácia víta spoluprácu s vládami, pretoţe môţu 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 môţu 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 môţe byť povaţovaná za politickú - v najširšom zmysle tohto slova – je podstatné, aby 
nadácia nebola stranícka a ani aby nevyvolávala dojem straníckosti. Táto poţiadavka 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 vyţaduje, aby príleţitosť 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 kaţdého 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 sluţby. Potenciálny konflikt záujmov zahrňuje všetky situácie a okolnosti, kedy 
môţe vzniknúť dojem, ţe pracovníci NOS – OSF si navzájom podporujú svoje osobné záujmy, a to i napriek tomu, ţe nejde o 
skutočný konflikt záujmov. 
Rozhodovacie orgány musia pozostávať, alebo prevaţne 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, ţe 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 dôleţitosti a odporúčania projektu. Ak sa OSI rozhodne finančne podporiť daný 
program, môţe 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 môţu 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, 
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 nemôţe zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloţeného projektu, 
pretoţe 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 
ţiadateľom o grant alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných 
konfliktov súvisiacich s lojálnosťou voči nadácii, ktoré môţu 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 môţe vzniknúť 
dojem, ţe si podporuje svoje osobné záujmy (potenciálny konflikt záujmov) je na svedomí 
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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, môţe byť uvoľnený z EK/SR na základe návrhu programovým 
manaţérom/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 ţiadosťou o grant. 
Princípy grantovania sa nachádzajú v Rokovacom a spisovom poriadku, 2.časti „Udeľovanie grantov- grantový manaţment“. 
Pracovníci dbajú o zachovanie týchto princípov. 
Tento etický kódex sa aktualizuje v dvojročných intervaloch a schvaľuje ho SR. 
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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV A ŠTIPENDIÍ 

ŠTIPENDIÁ A SÚŤAŢE 

Stredoškolské štipendiá 

Počet uchádzačov: 116 
Počet udelených štipendií: 11 
 
American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA – 1-ročný študijný pobyt 
 

1. Krčméryová Lucia, Bratislava - Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 

St. Andrew's-Sewanee School, TN 

2. Mihók Marek, Poproč - Gymnázium Šrobárova, Košice 

Stony Brook School, NY 

3. Pôbiš Michal, Banská Bystrica – Bilingválne gymnázium Milana Hodţu, Sučany 

The Putney School, VT 

4. Vozárik Jakub, Prešov - Súkromné gymnázium, Prešov 

Suffield Academy, CT 

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

 

1. Bigoš Filip, Spišská Nová Ves - Cirkevné Gymnázium Š. Mišíka, Spišská Nová Ves 

Felsted School, Essex 

2. Filipová Paula, Povaţská Bystrica - Gymnázium, Povaţská Bystrica 

Truro School, Cornwall 

3. Furik Andrej, Bratislava - Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 

New Hall School, Essex 

4. Hoferová Sabine, Bratislava - Evanjelické lýceum, Bratislava 

Stover School, Devon 

5. Komora Ondrej, Nitra - Gymnázium Cyrila a Metoda, Nitra 

Gresham‟s School, Norfolk 

6. Pacholská Denisa, Prakovce - Gymnázium Šrobárov, Košice 

Strathallan School, Scotland 

7. Valentovič Gregor, Bratislava - Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 

Whitgift School, Surrey 

 
Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov stredných škôl 

1. Gymnázium bl. Matky Terezy , Svidník 
2. Gymnázium Dr. C. Daxnera , Vranov nad Topľou 
3. Gymnázium, Krompachy , Krompachy 
4. Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou  
5. Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec  
6. Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov  
7. Spojená škola, Čaklov  
8. Spojená škola, SOŠ automobilová, Banská Bystrica 
9. Spojená škola, Turany  
10. Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu  
11. Stredná odborná škola veterinárna , Košice - Barca 
12. Stredná odborná škola, Košice  
13. Stredná odborná škola, Prešov  
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14. Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou  
15. Stredná umelecká škola, Košice  
16. Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána Svidník  
17. Súkromná stredná odborná škola SEZ, Krompachy  
18. Súkromná stredná odborná škola sociálnoprávna, Košice  
19. Súkromná stredná odborná škola, Bardejov  
20. Súkromná stredná odborná škola, D. Streda, prac. Keţmarok  

 
Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov vysokých škôl 

1. Anna Adiová, Čiernad Tisou 
2. Simona Baláţová, Poprad 
3. Eva Balaţovicová, Nové mesto n/Váhom 
4. Miroslav Balog, Soľ 
5. Adrian Berky, Sklabina 
6. Roman Čonka, Prešov 
7. Dančová Lýdia , Jelšava 
8. Demeter Jozef , Slovenské Nové Mesto 
9. Duda Ladislav , Sabinov 
10. Ferencová Alena , Prešov 
11. Ferencová Natália , Prešov 
12. Gáborová Kroková Jana , Bzenov 
13. Horváth Ľudovít , Krompachy 
14. Hromá Jana , Trebišov 
15. Knapeková Janette , Veľký Krtíš 
16. Kováčová Silvia , Tŕnie 
17. Oláh Zdenko , Tŕnie 
18. Oláhová Jana , Veľký Krtíš 
19. Pehelová Marianna , Kokava nad Rimavicou 
20. Pirková Katarína , Hlinné 
21. Pompa Aleš , Poprad 
22. Rábiková Klaudia , Prešov 
23. Šarkoziová Petra , Ţiar nad Hronom 
24. Taragošová Andrea , Drnava 

 
Roma Memorial University Scholarship Program  

1. Lenka Bikarová, Švedlár 
2. Barbora Bučková, Závadka 
3. Dávid Čonka, Nová Lesná 
4. Milan Franko, Smiţany 
5. Zuzana Gabčová, Holumnica 
6. Denisa Gáborová, Poprad 
7. Peter Gaţi, Valaliky 
8. Jaroslava Gaţiová, Štrba 
9. Anna Grajcárová, Michalovce 
10. Diana Horváthová, Rimavská Sobota 
11. Petra Hromadová, Šuňava 
12. Mário Hruška, Klenovec 
13. Simona Huňáková, Svidník 
14. Andrea Kirvejová, Humenné 
15. Eduard Kulin, Komárno 
16. Drahotína Ličková, Banská Bystrica 
17. Edita Plachetková, Švedlár 
18. Ivan Rácz, Veľký Krtíš 
19. Alţbeta Váradiová, Rimavská Seč 
20. Mária Baláţová, Mučín 
21. Martina Banomová, Hnojné 
22. Lýdia Dančová, Jelšava 
23. Dávid Dulin, Krompachy 
24. Anna Demeterová, Humenné 
25. Richard Karšňák, Vranov nad Topľou 
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26. Peter Koky, Smiţany 
27. Ondrej Oláh, Lenartovce 
28. Mária Pechová, Markušovce 
29. Mária Pištová, Keţmarok 
30. Tatiana Plešková, Banská Bystrica 
31. Alţbeta Pompová, Toporec 
32. Lucia Pustajová, Tisovec 
33. Tomáš Sivák, Svidník 
34. Andrea Taragošová, Bôrka 
35. Katarína Toráčová, Handlová 

Súťaţ v písaní anglických esejí – 15. Ročník 

Expertná komisia: 
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 
Paul McCullough, americký lektor, Pedagogická fakulta UK, Bratislava 
Tor Lindbloom, americký lektor, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava 
 
Počet esejí: 803 
Počet ocenených: 12 
 
NOS – OSF venovala všetkým víťazom 4. knihu víťazných esejí tejto súťaţe a darčekové predmety.  
 
Víťazi v kategórii "mladší": 
1. miesto – Magdaléna KORÁBOVÁ, Spojená škola, Metodova, Bratislava  
2. miesto – Matej HARČARÍK, Gymnázium, Párovská, Nitra 
3. miesto – Dominika HELCMANOVÁ, Gymnázium, Okruţná, Zvolen 
4. miesto – Michaela MAJNOVÁ, Gymnázium, Párovská, Nitra 
 
Víťazi v kategórii "starší": 
1. miesto – Ivana KELLYÉROVÁ, Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova, Bratislava 
2. miesto – Dušan SLÁDEČKA, Spojená škola, Metodova, Bratislava  
3. miesto – Peter KARLUBÍK, Gymnázium, Komenského, Partizánske  
4. miesto – Miroslava SZÉKELYOVÁ, Gymnázium, L. Novomeského, Tomášikova, Bratislava 
 
Víťazi v kategórii “anglofóni”: 
1. miesto – Denis DOBROVODA, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava 
2. miesto – Michal SIPKO, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava 
3. miesto – Hana SIPKOVÁ, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava 
4. miesto – Branislav PEĽAK, Gymnázium, Šrobárova, Košice 

Jednoročné stáţe slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC) 

Účastníčka:  
Eva KOSTKOVÁ, absolventka, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela; Banská Bystrica  
Royal Russell School, Croydon, Surrey, Anglicko, Veľká Británia 

Víťazi a nominovaní Novinárskej ceny 2008 

EXPERTNÁ KOMISIA 
Novinárska cena 2008 – Rada súťaţe  
  
Zuzana Kušová, PRime time  
Rasťo Kuţel, MEMO 98 
Miloš Nemeček, Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska 
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 
Ľubica Stanek, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation  
Gabriel Šípoš, Slovak Press Watch / INEKO 
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zoznam porôt k jednotlivým kategóriám je k dispozícii na www.novinarskacena.sk v sekcii „história“. 
 
VÝSLEDKY NC 2008 
 
kategória najlepšia reportáţ v printových médiách 
Juraj Sedlák – Podoby Slovenska (Ţurnál) 
Matej Gašparovič – Horúce pozemky v Niţnej Boci (Profit) 
Ján Karásek – Zabudnutý kút (Plus 7 dní) 
  
kategória najlepšia reportáţ v elektronických médiách 
Táňa Kusá - Čo s deťmi? (Rádio Slovensko) 
Peter Janků - Kde končia peniaze za poslanecké kancelárie? (TA3) 
Mária Ölvedyová – séria o chlapcovi s chorým srdcom (TV JOJ) 
  
kategória najlepší rozhovor v printových médiách 
Karol Sudor - Marek Nikolov: V zdravej rodine homosexuál nevyrastie (SME.sk) 
Jozef Majchrák, Tomáš Gális - Mnohým stačia klebety (.týţdeň) 
Juraj Sedlák - Huszársky kúsok (Ţurnál) 
  
kategória najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách 
Dóra Hushegyiová, Ágnes Bárdos – Predsudky a stereotypy v slovensko – maďarských vzťahoch (STV) 
Magdaléna Glasnerová, Petra Kolevská, Ivan Predmerský, Ľuba Vančíková – relácia 5 minút po dvanástej (STV) 
Juraj Hrabko – Z prvej ruky: Skládka v Pezinku (Rádio Slovensko) 
  
kategória najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových médiách 
Lýdia Vereščáková - O starostke rozhodnú občania (Zemplínsky Korzár) 
Martin Šimovec - Hľadači pokladov prečesávajú aj náš región (MY - Trenčianske noviny) 
Jaroslav Vrábeľ - Odmeny košických starostov (Košický Korzár) 
  
kategória najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách 
Ladislav Munk – Nevidené príbehy (TV Ruţinov) 
Mária Babinská – Pentagon – centrum drogovej kriminality (Rádio Regina) 
Zuzana Laurinčíková, Peter Kotrha – Ujček Stano (TV Trenčín) 
  
kategória najlepší analyticko - investigatívny príspevok v printových médiách 
Monika Tódová – séria: Rafaj falšuje Slotov podpis (SME) 
Jana Mravcová - séria článkov o výmennom kurze slovenskej koruny (Trend) 
Marek Vagovič - séria článkov o majetkových pomeroch Jána Slotu (SME) 
  
kategória najlepší analyticko - investigatívny príspevok v elektronických médiách 
Ján Pasiar – Básnička I, II (TV Markíza) 
Peter Janků – Arizované podniky (STV) 
Dušan Karolyi– Cigaretový biznis I, II, III (TV Markíza) 
  
kategória najlepší komentár v printových médiách 
Marián Leško – séria komentárov (SME) 
Márius Kopcsay – séria komentárov (Pravda) 
Ivan Štulajter – séria komentárov (SME) 
  
kategória najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách 
Jana Shemesh – Izraelský zápisník (SME) 
Milan Janásik – Zinscenovaný a zneuţitý zápas (webjournal.sk) 
Peter Schutz – séria glos (SME) 
  
kategória najlepšia novinárska fotografia 
Alan Hyţa – Slovenskí saleziáni vo svete (Ţurnál) 
Jozef Barinka – Slovenský štvorkajak (Six Stars) 
Mária Candráková – Maţoretky z Horní Lhoty (Plus 7 dní) 
Ivan Kováč – Futbal inak (Nový čas) 
  
kategória najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra 
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Jozef „Danglár“ Gertli (Pravda) 
Alan Lesyk – séria karikatúr (Pravda) 
Natália Loţeková – séria karikatúr (.týţdeň) 
Fedor Vico (Hospodárske noviny, Korzár) 
  
kategória najlepší článok publikovaný na blogu 
Natália Blahová – séria článkov o problematike detských domovov (nataliablahova.blog.sme.sk) 
Janette Maziniová – séria článkov na tému Rómovia, intolerancia (maziniova.blog.sme.sk) 
Jozef Melichár - Prevaţná väčšina ľudí ţije v tichom zúfalstve, Stanford Prison Experiment (melichar.blog.sme.sk) 
  
Na Cenu otvorenej spoločnosti boli nominované nasledujúce príspevky: 
Oleg Pastier - Rodinné striebro (Rádio Slovensko) 
Natália Blahová – séria článkov o problematike detských domovov (nataliablahova.blog.sme.sk) 
Peter Janků - Arizované podniky (STV) 
Janette Maziniová – séria článkov na tému Rómovia, intolerancia (maziniova.blog.sme.sk) 
  
Na Cenu Zdruţenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska boli nominované príspevky: 
Lukáš Milan - séria článkov o predraţených tendroch na Ministerstve obrany (Pravda) 
Monika Tódová - série: Rafaj falšuje Slotov podpis, Janušek plytvá peniazmi (SME) 
Annamária Dömeová, Tomáš Nejedlý, Martina Ruttkayová, Joţo T. Schön - Dary pre HZDS (Hospodárske noviny) 
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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV 

 
Vzdelávanie 

 
Multikultúrna výchova  

Nadácia Milana Šimečku 7 900 EUR 
E - learningový kurz Multikultúrna výchova pre učiteľov 
 
Nadácia Škola dokorán 2 970 EUR 
Multikultúrna výchova ako nástroj sociálnej inklúzie 
 
Pro Futuro 4 950 EUR 
Multikulti na vybraných školách NSK 
 
Proxima 3 310 EUR 
S Kompasom do škôl 
 
Zdruţenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 3 320 EUR 
Model profesijných štandardov multikultúrnej výchovy pre učiteľov ZŠ 
 
 
Verejné zdravie 

Spoločnosť komunitných centier 40 480 EUR 
Zneuţívanie inhalantov v Rómskej populácii východneho Slovenska 
 
Spoločnosť komunitných centier 13 478,91 EUR 
Zlepšenie zdravia Rómov pomocou advokácie 
 
 
Rovnosť príleţitosti – podpora participácie Rómov 

Ľudia proti rasizmu 8 990,39 EUR 
Právna pomoc pri ochrane, uplatňovaní a vynucovaní práv obetí hatecrimes 
 
In Minorita 7 195 EUR 
Medzinárodné stretnutie DecadeWatch Team na Slovensku 
 
Moţnosť voľby 7 395 EUR 
Monitoring implementácie CEDAW-u v SR 
 
Návrat 9 486,819 EUR 
Prešov - mesto partnerských sluţieb pre rodiny a deti 
 
Občan a demokracia 8 114 EUR 
Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť 
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva 7 750 EUR 
Ako byť férovou školou? 
 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 10 000 EUR 
Nič o nás nesmie byť bez nás 
 
Zdruţenie Slatinka 6 806 EUR 
Škola aktívneho občana: kto o nás rozhoduje? 
 
Rovnosť šancí 

EsFem 7 000 EUR 
Aktívne Rómky – hľadanie koreňov 
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In Minorita 6 030 EUR 
Rozpracovanie problematiky rodovej rovnosti v súvislosti s Dekádou inklúzie Rómov 2005 – 2010 
 
Kultúrne Zdruţenie Rómov Slovenska 9 050 EUR 
Odkaz vo fľaši – utajené skutočnosti o rodovej nerovnosti rómskych ţien 
 
Moţnosť voľby 7 500 EUR 
Prelomiť začarovaný kruh násilia 
 
Občianske zdruţenie Nová cesta 3 500 EUR 
Rómske ţeny v akcií 
 
Romix 2 845 EUR 
Romaňakro dţuvľakro angos – Hlas rómskej ţeny 
 
ETP Slovensko - Centrum pre udrţateľný rozvoj 14 290 EUR 
Finančné vzdelávanie pre Rómov zapojených do sporiaceho programu - účty osobnostného rozvoja 
 
Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska 3 191 EUR 
Dáta o ľudských právach rómskych ţien – prezentácia výsledkov výskumu 
 
Medzinárodná iniciatíva Dekáda inklúzie Rómov (2005 – 2015)  

Človek v tísni, o.p.s. 11 530 EUR 
Access Aliance for Change in Education atSlovak Schools 
Petrus Valentina / BEURE / B9688 
 
Projekty zamerané na zníţenie negatívnych dopadov finančnej krízy Fondu na pomoc v núdzi 

Centrum sociálnej pomoci mladým 5 500 EUR 
Emergency Fund 
 
Fórum pre rómske ţeny - Forum pale Romnja 9 000 EUR 
Emergency Fund 
 
Informačné poradenské centrum Rómov 4 800 EUR 
Emergency Fund 
 
Junior Achievement Slovensko, n.o. (Mládeţ pre budúcnosť Slovensko, n.o.) 10 118 EUR 
Od A po Z - podnikanie v cestovnom ruchu 
 
Klub rómskych aktivistov v SR 6 039 EUR 
Emergency Fund 
 
Komunitné centrum nenšín 10 560 EUR 
Emergency Fund 
 
Kultúrne zdruţenie Rómov Slovenska 6 124 EUR 
Emergency Fund 
 
Nadácia - Centrum súčasného umenia 16 017,08 EUR 
Podpora nezávislých kultúrnych organizácií a vizuálneho umenia. 
 
 
BLOKOVÝ GRANT 

 
Podpora ochrany ľudských práv 

Nadácia Milana Šimečku 6 9237,19 EUR 
Právo pre (úplne) kaţdého 
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Nadácia Charty 77 80 000,10  EUR 
Pro Bono Advokácia ľudských práv 
 
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, n.f. 79 636,56 EUR 
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky 
 
Liga za ľudské práva 47 363,076 EUR 
Právna poradňa pre cudzincov 
 
 
Podpora práva na rovnaké zaobchádzanie 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 81 938,63 EUR 
Podpora práva autistických osôb na rovnaké zaobchádzanie prostredníctvom systému osobitných opatrení 
 
Inštitút pre verejné otázky 25 856,40 EUR 
Zvyšovanie informovanosti o diskriminácii a ľudských právach medzi aktérmi pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami 
 
Moţnosť voľby 53 971,32 EUR 
Pro Gender E-quality 
 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 67 299,96 EUR 
Ţiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy 
 
Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike 69 607,65 EUR 
Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím 
 
 
Posilnenie multikultúrneho prostredia 

Občianske zdruţenie Nová cesta 33 193,92 EUR 
Multikultúra na Zemplíne 
 
Občianske zdruţenie Spoločnosť slovensko - indického priateľstva 27 469,93 EUR 
Posilnenie multikultúrneho prostredia 
 
Nadácia Milana Šimečku 43 152,09 EUR 
Časy nových menšín 
 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 33 427,93 EUR 
Školstvo a otázky multikulturalizmu v kontexte prepájania zahraničnopolitickej a domácej debaty 
 
 
Posilňovanie súdnictva 

Občan a demokracia 72 398,99 EUR 
Za transparentné súdnictvo rešpektujúce princíp rovnosti 
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva 50 098,39 EUR 
Aplikácia antidiskriminačného zákona na súdoch v SR – prax a perspektíva 
 
Centrum komunitného organizovania 38 398,43 EUR 
Chceme to vedieť 
 
Záujmové zdruţenie ţien Fenestra 70 877,20 EUR 
Analýza vplyvu postupov a rozhodnutí polície, prokuratúry a súdov na bezpečnosť ţien zaţívajúcich násilie 
 
 
Právny Program 

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 12 092 EUR 
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Podpora začlenenia osôb s ťaţkým zdravotným postihnutím prostredníctvom vzdelávacích aktivít o dokumente OSN  z r. 2006- 
"Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím" 
 
Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy 14 300 EUR 
Panoráma 2009 
 
Inštitút pre moderné Slovensko 26 300 EUR 
Príručka pravicového politika 
 
Centrum pre európske a severoatlantické štúdie 8 600 EUR 
Letná škola pre mladých profesionálov 2009 
 
Ľudia proti rasizmu 5 000 EUR 
www.futbal.rasizmus.sk  - monitoring a boj proti rasizmu na futbalových štadiónoch 
 
Transparency International Slovensko 5 500 EUR 
Stav vnímania korupcie na Slovensku 
 
Zdruţenie inteligencie Rusínov Slovenska 10 715,5 EUR 
Vzdelávanie a podpora občianskej angaţovanosti mladých lídrov na severovýchodnom Slovensku 
 
20 rokov po... 

Projekty zamerané na 20. Výročie neţnej revolúcie 
 
1. slovenské neziskové centrum 2 877,49 EUR 
Špeciálne číslo časopisu Efekt 
 
Aliancia Fair-play, o.z. 8 632,47 EUR 
20 rokov po..... 
 
Aliancia Fair-play, o.z. 7 140 EUR 
Koncert pre všímavých. 
 
Forum Donorov 4 316,24 EUR 
20 rokov po... 
 
Kalligram, spol.sr.o. 20 100 EUR 
Vydanie 3 publikácií k 20. výročiu neţnej revolúcie v Československu 
 
Nadácia Milana Šimečku 7500 EUR 
Fotogaléria revolúcie 
 
Nezisková organizácia Voices 10 733,52 EUR 
Nápad sa stále ráta 
 
O.Z: Bánovské pokútne divadlo 2 974 EUR 
Klietka z červeného zlata 
 
Slovensko-český ţenský fond 7 193,73EUR 
Superman bol len jeden, superţien je veľa 
 
W PRESS 14 525 EUR 
November 1989 
 
Volebné projekty 

Projekty zamerané na voľby v SR na všetkých úrovniach 
 
Inšitút pre verejné otázky 11 918 EUR 
Slovensko volí 2009 
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MEMO 98 13 165,95 EUR 
Infovolby.sk - Voľby prezidenta SR 2009 
 
MEMO 98 10 262 EUR 
Infovolby.sk - Voľby do europskeho parlamentu 2009 
 
Iné 

1.slovenské neziskové centrum 2 500 EUR 
Časopis Efekt 
 
1.Slovenské neziskové centrum 22 631 EUR 
2%pre hodnotnejší ţivot a ďalšie zdroje financovania MVO 
 
C.A.R.D.O 12 050 EUR 
Národný dobrovoľnícky deň 
 
Centrum pre filantropiu, n.o. 9 000 EUR 
Darcovský portál pomoci 
 
Komunitná nadácia Bratislava 6030 EUR 
To tu ešte nebolo 
 
Nadácia - Centrum súčasného umenia 5 743 EUR 
výstavy v Open Gallery 
 
Nadácia - Centrum súčasného umenia 7 655 EUR 
výstavy v Open Gallery 
 
Nadácia Knihy školám 10 000 EUR 
SME v škole 
 
Nezisková organizácia Voices 12 229,34 EUR 
Voices Live 
 
OZ Ţudro 4 896 EUR 
Starodávne piesne 
 
Pečať mesta Šahy 2 190 EUR 
Vianočné ohrievadlo 
 
Slam -organizačná jednotka občianskeho zdruţenia Fléda 3 000 EUR 
Reţimy -koncepčný hudobný album o 20 rokoch demokracie na Slovensku 
 
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute 10 710 EUR 
Mesačník o zdravotnej politike - Info Balance 
 
Slovenská debatná asociácia 7 336 EUR 
Minsk Debate Academy 
 

East East Program – partnerstvo bez hraníc  

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 2 225 EUR 
Výmena skúseností o individualizáciii a deinštitucionalizácii sluţieb pre občanov s postihnutím - 2. časť 
 
 
Účasť odborníkov na medzinárodných stretnutiach v iných krajinách 

Polish-Russian Non-Governmental Forum 
30.6. – 1.7. 2009 
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Varšava, Poľsko 
Juraj Buzalka, Bratislava 
 
Better Understanding of the Political Crisis in post-Electoral Moldova 
26. – 31.7.  2009 
Kišiňov, Moldavsko 
Mirek Toda, Andrej Matišák, Bratislava 
 
Best Practices in Individualization and Deinstitutionalization of Services for People with Learning Disabilities 
5. – 10.10. 2009 
Kyjev, Ukrajina 
Sona Holubkova , Slavomir Krupa , Denisa Nincova , Hana Stetinova, Bratislava 
 
The New Reform Agenda of the Central and Eastern European EU Member States: The Next Five Years and the World Economic 
and Financial Crisis 
19. – 20.10. 2009 
Sofia, Bulharsko 
Vladimír Kvetan, Karol Frank, Bratislava 
 
We Are One / Tracing the 20th Century History of the Jewish People in Central and Eastern Europe 
3. – 8.11. 2009 
Nowy Sacz, Poľsko 
Anna Bartokova,  Anna Duricova, Eva Matusková, Zuzana Fekiacová, Matej Gudor,  Marek Golian, Detva 
 



Nadácia otvorenej spoločnosti Výročná správa 2009 41 

Správa nezávislého audítora 
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