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O NÁS 
 
KTO SME 
 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je 
presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príleţitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, 
transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.  
 
NOS - OSF pôsobí na Slovensku od roku 1992 a je súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations, 
pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros.  
 
NOS-OSF realizuje 2 typy programov: 
Vlastné programy, pri ktorých vyuţíva profesionálne skúsenosti a odbornosť svojich zamestnancov, reflektujú tieto oblasti: 

 vzdelávanie a školstvo 

 verejné zdravie 

 právo a dobre spravovaná spoločnosť 

 rovnosť príleţitostí 

 skvalitňovanie médií 
 
Grantové programy, poskytujú finančnú podporu mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré svojimi aktivitami 
napomáhajú: 

 rozvoju otvorenej spoločnosti 

 vzdelávaniu 

 posilňujú ľudské práva a rovnosť príleţitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby 
Rómov  

 
NOS-OSF patrí k zakladteľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkuje legislatívne procesy a pôsobí v mnohých poradných 
výboroch  a komisiách ako napr. Rada vlády pre neziskové organizácie, Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov 
zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu, Medzirezortná pracovná skupina na realizáciu 
Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 
intolerancie na roky 2009 – 2011.  
 
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.“  George Soros 
 
HODNOTY, KU KTORÝM SA HLÁSIME 
 
otvorenosť, dialóg, nekonfliktnosť, tolerancia, aktivita, transparentnosť, akceptácia, vzájomný rešpekt, zodpovednosť, 
slobodná voľba 
 
GEORGE SOROS, ZAKADATEĽ SIETE SOROSOVÝCH NADÁCIÍ  
 
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 dvanástich 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, 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.  
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Sieť Sorosových nadácií 
Sieť Sorosových nadácií (Open Society Foundations - OSF) sa zameriava 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. 
 
OSF 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 70 krajinách vrátane Spojených štátov amerických. 
Ďalšie informácie na internete: Open Society Foundations: http://www.soros.org 

http://www.soros.org/


Nadácia otvorenej spoločnosti Výročná správa 2010 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREHĽAD AKTIVÍT A 
GRANTOV V ROKU 2010 



Nadácia otvorenej spoločnosti Výročná správa 2010 7 

VZDELÁVANIE 
 
Nadácia dlhodobo reflektuje postupy a medzery reformy výchovno-vzdelávacieho systému na Slovensku. Program podpory 
vzdelávania 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 a kritického myslenia mladých ľudí, stimulovanie spolupráce verejného a neziskového 
sektora pri formovaní vzdelávacích politík, kritický pohľad na kvalitu vzdelávania a rovnosť prístupu ku vzdelávaniu pre 
všetkých s ohľadom na zraniteľné skupiny v spoločnosti 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 s partnermi sa zameriava predovšetkým na zvýšenie účasti občianskeho sektora 
a odbornej verejnosti na reformovaní systému vzdelávania na Slovensku, a to prostredníctvom diskusií, publikácií 
a participáciou na tvorbe vzdelávacích politík. Prostredníctvom grantov nadácia zároveň podporuje aj pilotné iniciatívy 
a projekty, ktoré prinášajú nové skúsenosti a rozvíjajú diskurz o aktuálnych problémoch vo vzdelávaní na Slovensku. 
  
Cieľová skupina: MNO, široká a odborná verejnosť, inštitúcie štátnej a verejnej správy, samosprávy, školy. 
 

ZVÝŠENIE ÚČASTI OBČIANSKEHO SEKTORA A ODBORNEJ VEREJNOSTI NA REFORMOVANÍ SYSTÉMU 
VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU 

 
Od mája 2010 sa z iniciatívy Nadácie otvorenej spoločnosti stretávajú odborníci a odborníčky v oblasti vzdelávania 
z mimovládneho sektora a akademického prostredia, aby prediskutovali a dohodli spoluprácu MNO pri presadzovaní 
ţiaducich zmien v oblasti vzdelávania.  
 
Diskusie 
31. mája 2010 
29. júna 2010 
Cieľom diskusií bolo nielen zmapovať názory účastníkov na aktuálny stav školstva, ale aj pomenovať potrebné zmeny 
a identifikovať oblasti moţnej intervencie zo strany mimovládnych organizácií. Všetky zámery boli zhrnuté do nasledovných 
tematických okruhov: 

1. zmena systému „zhora“ (spôsob prijímania rozhodnutí, manaţment zmien, financovanie, implementácia 
a monitoring) 

2. parciálne iniciatívy „zdola“ (v konkrétnych oblastiach vzdelávania – napr. systém akreditácií ďalšieho vzdelávania, 
ponuka MNO pre školy, ponuka pre kontinuálne vzdelávanie pedagógov). 

 
Publikácia  

„Mimovládne iniciatívy vo vzdelávaní. Ako mimovládne organizácie vstupujú do systému vzdelávania.“ 
Transformnácia školstva ponúka príleţitosť implementovať odskúšané výchovno-vzdelávacie programy a postupy, ale aj 
prinášať nové idey do systému vzdelávania. V publikácii sú prezentované témy: globálne vzdelávanie, multikultúrna výchova, 
environmentálna výchova, rodovo citlivá výchova a sexuálna výchova, ktoré do výchovy a vzdelávania presadzovali 
mimovládne organizácie. Zhromaţdili sme informácie a príklady mimovládnych iniciatív z oblasti tvorby vzdelávacej politiky, 
dobré skúsenosti formálneho a neformálneho vzdelávania v oblasti ľudských práv, rovnosti príleţitostí a nových 
alternatívnych vyučovacích metód. Aj prostredníctvom tejto publikácie chceme naďalej posilňovať rolu a pozíciu 
mimovládnych organizácií vo vzdelávaní, pretoţe veríme, ţe sú verejným inštitúciám rovnocennými partnermi pre dialóg a 
profesionálnu prácu a svojimi skúsenosťami a poznatkami obohacujú kvalitu vzdelávania na Slovensku. 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

V roku 2007-2008 sme iniciovali viacero tematických diskusií, ktorých výsledkom bolo postupné uvedenie multikultúrnej 
výchovy ako prierezovej témy do národného kurikula (Štátneho vzdelávacieho programu). Našou dlhodobejšou ambíciou je 
napomáhať efektívnej implementácii tejto vzdelávacej politiky.  
 
Seminár 
„Multikulturalizmus vo vzdelávaní“, 7. decembra 2011  
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Cieľom seminára bola prezentácia skúseností pri formovaní multikulturalizmu vo Veľkej Británii, implementácia vzdelávacích 
stratégií zameraných na znevýhodnené skupiny a vzájomná výmena skúseností. Prítomní boli pedagógovia, doktorandi 
a študenti Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, zástupcovia štátnej a verejnej správy a mimovládnych organizácií. 
 
Prednášajúci: Prof. Arthur R. Ivatts, OBE (Order of British Empire), Veľká Británia, člen profesionálnych orgánov: Pracovná 
skupina pre vzdelávanie Rómov pri Rade Európy, Prvá divízia Asociácie britských občianskych sluţieb, Národná asociácia 
vzdelávacích inšpektorov, poradcov a konzultantov, Národná asociácia učiteľov kočovníkov, Poradná rada pre vzdelávanie 
Rómov a ostatných kočovníkov, Rómska rada pre vzdelávanie, kultúru, prosperitu a občianske práva. 
Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., PF Prešovskej univerzity.  
 

ODPOVEDE NA OTÁZKY (DE)SEGREGÁCIE RÓMSKYCH ŢIAKOV VO VZDELÁVACOM SYSTÉME NA SLOVENSKU 
Zvyšovaním kvality vzdelávania, ako aj rovnakým prístupom ku vzdelávaniu, špecificky pre rómske deti, sa zaoberá 
vzdelávací program dlhodobo, od vzniku Nadácie otvorenej spoločnosti. V spolupráci so širšou skupinou odborníkov, 
zástupcov občianskeho sektora a štátnej a verejnej správy nadácia iniciovala vznik štúdie, ktorá sa usiluje komplexne 
popísať segregáciu a jej dosahy na rómskych ţiakov a ţiačky vo výchovno-vzdelávacom systéme na Slovensku. Zámerom 
tejto štúdie je vytvoriť resp. formulovať vzdelávaciu politiku smerujúcu k integrácii rómskych detí do systému vzdelávania 
a z dlhodobého hľadiska postupne vytvárať podmienky pre inkluzívne vzdelávanie pre všetkých. 
 
Diskusie 

26. apríla 2010 „Segregácia vo vzdelávacom systéme na Slovensku“ 
Cieľom diskusie bolo zmapovať a pomenovať aktuálnu situáciu v súvislosti s tvorbou štúdie, prediskutovať problémy a 
aktuálne výzvy a zozbierať podnety k rôznemu vnímaniu pojmu „segregácia“, ako aj vytvoriť kľúčové línie budúcej definície 
(empirická skúsenosť, teoretické poznanie, praktická skúsenosť). 
 
31. mája 2010 „Segregácia vo vzdelávacom systéme v Maďarsku. Porovnanie prístupov so slovenským modelom výchovy 
a vzdelávania” 
Cieľom diskusie bolo porovnať modely výchovy a vzdelávania v maďarskom a slovenskom systéme so zameraním na 
moţnosť segregácie definovanú legislatívne, spoločensky, prakticky, ako aj konfrontovať účinnosť jednotlivých nástrojov so 
skúsenosťou z Maďarska. 
 
18. augusta 2010 Odpovede na otázky (de)segregácie 
Cieľom diskusie bolo zhrnúť aktuálne príspevky k vznikajúcej štúdii o probléme segregácie rómskych detí na Slovensku, ako 
aj diskutovať prierezové problémy a formulovať prvotné odporúčania k vzdelávacej politike v tejto oblasti. 
 
Grantová výzva „Integrácia vo vzdelávaní“  

Vzdelávací program Nadácie otvorenej spoločnosti dlhodobo podporuje aktivity, zamerané na odstraňovanie kultúrneho a 
sociálneho vylúčenia ţiakov so špeciálnymi potrebami a také činnosti a stratégie vo výchove a vzdelávaní, ktoré umoţňujú 
integráciu a reintegráciu ţiakov. Nadácia otvorenej spoločnosti podporuje interkultúrny dialóg na rôznych úrovniach (škola, 
obec, spoločnosť) a zasadzuje sa za predchádzanie všetkým formám diskriminácie, intolerancie, rasizmu, antisemintizmu a 
xenofóbie. 
 
Zámerom grantovej výzvy NOS – OSF bolo podporiť rovnosť šancí pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na sociálnu 
situáciu, región či etnicitu, čo najvyššiu integráciu detí so špeciálnymi potrebami, a tieţ posilniť význam škôl, nielen ako 
vzdelávacích inštitúcií, ale aj ako významných aktérov komunitného ţivota v obciach.  
 
Cieľom grantovej výzvy bolo: 

 motivovať školy a mimovládne organizácie, ako aj ďalších aktérov vzdelávania, k vytváraniu multikultúrneho 
a tolerantného prostredia na školách a v komunitách 

 podporiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, MNO a miestnej komunity s cieľom eliminovať segregáciu na školách  

 podporiť rozvoj multikultúrnych a multietnických kompetencií pedagógov. 
Cieľová skupina: MNO, školy 
 
Zoznam grantov v prílohe. 

 
Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov stredných a vysokých škôl 

Štipendijné programy pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti pre 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý na základe uznesenia vlády SR č. 278 poskytuje finančné 
prostriedky na Štipendijný program pre rómskych ţiakov stredných škôl a rómskych študentov vysokých škôl. Cieľom 
programu je uľahčiť štúdium rómskym študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.  
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Stredné školy 
Počet uchádzačov: 150 
Počet udelených štipendií: 132 
 
Vysoké školy 
Počet uchádzačov: 67 
Počet udelených štipendií: 56 
Zoznam udelených štipendií v prílohe. 

 
Stredoškolské štipendiá 

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umoţniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole. Program 
napomáha zbliţovaniu a pochopeniu rôznych kultúr, ţivotného štýlu v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, 
vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. 
 
Zoznam udelených štipendií v prílohe. 

 
Súťaţ v písaní anglických esejí – 16. ročník  

Súťaţ vznikla v roku 1995 s cieľom motivovať študentov zdokonaľovať sa v anglickom jazyku, podporovať talentovaných a 
kreatívnych študentov s originálnym myslením a ich scopnosť vyjadriť 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 viac ako 4 mesiace). V roku 2010 súťaţ 
spoločne organizovali NOS – OSF a Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, v spolupráci s Národnou bankou 
Slovenska.  
 
Z 263 gymnázií na Slovensku sa do súťaţe tento rok zapojilo 112 a poslali nám spolu aţ 747 esejí. 

V 16. ročníku súťaţe písali študenti eseje na témy: 

1. 2010 – Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: kaţdý siedmy Európan ţije na hranici chudoby. Čo 
môţeme proti tomu urobiť? 

2. 20 rokov od politických zmien v Európe: november 1989 priniesol demokraciu a slobodu prejavu, ale volebná účasť je 
nízka a Slovenská účasť na voľbách do Európskeho parlamentu bola najniţšia v Európe. Prečo? 

3. Rodová rovnosť a rovnosť príjmu: Slovensko je v rámci krajín Európskej únie na druhom mieste v najväčšom rozdiele 
príjmov muţov a ţien a máme málo ţien v riadiacich funkciách v politike a v podnikateľskej sfére. Čo myslíte, prečo je 
to tak? 

 
Výsledky súťaţe v prílohe. 

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

Od roku 1997 umoţňuje NOS - OSF 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  

NOS - OSF v spolupráci s Roma Education Fund v Budapešti od roku 2007 administruje program, ktorého cieľom je 
poskytnúť prospechové štipendium rómskym študentom denného štúdia vysokých škôl na Slovensku a podporiť tak ich 
kvalitnú formu vzdelávania. 
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Viac informácií: http://www.romaeducationfund.hu 
 

http://www.romaeducationfund.hu/
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VEREJNÉ ZDRAVIE 
 
V oblasti verejného zdravia je cieľom Nadácie ovplyvniť zdravotnú politiku smerom k sociálnemu začleňovaniu a 
spravodlivosti v záujme uplatňovania ľudských práv, najmä práva na ţivot, bezpečnosť a dôstojný ţivot, v súlade s postupmi 
a stratégiami zaloţenými na vedeckých dôkazoch. Cieľom je zabezpečiť všeobecnú dostupnosť zdravotníckych sluţieb, 
poţadovanej kvality a rozsahu, s ohľadom na dostupnosť zdrojov. Dlhodobým zámerom je dosiahnuť najvyšší moţný 
potenciál pre zdravie pre všetkých, prostredníctvom posilňovania zodpovednosti jednotlivcov, skupín, inštitúcií a komunít. 
 
V roku 2010 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  

Program Verejné zdravie zameriava svoju pozornosť na presadzovanie prístupu harm reduction v slovenských 
podmienkach. S ohľadom na zistenia a odporúčania výskumného Projektu evalvácie vybratých trestných paragrafov (PEDA) 
nadácia zamerala svoju advokačnú činnosť na také prístupy v drogovej politike k uţívateľom drog, ktoré minimalizujú 
negatívny vplyv drog na spoločnosť a jednotlivcov.  
 
Výskum 

NOS-OSF iniciovala výskumný projekt zneuţívania prchavých látok – inhalantov v rómskych komunitách. Cieľom bolo 
zmapovať a identifikovať, ako tento problém zasahuje špecificky rómske komunity. Výskum je nevyhnutným predpokladom 
pre navrhnutie potrebných opatrení, ktoré môţu minimalizovať negatívny vplyv inhalantov na rómske komunity, jednotlivcov, 
ako aj na celú spoločnosť.  
 
Programoví partneri 

Cieľom projektu neziskovej organizácie Plán B bolo poskytovať právne, sociálne a zdravotné sluţby uţívateľom drog. 
Vyuţíval sa pritom prístup Case management, s nadstavbovou aktivitou zberu dát a prípadov popisujúcich nedodrţiavanie 
ľudských a pacientskych práv, obmedzovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti. Viac informácií: http://www.drogyinak.sk/. 

 
Zdravie Rómov  

Advokačné aktivity v prospech práva Rómov na zdravie sa zameriavali najmä na presadzovanie špecifických opatrení na 
dosiahnutie rovnosti v prístupe Rómov k zdraviu v systéme starostlivosti o zdravie jednotlivcov a verejné zdravie. Osobitnú 
pozornosť nadácia venovala programom špecificky zameraným na zdravie Rómov, najmä podpore a začiatku procesu 
revízie Akčných plánov Dekády inklúzie Rómov 2005-2015.  
 
Analýzy a zber dát 

Monitoring platnej legislatívy o zdravotnej starostlivosti v rómskych komunitách zhodnotil plnenie záväzkov vlády Slovenskej 
republiky v tejto oblasti. Zároveň formuluje opatrenia potrebné na prekonávanie nerovností Rómov v zdraví, prameniacich 
najmä z obmedzeného prístupu k sluţbám zdravotnej starostlivosti a moţností Rómov vyuţívať ich vo svoj prospech 
prostredníctvom práce zdravotných mediátorov (terénnych zdravotných pracovníkov). 
 
Databáza terénnych zdravotných pracovníkov obsahuje údaje o pracovníkoch programov mimovládnych organizácií 
(Nadácie otvorenej spoločnosti a Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu), ktoré čiastočne pokrývajúcich špecifické 
potreby pribliţne stovky rómskych komunít v oblasti zdravia, a o pracovníkoch štátneho programu podpory zdravia 
znevýhodnených komunít.  
 
Aktualizácia Atlasu komunitných centier poskytuje úplný prehľad o ich dostupnosti najmä pre Rómov, spolu s uvedením 
druhov poskytovaných sluţieb, vrátane sluţieb v oblasti podpory zdravia. 
 
Aktivity 

V projekte Peer rovesníckych skupín pracovalo 12 terénnych zdravotných pracovníkovi v 15 vybraných rómskych 
komunitách (Brezno, Hnúšťa, Telgárt, Vaľkovňa,Spišský Štiavnik,Kriškovská Liesková, Sačurov, Čičava, Kecerovce, Bystré, 
Čemerné, Svidník, Svinia). Terénni zdravotní pracovníci na pravidelných stretnutiach viedli deti vo veku od 12 do 24 rokov k 
zdravému ţivotnému štýlu, zodpovednosti za svoje zdravie, ako aj k získavaniu komunikačných zručností v rodinách, a 
najmä v inštitúciách – v škole, a zdravotníckych zariadeniach.  
 

http://www.drogyinak.sk/
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Podujatia 

Letný tábor na Zemplínskej Šírave poskytol rómskym deťom moţnosť intenzívne sa venovať upevňovaniu vedomostí 
získaných počas roka, pričom mali moţnosť odovzdať ich aj ďalším rovesníkom.  
 
Zoznam udelených grantov v prílohe. 
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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 2010 boli aktivity zamerané predovšetkým na podporu tolerancie a boja proti nenávistným prejavom v 
spoločnosti a na riešenie problémov v slovenskej justícii.  
 
Operačné aktivity v oboch oblastiach boli doplnené projektami, ktoré NOS-OSF podporila grantami. 
 

Extrémizmus / Hate Crime 
 
Dosť bolo ticha (14. marec) 
NOS-OSF sa uţ tretí rok spolupodieľala na organizovaní občianskej, kultúrnej a politickej akcie Dosť bolo ticha, ktorá je 
prejavom nesúhlasu ľudí s oslavou fašistického Slovenského štátu (1939 - 1945) a tradične sa uskutočňuje 14. marca. 
Súčasťou tohto ročníka bol maratón tematických filmov, výstava v Open Gallery, diskusie s autormi a reţisérmi filmov 
o extrémizme a antisemitizme a verejná debata realizovaná v rámci diskusií Frontline Bratislava. 
Viac na: http://dostboloticha.sk/  
Partner: Ľudia proti rasizmu 
 
Posilňovanie objektivity médií v oblasti ľudsko – právnych tém 
V East – East: Partnership Beyond Borders vznikol v rámci právneho programu OSF projekt zameraný na výmenu 
skúsenosti a širšie poznanie reálií novinárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Bulharska v oblasti extrémizmu a zločinov 
z nenávisti. V roku 2010 sa konalo stretnutie v Česku. Stretnutia na Slovensku, v Maďarsku a v Bulharsku sú naplánované 
na obdobie 2011 - 2012.  
 
Mediálny seminár o rasizme a krajnej pravici. 
27. – 29. Septembra 2010 sa uskutočnilo v Prahe a v Lidiciach stretnutie pod názvom Mediálny seminár o rasizme a krajnej 
pravici. Zúčastnilo sa ho 17 novinárov a študentov ţurnalistiky z vyššie spomínaných krajín. Partnerom a organizátorom 
českého seminára bola organizácia In Iustitia. 
 
Open Society Camp (OSC) 
1. - 2. decembra 2010 sa v bratislavskom Hoteli Gate One konala prvá tzv. otvorená konferencia NOS-OSF. Cieľom 
konferencie bolo diskutovať, hľadať nové riešenia, moţnosti spolupráce a vymieňať si skúsenosti, ako čeliť fenoménu 
pravicového extrémizmu a nenávistným prejavom v médiách a sociálnych sieťach. Odznelo 27 prezentácii a diskusií na tieto 
témy: 

 predsudky a stereotypy  

 kybernetický extrémizmus, sloboda slova  

 pravicový extrémizmus na školách  

 štátne politiky a národné legislatívy boja proti extrémizmu  

 neonacizmus na Slovensku a v EU (hnutia a ich činnosť)  

 pravicový extrémizmus a náboţenstvo  

 súdne prípady  

 subkultúry  

 psychológia – praktické prípady z oblasti pravicového extrémizmu  

 prenikanie pravicového extrémizmu do vysokej politiky  

 pravicový extrémizmus a médiá  
 
Cieľovou skupinou bola odborná verejnosť (PZ, právnici, tvorcovia politík, učitelia, sudcovia, MVO a i.), médiá a mládeţ.  
  
Súčasťou OSC bolo premietanie filmu Terezy Reichovej Kruh – Portrét demonstrace a súťaţ projektov mimovládnych 
organizácii. Víťazmi súťaţe sa stali: Zdruţenie mladých Rómov s projektom Otvorený uhol pohľadu a ETP Slovensko - 
Centrum pre udrţateľný rozvoj s projektom Divadlo z chatrče (O Lukášovi - príbeh chlapca z rómskej osady Budulovská v 
Moldave nad Bodvou). 
 

http://dostboloticha.sk/
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Verejné diskusie na témy súvisiace s extrémizmom a nenávisťou /v rámci debát FRONTLINE Bratislava/ 

 
Kybernetický extrémizmus 
3. júl 2010, Open Gallery Bratislava - verejná diskusia na tému šírenia pravicového extrémizmu prostredníctvom internetu. 
Diskutujúcimi boli: 
Tomáš Bella, konzultant spoločnosti NextBig  
Suzette Bronhorst, INACH (International Network Against Cyber Hate), Holandsko 
Aryeh Neier, prezident Open Society Institute (OSI) 
Moderátorka: Janet Livingstone 
Partner: International Network Against CyberHate - INACH  
 
Dopyt po pravicovom extrémizme - nebezpečenstvo pre strednú Európu 
30.november 2010, Open Gallery Bratislava - verejná diskusia o problematike extrémizmu a jej vývojových trendoch 
v strednej Európe. Súčasťou podujatia bola prezentácia výsledkov výskumu maďarskej mimovládnej organizácie Political 
Capital, ktorý pouţíva jedinečnú metódu merania dopytu po pravicovom extrémizme, tzv. DEREX index. 
Prezentujúci: Peter Krekó, MVO Political Capital, Maďarsko 
Moderátor: Sergej Danilov 
 
Nemaj trému z extrému – informáciami proti extrémizmu 
Aktivity projektu realizovala NOS-OSF s partnerom Metodicko – pedagogické centrum, ktoré v rámci svojich školení 
pripravilo semináre na tému boja proti extrémizmu. Projekt je celkovo zameraný na vzdelávanie učiteľov predovšetkým 
stredných škôl o otázkach spojených s extrémizmom, jeho prejavmi a moţnosťami boja proti nemu. 
 
Platformy 

Platforma MVO hate crime 
NOS-OSF od roku 2008 koordinuje platformu MVO a expertov s témou intolerancie. Cieľom je koordinácia komunikácie, 
príprava spoločných projektov a stanovísk voči vládnym politikám. Koncom roka 2010 sa do komunikácie zapojili aj 
predstavitelia štátnej správy. 
 
MISO 
NOS-OSF mala aj v roku 2010 dvoch členov v Multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov zameranej na elimináciu 
rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so 
zločinnosťou (MISO).  
 
Výskum 

 
Výskum verejnej mienky – Pravicový extrémizmus na Slovensku 
NOS-OSF s partnerom CVEK spustila kombinovaný prieskum verejnej mienky týkajúci sa potenciálu šírenia pravicového 
extrémizmu na Slovensku. Cieľom je projektovať predpoklady jeho šírenia u rôznych cieľových skupín a následne na základe 
výsledkov participovať na tvorbe a implementácii politík zameraných na jeho potlačanie. Výskum bude dokončený 
a prezentovaný v roku 2011.  
 
Vym@ţ nenávisť 
Cieľom projektu je zmapovať súčasnú situáciu v oblasti kybernetického extrémizmu na Slovensku s dôrazom na analýzu 
právnych nástrojov a efektívnosť ich vyuţívania. Následne, na základe realizovanej analýzy, navrhnúť východiská pre 
systémové riešenie tohto problému s vyuţitím legislatívnych a iných nástrojov a iniciovať ich zavedenie do praxe. Analytická 
a metodologická časť projektu bude ukončená v decembri 2012. 
 
Projekt je rozdelený do troch fáz:  

1. analýza situácie a zverejnenie výstupov analýzy, 
2. vytvorenie platformy predstaviteľov štátu (polícia/MV SR), internetových spoločností a providerov, občianskych 

zdruţení venujúcich sa tejto problematike a koordinovanie činnosti, 
3. implementácia vybraných nástrojov a politík v oblasti legislatívy a mimoprávnej oblasti a ich evaluácia. 

 
POSILNENIE SÚDNICTVA 

NOS-OSF aktívne spolupracovala s nezávislou sudcovskou iniciatívou Za otvorenú justíciu (ZOJ). Cieľom iniciatívy, ktorá 
vznikla v marci 2010 je otváranie a riešenie problematických otázok súdnictva na Slovensku, zameraných predovšetkým na 
zvyšovanie etických štandardov sudcov a transparentnosti v súdnictve a tým zvyšovanie dôvery verejnosti v justíciu. 
 
Zoznam udelených grantov v prílohe. 
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Rovnosť príleţitostí – podpora participácie Rómov 

 
PROGRAM MALÝCH GRANTOV 2010 – RES PUBLICA 

Program je zameraný na podporu mimovládnych organizácií, ktorých hlavným cieľom je zvyšovať občiansku angaţovanosť. 
Program malých grantov financoval aktivity zamerané na posilnenie mechanizmov inklúzie, zodpovednosti a participácie, 
ako aj na vytváranie partnerstiev s verejným a súkromným sektorom a ostatnými mimovládnymi organizáciami s cieľom 
podporovať miestne vlastníctvo, prinášať inovatívne riešenia a posilniť aktívnu účasť chudobnej a marginalizovanej 
populácie. 
 
Program malých grantov 2010 – Res publica bol zameraný na zvýšenie participácie a spolupráce, a na budovanie kapacity v 
oblasti občianskej advokácie. Cieľom podporených aktivít malo byť predovšetkým zníţenie rozsahu a vplyvu diskriminácie 
a nerovnosti, monitorovanie uplatňovania právnych predpisov, zvyšovanie povedomia o kľúčových úlohách a politických 
otázkach súvisiacich s nediskrimináciou a rovnosťou. 
 
Zoznam udelených grantov v prílohe. 
 

MEDZINÁRODNÁ INICIATÍVA DEKÁDA INKLÚZIE RÓMOV (2005-2015) 
Dekáda inklúzie Rómov 2005 - 2015 je iniciatíva podporovaná Inštitútom otvorenej spoločnosti (Open Society Institute) a 
Svetovou bankou (World Bank). Je to prvé medzinárodné úsilie tohto druhu v boji proti diskriminácii so snahou zabezpečiť 
Rómom rovnosť prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, zamestnanosti a zdravotníckej starostlivosti. Rok 2010 bol piatym rokom 
napĺňania Dekády a príleţitosťou na rekapituláciu dosiahnutých cieľov. V júni 2010 skončilo jednoročné predsedníctvo SR v 
rámci Dekády inklúzie Rómov. 
 
NOS - OSF aj v roku 2010: 
 

 Podporovala aliancie rómskych MNO na Slovensku pri monitorovaní realizácie Národných akčných plánov a pri 
zabezpečovaní vládnej zodpovednosti. 

 Zabezpečila účasť na stretnutiach a workshopoch International Steering Committee (medzinárodné stretnutie 
predstaviteľov krajín, ktoré sa do Dekády inklúzie Rómov zapojili). 

 Vyuţila doterajšie skúseností NOS - OSF a Inštitútu otvorenej spoločnosti poskytovaným expertízy a poradenstva 
predstaviteľom vlády a jednotlivých rezortov v oblasti tvorby verejnej politiky 

 Poskytla priamu expertízu v rôznych pracovných skupinách podľa priorít Dekády ( vzdelavanie, bývanie, zdravie, 
zamestnanosť ako aj prierezových tém – nediskriminácia a rodová rovnosť). 

 
Rozpracovanie problematiky rodovej rovnosti, OZ In Minorita, Bratislava  
OZ In Minorita realizovala projekt zameraný na spracovanie analýz uplatňovania rodovej rovnosti v jednotlivých oblastiach: 
vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie. Snahou bolo predovšetkým zmapovať materiály vlády SR, ktoré sa týkajú rodovej 
rovnosti a majú vplyv na rómsku populáciu, resp. na marginalizované rómske komunity. Súčasťou analýz boli aj prvé návrhy 
odporúčaní. Tieto odporúčania boli rozdiskutované počas regionálneho okrúhleho stola, ktorý sa konal 11.mája 2010 vo 
Zvolene. Zúčastnilo sa ho 12 rómskych aktivistiek z 10 neziskových organizácií. 
 

Advokácia bývania znevýhodnených skupín – Roma Housing 
Trvanie: 1.fáza, apríl 2009 – október 2010 
Partner: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 
 
Zapojené lokality: Košice, Michalovce (obce Iňačovce a Vrbnica), Hnúšťa 
Situácia znevýhodnených skupín na Slovensku je zloţitá predovšetkým z dôvodu slabého povedomia o svojich právach, a 
nedostatočnej kapacity a priestoru podieľať sa na riešení svojich problémov.  
V rámci projektu sa v jednotlivých lokalitách vytipovali miestny lídri, viedol sa dialóg medzi zúčastnenými stranami, 
identifikovali sa nedostatky v rámci inštitúcií, ktoré riešia problém bývania v danej lokalite. Stretnutia a semináre vytvorili 
priestor pre výmenu skúseností. 
OSF BA iniciovala rozšírenie evaluácie programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach, ktorého cieľom je 
identifikovať dobrú prax v oblasti miestnych politík bývania marginalizovaných rómskych komunít ako nástroja na 
zlepšovanie ţivotných podmienok.  
 
Aktivity:  
Apríl 2009 seminár zástupcov MVO zúčastnených na projekte, OSF BA 
Máj 2009 – február 2010 pracovné stretnutia k evaluácii programu obecných nájomných bytov  
August 2009 monitoring v jednotlivých lokalitách (Michalovce, Košice, Hnúšťa, Veľký Krtíš - pôvodne 
zapojená lokalita) 
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Október 2009 FRA okrúhly stôl Roma Housing, Brusel 
November 2009  okrúhly stôl, Hnúšťa 
 seminár výmeny skúseností, Košice 
 okrúhly stôl, Michalovce 
Február 2010 pracovné stretnutie zástupcov MVO zúčastnených na projekte, OSF Prešov 
 Seminár, Michalovce 
Jún 2010 vyhodnotenie programu 
 
Podujatia 

1. ročník letnej školy etnických a migračných štúdií, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava 
19. 7. – 1. 8. 2010, Komárno 
1. ročník Letnej školy etnických a migračných štúdií, bol pre organizátorov, prednášajúcich a účastníkov výnimočnou 
moţnosťou prediskutovať dôleţité výzvy krajín strednej Európy a rozvíjať spoluprácu v oblasti výskumu etnických vzťahov. 
Organizátormi boli Centrum pre výskum etnicity a kultúry v spolupráci s Univerzitou Jánosa Selyeho Komárno, Masarykovou 
Univerzitou Brno, Instytut spraw publicznych Warszawa, Multikulturním centrom Praha, Willa Decius Krakow a The Woolf 
Institute Cambridge.  
42 účastníkov zo 17 krajín - študentov PhD, mladých výskumných pracovníkov a ľudí z mimovládneho sektora, 28 
prednášajúcich, 10 dní prednášok a seminárov doplnených o 4 krátke výlety s dôrazom na vzájomné spoluţitie etník, 
večerné premietania filmov spojených s diskusiami. Hlavný cieľ Letnej školy - začať budovať tradíciu kvalitnej alternatívnej 
vzdelávacej inštitúcie so zameraním na problematiku etnicity, nacionalizmu, integrácie a inklúzie, deetnizácie verejného 
priestoru a zahraničnej migrácie, sa podarilo naplniť. 
 
Zoznam udelených grantov v prílohe. 

 
Program verejnej správy 

Cieľom programu verejnej správy je podpora transparentnosti a verejnej kontroly ako nástrojov na zlepšenie fungovania a 
efektívnosti verejnej správy na všetkých jej úrovniach. Program je operačný a grantový. NOS-OSF ho realizuje od roku 2000. 
 
Operačné aktivity: 

 
Programové rozpočtovanie 
NOS-OSF v spolupráci s Nadáciou F.A. Hayeka v roku 2010 uskutočnila niekoľko aktivít zameraných na vzdelávanie 
verejnosti o moţnostiach vyuţívania programových rozpočtov ako nástroja verejnej kontroly hospodárenia s verejnými 
financiami.  
 
Vo februári 2010 boli vyhlásené výsledky súťaţe esejí Programový rozpočet – inovatívny nástroj riadenia samosprávy. 
Víťazkou súťaţe sa stala Silvia Kollárová s esejou Sme pripravení zmeniť myslenie?. Druhé miesto získala Lenka Mindová 
za esej Programový rozpočet - inovatívny nástroj riadenia samosprávy; Význam benchmarkingu pri uplatňovaní systému 
programového rozpočtovania samospráv Ţilinského VÚC a tretie miesto Lukáš Kunca za esej Programový rozpočet - 
inovatívny nástroj riadenia samosprávy; Význam benchmarkingu pri uplatňovaní systému programového rozpočtovania. Viac 
informácii a víťazné eseje na: http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=81&IniciativaId=55  
 
Seminár: Verejná kontrola verejnej samosprávy 
18. – 20. jún 2010  
Partner: Transparency International Slovensko  
Seminár sa zaoberal novelou zákona o obecnom zriadení, úlohe kontrolórov na miestnej úrovni, moţnostiach spolupráce 
samospráv s prokuratúrou a moţnosťami mimovládnych organizácii na zabezpečení dodrţiavania zákonov. Prednášajúcimi 
a diskutujúcimi boli: Vladimír Pirošík, TIS, Ladislav Fúska, kontrolór, Jozef Gajdoš, Okresná prokuratúra Zvolen a Jaroslav 
Pilát, M.E.S.A.10 . Seminár bol určený pre regionálnych novinárov aktivistov a všetkých, ktorých zaujíma druhý stupeň 
samosprávy v SR.  
 
Neţná zelená 
NOS-OSF pred parlamentnými voľbami 2010 vydala knihu Jána Mičovského Neţná zelená. Kniha sa jedinečným spôsobom 
zaoberá netransparentnou situáciou a neefektívnym hospodárením, korupciou a politickým klientelizmom v štátnom podniku 
Lesy Slovenskej republiky v rokoch 2002 – 2009. Autor knihy bol zamestnancom podniku, neskôr sa stal laureátom ceny 
Biela vrana. Cenu získal za principiálny a morálny postoj, neúnavnosť a schopnosť mobilizovať verejnú pozornosť a podporu 
tomuto prípadu. 
 
Zoznam udelených grantov v prílohe. 

http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=81&IniciativaId=55
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Blokový grant pre mimovládne organizácie - Program na podporu ochrany ľudských práv 

Nadácia otvorenej spoločnosti bola sprostredkovateľom Blokového grantu pre mimovládne organizácie v oblasti ochrany 
ľudských práv. Blokový grant bol súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 
priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého donormi sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Je 
spolufinancovaný zo Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 
Celkovým cieľom programu bolo 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 NOS-OSF nenávratný finančný príspevok (NFP) 35 mimovládnym 
organizáciám v nasledujúcich štyroch prioritách: 
 
Priorita: podpora ochrany ľudských práv. 
Špecifický cieľ priority - zvýšenie predpokladov na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd v spoločnosti a 
posilnenie kapacity mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti. 
Podporené organizácie: Transparency International Slovensko, Aliancia Fair play, Návrat, Človek v ohrození, Konzervatívny 
inštitút M. R. Štefánika, Liga za ľudské práva, Nadácia Milana Šimečku, Charta 77.  
 
Priorita : podpora práva na rovnaké zaobchádzanie. 
Špecifický cieľ priority - podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní pravá na rovnaké 
zaobchádzanie. 
Podporené organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občan, demokracia a zodpovednosť, Záujmové 
zdruţenie ţien Mymamy - materské centrum, Agentúra podporovaného zamestnávania, Iniciatíva Inakosť, Inštitút pre 
verejné otázky, Moţnosť voľby, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Zdruţenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR, Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. 
 
Priorita: posilnenie súdnictva. 
Špecificky cieľ priority - posilnenie princípov právneho štátu, posilnenie vnútornej kapacity a dôveryhodnosti súdnictva a 
zvýšenie právneho povedomia občanov. 
Podporené organizácie: Academia Istropolitana NOVA, EUROIURIS – Európske právne centrum, M.E.S.A. 10, FENESTRA, 
Centrum komunitného organizovania, Občan, demokracia a zodpovednosť, Poradňa pre občianske a ľudské práva. 
 
Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia. 
Špecificky cieľ priority - zlepšenie kvality vzťahov v multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na obhajobu a presadzovanie 
záujmov znevýhodnených skupín. 
Podporené organizácie: Centrum komunitného rozvoja, Človek v ohrození, Karpatská nadácia, Nadácia Milana Šimečku, 
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Inštitút pre verejné otázky, Nová cesta, Spoločnosť slovensko – indického priateľstva, 
Nadácia Milana Šimečku, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. 
 
V roku 2010 prebiehal monitoring udelených grantov. 
 

Emergency Fund - Projekty zamerané na zníţenie negatívnych dopadov finančnej krízy  

 
Gerorge Soros, zakladateľ rodiny nadácií otvorenej spoločnosti, vytvoril špeciálny nástroj – Fond na pomoc v núdzi 
(Emergency Fund), na odstraňovanie a zniţovanie negatívnych dôsledkov svetovej hospodárskej krízy, ktorý spravuje NOS-
OSF. 
 
Na Slovensku patrili k prioritným projekty zamerané na riešenie problémov znevýhodnených skupín vrátane strednej triedy v 
regiónoch najviac postihnutých krízou. Podpora tých mimovládnych organizácií, ktorých existencia je nevyhnutná pre 
zachovanie potenciálu otvorenej spoločnosti a zachovanie kontinuity pôsobenia nezávislých kultúrnych subjektov.  
 
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 2009 sme získali  4 015,85 EUR. Prostriedky 
sú 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 2010 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 veľa toho, 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, ktorý nadácia realizuje od roku 1993. 
 
V roku 2010 program udelil 4 granty v hodnote 24 306,40 EUR a podporil účasť 27 expertov na 11 podujatiach v zahraničí. 
 
Zoznam grantov a cestovných grantov v prílohe. 
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SPOLOČNOSŤ A INFORMÁCIE 
 
NOS-OSF podporuje v mediálnej oblasti  prostredníctvom súťaţe Novinárska cena rozvoj kvalitnej slovenskej ţurnalistiky a 
vytvára priestor na odbornú diskusiu. Prostredníctvom aktivít projektu Frontline Bratislava prináša debatu na témy dôleţité 
pre kvalitu demokracie  na Slovensku a nové aktuálne problémy zo sveta.  

 
Novinárska cena 2010  

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 profesionality a kvality slovenských médií. 6. ročník súťaţe vyhlásila NOS – OSF v spolupráci s partnermi: 
British Council, Mayer/McCann Erickson, MEMO 98, PRime time, Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska.  
Do súťaţe sa prihlásilo 456 autorov s takmer 900 príspevkami. V kaţdej z 13 kategórii boli vyhlásené nominácie. Z nich 
porota vybrala jedného víťaza, ktorý získal cenu v hodnote 830 eur. 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. V 6. ročníku súťaţe Rada súťaţe rozhodla aj o drţiteľovi novej špeciálnej Ceny British Council za 
podporu medzikultúrneho dialógu. 
Súčasťou súťaţe je výstava prihlásených novinárskych fotografií a karikatúr, ktorá sa v máji koná v OPEN Gallery a počas 
leta je prístupná verejnosti v ZOC MAX Prešov. 
Viac informácií o súťaţi je k dispozícii na http://www.novinarskacena.sk. 
 

Frontline Bratislava 

Frontline Bratislava nadväzuje na aktivity londýnskeho Frontline Clubu. V rámci projektu sa konajú debaty v OPEN Gallery 
na témy ako justícia, médiá, extrémizmus, sloboda slova a ďalšie. Rok 2010 bol prvým pilotným rokom Frontline Bratislava. 
 
Diskusie: 
 
6. júl 2010 
Cyber Hate Vs. Sloboda prejavu  
Hostia: Tomáš Bella (autor web projektov, Nextbig, Painomedia), Suzette Bronkhorst (INACH, Holandsko), Aryeh Neier 
(prezident 
OSF, New York), Janet Livingstone (členka správnej rady NOS-OSF). 
 
30. november 2010 
Prenikanie myšlienok pravicového extrémizmu do vysokej politiky. 
Hosť: Péter Krekó (politológ a riaditeľ výskumu, Political Capital Research and Consulting Institute, HU) 
Moderátor: Sergej Danilov (reportér, Rádio Expres) 
 
2. december 2010 
Úloha verejnoprávnych médií v súčasnom mediálnom prostredí. 
Hosť:  Lewellyn King (White House Chronicle, US)  
Moderátor: Tomas Czwitkovics, (šéfredaktor medialne) 
 
14. december 2010 
Sociálne médiá a ich vplyv na súčasnú ţurnalistiku. 
Hostia: David Hayward (BBC College of Journalism, GB), Matthew Eltringham (Interaktívne a sociálne médiá, BBC, GB), 
Tomáš Bella (autor web projektov, Nextbig, Painomedia)  
 
Všetky diskusie sú archivované na http://www.vimeo.com/nososf. 
 

http://www.novinarskacena.sk/
http://www.vimeo.com/nososf
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SPIN-OFF ORGANIZÁCIE 
 
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. 
n.o. 

 
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 27 225,5 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 presvedčivé informácie a údaje 
na princípe Evidence Based Medicine, získané na salzburských seminároch a iných zahraničných pracoviskách. Súčasťou 
činnosti klubu je aj poskytovanie informácií verejnosti. Viac na: http://www.omc.sk 

 
Plan B, n.o. 
Činnosť Plán B, n.o. je zaloţená na princípe „Harm reduction“, t.j. prevencie a minimalizácie 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. 
http://www.drogyinak.sk 

 
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 na: 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 zviditeľnenť súčasnú umeleckú tvorbu. Viac informácií na: http://www.ncsu.sk/ 
N-CSU bol udelený grant 8 000 EUR. 

http://www.skoladokoran.sk/
http://www.omc.sk/
http://www.drogyinak.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, do júna 2010 finančná asistentka kredechova@osf.sk 
 
Programoví manaţéri a koordinátori 

 
Barbora Burajová bburajova@osf.sk 
Verejné zdravie (od septembra 2010), Mediálny program 
 
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 
Novinárska cena  
 
Barbara Horváthová, od októbra 2010 bhorvathova@osf.sk 
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, do septembra 2010 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 
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Valentina Petrus valentina@osf.sk 
Rómsky program, Právny program 
 
Vladimír Rafael vlado@osf.sk 
Vzdelávací program 
 
Elena Smolinská, do júla 2010 elena@osf.sk 
English Essay Competition, Stáţe učiteľov v Británii, RMUSP 
 
Ondrej Starinský ondrejs@osf.sk 
Novinárska cena, Mediálny program 
 
 
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  

http://www.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 2010 bol schválený správnou radou dňa 16.12.2009, pričom celková 
plánovaná čiastka bola vo výške 856 305 eur. Správna rada súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej spoločnosti 
vo výške 233 400 eur. Do rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, 
mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na správu boli rozpočtované v členení: 
160 595 eur prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 5805 eur cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/),  57 000 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 EUR a prehľad o Darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 eur 

 
1. 1,240.000,00 EUR Open Society Institute, Zürich, Švajčiarsko 
  súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA 
2.   711.401,70 EUR  Úrad vlády SR (Nórsky finančný mechanizmus), Bratislava 
3. 67.300,00 EUR  Úrad vlády SR (Rómske štipendia), Bratislava 
4. 37.150,00 EUR US Ambassy, Bratislava  
5.   18.633,00 EUR príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované NOS-OSF 
6. 16.474,42 EUR vratky poskytnutých nezúčtovaných grantov  
7. 11.430,10 EUR Frontline Club, Londýn, Veľká Británia 
8. 10.000,00 EUR Mayer/Mccann Ericson, Bratislava   
9. 8.231,90 EUR príjmy z prenájmu 
10.  5.295,00 EUR British Council, Bratislava 
11. 5.000,00 EUR Európska komisia, Bratislava 
12.   4.095,00 EUR Roma Education Fund, Zurich, Švajčiarsko 
13.  4 015,85 EUR 2% podiel zo zaplatenej dane  
14. 1.090,08 EUR HMC Project in Central and Eastern Europe, Veľká Británia 
15.  530,97EUR EFTA , Brusel, Belgicko 
16. 170,00EUR Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Bratislava  
17. 147,99 EUR prijaté úroky z účtov nadácie  
 

2,140.966,01 EUR príjmy celkom 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 
 
Majetok nadácie v eur v obstarávacích cenách: k 1. 1. 2010 k 31. 12. 2010 

 
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 308 763,99 414 277,39 
9. Finančné investície 463 893,99 557 881,24 
10. Pohľadávky 1 463 253,22  747 693,15 
11. Dohadné účty aktívne 812 408,02 245 339,60 
 
 SPOLU 3 709 737,93 2 626 610,09 
 

 
Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR: 
 

1. Softvér 59 292,41 
2. Drobný nehmotný majetok 5 738,45 
3. Opravky k budovám 100 971,98 
4. Stroje, prístroje 256 316,60 
5. Opravky k doprav.prostr. 39 857,88 
6. Inventár 2 622,15 
7. Drobný hmotný majetok 70 682,55 
 
Oprávky celkom: 535 482,02 
 
 
Záväzky nadácie v EUR: 
 

1. Záväzky voči dodávateľom 26 765,37 48 321,06 
2. Ostatné záväzky 18 237,97 22 604,59 
3. Záväzky z titulu grantov 1 334 445,46 1 040 588,83 
4. Záväzky voči pracovníkom  15 866,83  18 845,78 
5. Záväzky voči poisťovniam 6 173,52 5 078,02 
6. Záväzky vočiŠR 505,12 5 497,31 
7. Dohadné účty pasívne 973 978,90 353 047,84  
8. Rezervy  8 397,94  5 892,98 
9. Základné imanie 96 276,54 96 276,54 
10. Nadačné imanie 6 638,78 6 638,78 
11. Nerozdelený zisk  701 223,41 700 245,51 
SPOLU 3 191 509,84 2 303 037,24 
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2010 v členení podľa jednotlivých druhov činností 

 
Programové náklady 2010  Náklady na programy v EUR 

  
Vzdelávanie 95 749,17  
Medzinárodná spolupráca 45 688,06 
Verejné zdravie 78 515,28 
Mediálne programy 109 309,04 
Dobre spravovaná spoločnosť 671 969,30 
Rómovia 275 890,89 
Emergency Fund - Projekty zamerané na zníţenie negatívnych dopadov finančnej krízy 491 903,24 
Spolufinancovanie Blokového grantu 17 004,69 
Spolufinancovanie Štipendijných programov pre talentovaných rómskych študentov SŠ a VŠ 25 397,68 
Ľudské práva 92 875,14 
Verejná správa  69 707,00 
Mládeţ 50 578,29 
Spolu 2 024 647,78 
 
 
Výška nákladov na správu NOS – OSF 

 
Náklady celkom: 2 276 042,27 EUR 
 
Z toho 
 -programové náklady 2 024 647,78 EUR 
 - náklady na správu  251 394,49 EUR 
 
Náklady na správu nadácie, z toho: 
  – ochrana majetku 339,77 EUR 
  – propagácia 0 EUR 
  – cestovné náhrady 1 733,21 EUR 
  – mzdové náklady 50 039,40 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 2010 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 2010 – 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 2010 – nezaloţila a nedisponuje 
ţiadnym nadačným fondom.  
 
Zmeny v nadačnej listine v roku 2010 

 
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2010 – boli v nadačnej listine 
zaznamenané zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady a Rady starších. 
 
Zmeny v zloţení orgánov v roku 2010 

 
Zloţenie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou: 
Správca NOS – OSF 
Správkyňou a výkonnou riaditeľkou NOS – OSF v roku 2010 bola Alena Pániková.  
 
Správna rada NOS – OSF 
Správna rada NOS – OSF má 6 členov: 
 
Meno: Pozícia: 
Richard ĎURANA člen 
Martin BARTO člen 

Kálmán PETőCZ člen 

Zuzana KUŠOVÁ predsedníčka 
Milan VAJDA člen 
Janet LIVINGSTONE 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 2010: 
Rudolf Chmel 
Martin Bútora 
Lászlo Szigeti 
Pavel Demeš 
Štafan Markuš 
Lev Bukovský 
Iveta Radičová 
Mária Zelenáková 
Katarína Vajdová 
Eugen Jurzyca 
Grigorij Meseţnikov 
 
Rada starších  je poradným orgánom Správnej rady nadácie. Jej poslaním  je predovšetkým posilniť schopnosť nadácie 
otvárať nové témy v súlade s aktuálnymi výzvami v spoločnosti, hľadať východiská pre krátkodobú a dlhodobú stratégiu. 
Rada starších je tvorená osobnosťami domáceho verejného diania, predovšetkým bývalými členmi Správnej rady. Rada 
starších sa stretáva dvakrát ročne a nerozhoduje o finančných prostriedkoch. 
 

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) 
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 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 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: 102 
Počet udelených štipendií: 8 
 
American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA  
 1-ročný študijný pobyt 
 

1. Dominika Schmidtová, Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa 
Albuquerque Academy, New Mexico 

 
2. Denisa Škantárová, Športové gymnázium, Banská Bystrica 

Porter-Gaud School, South Carolina 
 
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia  
1-ročný študijný pobyt 
 

1. Eva Bukaiová, Gymnázium Petra Pázmáňa, Nové Zámky 
St Leonard's Mayfield School, Sussex 

 
2. Natália Grolmusová, Gymnázium, Partizánske 

Lomond School, Scotland 
 

3. Magda Marečková, Gymnázium, Myjava 
Ackworth School, Yorskshire 

 
4. Andrej Mariš, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra 

Prior Park College, Bath 
 

5. Samuel Trizuljak, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava 
New Hall School, Essex 

 
Súťaţ v písaní anglických esejí – 16. ročník 

 
Študenti súťaţili v 3 kategóriách: mladší (1. a 2. ročník), starší (3. a 4. ročník) a anglofóni (študenti ktoréhokoľvek ročníka, 
ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí viac ako 4 mesiace a študenti bilingválnych anglicko-slovenských gymnázií). 
 
Víťazi v kategórii "mladší": 
1. miesto – Dalibor Kováč, Gymnázium A. Vrábla, Mierová, Levice 
2. miesto – Martina Mikušová, Gymnázium, Varšavská cesta, Ţilina 
3. miesto – Tatiana Karlíková, Gymnázium, Konštantínova, Prešov 
4. miesto – Noémi Pálfiová, Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská, Veľký Krtíš 
 
Víťazi v kategórii "starší": 
1. miesto – Kamila Dobrotková, Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája, Trenčín  
2. miesto – Branislav Jenčo, Gymnázium, Školská, Povaţská Bystrica 
3. miesto – Ivona Szantová, Gymnázium J. Kráľa, SNP, Zlaté Moravce 
4. miesto – Peter Šinály, Gymnázium, Čachtická, Bratislava 
 
Víťazi v kategórii “anglofóni”: 
1. miesto – Magdaléna Korábová, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava 
2. miesto – Zuzana Trnková, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava  
3. miesto – Linda Kresťanová, Gymnázium, Golianova, Nitra 
4. miesto – Jana Škríbová, Gymnázium, Bilíkova, Bratislava 
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Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov stredných škôl 

 
1. Gymnázium, Gelnica 
2. Gymnázium, Giraltovce 
3. Gymnázium, Prešov 
4. Gymnázium bl. Matky Terezy, Svidník 
5. Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 
6. Gymnázium V. B. Nedoţerského, Prievidza 
7. Gymnázium Vranov nad Topľou 
8. Obchodná akadémia, Michalovce 
9. Obchodná akadémia, Rimavská Sobota 
10. Obchodná akadémia, Roţňava 
11. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 
12. Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec 
13. Spojená škola, Brezno 
14. Spojená škola - konzervatórium, Košice 

15. Spojená škola Čaklov 
16. Spojená škola Turany 
17. Strdná zdravotnícka škola mil. Samaritána, 

Svidník 
18. Stredná odborná škola, Stará Ľubovňa 
19. Stredná odborná škola, Vranov nad Topľou 
20. Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, 

Košice 
21. Súkromná stredná odborná škola, Keţmarok 
22. Súkromná stredná odborná škola SEZ 

Krompachy 
23. Súkromná pedagogická a sociálna akadémia 

Košice 

 
Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov vysokých škôl 

 
1. Abrhám Milan, Budča 
2. Abrhámová Júlia, Budča 
3. Badţová Anna, Košice - Myslava 
4. Baláţ Ján, Banská Bystrica 
5. Baláţ Marek, Banská Bystrica 
6. Baláţ Vojtech, Ţilina 
7. Balaţovičová Eva, Nové Mesto nad váhom 
8. Balog Miroslav, Soľ 
9. Banom Peter, Zaluţice 
10. Bartošová Iveta, Turany 
11. Berky Adrián, Sklabniná 
12. Berky Adrián, Sklabiná 
13. Berky Ján, Zvolen 
14. Berky Peter, Zvoloen 
15. Berkyová Magda, Nitra nad Ipľom 
16. Brindzák Lukáš, Revúca 
17. Budayová Brigita, Figa 
18. Dančová Lýdia, Jelšava 
19. Daniš Peter, Hlohovec - Šulekovo 
20. Danišová Alica, Štúrovo 
21. Deme Ján, Klenovec 
22. Demeter Jozef, Slovenské Nové Mesto 
23. Farkasová Monika, Nové Zámky 
24. Gábor Miroslav, Vtáčkovce 
25. Gáborová Gabriela, Vtáčkovce 
26. Gorová Ildikó, Vtáčkovce 
27. Horváthová Nikola, Moldava nad Bodvou 
28. Hrabovská Henrieta, Košice 

29. Hugyárová Helena, Roţňava 
30. Jonáš Radovan, Banská Bystrica 
31. Jonášová Anna, Zvolen 
32. Jonášová Stanislava, Lučenec 
33. Jonášová Ţelmíra, Zvolen 
34. Kančiová Zlatuše, Hnojné 
35. Karasz Filip, Dunajská Luţná 
36. Knapeková Janette, Veľký Ktríš 
37. Knapeková Janette, Veľký Krtíš 
38. Lakatoš Ernest, Šimonovce 
39. Maková Danka, Basnká Bystrica 
40. Mydlová Lenka, Zvolen 
41. Piskorová Jana, Stráţske 
42. Pompa Aleš, Poprad 
43. Pompa Roman, Stará Ľubovňa 
44. Pompová Lenka, Poprad 
45. Rácová Janette, Zbehy 
46. Richterová Marta, Holič 
47. Sendreiová Monika, Veľký Blh 
48. Sivák Tomáš, Svidník 
49. Soltészová Iveta, Roţňava 
50. Stasilo Miroslav, Zvolen 
51. Šandorová Viera, Košice 
52. Štajer Mário, Banská Bystrica 
53. Tirda Miroslav, Košice 
54. Tokárová Adriana, Čaňa 
55. Vagnerová Jana, Spišská Nová Ves 
56. Vidlička Jozef, Soľ 

 
Víťazi Novinárskej ceny 2009 

 
Najlepšia reportáţ v printových médiách 
Andrej Bán - Deti z fotografie (.týţdeň) 
 
Najlepšia rozhlasová reportáţ v elektronických médiách 
 Alena Taranová - séria: Detské domovy - továrne na bezdomovcov (Rádio Expres) 
 
Najlepšia televízna reportáţ v elektronických médiách 
Andrea Paulínyová - Novodobé otroctvo (TV Markíza) 
 
Najlepší rozhovor v printových médiách 
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Kristína Magdolenová, Jarmila Vaňová - Kveta Berkyová: Chcem, aby v kostole vedľa mňa sedela „biela“ ţena (Rómska 
tlačová agentúra) 
 
Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách 
Porota sa rozhodla cenu neudeliť 
 
Najlepší regionálne publikovaný príspevok 
Peter Martinák – Opustené nehnuteľnosti, Realitné otázniky (Trenčan) 
 
Najlepší regionálne odvysielaný príspevok 
Vanda Tuchyňová - Tvrdošínske noviny zneuţívajú verejné peniaze na budovanie kultu osobnosti primátora (Rádio Regina 
Banská Bystrica) 
 
Najlepší analyticko - investigatívny príspevok v printových médiách 
Gabriel Beer - séria: Sanitkový tender (Trend) 
 
Najlepší analyticko - investigatívny príspevok v elektronických médiách 
Róbert Adamec - séria: Prezumpcia viny? (TV Markíza) 
 
Najlepší komentár a krátky publicistický príspevok v printových médiách 
Michal Havran ml. - Zabite ich všetkých, Boh si svojich rozpozná (Pravda, jetotak.sk) 
 
Najlepšia novinárska fotografia 
Andrej Bán - séria: Gruzínski utečenci z Abcházska (.týţdeň) 
 
Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra 
Jozef „Danglár“ Gertli – séria karikatúr (Pravda, Ţurnál) 
 
Najlepší článok publikovaný na blogu 
Janette Maziniová - séria: Rómovia - kultúra a mentalita (maziniova.blog.sme.sk) 
 
Cena Britskej rady za podporu medzikultúrneho dialógu 
Andrej Bán - Deti z fotografie, séria: Rómovia (spoluautor Jozef Majchrák) (.týţdeň) 
 
Cena Zdruţenia vydavateľov periodickej tlače slovenska 
 Katarína Ragáčová – séria: Kauza emisie (SME); Kristián Slovák – séria: Kauza emisie (TREND) 
 
Cena otvorenej spoločnosti 
Róbert Adamec - Géniovia alebo podvodníci (TV Markíza); Mária Miháliková, Zuzana Petková – séria: Diplomy z 
Trenčianskej univerzity (Pravda) 
 
Rada súťaţe Novinárska cena 2009 
Zuzana Kušová, Mayer/McCann Erickson, PRime time 
Rasťo Kuţel, MEMO 98 
Miloš Nemeček, Zdruţenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska 
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 
Andrew Spells, British Council 
Ľubica Stanek, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 
Gabriel Šípoš, Slovak Press Watch / INEKO 
 
 
ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV 

 
Vzdelávanie 

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Slovensko 7 000,00 EUR 
Škola pre všetkých - všetci pre školu 
 
Komunitné centrum SPOLU Chminianske Jakubovany 7 000,00 EUR 
Ja a ty - spolu prekonáme bariéry 
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Miesto v dome o.z. 5 110,00 EUR 
Aj my chceme jednotky 
 
Mimovládna organizácia PROXIMA 7 000,00 EUR 
Škola priateľská ku všetkým študentom 
 
MONTESSORI, o.z. 5 300,00 EUR 
Pomôţ mi, aby som to dokázal sám 
 
Nadácia Milana Šimečku 7 000,00 EUR 
E-learningový kurz Multikultúrna výchova pre učiteľov 
 
OZ - KLUB RÓMSKYCH AKTIVISTOV V SR 3 500,00 EUR 
Poďme spolu do školy 
 
Rodičovské zdruţenie pri MŠ Jilemnického 1 415,00 EUR 
Pre radosť všetkých detí 
 
Spojená škola Švabinského 7, 851 01 Bratislava 2 785,00 EUR 
Kľúčové kompetencie ţiakov s mentálnym postihnutím - vzdelávací program pre ľahšiu spoločenskú 
 a pracovnú integráciu 
 
Súkromná základná škola s materskou školou pre ţiakov s autizmom 5 840,00 EUR 
Komunikácia - kľúč k integrácii 
 
VPV - ARWA. N.o. (Vzdelávanie pre všetkých Orava) 3 291,00 EUR 
Ako učiť a naučiť 
 
Základná škola Ing. O. Koţucha 11, Spišská Nová Ves 1 410,00 EUR 
Umenie nás spája 
 
Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec 4 100,00 EUR 
Podporné terapie pre deti s poruchami učenia 
 
Zdruţenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto" 3 015,00 EUR 
STOP NUDE 
 
ZŠ J.A.Komenského v Revúcej 5 600,00 EUR 
Cesta správnym smerom 
 
Slovenská debatná asociácia 3 984,70 EUR 
Debatný program 2010 
 
Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute 9 965,00 EUR 
Mesačník o zdravotnej politike – Zdravotná politika 
 
 
Rovnosť príleţitosti – podpora participácie Rómov 

 
Res Publica 
 
Centrum pre výskum etnicity a kultúry 8 236,00 EUR 
Letná škola etnických a migračných štúdií 
 
Človek v ohrození 9 239,00 EUR 
Zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o práve na rovnosť, nediskrimináciu a získavanie jej podpory pre výchovu k 
tolerancii a multikulturalizmu. 
 
Ľudia proti rasizmu 11 936,00 EUR 
Právna pomoc pri ochrane, uplatňovaní a vynucovaní práv obetí hatecrimes 2011 
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Návrat, o.z. - Centrum Návrat v Banskej Bystrici 9 095,00 EUR 
Právo detí z náhradných rodín na vlastnú identitu 
 
Občan, demokracia a zodpovednosť 10 830,00 EUR 
Aktívna účasť verejnosti na tvorbe a kontrole verejných politík ako nástroj systémového presadzovania práva na rovnosť II 
 
Osvetové centrum Rómov 11 220,00 EUR 
ternYpe - Dekáda spája mladých 
 
Poradňa pre občianske a ľudské práva 10 360,00 EUR 
Monitoring a prevencia zlyhaní polície voči rómskej menšine 
 
 
Projekty zamerané na zníţenie negatívnych dopadov finančnej krízy Fondu na pomoc v núdzi 

Detský Fond Slovenskej Republiky 16 800,00 EUR 
Konto Bariéry 
 
ETP - Slovensko - Centrum pre udrţateľný rozvoj 290 310,00 EUR 
Individual Development Account II 
 
Hornozemplínska kniţnica vo Vranove nad Topľou 2 000,00 EUR 
Čítanie pomôţe deťom aj dospelým  
 
INŠTITÚT KRISTA VEĽKŇAZA 19 000,00 EUR 
Následným vzdelaním proti kríze 
 
KASPIAN 18 330,00 EUR 
Ideme ďalej. 
 
Komunitná Nadácia Veľký Šariš 13 297,00 EUR 
Šanca 
 
MEMO 98 26 220,00 EUR 
Infovoľby.sk - Informačná kampaň pred voľbami do NRSR 2010 
 
Občianske zdruţenie Kvapka 16 140,00 EUR 
Eliminácia negatívnych vplyvov hospodárskej krízy na vstup rodiča na pracovný trh 
 
Občianske zdruţenie PRIMA 20 000,00 EUR 
Prima street 
 
Únia a nevidiacich a slabozralých Slovenska 19 045,60 EUR 
Z krízy von! 
 
Veľký Meder Centrum Mládeţe, n.o. 1 510,00 EUR 
Spolu to dokáţeme! 
 
Voices, nezisková organizácia 19 600,00 EUR 
45+ 
 
Zdruţenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť) 19 239,00 EUR 
„Tmavomodrý  svet 2010“ 
 
Právny Program 

1. slovenské neziskové servisné centrum, o.z. 2 000,00 EUR 
Vytvorenie a prevádzkovanie centrálneho portálu pre neziskový sektor vrátane budovania infraštruktúry neziskového sektora 
 
1. slovenské neziskové servisné centrum, o.z. 5 000,00 EUR 
2% pre hodnotnejší ţivot a elektronizácia neziskového sektora 
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C.A.R.D.O. 1 000,00 EUR 
Dobrovoľnícky deň 2010 
 
Inštitút pre občianske vzdelávanie 5 570,00 EUR 
Správa o plnení bezpečnostnej politiky SR v oblasti extrémizmu za rok 2009 
 
Inštitút pre občianske vzdelávanie 10 305,00 EUR 
Vzdelávaním proti extrémizmu 
 
Via Iuris 12 400,00 EUR 
Právo pre ľudí - televízna séria publicistických poradensko-náučných filmov 
 
Verejná správa 

KohoVolit.eu 7 400,00 EUR 
KohoVolit.eu- Komunálne voľby 2010 
 
Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany 9 000,00 EUR 
Samosprávna demokracia v programoch politických strán / Benchmarking programov politických strán 
 
Inštitút pre verejné otázky 14 500,00 EUR 
Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010 
 
Inštitút pre verejné otázky 5 910,00 EUR 
Parlamentné voľby 2010 na Slovensku 
 
Občianske zdruţenie Projekt Fórum 5 000,00 EUR 
Stredoeurópske fórum 2010 
 
East East Program – partnerstvo bez hraníc  

 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 2 225,00 EUR 
Výmena skúseností o individualizáciii a deinštitucionalizácii sluţieb pre občanov s postihnutím - 2. časť 
 
Centrum komunitného organizovania 6 672,40 EUR 
Posilnenie procesu organizovania komunít v západných regiónoch Azerbajdţanu 
 
Dom Európy 9 060,00 EUR 
Dimenzie občianstva a výchova 
 
PDCS, o.z. 6 349,00 EUR 
Iniciatíva pre udrţateľnosť MNO 
 
Účasť odborníkov na medzinárodných stretnutiach v iných krajinách 

Stepping Back from the End of History: Post-Socialist States and Societies at the 20th Anniversary of the Fall of the 
Berlin Wall 
17. – 18. február 2010, Česká republika 
Milan Nič, Bratislava 
 
Connect! Central and Eastern European Women for Development Justice 
11. – 13. máj 2010, Poľsko 
Zuzana Jezerská, Bratislava 
 
Sustainability of Non-Governmental Organizations and the Third Sector 
15. – 17. máj 2010, Gruzínsko 
Eduard Marček, Bratislava 
 
Democracy after Totalitarianism: Lessons of 20 Years 
24. - 26 máj 2010, Moldavsko 
Matej Medvecký, Marián Gula, Bratislava 
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NGOs and Communities in Azerbaijan: Community Foundation Experiences in Slovakia 
13. -18. Jún 2010, Azerbajdţan 
Charles Hirt, Kajo Zbořil, Ida Adolfová, Beata Hirt, Banská Bystrica 
 
New Methodologies and Best Practices in Social Work with Families and Children 
12. – 17. júl 2010, Poľsko 
Adriana Wiegerová, Roman Boţík, Jana Majerčíková, Ján Prokop, Bratislava 
 
Improving Media Objectivity and Coverage of Issues Involving Social Tolerance 
27. – 29. september 2010, Česká republika 
Petra Malovičová, Peter Hanák, Bratislava 
 
New Methodologies and Best Practices in Social Work with Families and Children 
18. – 21. október 2010, Bulharsko 
Adriana Wiegerová, Jana Majerčíková, Lucia Ficová, Roman Boţik, Anna Jandzíková, Mária Fábryová, Erika Sedláková, 
Linda Bučková, Bratislava 
 
Young People and Active European Citizenship: Monitoring the Network of European Clubs 
31. október – 4. november 2010, Ukrajina 
Nataša Ondrušková, Bratislava 
 
Civil Society Development and Public Financing of NGOs: Best Practices and New Opportunities 
24. – 27. november 2010, Azerbajdţan 
Milan Andrejkovič, Bratislava 
 
Strengthening the community organizing process in western region of Azerbaijan according to Central and East 
European experience – deepening the community development process 
25. – 29. november 2010, Azerbajdţan 
Kajo Zbořil, Ida Adolfová, Banská Bystrica 
 
Spoločnosť a informácie 

B+ Advertising, s.r.o. 1 000,00 EUR 
Kniha: Sandro Milučký - Som spotený od šťastia 
 
LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska 6 490,00 EUR 
WORKSHOP 2010 – Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska,     XII. Ročník 
 
Aliancia Fair-play, o.z. 4 000,00 EUR 
Koncert pre všímavých 
 
Slovenský syndikát novinárov 1 000,00 EUR 
medzinárodná konferencia Novinár v konflikte 
 


