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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 príležitosti na jej 
skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.  
 
NOS - OSF pôsobí na Slovensku od roku 1992  ako súčasť rodiny nadácií známych ako Open Society 
Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop 
a finančník George Soros (www.opensocietyfoundations.org).  Od júna 2012 je pridruženou 
organizáciou siete OSFs. 
 
NOS - OSF realizuje 2 typy programov: 
 
Vlastné programy, pri ktorých využíva profesionálne skúsenosti a odbornosť svojich zamestnancov, 
reflektujú tieto oblasti: 

 vzdelávanie a školstvo 
 verejné zdravie 
 právo a dobre spravovaná spoločnosť 
 rovnosť príležitostí 
 skvalitňovanie médií 

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

 rozvoju otvorenej spoločnosti 
 vzdelávaniu 
 posilňujú ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na 

špecifické potreby Rómov  
 
VÍZIA 
„Otvorená spoločnosť je ideál, založený na tom, že naše poznanie a myslenie je nedokonalé, a že 
dokonalá spoločnosť je pre nás nedosiahnuteľná. Musíme sa uspokojiť s druhou najlepšou 
možnosťou: s nedokonalou spoločnosťou, ktorá je otvorená zdokonaľovaniu a usiluje sa oň.“  
 George Soros 
 
HODNOTY, KU KTORÝM SA HLÁSIME 

 otvorenosť 

 dialóg 

 nekonfliktnosť 

 tolerancia 

 aktivita 

 transparentnosť 

 akceptácia 

 vzájomný rešpekt 

 zodpovednosť 

 slobodná voľba 
 
 

http://www.opensocietyfoundations.org/
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VZDELÁVANIE 

Aktivitami v tejto oblasti sa snažíme prinášať kritický pohľad na kvalitu vzdelávania a jeho 
dostupnosť. Podporujeme spoluprácu verejného a neziskového sektora pri formovaní vzdelávacích 
politík, snažíme sa posilniť účasť pedagógov a rodičov na procese presadzovania zmien vo 
vzdelávacom systéme, podporujeme rozvoj kritického myslenia. 
 
Realizujeme cielené diskusie, ktoré reagujú na aktuálny spoločenský a politický kontext, súvisiaci so 
zmenami vládnych politík vo vzdelávaní. Organizujeme semináre a odborné debaty, ktoré 
predstavujú aktuálne európske trendy vzdelávania. 
 
Pripravujeme a vydávame publikácie, podporujeme výskumy a zúčastňujeme sa na tvorbe 
vzdelávacích politík. 
 
Prostredníctvom štipendií, stáží a súťaží vzdelávame a motivujeme mladých ľudí, učiteľky a učiteľov. 
Grantmi podporujeme rozvoj iniciatív a projektov, ktoré prinášajú nové skúsenosti a diskusiu o 
aktuálnych problémoch vo vzdelávaní na Slovensku. 

Vzdelávací program 

Vzdelávací program sa svojimi aktivitami sústreďuje na prepájanie a sieťovanie rôznych aktérov 
v oblasti vzdelávania, poskytuje priestor na diskusie, zdieľanie skúseností a medzinárodnú 
spoluprácu. Dôraz je kladený na podporu a riešenie situácie ohrozených skupín detí, najmä 
z vylúčených rómskych komunít.  
 
Cieľovou skupinou Vzdelávacieho programu sú odborníci z oblasti vzdelávania, rodičia žiakov, 
zástupcovia štátnej a verejnej správy, samosprávy, školy - žiaci aj pedagógovia, odborníci na 
vzdelávanie z mimovládnych organizácií. Považujeme za zmysluplné a perspektívne využívať synergiu 
kapacít odborníkov z rôzneho prostredia a oblastí vzdelávania s cieľom uskutočniť reformné zmeny 
v školskom systéme na Slovensku.  
 
V priebehu roku 2012 Vzdelávací program, v súlade s vytýčenou stratégiou, realizoval široké 
spektrum aktivít, podporujúcich transformáciu vzdelávacieho systému smerom k modelu 
inkluzívneho vzdelávania a k vytváraniu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia ako súčasti 
otvoreného, multikultúrneho a spravodlivého systému. Časť programových aktivít VP sa realizovala 
v spolupráci s programom Rovnosť príležitostí a East –East programom. 
 

Programové aktivity v roku 2012: 
 
Benefity inklúzie vo vzdelávaní  
V roku 2012 sme v spolupráci s odborníkmi realizovali výskum Benefity inklúzie vo vzdelávaní 
(podporený zo zdrojov Open Society Foundations, z Equal Opportunities Program OSF- BA), ktorého 
výstupy boli spracované v rozsiahlej štúdii Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: Voľba pre 
školy? (publikovaná v októbri 2012). Výskum je sondou do situácie vo vzdelávaní rómskych detí, 
identifikuje niektoré formy, prejavy a rozsah segregácie vo vybratých lokalitách, skúma jej pozadie, 
príčiny a popisuje mechanizmy jej vzniku. Súčasťou štúdie sú návrhy na zavedenie inkluzívnych 
praktík do praxe škôl a odporúčania pre politické kroky na zvedenie inkluzívne - na národnej, lokálnej 
i školskej úrovni.  
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25.6.2012 sa uskutočnila odborná diskusia k štyrom prípadovým štúdiám z prebiehajúceho výskumu, 
ktorej cieľom bolo získať a zapracovať do správy spätnú väzbu odborníkov k problematike 
vzdelávania rómskych detí.  
 
Po ukončení výskumu sa uskutočnili dve prezentácie výsledkov výskumu, 16. 10. 2012 v Bratislave ( 
24 účastníkov) a 18. 10. 2012 v Prešove (35 účastníkov). Účastníkmi oboch diskusií bolo široké 
spektrum odborníkov, od učiteľov, metodikov, po zástupcov štátnej správy a poslancov parlamentu 
z výboru pre školstvo. Súčasťou podujatí bola diskusia k záverom a odporúčaniam výskumu. Výsledky 
výskumu boli medializované v piatich mienkotvorných médiách (RTVS, Pravda, SME, Trend, Slovak 
Spectator). Výsledky výskumu boli prezentované aj na ďalších podujatiach, napríklad na 
medzinárodnom seminári k téme inkluzívneho vzdelávania, ktorý organizovala Nadácia otvorenej 
spoločnosti 4. a 5. decembra 2012.  
 
Vzdelávacie cesty rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
Výskum o vplyvoch školského prostredia na tvorbu vzdelávacích ciest rómskych žiakov 
v segregovaných a integrovaných školách na Slovensku začal v decembri 2011, terénny výskum 
a spracovanie záverečnej správy z výskumu sa realizovali v priebehu roku 2012. Prezentácia 
výsledkov výskumu sa uskutočnila 8. 4. 2013 v Prešove. Primárnym cieľom výskumu bolo 
identifikovať zlomové body vzdelávacích ciest rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Všetky doterajšie výskumy o segregácii boli orientované na sledovanie problematiky 
z pohľadu realizovanej vzdelávacej politiky, tento výskum prináša pohľad na to, aké sú dopady 
segregačných praktík na samotných rómskych žiakov. Ide o výskum, ktorý osvetľuje determinujúci 
vplyv edukačného prostredia na ich vzdelávacie cesty. 
 
Inkluzívne vzdelávanie: od teórie a politík k praxi (možnosti a výzvy) 
V rámci spolupráce Vzdelávacieho programu a programu East – East - Partnerstvo bez hraníc sa 4. a 
5. decembra 2012 konal dvojdňový medzinárodný seminár - Inkluzívne vzdelávanie: od teórie 
a politík k praxi (možnosti a výzvy) , ktorý ponúkol priestor na prezentáciu rôznych modelov 
inkluzívneho vzdelávania a na diskusiu o rôznych aspektoch transformácie systému vzdelávania, 
umožnil výmenu poznatkov a skúseností, v národnom aj medzinárodnom kontexte. Diskutované 
oblasti sa týkali úlohy rôznych inštitúcií a osôb, aktérov zmeny, ktorých zaangažovanie je potrebné 
v procese transformácie súčasného systému na inkluzívny model vzdelávania; podmienok, 
potrebných na implementáciu inkluzívneho modelu vzdelávania a hľadania spoločného porozumenia 
pojmom a procesom, súvisiacim s inkluzívnym vzdelávaním. Seminára sa zúčastnili odborníci 
z Arménska, Českej republiky, Chorvátska, Estónska, Maďarska, Srbska a Slovenska.  
 
Diskusie 
Séria diskusií so zástupcami akademického prostredia o potrebe a podobe inkluzívneho vzdelávania 
na Slovensku, o procese prípravy budúcich učiteľov na vzdelávanie rómskych žiakov sa uskutočnili 
23.3. a 15. 11. 2012 v Bratislave.  
 
Udelené granty: 
 
PDCS,o.z., Bratislava 8 840,00 EUR 
Občianska spoločnosť- 20 rokov rozvoja a transformácie 
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Rómske stredoškolské štipendiá 

Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v spolupráci s Rómskym vzdelávacím 
fondom a s podporou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v roku 2012 realizovala 
projekt, ktorý bol zameraný na finančnú podporu rómskych študentov stredných škôl.  
 
Štipendiá umožnili rómskym študentom stredných škôl pokračovať v štúdiu aj po ukončení povinnej 
školskej dochádzky. Vďaka štipendiám mohli doštudovať strednú školu aj deti z rodín v stave hmotnej 
núdze, ktoré spĺňali prospechové kritériá a mali dobrú dochádzku.  
Pilotný projekt umožnil podporeným študentom priamo na školách využívať aj dve ďalšie služby, a to 
odborné vedenie učiteľmi – mentoring a bezplatné doučovanie – tútoring.  
 
Na 49 stredných školách v rámci celého Slovenska pôsobilo spolu 36 mentorov, ktorí mentorsky 
podporovali spolu 142 študentov. Mentoring, ako inovatívny nástroj zameraný na inklúziu rómskej 
mládeže sa osvedčil ako kvalifikovaná profesionálna pomoc pre školy, ktoré týmto spôsobom zvyšujú 
úspešnosť svojich žiakov a zlepšujú vlastné hodnotenie.  
 
Rozvíjaniu zručností a kompetencií mentorov sa v priebehu projektu venovali odborné lektorky 
partnera projektu z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.  
 
Doučovaniu sa venovalo spolu 54 doučovateľov – tútorov, ktorí v priebehu 2.polroka školského roka 
2011/2012 odučili 1016 doučovacích hodín, prevažne z predmetov matematika, cudzí jazyk a 
odborné predmety a venovali sa spolu 92 študentom.  
 
Vďaka kombinovanému úsiliu, ktoré pozostávalo tak z implementácie finančného nástroja štipendií a 
podporných aktivít mentoringu a tútoringu, sa nám podarilo v podporenej skupine študentov úplne 
odstrániť fenomén zanechania štúdia. Celkovo sa prospech podporených študentov zlepšil o 0,7 
boda. Dochádzka zaznamenala pozitívny trend znižovania počtu neospravedlnených hodín u 
najproblémovejších žiakov. Medzi prínosy mentoringu patrí aj motivácia prospechovo slabších žiakov 
k zlepšovaniu výsledkov a zintenzívneniu ich snahy dobehnúť zameškané, efektívnejšie riešiť 
konfliktné situácie a vytvárať si zdravý, otvorený a obojstranne prospešný vzťah so školou.  
 
Z celkového počtu 177 študentov bolo 20 v maturitných ročníkoch. Úspešnosť dokončenia štúdia bola 
100 %. Z 20 študentov prijali na vysokú školu 10 študentov. Zvyšok maturantov sa rozhodlo študovať 
popri zamestnaní.  
Na základe úspechu dosiahnutom v pilotnom projekte Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society 
Foundation (NOS - OSF) s finančnou podporou Rómskeho vzdelávacieho fondu so sídlom v Budapešti 
(Roma Education Fund – REF) sa rozhodli v tomto projekte pokračovať a v novembri 2012 vyhlásili 
výzvu na podávanie si žiadostí o poskytnutie štipendia pre rómskych študentov stredných škôl na 
školský rok 2012/2013. 
 
Udelené štipendiá v roku 2012: 
 

1. Miroslav Balog, Soľ 
2. Mária Balogová, Vtáčkovce 
3. Lea Baniková, Soľ 
4. Stanislava Bartková, Svidník 
5. Veronika Bartková, Stropkov 
6. Július Bartoš, Banská Bystrica 
7. Nikola Belyová, Prešov 
8. Lucia Bogdanová, Turzovka 

9. Eunika Boldiová, Jelšava 
10. Sandra Budayová, Rimavská Sobota 
11. Viktor Buša, Rimavská Seč 
12. Ivana Bužová, Bystré 
13. Alexander Cibuľa, Rimavské Janovce  
14. Miloš Cina, Stropkov 
15. Miroslav Cina, Humenné 
16. Michaela Danihelová, Prievidza 
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17. Lucia Danyiová, Rimavská Sobota 
18. Edita Dávidová, Rimavská Sobota 
19. Ján Deme, Klenovec 
20. Slavomír Didi, Hontianske Tesáre 
21. Veronika Ďuďová, Soľ 
22. Silvia Dunková, Kežmarok 
23. Stanislav Dužda, Giraltovce 
24. Denisa Enekesová , Helcmanovce 
25. Zdeno Fabula, Turček 
26. Nikola Fečová, Lúčka 
27. Iveta Fejková, Humenné 
28. Peter Ferenc, Vyšný Orlík 
29. Ľubomíra Feriová, Zamutov 
30. Tatiana Gáborová, Kecerovce 
31. Veronika Gáborová, Helcmanovce 
32. Matúš Galo, Hnilec 
33. Nikola Gašparová, Zvolen 
34. Lenka Goroľová, Hlinné 
35. Andrea Gujdová, Michalovce 
36. Tomáš Hangurbadžo, Podolinec 
37. Nora Hangurbadžová, Spišská Belá 
38. Mária Hangurbadžová, Podolínec 
39. Lenka Harvanová, Heľpa 
40. Beáta Heráková, Holíč 
41. Daniela Hlucho-Horvátová, Hanušovce 

nad Topľou 
42. Valéria Hlucho-Horvátová, Hanušovce 

nad Topľou 
43. Monika Holubová, Prešov 
44. Barbora Holubová, Domaňovce 
45. Ján Horňák, Zálužice 
46. Roland Horvát, Buzica 
47. Tomáš Horvát, Čaklov 
48. Monika Horváthová, Švedlár 
49. Anna Horváthová, Helcmanovce 
50. Karina Horváthová, Helcmanovce 
51. Mária Horvátová, Prešov 
52. Marek Huňák, Soľ 
53. Jozef Juhas, Giraltovce 
54. Annamária Kaločaiová, Veľké Teriakovce 
55. Dominika Kamenská, Poltár 
56. Ľubomír Karalo, Slavošovce 
57. Zuzana Karchňáková, Sačurov 

58. Erik Kökény, Rimavská Sobota 
59. Eva Kokyová, Švedlár 
60. Martin Kotľár, Soľ 
61. Monika Kovácsová, Veľký Krtíš 
62. Václav Kováč, Veľký Krtíš 
63. Elena Kováčová, Veľký Krtíš 
64. Martina Kováčová, Čelovce 
65. Vojtech Lázók, Gemerská Ves 
66. Jana Ľoľová, Nižný Orlík 
67. Beáta Michalková, Poprad- Veľká 
68. Mária Mirgová, Rakúsy 
69. Lýdia Mirgová, Spišský Štvrtok 
70. Miroslav Mitráš, Soľ 
71. Štefan Palenčár, Turček 
72. Patrik Palenčár, Turček 
73. Michaela Peštová, Hanušovce nad 

Topľou 
74. Tomáš Pišta, Spišská Nová Ves 
75. Mária Pompová, Jakubany 
76. Lýdia Pompová, Spišská Belá 
77. Tamás Porteleky, Tornaľa 
78. Klaudia Rácová, Veľký Krtíš 
79. Nikolas Radič, Rimavská Seč 
80. Mário Révesz, Jelšava 
81. Ján Ruszó, Revúca 
82. Andrea Ruszóová, Gemerská Hôrka 
83. Arnold Sási, Košice 
84. Róbert Sendrei, Veľký Blh 
85. Róberta Sendreiová, Ratková 
86. Miroslav Sivák, Kružlová 
87. René Sivák, Vyšný Orlík 
88. Peter Sivák, Svidník 
89. Ildikó Szajková, Košická Nová Ves 
90. Nikola Šenkerová, Dobšiná 
91. Lukáš Šoma, Kečkovce 
92. Adam Štajer, Banská Bystrica 
93. Annamária Takácsová, Šamorín 
94. Barbora Váradiová, Štrkovec 
95. Orsolya Váradiová, Štrkovec 
96. Ján Várady, Štrkovec 
97. Laura Wallen , Košice 
98. Annamária Zsírosová, Rimavská Sobota 

99. Patrik Zubaty, Krásnohorské Podhradie 
100. Jozef Žolták, Raslavice 
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Roma Memorial University Scholarship Program 

Roma Memorial University Scholarship Program realizujeme v spolupráci s Rómskym vzdelávacím 
fondom Budapešť od roku 2007. Cieľom programu je prostredníctvom prospechového 
štipendia motivovať rómskych študentov na akreditovaných vysokých školách na Slovensku 
k dosiahnutiu čo najvyššieho vzdelania a vytvorenia predpokladov na ich adekvátne uplatnenie sa 
v budúcnosti. Aplikačný proces prebieha online. 10. augusta 2012 všetci študenti prvých ročníkov na 
všetkých stupňoch štúdia absolvovali osobný pohovor s členmi komisie v pobočke NOS – OSF v 
Prešove. 
Dňa 15. novembra 2012 sa v Košiciach v priestoroch divadla Thália uskutočnilo slávnostné stretnutie 
podporených štipendistov programu RMUSP, cieľom ktorého bolo umožniť štipendistom získať viac 
informácií o aktivitách REF a zoznámiť sa s ostatnými štipendistami programu. Podporili sme 69 
študentov.  
 
Expertná komisia: 
Agnes Horváthová, Romano Kher, Bratislava 
Alica Petrasová, Prešovská univerzita, Prešov 
Lucia Faltinová, Fórum donorov, Bratilsava 
 
Udelené štipendiá: 
 
1. Abrhám Milan, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
2. Abrhámová Júlia, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
3. Adam Robert, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
4. Andrej Ladislav, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
5. Baláž Ján, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
6. Baláž Marek, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
7. Banom Peter, Lekárska fakulta UPJŠ Košice 
8. Bartošová Nikola, Fakulta verejnej správy, Trenčianska univerzita A. Dubčeka 
9. Bartošová Iveta, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
10. Belák Andrej, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
11. Berky Ján, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
12. Berky Marek, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
13. Berky Peter, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
14. Berkyová Dominika, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra 
15. Čonková Miroslava, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 
16. Dančová Lýdia, Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta 
17. Danišová Alica, UK Bratislava, Pedagogická fakulta 
18. Deme  Ján, Lekárska fakulta UPJŠ Košice 
19. Didi Slavomír, Technická univerzita, Zvolen 
20. Facuna Jozef, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
21. Facunová Monika, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
22. Ferencová Jana, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 
23. Gaži Peter, Teologická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok 
24. Godla Robert, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Prešov 
25. Goroľ Matúš, Dubnický technologický inštitút 
26. Goroľ Lukáš, Dubnický technologický inštitút 
27. Goroľová Lenka, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 
28. Goroľová Otília, Podnikohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita 
29. Goroľová Marta, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 
30. Grajcarová Michaela, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
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31. Gurguľová Renáta, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
32. Hlucho- Horvátova Valéria, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 
33. Horváthová Nikola, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
34. Jarková  Ružena, Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity 
35. Jonášová Anna, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
36. Jonášová Stanislava, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
37. Jonášová Želmíra, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
38. Klimová Ivana, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
39. Korčkovský David, Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta 
40. Kováč Tomáš, Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela B. Bystrica 
41. Maková  Danka, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
42. Mirgová Lýdia, Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta 
43. Mirgová Angela, Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta 
44. Mišalková Antónia, Lekárska fakulta UPJŠ Košice 
45. Mitráš Vladimír, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
46. Mitrášová Simona, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
47. Moravčíková Andrea, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita 
48. Nováková Simona, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita 
49. Piskorová Jana, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
50. Pištová Mária, Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka 
51. Pištová Zuzana, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 
52. Pokoš Šimon, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
53. Pompa Dominik, Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta 
54. Pompová Silvia, Katolícka univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta 
55. Rác Peter, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra 
56. Rihariová Barbora, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 
57. Ruszóová  Andrea, Chemicko-technologická fakulta, Technická univerzita  Bratislava 
58. Sendrej Vladimír, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
59. Sivák Tomáš, Fakulta verejnej správy, UPJŠ Košice 
60. Siváková Monika, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
61. Siváková Nikola, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita 
62. Slepčíková Paulína, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 
63. Šafranková Michaela, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita 
64. Tokárová Miriama, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
65. Tokárová Adriana, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
66. Tóthová Andrea, Vysoká škola zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
67. Vorosová Paula, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF Nitra 
68. Vozár Juraj, Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov, Univerzita M. Bela B. Bystrica 
69. Vozárová Andrea, Pedagogická fakulta, Univerzita M. Bela Banská Bystrica 
 

Stredoškolské štipendiá v zahraničí 

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej 

strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí 

prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a 

komunitných aktivít. Zo 111 uchádzačov vybrala komisia na základe jazykových testov a ústnych 

pohovorov 12 študentov, ktorí získali štipendium. 

 

Udelené štipendiá:  
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American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA  
1. Andrej Capko, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany 

White Mountain School, Bethlehem, NH 

2. Denisa Chanáthová, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 

Wyoming Seminary, Kingston, PA 

3. Kristína Mojžišová, Evanjelické lýceum, Bratislava 

Lancaster Country Day School, Lancaster, PA 

4. David Nemček, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany 

Shady Side Academy, Pittburgh, PA 

5. Matúš Petrovský, Evanjelické lýceum, Bratislava 

Peddie School, Hightstown, NJ  

6. Magdaléna Šujanská, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava 

Porter-Gaud School, Charleston, SC 

 
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, 
Veľká Británia  

1. Martina Beďatšová, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany 

King William's College, Isle of Man 

2. Kristína Durčáková, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany 

Sutton Valence School, Kent 

3. Petra Petrášová, Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa 

The Royal Alexandra and Albert School, Surrey 

4. Gregor Petrikovič, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica 

New Hall School, Essex 

5. Lucia Pirožeková, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice 

New Hall School, Essex 

6. Martin Veselý, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom 

Dollar Academy, Clackmannanshire, Scotland 

Súťaž v písaní anglických esejí – 17. ročník  

English Essay Competition je súťaž v písaní anglických esejí pre študentov gymnázií, ktorú organizuje 
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation od roku 1993. Je to najstaršia súťaž tohto 
druhu, ktorú začala organizovať mimovládna nezisková organizácia. Do programu sa tento školský rok 
zapojilo 128 gymnázií, z toho 14 z ČR, a dostali sme 933 esejí. Zo všetkých esejí komisia vybrala 70 
finalistov, spomedzi ktorých sa definitívne rozhodlo o 12 víťazoch. 
 
Víťazi v kategórii "mladší": 

1. miesto – Martin Vrabec, Gymnázium M. R. Štefánika, Košice 
2. miesto – Samuel Hricko, Piarist. gymnázium J. Braneckého, Trenčín 
3. miesto – Martina Kubíková, Gymnázium , Olomouc - Hejčín 
4. miesto – Matej Onder, Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 

 
Víťazi v kategórii "starší": 

1. miesto – Richard Šarišský, Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu, Humenné 
2. miesto – Daniele Princic, Gymnázium, L. Sáru, Bratsialava 
3. miesto – Michal Drinka, Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda, Nitra 
4. miesto – Veronika Bočkayová, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice 
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Víťazi v kategórii “anglofóni”: 

1. miesto – Jakub Fiala, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava;  
2. miesto – Samuel Sejk, Súkr. gymnázium, Solivarská, Prešov 
3. miesto – Jana Sipková, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava 
4. miesto – Lucia Jakubíková, Súkromné gymnázium, Katkin park, Košice 

 
Témy esejí: 

1. Minority student in my classroom. 
2. Have the financial crisis over the past three years had any effect on your own 
expectations for the future? 
3. Does the printed book still have a future or will electronic media render it obsolete? 

 

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách 
(HMC Teachers’ Scheme) 

 
Od roku 1997 umožňuje NOS - OSF mladým učiteľom zo Slovenska počas jednoročnej stáže (v rámci 
ktorej vyučujú svoj predmet a zároveň sú tútormi pre študentov) získať nové poznatky, zvýšiť úroveň 
odbornej terminológie a získať pedagogickú prax na súkromných stredných školách vo Veľkej Británii. 
Z 9 uchádzačov sme podporili  učiteľku Katarínu Šajbanovú z Banskej Bystrice. 
 
Partneri: 
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference – HMC, Veľká Británia 
súkromné stredné školy vo Veľkej Británii 
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VEREJNÉ ZDRAVIE 

V programovej oblasti verejné zdravie vychádzame z prístupu k zdraviu ako univerzálnemu ľudskému 
právu prináležiacemu všetkým, ako aj presvedčenia, že podporovať zdravie, prevenciu ochorení, 
zníženie chorobnosti a úmrtnosti je výhodné a zodpovedné. Presadzujeme politiky a postupy 
založené na úcte k ľudským právam, inklúzii, spravodlivosti a vedeckých poznatkoch. Zameriavame sa 
na obhajobu chudobných a marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktoré sú osobitne citlivé na 
efektívnosť politiky zdravia.  
 
S cieľom zaistiť rovnaký prístup k právu na zdravie pre všetkých obyvateľov Slovenska, s dôrazom na 
marginalizované skupiny a osoby najviac ohrozené diskrimináciou, podporujeme budovanie kapacít 
lídrov a organizácií občianskej spoločnosti a presadzujeme zodpovedné plnenie ľudskoprávnych 
záväzkov štátu v oblasti zdravia. Pri tom využívame tri základné stratégie: udeľujeme granty, 
podporujeme budovanie kapacít a presadzujeme výkon práva na zdravie advokačnou činnosťou. 
 

Program Verejné zdravie  

Program sa svojimi aktivitami sústreďuje na zlepšovanie prístupu k zdravotnej starostlivosti 
a ostatným faktorom vplývajúcich na zdravie s cieľom zaistiť rovnaký prístup k zdraviu pre všetkých 
obyvateľov Slovenska s dôrazom na marginalizované skupiny a osoby najviac ohrozené 
diskrimináciou. V roku 2012 boli naše aktivity zamerané na advokačnú činnosť. 
 
Podpora stabilizácie Programu podpory zdravia znevýhodnených komunít 
Program podpory zdravia znevýhodnených komunít považujeme za jedno z kľúčových opatrení na 
podporu prístupu ku právu na zdravie najmä v tých rómskych komunitách, ktoré trpia vylúčením. 
V spolupráci so širším okruhom partnerov – Svetovou zdravotníckou organizáciou, Asociáciou pre 
kultúru a komunikáciu, Poisťovňou Union, Glaxo Smith and Kline a.s., ako aj zástupcami Ministerstva 
zdravotníctva, Ministerstva financií, Ministerstva zahraničných vecí, Splnomocnencom vlády SR pre 
rómske komunity a Úradu verejného zdravotníctva sme na vzájomných pravidelných stretnutiach 
hľadali možnosti ako sfunkčniť program a stabilizovať ho do budúcnosti. Skupina identifikovala 
problémy, s ktorými program opakovane zápasil a každý vo svojej kompetencii hľadal  možnosti 
presadenia ich riešení.  
 
Podpora budovania kapacít mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv súvisiacich s právom 
na zdravie.  
S cieľom podporiť kapacity MNO, ktoré obhajujú práva Rómov a Rómok, sme podporili rozvoj kapacít 
organizácie Quo Vadis prostredníctvom mentoringu. Organizácia absolvovala počas roka hodnotenie, 
seba hodnotenie a aktivity zavŕšila strategickým plánovaním v oblasti manažmentu, ľudských zdrojov, 
a financovania. 
 
Health Mediation – príklad dobrej praxe  
V spolupráci s East – East programom sme v júli zorganizovali medzinárodný seminár o prístupoch a 
účinných prostriedkoch podpory zdravia v rómskych komunitách. Účastníci a účastníčky z Rumunska, 
Bulharska, Macedónska, Ukrajiny a Slovenska počas dvoch dní diskutovali a vymieňali si skúsenosti 
s rôznymi prístupmi podpory zdravia znevýhodnených komunít. Spoločne formulovali výhody 
existencie cielených prostriedkov a podmienky ich účinného využívania. Účastníci a účastníčky sa 
spoločne zhodli, že existencia podporného programy špecificky zameraného na osobitné problémy 
vylúčených komunít, je predpokladom zlepšenia ich prístupu k zdraviu. Nadobudnuté poznatky boli 
ďalej rozvíjané na národnej úrovni, a aj na Slovensku ich zástupcovia a zástupkyne rezortu 
zdravotníctva použili pri formulovaní opatrení na podporu zdravia Rómov a Rómiek v ďalšom období.  
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Pracovná skupina Viacnásobne znevýhodnené ženy, Výbor pre rodovú rovnosť 
Iniciovali sme vytvorenie pracovnej skupiny odborníčok a odborníkov z verejnej správy 
a mimovládneho sektora, ktoré malo upozorniť na problematiku nútených sterilizácií rómskych žien. 
Prax aj v súčasnosti naznačuje, že ochrana pred neoprávnenými zásahmi do reprodukčného zdravia 
žien nie je úplná, resp. účinná pre všetky ženy bez ohľadu na ich sociálne postavenie, vzdelanie, 
národnosť, jazyk, atď. V diskusii ďalej odznelo, že problematika rešpektovania a ochrany 
reprodukčných práv sa týka všetkých žien, pričom však rómske ženy sú osobitne ohrozené vylúčením 
z neobmedzeného prístupu a výkonu práv, s ohľadom na ich sociálne postavenie, vzdelanie, jazykovú 
bariéru a paternalistický prístup zdravotníckeho personálu a predsudky, s ktorými sa môžu stretávať 
v zdravotníckych zariadeniach. Zástupcovia a zástupkyne sa zviazali vo vlastných odboroch 
a inštitúciách hľadať účinné stratégia a prostriedky na zlepšenie súčasnej situácie a predsavzali sa 
opätovne sa stretnúť. 
 
Projekt zvyšovania právneho povedomia organizácií poskytujúcich služby aktívnym užívateľom 
drog v teréne ako aj samotných užívateľov.  
V roku 2012 sme nadviazali na ,,Projekt zvyšovania právneho povedomia organizácií poskytujúcich 
služby aktívnym užívateľom drog v teréne ako aj samotných užívateľov“ (2011). Zabezpečili sme 
kontinuitu vo vzdelávaní ľudí pracujúcich s užívateľmi drog. Už vytvorenú koncepciu vzdelávania sme 
rozšírili o témy reflektujúce požiadavky zo strany účastníkov minuloročných školení. Motivoval nás 
záujem terénnych pracovníkov o lepšie pochopenie právnych textov súdnych rozhodnutí a snaha 
pomôcť klientom pri príprave opravných prostriedkov ako sú odpor či odvolanie. V spolupráci 
s expertkami z občianskeho združenia Plán B sme pripravili prehľad vybraných rozhodnutí v trestnom 
konaní,  charakteristiku a náležitosti rozhodnutí a opravných prostriedkov a vzory jednoduchých 
opravných prostriedkov. Zrealizovali sme 4 tréningy pre organizácie poskytujúce služby aktívnym 
užívateľom drog v teréne (koniec septembra 2012 – október 2012). 
Tréningov sa zúčastnili zástupkyne a zástupcovia organizácií poskytujúcich služby aktívnym 
užívateľom drog v teréne : 
- Odyseus o.z., Bratislava 

- Prima o.z., Bratislava 

- OZ Pomocná ruka, Košice 

- Projekt V.I.S., Banská Bystrica 

- Združenie Storm, Nitra, Sereď 

 
Udelený grant: 
Queer Leaders Forum, Bratislava 31 040,00 EUR 
Q-centrum – prvé a jediné slovenské LGBT komunitné centrum 
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DOBRE SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤ  

Našim cieľom 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 príležitostí na participáciu občanov na spravovaní vecí verejných.  

Právny program 

Posilnenie súdnictva 

Aktivity v oblasti súdnictva sú zamerané predovšetkým na aspekt otvorenosti a nezávislosti 
slovenského súdnictva, etiky, transparentnosti a kvality v súdnom systéme. Tieto predpoklady 
považujeme za kľúčové na dosiahnutie spravodlivejšieho súdnictva ako základu fungovania 
spoločnosti a zvýšenia dôveryhodnosti systému u verejnosti. 
V roku 2012 sa konali predčasné parlamentné voľby, ktoré priniesli zmenu vládnucej strany a teda aj 
zmenu na poste ministra spravodlivosti. Sudcovský stav ostal naďalej rozpoltený, mnohí sudcovia 
naďalej prejavujú nespokojnosť so stavom súdnictva predovšetkým v rovine etickej a morálnej. Téma 
disciplinárnych stíhaní sudcov naďalej rezonovala nielen medzi odbornou verejnosťou, ale celkovo 
v spoločnosti prostredníctvom médií. Právny program NOS-OSF sa svojimi aktivitami, vrátane 
grantovej podpory, snažil reflektovať situáciu a podporiť predovšetkým otvorený dialóg medzi 
samotnými sudcami, sudcami a verejnosťou, ktorého cieľom je hľadanie riešení na podporu 
otvorenosti a nezávislosti slovenského súdnictva, etiky, transparentnosti a kvality v súdnom systéme.  
 
Aktuálny stav slovenského súdnictva a jeho výzvy (analýza stavu slovenského súdnictva) 
Koncom roka 2011 NOS-OSF dokončila správu o aktuálnom stave slovenského súdnictva. Autormi 
správy sú nezávislí zahraniční experti Lukasz Bojarski a Werner Stemker Köster. V roku 2012 bola 
správa oficiálne prezentovaná autormi na Ministerstve spravodlivosti SR, pred predstaviteľmi 
ambasád na Slovensku a pred sudcami. Prezentácia sa konala 8.1.2012 a bola spojená s diskusiou 
o návrhoch ako možno implementovať odporúčania na zlepšenie fungovania súdnictva, ktoré sú 
súčasťou Správy.  
Správa je k dispozícii na: 
http://www.osf.sk/info/publikacie/aktualny_stav_slovenskeho_sudnictva_a_jeho_vyzvy/.  
 
Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská: Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva  
NOS-OSF sa ako partner občianskeho združenia Via Iuris podieľala na príprave konferencie z cyklu 
Prístup k spravodlivosti: Bariéry a východiská: Vybrané aspekty disciplinárneho súdnictva. 
Konferencia sa konala 11.10.2012 a zaoberala sa právnou povahou disciplinárneho súdnictva na 
Slovensku, miestom disciplinárnych senátov v systéme súdov SR, kvalitou disciplinárnych rozhodnutí, 
potrebou osobitnej legislatívnej úpravy niektorých inštitútov disciplinárneho súdnictva a ďalšími 
aktuálnymi otázkami.  
S príspevkami vystúpili: 

 JUDr. Daniela Zemanová, sudkyňa Najvyššieho správneho súdu ČR a predsedníčka trestného 
senátu 

 JUDr. David Kosař, asistent sudcu Najvyššieho správneho súdu ČR, poslucháč NYU School of 
Law 

 JUDr. Allan Böhm, advokát, člen disciplinárneho senátu 
 JUDr. Milan Hrbek, advokát, bývalý člen disciplinárneho senátu 

  
Počas konferencie bola prezentovaná Analýza vybraných aspektov disciplinárneho súdnictva SR za 
obdobie 2002 - 2011, ktorú pripravilo VIA IURIS s finančnou podporou NOS-OSF. Publikáciu si možno 
stiahnuť na: http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/pilc/pilk2011-vyslo-2011-pdf.pdf  

http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/pilc/pilk2011-vyslo-2011-pdf.pdf
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Verejná diskusia: Sudcovia o sudcoch 
14. apríla 2012 pripravil právny program NOS-OSF v partnerstve so Združením za otvorenú justíciu 
diskusiu sudcov s verejnosťou. Počas stretnutia sa diskutujúci venovali odkazu sudcu Juraja 
Majchráka, posunu slovenského súdnictva od Nežnej revolúcie, nezávislosti súdnictva od vlád a 
etickému kreditu sudcov v spoločnosti. 
Diskutujúci sudcovia: 

 Katarína Javorčíková, sudkyňa, prezidentka združenia Sudcovia Za otvorenú justíciu 
 Ludvík Bradáč, sudca, čestný prezident Združenia sudcov Slovenska 
 Werner S. Koster, vyšetrujúci sudca Okresného súdu v Rotterdame a autor analýzy Aktuálny 

stav slovenského súdnictva na Slovensku 
 Jan Vyklický, sudca, čestný prezident Soudcovské unie ČR 

 
Pozvaní hostia, ktorí sa zapojili do diskusie svojimi postrehmi: 

 Tomáš Borec, minister spravodlivosti SR 
 Dana Bystrianska, sudkyňa, prezidentka Združenia sudcov Slovenska 
 Ida Hanzelová, sudkyňa, členka Súdnej rady SR  
 Gunter Woratsch, čestný prezident Medzinárodnej asociácie sudcov  
 Lucia Žitňanská, bývalá ministerka spravodlivosti SR 
 Mária Kolíková, bývala štátna tajomníčka MS SR 
 Tomáš Lichovník, sudca, prezident Soudcovské unie ČR 

Hate Crime / Extrémizmus  

Program sa venuje aktivitám, ktorých cieľom je potláčanie prejavov intolerancie a nenávisti v 
spoločnosti. V rámci programu sa zúčastňujeme sa tvorbe a implementácii politík, vytvárame priestor 
pre expertnú ako aj celospoločenskú diskusiu. Partnersky a grantami podporujeme aktivity ako 
napríklad právne a občianske poradenstvo, verejné akcie a pod. 
V oblasti stavu extrémizmu je Slovensko súčasťou väčšieho celku – Európy. V tomto období celá 
Európa zaznamenáva taký  rozmach extrémizmu, že ho dokonca  Eurokomisárka pre vnútorné 
záležitosti Cecilia Malmströmová označila za najväčší od druhej svetovej vojny. Na Slovensku sme 
zaznamenali v roku 2012 veľký nárast verbálnych prejavov nenávisti predovšetkým v kybernetickom 
priestore. Reakcia vlády ako aj mimovládneho sektora na tento rozmáhajúci sa fenomén je 
neadekvátna. Naďalej na Slovensku úplne absentuje ochrana a podpora obetí nenávistných činov. 
Toto tvrdenie podporujú aj výsledky výskumu, ktorý NOS-OSF uskutočnila v roku 2011 a v roku 2012 
viedla o nich odborné diskusie. Svojimi aktivitami sa NOS-OSF snažila zviditeľniť problém nenávisti 
a na základe verejnej diskusie hľadať riešenia na jeho elimináciu. 
 
Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu (výskum verejnej mienky) 
V roku 2012 NOS-OSF a Centrum pre výskum etnicity (CVEK) vydali a prezentovali výskumnú správu 
Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu. Výskum odpovedá na otázky aký je potenciál 
šírenia pravicového extrémizmu na Slovensku a aká je podpora pravicového extrémizmu slovenskou 
verejnosťou. Výskum sa realizoval v roku 2011. 
Autorky: Elena Gallová-Kriglerová, Jana Kadlečíková, Centrum pre výskum etnicity (CVEK) 
Editorky: Viktória Mlynárčiková, Zuzana Neupauer, NOS-OSF 
Správu si možno stiahnuť na: 
http://www.osf.sk/kniznica_a_open_gallery/publikacie/2011/verejna_mienka_v_oblasti_pravicoveh
o_extremizmu/  
 
Projekt nežná 
Pri príležitosti vzniku Slovenského štátu pripravila v dňoch 13.-14. marca 2012 NOS-OSF verejné 
podujatie, ktoré je oslavou princípov demokracie, slobody slova a ľudských práv. Je to projekt, ktorý 
si váži ľudí bez rozdielu pohlavia, veku, vzdelania, etnika, náboženského vierovyznania či sexuálnej 
orientácie. Na podujatí boli premietnuté viaceré filmy pripomínajúce nebezpečenstvo terorizmu a 

http://www.osf.sk/kniznica_a_open_gallery/publikacie/2011/verejna_mienka_v_oblasti_pravicoveho_extremizmu/
http://www.osf.sk/kniznica_a_open_gallery/publikacie/2011/verejna_mienka_v_oblasti_pravicoveho_extremizmu/
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prenikania myšlienok národného socializmu medzi ľuďmi. Súčasťou bola aj vernisáž obrazov a súťaž 
slam poetry. Projekt nežná nadväzuje na aktivity Dosť bolo ticha. 
 
Kreatívne ráno o genocídach 
V rámci cyklu Kreatívne ráno NOS-OSF s partnermi pripravili 4. decembra 2012 v KC Dunaj verejnú 
diskusiu s Piotrom Cywińskym, riaditeľom Oswiencimského múzea a Gilbertom Sezirahigom, 
riaditeľom Memorial centra zameraného na genocídu v Murambi v Rwande.  Podujatie sa venovalo 
holokaustu, genocíde a ľudskému potenciálu k masovému vyvražďovaniu. 
Viac informácii nájdete na: 
http://www.kreativnerano.sk/kr/28/16/kreativne-rano-vol-25-o-genocidach/   
Partneri: KC Dunaj a Poľský inštitút v Bratislave 
 
Facing Facts  
NOS-OSF sa odborne podieľala na projekte belgickej organizácie CEJI – A Jewish Contribution to 
Inclusive Europe Facing Fact. Projekt, ktorého cieľom je vytvoriť metodológiu zberu dát o násilí z 
nenávisti (hate crimes) bol podporený EÚ. Výstupom projektu je manuál monitoringu hate crimes a 
incidentov z nenávisti. 
O projekte: http://www.ceji.org/facingfacts    
Partner: CEJI - – A Jewish Contribution to Inclusive Europe  
 
Platforma MVO Hate Crime 
Od roku 2008 koordinuje NOS-OSF platformu MVO a expertov venujúcich sa téme intolerancie, 
rasizmu a extrémizmu, ktorej cieľom je iniciovať a rozvíjať spoluprácu a komunikáciu hlavných 
aktérov v tejto oblasti.  
 
Medzinárodný projekt: Posilňovanie objektivity médií v oblasti ľudsko–právnych tém (2010 – 2012) 
NOS-OSF v spolupráci s programom East – East: Partnerstvo bez hraníc pripravila viacročný 
medzinárodný projekt Posilňovanie objektivity médií v oblasti ľudsko-právnych tém, zameraný na 
výmenu skúsenosti a širšie poznanie reálií novinárov a študentov žurnalistiky zo Slovenska, Čiech, 
Maďarska a Bulharska v oblasti extrémizmu a zločinov z nenávisti. V rámci projektu sa uskutočnili tri 
stretnutia, v Čechách, na Slovensku a v Maďarsku.Počas stretnutí mali účastníci jedinečnú možnosť 
diskutovať s odborníkmi na danú tému v jednotlivých krajinách ako aj trénovať svoje zručnosti 
v informovaní o citlivých kauzách ľudsko-právneho charakteru. 
 
Tvorba politík, advokácia a rozvoj občianskej spoločnosti v Gruzínsku 
Študijný pobyt grantistov EWMI G-PAC na Slovensku. 
V týždni od 17. júna do 24. júna 2012, Nadácia  hosťovala reprezentantov siedmych mimovládnych 
organizácií z Gruzínska s cieľom rozšírenia skúseností v špecifických otázkach: enviro-migrácia, 
dobrovoľníctvo, networking, ekonomické otázky a mládež. Súčasťou programu boli stretnutia 
s relevantnými expertmi z oblasti verejnej správy a neziskového sektora. Študijný pobyt sa uskutočnil 
s podporou USAID. 
 
Udelené granty: 
 
CEiTV, Košice 2 000,00 EUR 
Roundtable on Discrimination 
 
Občianske združenie Sudcovia za otvorenú justíciu, Bratislava 20 064,00 EUR 
Otvorená justícia 
 
POD POVRCHOM s podnázvom The Information, Svatý Jur 15 000,00 EUR 
Gorila maratón 
 

http://www.kreativnerano.sk/kr/28/16/kreativne-rano-vol-25-o-genocidach/
http://www.ceji.org/facingfacts
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VIA IURIS – Centrum pre práva občana, Pezinok 9 913,00 EUR 
Sudcovská etika 
 
Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava 8 030,00 EUR 
Zjednodušovanie procesov pravidelného individuálneho darcovstva 
 
KohoVolit.eu, Považská Bystrica 1 390,00 EUR 
KohoVolit.eu – Parlamentné voľby 2012 
 
Centrum pre rozvoj verejnej správy, Bratislava 3 300,00 EUR 
Praktický manuál pre zlepšenie transparentnosti financovania politických strán 
 
Združenie občanov miest a obcí Slovenska, Vinodol 8 250,00 EUR 
Transparentné obce 
 

Demokracia a ľudské práva - Program podpory pre MVO 

V roku 2012 pripravila NOS – OSF  programovú žiadosť, ktorou sa uchádzala o správcovstvo Fondu 
pre MVO. Na základe tejto žiadosti sa NOS – OSF stala  Správcom Programu podpory MVO – 
Demokracia a ľudské práva. Prvé granty z tohto programu budú udelené v priebehu roku 2013. 
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom 
ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní 
hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Program Demokracia a 
ľudské práva podporí projekty mimovládnych organizácií na Slovensku celkovou sumou 2 888 282 
Eur.  
Prierezovou prioritou programu je rozvoj kapacít mimovládnych organizácií a zlepšenie ich 
postavenia v spoločnosti. 
Program venuje pozornosť rozvoju spolupráce medzi občianskou spoločnosťou, verejným a 
súkromným sektorom prostredníctvom podpory partnerstiev na úrovni projektov vo všetkých 
podporovaných programových oblastiach. 
Osobitným cieľom je rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami na Slovensku 
a mimovládnymi organizáciami, ako aj subjektmi verejného a súkromného sektora, ktoré sídlia 
donorských krajinách. 
Minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov bude venovaných na podporu detí a mládeže. 
Program je tiež zameraný na špecifické potreby menšín. 
NOS-OSF bude počas realizácie Programu a projektov jednotlivých MVO dbať na transparentnosť a 
zodpovednosť, aby boli napĺňané zásady dobrej správy, trvalo udržateľného rozvoja, rodovej rovnosti 
a rovnosti príležitostí. 
 
Program podporí projekty MVO v 4 oblastiach: 

1. Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných. 
2. Ľudské práva vrátane práv menšín. 
3. Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu. 
4. Predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu, xenofóbii a ostatným prejavom intolerancie. 
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Rovnosť príležitostí  

Nadácia otvorenej spoločnosti iniciuje a podporuje aktivity a projekty zamerané na prekonávanie 
problémov vyplývajúcich z nerovného postavenia znevýhodnených skupín a boj proti neznášanlivosti 
a intolerancii s dôrazom na Rómov. 
 
Res publica  
V roku 2012 vyhlásila Nadácia grantový program Res publica, zameraný na zapojenie mimovládnych 
organizácií do riešenia problémov znevýhodnených skupín a presadzovanie nediskriminácie a 
tolerancie. Výzva kládla osobitný dôraz na projekty zamerané na monitorovanie a vyhodnocovanie 
realizácie národného akčného plánu Dekády inklúzie Rómov (2005 - 2015) a Stratégie SR pre 
integráciu Rómov do roku 2020. Cieľom programu je podpora aktivít na odstraňovanie nerovnosti a 
intolerancie v spoločnosti, zapájanie sa do tvorby a implementácie politík, ako aj monitorovanie 
realizácie opatrení vo všetkých hlavných prioritách Dekády inklúzie Rómov - vzdelávanie, bývanie, 
zamestnanosť, zdravie, vrátane prierezových tém, ako  je boj proti diskriminácii a podpora rodovej 
rovnosti. 
Maximálna výška grantu: 13 000 Eur 
Vlastné zdroje organizácie alebo spolufinancovanie z iných zdrojov:  10% z celkových nákladov  
Minimálna doba trvania projektu: 1 rok 
Počet udelených grantov: 4 

 
Spolupráca pri vypracovaní  Stratégie integrácie Rómov v SR 
Predložená stratégia integrácie Rómov v SR je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity, Svetovej banky a Rozvojového programu OSN (UNDP), Nadácie otvorenej 
spoločnosti, Združenia miest a obcí Slovenska a mimovládnych organizácií. Významnou pri tvorbe 
stratégie bola spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zástupcovia Nadácie sa 
zúčastňovali na  odborných komisiách venujúcich sa zdraviu, bývaniu, zamestnanosti , vzdelávaniu 
a finančnej inklúzii. Nadácia v spolupráci s partnermi zorganizovala 3 okrúhle stoly v Banská Bystrici, 
Prešove a Košiciach za účelom konzultácie stratégie. 
 
Priebežne sa konali konzultácie i s predstaviteľmi štátnej správy a príslušných ministerstiev v 
Bratislave, ako aj s predstaviteľmi rómskych mimovládnych organizácií a organizácií pôsobiacich na 
centrálnej úrovni, ako aj akademickými autoritami pôsobiacimi v tejto oblasti. Zástupcovia NOS - OSF 
sa zúčastnili odborných prezentácií v rámci Chorvátskeho predsedníctva Dekády na Medzinárodný 
riadiaci výbor a seminár o štrukturálnych fondov. Nadácia spolupracovala s Úradom splnomocnenca 
pre rómske komunity na vypracovaní Akčného plánu finančnej inklúzie marginalizovaných rómskych 
komunít a pri vytváraní nových iniciatív na podporu budovania kapacít spolu s OSI Budapešť. 
          
Finančná inklúzia Rómov, 
Nadácia organizovala medzinárodný seminár Finančná inklúzia Rómov, ktorý sa konal 24. mája 2012 v 
Bratislave. 
Partnerí : Svetová banka, Kiútprogram Hungary, Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny. 
 
Udelené granty:  
 
Človek v tísni o.p.s. (People in Need Slovenská republika), Bratislava 7 000,00 EUR 
Spolu za lepšie byvanie 
 
Nadácia Milana Šimečku, Bratislava 7 000,00 EUR 
Vytváření tlaku na efektivní realizaci strategických dokumentů vlády SR v oblasti začleňování Romů 
 
Návrat, občianske združenie, Bratislava 9 000,00 EUR 



Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Výročná správa 2012 21 

Vybraná skupina rómskych detí pre podporné programy inklúzie: rómske deti v nerómskej  náhradnej 
rodine (odporúčania akreditovaného subjektu pre profesionálov a laikov) 
 
Ulita, Bratislava 7 000,00 EUR 
Dobrá prax neformálneho vzdelávania ako nástroj zmeny 
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PODPORA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE 

Aspekt medzinárodnej spolupráce prepája všetky programové oblasti Nadácie otvorenej spoločnosti 
– Open Society Foundation. Program East East bez hraníc slúži NOS - OSF na sprostredkovanie 
medzinárodných skúseností pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti.  

East East bez hraníc 

V roku 2012 sa operačné aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce sústredili na spoluprácu so 
Vzdelávacím programom a programom Verejné zdravie. Zorganizovali sme dva medzinárodné 
semináre, ktoré vytvorili priestor na medzisektorovú diskusiu s medzinárodnou účasťou. Vyslali sme 
21 odborníkov na 12 projektov realizovaných v zahraničí, kde sa podieľali na riešení aktuálnych 
problémov v oblasti zdravotníctva, miestnej samosprávy, fundraisingu, vzdelávania a iných. 
 
Health Mediation – príklad dobrej praxe zlepšovania zdravia a ochrany práv Rómov a Rómok: 
systematizácia a udržateľnosť 
21. - 22. 6 2012, Bratislava 
Okrúhly stôl vytvoril priestor pre diskusiu expertov a expertiek, zástupcov štátnych inštitúcií 
zodpovedných za realizáciu politík v oblasti verejného zdravotníctva a podporu inklúzie rómskych 
komunít, predstaviteľov a predstaviteľky mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú v oblasti 
zlepšovania podmienok realizácie práva na zdravie pre Rómov a Rómky.  
 
Inkluzívne vzdelávanie: od teórie a politík k praxi (možnosti a výzvy) 
4. - 5. 12. 2012, Bratislava 
Seminár ponúkol priestor na prezentáciu poznatkov a skúseností, ale aj vízií o procese premeny 
segregovaného systému vzdelávania na inkluzívny model vzdelávania, v národnom aj 
medzinárodnom kontexte, ako aj na diskusiu o rôznych úrovniach a aspektoch intervencií, 
smerujúcich k inkluzívnemu systému vzdelávania. 
 
Udelené granty:  
 
Karpatský rozvojový inštitút, Košice 6 428,00 EUR 
Rozvoj rurálneho turizmu vo Východnom Srbsku s využitím EÚ skúseností 
 
Občianska Sieť Strednej a Východnej Európy, Banská Bystrica 18 668,06 EUR 
Zlepšenie miestnej samosprávy zdola nahor 
 
Účasť odborníkov na projektoch v zahraničí 
 
Comparative Analysis of Regional Development Policies 
8. - 10.3.2012, Rumunsko 
Richard  Hakszer 
 
Transformation of the Agricultural Sector: Sustainable Economic Development 
12. - 16.3.2012, Moldavsko 
Erik Heidema, Michal Strnal, Jana Revakova,  
 
Eastern Europe Needs Midwives Today More Than Ever! 
22. - 25.5.2012, Česká republika 
Iveta Kuckova, Eva Urbanova, Jana Ivanecka, Dusan Podolsky, Anastazia Furmanova 
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Independent Expertise and Advocacy for Visa Liberalization 
1. - 3.7.2012, Poľsko 
Samuel Arbe 
 
Capacity Building for Civil Society Organizations from Georgia’s Regions 
7. - 18. 9. 2012, Gruzínsko 
Dušan Ondrušek 
 
Human Rights Education through the History of the Communist Regimes 
27. - 28.9.2012, Rumunsko 
Marína Zavacká 
 
Improving Local Governance from the Bottom Up 
28.10. - 2.11.2012, Moldavsko 
Chuck Hirt, Sanja  Nikolov, Veronika Strelcová 
 
Innovative Fundraising Strategies and Practices for NGOs in Central and Eastern Europe 
29. - 31.10.2012, Maďarsko 
Lucia Štasselová 
 
Networking Resource Centers in Europe: European Civil Society House 
5. - 6..11.2012, Belgicko 
Darina Lacova 
 
The European Union, Central and Eastern Europe, and Ukraine: Prognosis and Perspectives 
15. - 17.11.2012, Ukrajina 
Ivo Samson 
 
Overcoming Discrimination in Education: Legal Protections and Strategic Litigation 
10. - 15.12.2012Česká republika 
Štefan Ivanco 
 
Achieving Positive Change in Developing Alternative Care for Children 
11. - 13.12.2012, Česká republika 
Emilia Bezakova, Dana Pukancova 
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SPOLOČNOSŤ A INFORMÁCIE 

V mediálnej oblasti Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation upozorňuje na kvalitnú 
prácu novinárov, podporuje profesionalizáciu žurnalistiky, vytvára priestor na odbornú diskusiu o 
citlivých témach a spôsoboch zobrazovania znevýhodnených skupín v médiách. Aktivitami v tejto 
oblasti vytvára priestor pre vzájomnú výmenu názorov, konfrontáciu a diskusiu. 

Novinárska cena 2011 

NOS – OSF v spolupráci s partnermi organizuje od roku 2004 súťaž pre novinárov zo všetkých typov 
médií. V súčasnosti predstavuje Novinárska cena rešpektované a reprezentatívne fórum kvalitnej 
slovenskej žurnalistiky. 
Do 8. ročníka sa prihlásilo bolo prihlásených 409 autorov s 685 príspevkami. Nezávislé medzinárodné 
poroty hodnotili príspevky v 16 kategóriách a vyberali nominovaných a víťazov pre printové a 
elektronické médiá. Víťaz každej kategórie získal cenu v hodnote 830 EUR. Rada súťaže udelila 3 
špeciálne ceny: Cenu otvorenej spoločnosti, venovanej pamiatke Karola Ježíka, Cenu Združenia 
vydavateľov periodickej tlače Slovenska a Cenu British Council za podporu medzikultúrneho dialógu. 
O Československej novinárskej cene rozhodla prvýkrát verejnosť v online hlasovaní. Víťazi získali 1 
660 EUR. Víťaz Ceny British Council získal 830 EUR. Mená nominovaných a víťazov odzneli na 
slávnostnom vyhlasovaní výsledkov dňa 19. apríla 2012 v Bratislava Flagship Restaurant. 
Súčasťou Novinárskej ceny je od 2. ročníka súťaže výstava No Comment, ktorá každoročne predstaví 
širokej verejnosti prihlásené novinárske fotografie a karikatúry. Najprv bola otvorená pre verejnosť 
v bratislavskej OPEN Gallery, následne putovala do pražskej galérie Langhans. 
 
Hlavný partner súťaže: Slovenská sporiteľňa 
Partneri súťaže: Google, British Council, Mayer/McCann Ericsson, MEMO 98, Združenie vydavateľov 
periodickej tlače Slovenska, Open Society Fund Praha, PRime time 
Viac informácií na: www.novinarskacena.sk. 
 

Frontline Bratislava 

DISKUSIE 
 
Frontline Bratislava je priestor pre neformálne debaty a stretnutia rôznorodých skupín ľudí, ktorých 
spája spoločný záujem diskutovať o tom, čo nás zaujíma a rezonuje našou spoločnosťou. Na 
stretnutia pozývame domácich aj zahraničných hostí, ktorí inšpirujú a motivujú svojimi skúsenosťami 
a odhodlaním. Miestom Fronline debát je OPEN Gallery, na Baštovej 5 v Bratislave. Frontline 
Bratislava nadväzuje na aktivity Frontline Club London. V roku 2003 ho založil Vaughan Smith na 
počesť kolegov - fotoreportérov, ktorí zahynuli pri svojej práci v „prvej línii“.  
Všetky diskusie sú k dispozícii online na http://vimeo.com/groups/frontline 
 
Zoznam diskusií: 
09.02.2012 | Zlúčenie STV a SRo - rok po. 
21.03.2012 | O vojnovej fotografii s Marcom Di Laurom  
07.11.2012 | Sýria očami vojnového fotografa 
28.11.2012 | Prežijú noviny bez papiera? 
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Face 2 Face debaty s hosťami z USA a zo Slovenska organizuje Nadácia otvorenej spoločnos  – Open 
Society Founda on v spolupráci s Veľvyslanectvom USA každý mesiac. Debaty sa konajú v OPEN 
Gallery na Baštovej 5 v Bratislave. Videozáznamy diskusií sú zverejnené na 
vimeo.com/groups/face2face 
 
Zoznam diskusií: 
26.01.2012 | Are We Givers? Filantropia na Slovensku 
28.02.2012 | Corruption in Business: Unavoidable or Unacceptable 
15.03.2012 | Primaries, Caucuses, Straw Polls, Conventions: Deciphering the U.S. Elections 
03.05.2012 | The Future of NATO - Chicago and Beyond 
29.05.2012 | Tinkers and Thinkers: Education for the 21st Century 
25.09.2012 | The Future of Afghanistan after 2014 
11.10.2012 | Countdown to November 6: U.S. Elections 2012 
29.11.2012 | Wanted: Ethical Lawyers. How to cultivate ethics and values in the legal profession? 
04.12.2012 | Citizen empowerment through new technology 
 
 
KAMPANE 
 
Rómovia. Aj toto je ich skutočný príbeh. 
Predsudky a negatívne stereotypy voči Rómom sú u nás rozšírené rovnomerne, čo ukazujú mnohé 
sociologické výskumy. Zaujímalo nás preto, ako si mladí kreatívci poradia s takýmto zadaním – a 
možno aj so svojimi vlastnými predsudkami. Stali sme sa preto partnerom Young Lions, súťaže pre 
mladých reklamných tvorcov. 
 
Víťazná práca Mareka Barančíka a Martina Palšoviča z agentúry Triad Advertising sa stala základom 
našej kampane „Rómovia. Aj toto je ich skutočný príbeh“. Potešilo nás, že v súťaži bolo dobrých prác 
viac, preto sme sa rozhodli dať na stránke priestor aj ďalším vybratým súťažným prácam a ich 
tvorcom. 
 
Vďaka ústretovosti mediálnych partnerov bola bannerová kampaň nasadená v celoslovenských 
mienkotvorných aj bulvárnych online médiách. 
 
Kampaň je zverejnená na facebook.com/nososf/app_212590372204478  
 
Udelené granty 
Central European Policy Institute, Bratislava 2 975,00 EUR 
Návšteva ministra zahraničných vecí Kosova E. Hoxhaja v SR 
 
DELET – Občianske združenie, Bratislava 2 000,00 EUR 
DELET – slovensko – židovské noviny 
 
LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, Martin 6 970,00 EUR 
WORKSHOP 2012 – Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, XIV. Ročník 
 
Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava 5 375,00 EUR 
Výstavný program OPEN Gallery / N-CSU 2012 
 
Nadácia POLIS, Žilina 6 000,00 EUR 
Diskusie o veciach verejných 
 
Nezisková organizácia Human Family, Bratislava 4 000,00 EUR 
Human Family / Israel 



Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Výročná správa 2012 26 

 
100 názorov, Bratislava 3 000,00 EUR 
100 názorov: Moc, pravda a politika 
 
Euforion - kultúrno voľnočasové fórum (OZ), Bratislava 2 500,00 EUR 
Voľby 2012 - dokumentárny film (pracovný názov "Dnes ťa potrebujeme") 
 
MEMO 98, Bratislava 10 000,00 EUR 
Infovolby.sk – Voľby do NRSR 2012 
 
Midl, n.o, Bratislava 2 000,00 EUR 
Kreatívne ráno 
 
Občianske združenie EEE, Bratislava 500,00 EUR 
Časopis KINEČKOreality 
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SPIN-OFF ORGANIZÁCIE 

Od Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 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 ženský fond a novovzniknutá nezisková organizácia 
Plán B. n.o. 

Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom 

Nadácia Škola dokorán sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), 
ktorý na Slovensku vznikol v roku 1993. 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 
Udelené 3 granty na inštitucionálnu podporu  v celkovej výške 87 901,90 EUR. 

Open Medical Club  

Občianske združenie Otvorený klub lekárskej spoločnosti - Open Medical Club organizuje pre lekárov 
vzdelávací program Salzburg Medical Seminars, satelitné sympóziá, vlastné semináre a vzdelávacie 
aktivity, do ktorých zapája aj širšiu odbornú verejnosť. Cieľom klubu je aplikovať do praxe relevantné 
a presvedčivé informácie a údaje na princípe Evidence Based Medicine, získané na Salzburských 
seminároch a iných zahraničných pracoviskách. Klub poskytuje informácie aj verejnosti.  
Viac informácii na: http://www.omc.sk 

Plán B, n.o.  

Činnosť Plán B, n.o. je založená na princípe „Harm reduction“, t.j. prevencie a minimalizácie 
individuálnych, spoločenských a sociálnych rizík spojených s potenciálne rizikovými modelmi 
správania sa. Poslaním Plán B n.o. je poskytovať pomoc a podporu pri riešení zdravotných, právnych 
a sociálnych problémov, ktoré so sebou prináša užívanie a zneužívanie nelegálnych návykových látok 
nielen samotným užívateľom, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoločnosti.  
Viac informácii na: http://www.drogyinak.sk 

Slovensko-český ženský fond  

V roku 2004 založili NOS – OSF Bratislava a OSF Praha donorskú organizáciu s názvom Slovensko-
český ženský fond (Slovak-Czech Women’s Fund). Obe nadácie sa zaviazali, že budú túto bilaterálnu 
organizáciu podporovať počas prvých troch rokov jej existencie. Fond presadzuje princípy rovnosti 
príležitostí žien a mužov prostredníctvom podpory iniciatív zameraných na ochranu, obhajobu a 
uplatňovanie ženských práv a rozvoj filantropie zameranej na ženy a rodovú rovnosť.  
Viac informácií na: http://www.womensfund.sk 

http://www.skoladokoran.sk/
http://www.omc.sk/
http://www.womensfund.sk/


Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation Výročná správa 2012 28 

Nadácia - Centrum súčasného umenia  

Nadácia - Centrum súčasného umenia (N - CSU) vznikla v roku 1993 pod pôvodným názvom Sorosovo 
centrum súčasného umenia (SCCA). Od svojho založenia až do roku 1999 bola jedným z 
najdôležitejších zdrojov pre podporu alternatívnej kultúry a projektov na poli súčasného umenia so 
širokým záberom pre všetky oblasti umeleckej tvorby s výnimkou literatúry. V súčasnosti N - CSU 
podporuje a rozvíja tvorivé umelecké a vzdelávacie programy, spoluprácu s inštitúciami na poli 
súčasného umenia a kultúry s cieľom zviditeľniť súčasnú umeleckú tvorbu.  
Viac informácií na: http://www.ncsu.sk/ 

http://www.ncsu.sk/
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
Výkonný manažment 

 
Alena Pániková výkonná riaditeľka / správca alena@osf.sk 
 
Magdalena Feniková  finančná riaditeľka  magda@osf.sk 
 
Jana Malovičová vedúca kancelárie malovicova@osf.sk 
 
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 manažér martin@osf.sk 
Richard Váradi finančný asistent rvaradi@osf.sk 
 
Programoví manažéri, koordinátori, asistenti 

 
Barbora Burajová bburajova@osf.sk 
Verejné zdravie  
 
Eva Ďuríková edurikova@osf.sk 
Vzdelávanie 
 
Stanislava Dzuríková (Prešov) sdzurikova@osf.sk 
Rómske štipendiá  
 
Zuzana Gáborová-Neupauer zgaborova@osf.sk 
Právny program 
 
Erika Godlová (Prešov) - do augusta 2012 egodlova@osf.sk 
Rómske stredoškolské štipendiá 
 
Ľudmila Helienková ludka@osf.sk 
Novinárska cena  
 
Alena Holubová (Prešov) 
Rómske stredoškolské štipendiá 
 
Barbara Horváthová bhorvathova@osf.sk 
Novinárska cena 
 
Barbora Kahátová barbora@osf.sk 
Vzdelávanie 
 
Katarína Križková  katrin@osf.sk 
Vzdelávanie 
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Viktória Mlynárčiková viktoria@osf.sk 
Právny program 
 
Jana Paczkowska jana@osf.sk 
East East Program – partnerstvo bez hraníc, IT 
 
Valentina Petrus valentina@osf.sk 
Rovnosť príležitostí - podpora participácie Rómov 
 
Rudolf Pohlodko (Prešov) rpohlodko@osf.sk 
Rómske stredoškolské štipendiá 
 
Vladimír Rafael vlado@osf.sk 
Vzdelávanie 
 
Ondrej Starinský ondrejs@osf.sk 
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  
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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 

dôležitých stretnutiach a aktívne sa zapájajú do práce v rámci svojho programu. 
 

4. Členovia EK konajú v súlade s etickým kódexom. To znamená: 
a. všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jeho 

realizáciou, 
b. členovia EK nesmú šíriť zlé meno Nadácie otvorenej spoločnosti 
c. nesmie prísť ku konfliktu záujmov, pričom pod konfliktom záujmov sa rozumie 

nasledovné: 
i. ak člen EK nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní 

predloženého projektu, pretože 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 žiadateľom o grant alebo je jeho potenciálnym kontraktačným 
partnerom, alebo sa dostane do iných konfliktov súvisiacich s lojálnosťou 
voči nadácii, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie v nadácii. Platí to aj v tom 
prípade, keď nejde o osobný finančný prospech člena EK z príslušného 
grantu. 

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, môže byť uvoľnený z EK. 
 

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

 
6. Členovia EK sú povinní preštudovať dostupné informácie o jednotlivých projektoch, ktoré im 

dodá koordinátor programu a na zasadnutí EK podajú ich hodnotenie. 
 

7. Členovia EK monitorujú prácu programového koordinátora. 
 

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

 
9. Členovia EK sú povinní zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. V prípade, že sa nemôžu zúčastniť, 

je potrebné sa vopred ospravedlniť. V inom prípade vzniká neohlásená absencia. Ak má člen 
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tri neohlásené absencie a nezúčastnil sa na tretine celkových zasadnutí počas jedného 
kalendárneho roka, môže byť podaný návrh na jeho uvoľnenie z EK. 
a) vo výnimočných prípadoch, ak sa člen EK pripravil na zasadnutie, ale v poslednej chvíli 

nemôže prísť, zašle svoje stanovisko programovej koordinátorke 
b) v prípade dlhodobej neprítomnosti, môže člen EK nájsť náhradníka 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

FINANČNÁ SPRÁVA 
 
Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2012 bol schválený správnou radou dňa 15.12.2011, 
pričom celková plánovaná čiastka bola vo výške 885 419 EUR. Správna rada súčasne určila náklady na 
správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 251 300 EUR. Do rozpočtovaných nákladov na správu 
nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady 
na správu boli rozpočtované v členení: 
181 300 EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 6000 EUR cestovné náhrady (§ 28 ods.2 
písm.e/),  64 000 EUR mzdové náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 12.000 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. 2,802.565,03 EUR Open Society Institute, Zürich, Švajčiarsko 
  súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA 
2. 189.215,25 EUR  Roma Education Fund, Zurich, Švajčiarkos 
3. 39.700,00 EUR  príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované OSF 
4. 14.100,00 EUR OSF, Praha  
5.  15.000,00 EUR Slovenská sporiteľňa, Bratislava 
6. 11.900,00 EUR US Ambassy, Bratislava  
7. 11.039,50 EUR USAID, Bratislava 
8. 8.995,00 EUR príjmy z prenájmu   
9. 3.311,00 EUR Svetová banka 
10.  30.194,03 EUR vratky poskytnutých nezúčtovaných grantov 
11. 676,47 EUR Trust for Cicil Society in CEE, Warszava 
12.  830,00 EUR British Council, Bratislava 
13.  2.100,00 EUR Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Bratislava  
14. 1.736,31 EUR 2% podiel zo zaplatenej dane 
15. 3.000,00 EUR Piano Media, as., Bratislava 
16. 500,00 EUR Mark Travel, Bratislava 
17. 302,92 EUR prijaté úroky z účtov nadácie  
 
 3,135.165,51 EUR príjmy celkom 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
 
Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách:k 1. 1. 2012k 31. 12. 2012 
 
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. Peňažné prostriedky 137 111,05 1 993 457,76 
9. Finančné investície 563 590,73 383 975,31 
10. Pohľadávky 1 114 040,86  369 652,02 
11. Dohadné účty aktívne 9 489,89 5 487,21 
 
 SPOLU 2 485 651,24 3 413 991,01 
 
 
Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR: 
 
1. Softvér 59 292,41 
2. Drobný nehmotný majetok 5 738,45 
3. Opravky k budovám 117 986,87 
4. Stroje, prístroje 256 623,49 
5. Opravky k doprav.prostr. 39 918,41 
6. Inventár 2 622,15 
7. Drobný hmotný majetok 70 682,55 
 
Oprávky celkom: 552 864,33 
 
 
Záväzky nadácie v EUR: 
 
1. Záväzky voči dodávateľom 49 682,02 11 407,90 
2. Ostatné záväzky 9 595,83 4 130,59 
3. Záväzky z titulu grantov 731 816,38 370 745,68 
4. Záväzky voči pracovníkom  22 309,32 17 127,43 
5. Záväzky voči poisťovniam 6 413,60 4 087,55 
6. Záväzky vočiŠR 300,86 0 
7. Dohadné účty pasívne 281 230,45 627 536,54 
8. Rezervy  20 459,49  28 343,73 
9. Základné imanie 96 276,54 96 276,54 
10. Nadačné imanie 6 638,78 6 638,78 
11. Nerozdelený zisk  716 216,61 717 234,61 
 SPOLU 1 940 939,88 1 883 529,35 
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2012 v členení podľa jednotlivých druhov činností 
 
Programové náklady 2012  Náklady na programy v EUR 
  
Vzdelávanie 57 991,80  
Medzinárodná spolupráca 60 623,10 
Verejné zdravie 22 655,50 
Mediálne programy 192 515,81 
Občianska spoločnosť 16 674,35 
Rómovia 292 186,10 
Právo 121 991,00 
Mládež 127 216,36 
Iné 60 266,65 
Spolu 952 120,67 
 
 
Výška nákladov na správu NOS – OSF 
 
Náklady celkom: 1 273 814,72 EUR 
 
Z toho 
 -programové náklady 952 120,67 EUR 
 - náklady na správu  321 694,05 EUR 
 
Náklady na správu nadácie, z toho: 
 – ochrana majetku 775,27 EUR 
 – propagácia 0 EUR 
 – cestovné náhrady 6 288,95  EUR 
 – mzdové náklady 64 579,48 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 2012 predstavuje 1 000  eur mesačne, celkom 12 000 eur 
ročne.  
 
 Správna rada 
V hodnotenom období Správna rada NOS – OSF ani jej predseda za výkon svojej funkcie nepoberali 
žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.  
 
 Revízor NOS – OSF 
V hodnotenom období členovia dozornej rady za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani 
nefinančnú odmenu.  
 
 Rada starších 
V hodnotenom období členovia poradného orgánu Správnej rady – Rady starších NOS – OSF za výkon 
svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.  
 
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2012 – 
nadačnou listinou neboli ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF.  
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Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov 
 
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2012 – 
nezaložila a nedisponuje žiadnym nadačným fondom.  
 
Zmeny v nadačnej listine v roku 2012 
 
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2012 – neboli 
v nadačnej listine zaznamenané zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady. 
 
Zloženie orgánov v roku 2012 
 
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou: 
Správca NOS – OSF 
Správkyňou a výkonnou riaditeľkou NOS – OSF v roku 2012 bola Alena Pániková.  
 
Správna rada NOS – OSF 
Správna rada NOS – OSF má 6 členov: 
 
Meno: Pozícia: 
Richard ĎURANA člen 
Daniel KLIMOVSKÝ člen 
Ingrid BROCKOVÁ 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 2012: 
Rudolf Chmel 
Martin Bútora 
Lászlo Szigeti 
Pavel Demeš 
Štafan Markuš 
Lev Bukovský 
Iveta Radičová 
Mária Zelenáková 
Katarína Vajdová 
Eugen Jurzyca 
Grigorij Mesežnikov 
 
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. 
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Transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami v NOS – OSF 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation má štatút nadácie a zo zákona jej vyplýva 
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (Zákon č. 34/2002 Zb. o nadáciách a o zmene 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). Výrok audítora je prístupný verejnosti. 
So vstupom SR do EÚ sa spája množstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa požiadavkám 
tohto zoskupenia. Jedným z nich je aj dôraz na zjednotenie predpisov v oblasti účtovníctva, aby sa 
dosiahla porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to bez ohľadu na sídlo subjektu 
zostavujúceho závierku. Legislatívnymi aktmi EÚ sa pre tieto potreby zaviedli v priestore únie 
Medzinárodné štandardy pre zostavenie účtovnej závierky (IFRS). Tieto štandardy vydáva nezávislá 
Nadácia Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy. Okrem štatutárneho auditu zostavuje NOS – 
OSF každoročne finančné výkazy v súlade s týmito štandardmi, čím sa stáva transparentnejšou a 
dôveryhodnejšou aj pre zahraničných donorov. 
 
 


