
Výsledky I. kola hodnotenia 

Do prvého kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant prihlásilo svoje projektové zámery 175 

mimovládnych organizácií. 133 organizácií po kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody 

a oprávnenosti žiadateľa postúpilo do II. kola predkladania Žiadostí o grant. 42 žiadateľov nevyhovelo 

kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa a nepostúpilo do II. kola 

predkladania Žiadostí o grant. 

Postúpili do druhého kola 

Po kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa do II. kola predkladania 

Žiadostí o grant postúpili organizácie: 

Organizácia Názov projektu 

1. Slovenské neziskové servisné centrum Centrálny odborný portál pre ľudí a rodiny 

A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru Partnerstvo pre kreatívu 

Aliancia Fair Play Silní občania –zodpovedná moc 

Aliancia žien Slovenska Rodovo podmienené násilie vo vysokoškolskom 
prostredí    

Amnesty International, Slovensko Môj svet - moje práva 

Amnesty International, Slovensko Neposudzuj knihu podľa obalu 

Amnesty International_MS Filmový klub „Amnesty“ 

ANNOGALLERY Non-Discrimination Act 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR Podpora zlepšenia postavenia osôb znevýhodnených z 
dôvodu ich zdravotného stavu a rôzneho stupňa 
sociálnej odkázanosti 

Asociácia správcov a správcovských spoločností Pilotný projekt zvyšovania právneho povedomia na 
základných školách 

Brány Európy Búrajme predsudky  

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych 
štúdií, n.o. 

 25 rokov po 

CENSAP – Centrum športových analýz a 
projektov 

Hovorme o športe! 

Centrum komunitného organizovania  Nie v našom meste - NIOT 

Centrum komunitného organizovania Staviame mosty 

Centrum osvety a poradenstva doškoľovacie 
centrum pre ďalšie vzdelávanie 

Pomoc k svojpomoci 

Centrum pre filantropiu, n.o. Reštart Slovensko 2014 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry  DAJME HLAS MIGRANTKÁM: rodová rovnosť v 
integračných politikách SR 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry Náboženská sloboda a postavenie náboženských 
menšín na Slovensku 

Centrum vzdelávania neziskových organizácií Zlepšenie participácie MVO v rozhodovacích procesoch 

Člověk  v tísni, o.p.s. Správy spoza dediny 

Člověk  v tísni, o.p.s. Slovensko  Ženy v obchode 

Člověk  v tísni, o.p.s._MS Kto je za dverami? 

Detské kočovné divadlo DRaK Sanácia rodiny  

Detviansky Maják S nami to dokážete 

Divé maky Rozvoj a budovanie kapacít Divé Maky 



Dizajn fórum OPENROOM – otvorený priestor pre rozvoj rómskych 
detí a mládeže 

EDAH Poznačená generácia 

eduRoma  Prípad školy v Šarišských Michaľanoch – od segregácie 
k inkluzívnemu vzdelávaniu 

eduRoma  Hlas Rómov v školskej politike 

EKOTREND Rodinné farmy – zvýšenie podielu domácich výrobkov 
na trhu 

Erves, n.o. Dajte nám šancu 

EsFem  VLASTNÁ IZBA 

Euforion – kultúrno voľnočasové fórum Kritické myslenie vs. kritické činy 

European Information Society Institute Základné práva a slobody v IT 

Fenestra Podpora procesov sieťovania ženských MVO 
smerujúcich k vytvoreniu národnej siete organizácií 
pôsobiacich v oblasti rodovo podmieneného násilia 
páchaného na ženách 

Fórum informačné centrum Program tolerancie pre zástupcov rómskej a maďarskej 
menšiny na základnej škole 

Fórum informačné centrum Posilnenie maďarských MVO a zvyšovanie občianskej 
participácie na regionálnej úrovni  

Fórum inštitút pre výskum menšín Aktívne uplatnenie práv národnostných menšín v 
každodennom živote 

INEKO Zvyšovanie informovanosti a zapojenia verejnosti na 
úrovni obcí, škôl a nemocníc 

INEKO Reálne riešenia na zníženie neudržateľného verejného 
dlhu Slovenskej republiky 

Informačný a vzdelávací inštitút  Rovnosť príležitostí všetkým 

Iniciatíva Inakosť  Spolu za všetky rodiny 

INICIATÍVA o.z. OTVORENÉ SRDCIA 

Inštitút pre medzikultúrny dialóg VZDELANIE – HRÁDZA  PROTI RADIKALIZÁCII 

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o Posilnenie ľudského kapitálu mimovládnych organizácii 
na Slovensku 

Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute Arms Watch Slovensko 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Nástroje ochrany whistleblowerov v praxi 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  Demagog.SK: Kvalita, relevancia, impakt 

Inštitút pre občianske vzdelávanie Spoločne proti pravicovému extrémizmu 

Inštitút pre verejné otázky Sieť lokálnych lídrov 

Inštitút pre verejné otázky Zaostrené na extrémizmus 

Inštitút pre verejné otázky Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji: viac inklúzie 
pre ľudí s medzinárodnou ochranou 

Inštitút PRIJATIA ZA(ži) TO! 

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Eurofondy otvorene. Vizualizácia a monitoring fondov 
EÚ na Slovensku 

Kultúrne Združenie Rómov Slovenska  Aktívne rómske komunity 

Kultúrne Združenie Rómov Slovenska   Nie je nám to jedno   

Liga za ľudské práva Nie je nám to cudzie – kampaň propagujúca prínosy 
migrácie a integrácie cudzincov 

Ľudia proti rasizmu E-learningový program pre študentov vysokých škôl v 
oblasti pravicového extrémizmu a s ním súvisiacich 
fenoménov  



Maják  Sociálny sluha 

Manageria Transparentné a zodpovedné Slovensko 

Manageria Teach for Slovakia 

Mládež ulice Most má vždy dva konce  

Nadácia Milana Šimečku Rozvoj kapacít MVO v oblasti presadzovania záujmov 
rómskych komunít 

Nadácia Milana Šimečku Štvrťstoročie s demokracie 

Nadácia Milana Šimečku Podpora lokálneho aktivizmu pri prevencii extrémizmu 

Nadácia Milana Šimečku Realizácia práva na primerané bývanie na Slovensku 

Nadácia Petit Academy  Silné ženy v rómskych komunitách 

Nadácia Pontis Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do 
riešenia spoločenských problémov 

Národná agentúra pre rozvoj malého 
a stredného podnikania 

Sieť na podporu samozamestnávania 
marginalizovaných skupín  

NOMANTINELS  Muži a účinné rodové politiky. 

Nové školstvo Právo na informácie v ľahkej reči 

Občan, demokracia a zodpovednosť Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie nastavenia 
inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR 
s dôrazom na prevenciu porušovania ľudských práv 
žien a na dôsledné presadzovanie princípu rodovej  
rovnosti vo verejných politikách.   

Občianske združenie FREISTADT - Slobodné 
Mesto 

Lepší Hlohovec 

Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári 
Társulás 

 Rodové scitlivovanie študentov VŠ - budúcich 
pedagógov 

Občianske združenie Sine Metu Polgári Társulás Posilnenie kapacít MVO na južnom Slovensku: 
občianska participácia, ochrana identity, budovanie 
sietí 

Obnova Kemp futbalových talentov 

OZ „Zober loptu, nie drogy“  „Zober loptu, nie drogy“ 

OZ Fundament Zvýšenie kapacít a efektívnosti MVO menšín 

OZ HANA  Zabezpečenie špecializovaných  služieb pre ženy 
zažívajúce násilie a zvyšovanie povedomia o rodovo 
podmienenom násilí 

OZ Odyseus Koniec násilia, čas na práva 

OZ Proti korupcii Posilnenie  ľudských zdrojov  v boji s korupciou 

OZ Žena v tiesni  STOP násiliu páchaného na ženách  

PERSONA Rozvoj komunitných služieb pre rodiny s členom so 
zdravotným postihnutím ako prostriedok pre 
zvyšovanie kvality ich života a uplatňovanie ich 
ľudských práv a základných slobôd 

Plán B Posilňovanie kapacít v drogovej problematike od A po Z 
- práca s klientmi, verejnosťou 

Platforma žien Slovenska Partnerstvá ako nástroj zosúlaďovania pracovného, 
osobného a rodinného života na regionálnej úrovni 

Pod Povrchom – The Information Slovenské centrum investigatívnej žurnalistiky  

Podnikateľská aliancia Slovenska Doprava – vec verejná 

Poradenské centrum Iná možnosť  Prevencia sexuálneho násilia 

Poradňa pre občianske a ľudské práva    Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a zlepšovanie 
prístupu k spravodlivosti v prípadoch policajného 



násilia na Slovensku 

Priatelia Zeme-CEPA Tretí sektor – silný partner: Efektívna účasť občianskej 
spoločnosti na programovaní a monitorovaní fondov 
EÚ 

PRO DYNAMIK KÁMOŠ  MOMO 

Pro Vobis  Rómske ženy mediátorky  

Proventus o.z. Nová šanca pre abstinujúcich dospelých 

Proventus o.z. Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z MRK 

ProVobis  Tvorba a analýza mládežníckych politík zameraných na 
Rómov 

Queer Leaders Forum  Q-centrum: LGBTI poradenstvo na Slovensku 

Queer Leaders Forum Dúhové vzdelávanie 

QUO VADIS, o.z.  Aj my sme tu doma 

Rytiersky rád sv. Gorazda Život pre druhých – pomoc v najťažších chvíľach života 

Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia Právo na „dôstojné ľudské bývanie“ je základné ľudské 
právo. 

Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia_MS Divadlo ako nástroj 

Saplinq RRR  - Rovesnícky o rodovej rovnosti 

Saplinq Vzdelávanie a budovanie komunít: smer akceptácia 

Saplinq Ľudské práva – peer2peer 

Saplinq PRIDE Dúhové Košice – LGBT Rómky a Rómovia – 
dvojité vylúčenie 

Saplinq PRIDE Dúhové Košice - Sme v tom spolu 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, 
n.o. 

Zvýšenie lobbingových a advokačných kapacít MVO na 
Slovensku a na Islande 

Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech 
Women’s Fund) 

Posilňovanie a rozvoj odborných kapacít a sietí žensko-
právnych mimovládnych organizácií na Slovensku  

Slovenský výbor Medzinárodného tlačového 
inštitútu  

Monitorovanie a zlepšovanie legislatívneho rámca 
mediálneho prostredia v SR: skvalitňovanie práce médií 

Spišská regionálna rozvojová agentúra Spoločne poznávame ľudské práva a práva menšín 

Spoločnosť komunitných centier Posilnenie zraniteľných skupín prostredníctvom 
pravidelných terénnych osvetových aktivít vo 
vybraných rómskych komunitách   

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Tvorbou politík a rozhodovacích procesov k rovnakému 
právu ľudí s autizmom žiť v spoločenstve 

Spoločnosť slovensko - indického priateľstva Sme na spoločnej lodi 

SPOLU - Slovensko  Rómske ženy v akcii 

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce 
(CELSI) 

Elektronický register kolektívnych zmlúv na Slovensku 

Sudcovia Za otvorenú justíciu Čo sa deje v súdnictve sa vás týka 

ŠAČANSKÝ ŽIVOT - ŠACAKERO DŽIVIPEN Lepšie robiť málo ako nič - Zmysluplne pre šačanské 
rómske deti. 

Škola komunikácie a médií, n.o. Politiky čeliace prejavom nenávisti v online 
komentároch v Česku, Maďarsku, Poľsku a na 
Slovensku – porovnanie a poučenie v rámci možnosti 
spoločného politického prístupu 

Škola komunikácie a médií, n.o. Sloboda prejavu v rozsudkoch štátnych odvolacích 
orgánov voči rozhodnutiam regulátorov elektronických 
médií na Slovensku, v Madarsku a v Česku 

Šukar- dživipen, n.o SME  TU  AJ MY 



TENENET o.z.  Sme si rovní, dokážeme vám to! 

Transparency International Slovensko Pomáhame kontrolovať ich! 

Transparency International Slovensko Transparentnosť personálnej politiky ústrednej štátnej 
správy 

Ulita Znalosti sú moja opora 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Spoločne proti bariéram 

Úspech, n.o. Bystrany idú ďalej. 

Via Iuris Občan to má v rukách 

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy Informácie a zručnosti - základ aktívneho občianstva 

YMCA MZ Nitra Ľudské práva platia rovnako pre každého 

Združenie podnikateľov Slovenska Aj migranti sa chcú stať podnikateľmi  

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT Spoločne bez predsudkov! 

Združenie Slatinka Verejný záujem a záujem verejnosti. 

Všetkých žiadateľov, ktorí postúpili do II. kola si dovoľujeme upozorniť, že vypracovanú Žiadosť 

o grant musia doručiť najneskôr do 5.5.2014 do 16:00 hod: 

- elektronicky prostredníctvom online formulára dostupného na http://fondpremvo.osf.sk 
(prílohy k online formuláru: formulár projektu, formulár rozpočtu s komentárom) 

- v tlačenej podobe na adresu Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation,  
Baštova 5, 811 03 Bratislava. 

Príslušné formuláre a online formulár http://fondpremvo.osf.sk budú pre žiadateľov prístupné od 

5.5.2014. 

Nepostúpili do druhého kola 

Po kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa do II. kola predkladania 

Žiadostí o grant nepostúpili organizácie: 

Organizácia Názov projektu 

Africké kultúrne, informačné a integračné 
centrum "AKIIC" 

PREKONANIE BARIÉR RASIZMU 

Aliancia žien Slovenska Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti 
prostredníctvom zavedenia sociálnych programov  
pre páchateľov násilia 

AREP Agentúra pre rozvoj Európskeho práva  Ochrana ľudských práv a podpora aktívneho občianstva 
za pomoci elektronizácie 

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych 
štúdií, n.o. 

Od Tisa ku Kotlebovi - Spoločensko- politický rozmer 
revizionistických interpretácií totalitného režimu 
Slovenskej republiky 1939-1945 

Centrum pre európsku politiku JE SPOLOČNÉ DOBRO MOŽNÉ?- Rodina, menšiny a 
bioetika v občianskej diskusii. 

Človek v ohrození Prevencia extrémizmu  

Divadlo Pôtoň, n.o. Psota na Slovensku 

eSlovensko o.z. NEHEJTUJ.sk 02 

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný 
rozvoj 

Bariéry medzi nami, bariéry v nás. 

Horská služba Kysuce Horská služba deťom 

Iniciatíva Inakosť Faktami proti homofóbii 

Iniciatíva Inakosť Obhajoba LGBTI práv ako integrálna súčasť aktívneho 

http://fondpremvo.osf.sk/


občianstva 

Inštitút ľudských práv – Human Rights Institute Vzdelávaním proti homofóbii 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Ako zabrániť odchodu žiakov zo základných škôl v 
lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami? 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Kvalitné vzdelávanie pre všetkých – Spájanie aktérov  

Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie 
dospelých 

Ľudské práva vo výchovno-vzdelávacom procese - 
výskum, vývoj, vzdelávanie 

Liga za ľudské práva Dobrá, spravodlivá a transparentná azylová politika  

Midl, n.o. Jazykuchyňa 

Mravec  Ľudské práva a rovnosť príležitostí 

Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj  Kancelária právnej ochrany 

Nadácia F.A. Hayeka Skryté zdroje pre vzdelávanie 

Nadácia Charty 77 ProBono advokácia ľudských práv – Občianska poradňa 

Nadácia Petit Academy Slovensko pre všetkých 

Náruč – Pomoc deťom v kríze Ochrana detí pred násilím 

Návrat oz Právo dieťaťa nielen na ochranu, ale aj podporu 
(rodiny). 

NESTA Odsudzuješ ma? Ja teba nie!“ 

Orbis Institute Lídri bez hraníc 

OZ Európa Spoznajme sa lepšie 

OZ KOLYSOČKA - KOLÍSKA Revitalizácia rusínskeho jazyka  ako naplnenie 
základných ľudských práv u detí a mládeže rusínskej 
národnostnej menšiny na Slovensku 

OZ Savore Nedám si ubližovať - viem sa brániť 

Petit Academy SME V ŠKOLE – Boj proti diskriminácii, rasizmu a 
xenofóbii 

Pro Vobis Učíme sa žiť podľa ĽP 

Projekt Fórum  Stredoeurópske fórum 2014 

Rada mimovládnych organizácií rómskych 
komunít, o.z. 

Aj rómska mládež chce príležitosti 

Republiková únia zamestnávateľov Posilnenie práv žien a marginalizovaných skupín 
v slovenských podnikoch 

Rómske Srdcia - Romane Jile Spoznaj ma! 

Služba bez hraníc Občianske snemy - nástroj priamej moci občanov v 
obciach a regiónoch 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov  S.O.S. 
Poprad 

Spotrebiteľ pod ochranou 

The Balance Hub, o.z.   „K rodovej rovnosti cez pozitívne vzory v spoločnosti“ 

VPV-ARWA, n.o. Spolu urobíme viac 

Združenie Art Aktivista Nový nacionalizmus v srdci Európy 

Živena, spolok slovenských žien Ženy pokračujú v 145-ročnej tradícii Živeny 

Žiadateľom, ktorí nepostúpili do druhého kola, ďakujeme za prejavený záujem a prajeme im veľa 

úspechov v ich ďalšej činnosti. 

Súčasne si neúspešných žiadateľov dovoľujeme upozorniť, že sa do 7 dní od zverejnenia tohto 

oznamu môžu obrátiť na Správnu radu NOS-OSF so žiadosťou o znovu posúdenie Projektového 

zámeru. V prípade záujmu o znovu posúdenie svoju žiadosť s odôvodnením doručte v písomnej 

forme na adresu Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Baštova 5, 811 03 

Bratislava.  


