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O čom?        Prečo? 

Milé priateľky a priatelia otvorenej spoločnosti, 

hodnotenie uplynulého roku na jar 2019 je príležitosťou pre opatrný 
optimizmus.  

Úkladná vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spustila 
spoločenskú katarziu, ktorá dramaticky zasiahla do diania v politike 
a obnovila nádej, že spravodlivosť na Slovensku bude raz mať predsa 
len zaviazané oči. Je obdivuhodné, že napriek silnej polarizácii verejnej 
diskusie sa občianske protesty obišli bez skazy a zranení ľudí na 
námestiach. Ak je tento fakt niečoho dôkazom, tak svedčí 
predovšetkým o tom, že na Slovensku vyrástla nová generácia ľudí, 
ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť a že to vedia urobiť aj 
kultivovane.  

Zvolenie prvej ženy a občianskej aktivistky do funkcie prezidenta 
republiky i jej posolstvá sú vítaným pokračovaním étosu plných 
námestí roku 2018 na mieste hlavy štátu. Zároveň sú však aj 
upozornením, že kým veľkú časť spoločnosti súčasní lídri už stratili, jej 
radikálna menšina je pripravená zabojovať o svoju pravdu aj inak ako 
láskou a porozumením pre naše vzájomné inakosti.  

Súboj občianskej a neobčianskej spoločnosti preto pokračuje. 
Nanešťastie sa čoraz viac odohráva vo virtuálnom priestore, v ktorom 
je prístup k zbraniam hromadného ničenia voľný. Ich používanie bez 
akéhokoľvek zaškolenia pácha potom nesmierne škody na kvalite 
nášho súkromného i verejného života.  

V nadácii sa dlhodobo snažíme túto hrozbu eliminovať spájaním ľudí 
a organizácií s podobným zmýšľaním a vytváraním nástrojov, ktoré 
užívateľom pomáhajú narábať s týmto arzenálom zodpovedne. 
Hľadanie pravdy je cieľom aj pre Fond pre investigatívnu žurnalistiku, 
ktorý sme na pamiatku práce Jána Kuciaka otvorili pri Novinárskej 
cene. Vzdelávanie detí a mládeže tak, aby mali pocit, že sú nielen jeho 
figúrkami, ale aj aktívnymi účastníkmi, považujeme za absolútnu 
nevyhnutnosť a dávame jej priestor v projektoch Aflatot a Otvorené 
školy. A vďaka podpisu Implementačnej zmluvy ku grantovému 
mechanizmu Fondu pre aktívnych občanov sme radi, že záver roka 
patril vyhláseniu  prvej výzvy na predkladanie projektov pre 
mimovládne organizácie, ktoré posilňujú občianske princípy nášho 
spolužitia.  

Veríme, že aj vďaka ich práci budeme takto o rok môcť pri hodnotení 
stavu optimizmu zabudnúť na slovo „opatrný“.   

Ján Orlovský, spávca nadácie 

 

  

Príhovor 

1. 
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O čom?        Prečo? 

Dňa 22. októbra 2018 sme v Košiciach spolu s Karpatskou nadáciou pod 
vedením Nadácie Ekopolis spustili dlhoočakávaný program na podporu 
občianskych organizácií Active Citizens Fund – Slovakia (ACF). 
Grantový program je zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti. 
Prvé kolo výziev bolo otvorené do konca januára 2019 a začiatok 
realizácie podporených projektov predpokladáme v prvom polroku 
roka 2019. Mimovládne organizácie  mohli podať žiadosť o grant 
v piatich oblastiach – občianska participácia, obhajoba verejného 
záujmu, ľudské práva, zraniteľné skupiny a rozvoj organizácií 
občianskej spoločnosti. V novembri prebehli infosemináre pre 
potenciálnych žiadateľov, záujem bol podľa očakávania obrovský.  

Cieľom programu ACF je podporiť slovenské občianske organizácie pri 
zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v 
snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí 
verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho 
vzdelávania, ako aj pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v 
spoločnosti. Osobitná pozornosť sa venuje mladým ľuďom a ich účasti 
na verejnom dianí. Prierezovými prioritami programu sú podpora 
bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a partnermi 
z donorských krajín a rozvoj kapacít a zlepšenie pozície občianskych 
organizácií v spoločnosti.  

Novinkou je priebežne otvorený systém mikrograntov. Všetky 
informácie sa zverejňujú na www.acfslovakia.sk. 

 

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na 
posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a 
zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Tento 
program predstavuje naozaj nezávislý zdroj finančných 
prostriedkov s jednoduchšou administráciou“   (zástupkyna 
operátora programu)  

 

 

 

 

  

Podporujeme prácu 
mimovládnych organizácií 

 

 

Spustenie programu ACF 
– Active Citizens Fund – 
Slovakia 

Cieľom programu ACF je 
podporiť slovenské občianske 
organizácie pri zapájaní 
občanov do rozhodovania a 
do tvorby verejných politík, v 
snahách o vytváranie lepších 
podmienok pre dobrú správu 
vecí verejných, pri ochrane 
ľudských práv a poskytovaní 
občianskeho vzdelávania 

2. 

„ 
“ 

http://www.acfslovakia.ak/


 

   5 

O čom?        Prečo? 

Program Otvorené školy sme po úspešnom prvom pilotnom  ročníku 
spustili aj v školskom roku 2018/2019 so 7 odvážnymi školami po celom 
Slovensk u.  

Oproti pilotnému ročníku sme pridali pre každú školu dobrovoľníka – 
takže s jednou školou pracuje dvojica dobrovoľníkov. Novinkou je aj 
práca so žiackou školskou radou. Na základe skúseností z prvého 
ročníka programu založili 2 z našich 8 škôl žiacku školskú radu.  

Okrem pravidelných mesačných tréningov pre našich dobrovoľníkov, 
monitorovacích stretnutí na školách a workshopov realizovaných na 
školách sme v septembri 2018 na spoločnom školení s deťmi, so 
zástupcami žiackych školských rád, s koordinátormi žiackych 
školských rád, učiteľmi a dobrovoľníkmi pripravovali individuálne 
akčné plány pre zapojené školy. V nich sme sa predovšetkým venovali 
problémom konkrétnych škôl a pripravovali riešenia, ktorými môžu 
deti v konkrétnej škole prispieť k zmene.   

Program Otvorené školy získal aj Ocenenie verejnej ochrankyne práv – 
pani Márie Patakyovej, ktorá tento program ocenila za jeho prínos 
v oblasti ochrany základných práv a slobôd.  

„Vyjadrujem Vám svoju vďaku za to, že ste sa aktívne zapojili do 
vzdelávania o demokracii v programe Otvorené školy. Oceňujem Váš 
prínos v šírení osvety o fungovaní demokratického a právneho štátu 
medzi žiakmi a žiačkami, či už intelektovo nadanými, alebo 
z marginalizovaných skupín. Vážim si Vaše nadšenie pre prácu s deťmi, 
vďaka ktorému mali možnosť porozumieť princípom demokracie 
a naučiť sa prakticky používať jej nástroje v praxi. Váš záujem 
o vzdelávanie mladších ročníkov v tejto oblasti je nesmierne dôležitý 
pre smerovanie demokracie v budúcnosti.“  

 

Program Otvorené školy vypĺňa dieru v systéme a spája svet detí a 
dospelých.   (učiteľka) 

Mladí ľudia majú často veľmi veľa užitočných nápadov a disponujú 
množstvom kreativity a energie, je preto podstatné vytvárať pre nich 
priestor, aby mohli vyjadriť svoj názor a realizovať sa. Je potrebné 
podporovať túto myšlienku v spoločnosti, vytvárať konkrétne 
inštitúcie pre mladých a tiež pomáhať viac tým, ktorí to z rôznych 
dôvodov také jednoduché nemajú. Pokiaľ sa nám v tom bude dariť, 
budeme sa môcť ráno budiť do lepšieho sveta plného aktívnych 
mladých lídrov.   (dobrovoľník) 

Deti by mali byť medzi dospelými vnímané ako zdroje nových, 
kreatívnych a potrebných nápadov. Hlavné je deti vypočuť a ukázať 
im, že ich nápady stoja za vypočutie, inak sa žiadne dieťa neukáže s 
odvahou vyjadriť svoj názor či obavu, a práve to je problém aj u nás 
na Slovensku. Aktívna participácia detí na hodinách v škole je prvý 
krok k aktívnej participácii detí na lokálnej a snáď neskôr aj 
globálnej úrovni.   (dobrovoľníčka) 

  

Podporujeme aktívnu 
angažovanosť mladých 
ľudí v spoločnosti. 
Hľadáme riešenia 
proti šíreniu 
konšpiračných teórií 
a hoaxov 

 

 

Otvorené školy 

Program Otvorené školy 
získal aj Ocenenie verejnej 
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prínos v oblasti ochrany 
základných práv a slobôd. 
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O čom?        Prečo? 

V roku 2018 sme sa viac zamerali na posilňovanie mediálnej 
gramotnosti. Tento krok je logickým vyústením aktuálnych problémov 
spojených s dezinformáciami a ďalšími negatívami sociálnych 
sietí. Venovali sme sa organizovaniu workshopov na posilnenie 
kritického myslenia pre spoločnosť. Jeden z prvých workshopov s týmto 
zameraním sme zorganizovali pre manažérov spoločnosti Mondelez. 

 

Tejto téme sme sa venovali s väčším dôrazom na systematickosť a 
spoluprácu s ďalšími organizáciami. Preto sme iniciovali vznik think 
tanku HOPE zameraného na posilnenie kognitívnej 
bezpečnosti. V auguste  odštartovala naša spolupráca so 
spoločnosťou Seesame na projekte Checkbot, ktorý bol spustený na 
konci marca 2019. Checkbot je prvý bot na svete, ktorý môže pomôcť 
2,7 miliónom Slovákov na Facebooku rozoznať pravdivú informáciu od 
dezinformácie. Celý rok 2018 bol popretkávaný desiatkami stretnutí, 
ktoré posunuli projekt HOPE k jeho aktuálnej podobe, keď je na 
najlepšej ceste k posilneniu kognitívnej bezpečnosti na Slovensku. 
Aj naďalej posilňujeme prepojenie a spoluprácu s ostatnými 
organizáciami a zlepšujeme povedomie a povesť občianskeho sektora. 

  

 

 

 

Hľadáme riešenia 
proti šíreniu 
konšpiračných teórií 
a hoaxov 

Tejto téme sme sa venovali s 
väčším dôrazom 
na systematickosť a 
spoluprácu s ďalšími 
organizáciami. Preto sme 
iniciovali vznik think tanku 
HOPE zameraného na 
posilnenie kognitívnej 
bezpečnosti.  

3. 
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Dňa 15. mája 2018 vznikol Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii 
otvorenej spoločnosti (FIŽ). Cieľom FIŽ je zhromažďovať finančné 
prostriedky od rôznych fyzických a právnických osôb pôsobiacich na 
území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí na účely následného 
využitia na podporu aktivít v súlade s poslaním FIŽ.  

Cieľom FIŽ je tiež podpora investigatívnej žurnalistiky a ocenenie 
investigatívnych prác. Ciele fondu sa dosahujú predovšetkým 
prostredníctvom udeľovania grantov, udeľovaním cien FIŽ a 
realizáciou aktivít v súlade s poslaním FIŽ. 

FIŽ oceňuje a podporuje investigatívnu novinársku prácu, ktorá ctí 
etické štandardy s prihliadnutím na spoločenskú závažnosť, 
profesionalitu a dosah práce. 

Fond investigatívnej žurnalistiky vznikol v priamej reakcii na tragické 
udalosti z februára 2018 v Slovenskej republike. Vražda 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej naplno odhalila dôležitosť a zraniteľnosť tohto náročného 
povolania. Dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových 
pre fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazujú na potrebu 
podpory investigatívnej žurnalistiky. Fond investigatívnej žurnalistiky 
vznikol ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou 
projektu Novinárska cena. 

Medzi prvých podporovateľov fondu patrili Slovenská sporiteľňa, Fond 
pre transparentné Slovensko, Slovak Telekom, O2, Orange, NAY, 
AEGON, HB Reavis, CURAPROX, Tatrabanka, Schemnitz, Studio Echt 
a ako súkromná osoba Lucia Pašková. 

V novembri 2018  vyhlásil FIŽ prvé grantové kolo. Maximálna výška 
jednotlivého grantu bola určená na 8 000 eur a maximálne trvanie 
projektu na  6 mesiacov. Uzávierka prijímania žiadostí bola 19. 12. 
2018. Cieľom grantového kola bolo podporiť investigatívnu 
žurnalistiku priamou podporou / pokrytím nákladov na investigatívnu 
žurnalistiku.  

V decembri 2018 zverejnil FIŽ vytvorenie prvej Výberovej komisie, 
ktorá posudzuje prijaté grantové žiadosti a rozhoduje o podpore 
projektov. Členmi Výberovej komisie Fondu investigatívnej 
žurnalistiky boli: 

 Oľga Baková, novinárka a moderátorka, Silná zostava, RTVS, 
 Jaroslav Kmenta, investigatívny novinár a spisovateľ, Reportér 

magazín, 
 Erik Láštic, vedúci Katedry politológie FiF UK Bratislava, 
 Jana Neumannová, investigatívna novinárka, Reportéři ČT, 
 Josef Šlerka, riaditeľ Nadačného fondu nezávislej žurnalistiky. 

 

Viac informácií nájdete na www.fiz.sk   

 

Slovensko dlhodobo potrebuje fond, z ktorého sa bude poskytovať 
žurnalistom pomoc v ich investigatívnej činnosti. Investigatíva je 
často mravčia, dlhodobá práca a nie je z nej rýchly win, preto môže 

Otvárame aktuálne témy, 
podporujeme menšiny 
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4. 

„ 

http://www.fiz.sk/
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vzniknúť tlak, aby sa novinárky a novinári venovali len témam, ktoré 
prinesú rýchle výsledky. Je však v záujme celej našej spoločnosti, aby 
sa kauzy a témy, ktoré ovplyvňujú životy nás všetkých, dôkladne 
prešetrili a priniesli na svetlo sveta. Podporiť takúto aktivitu a 
postaviť sa za novinárov vnímam ako svoju povinnosť, ale aj ako 
základný predpoklad, aby sa naša krajina stala lepšou.“   (Lucia 
Pašková, Managing Partner, Curaprox)  

 

 

V novembri 2018 sme predstavili Pozičný dokument – Stav participácie 
detí a mladých ľudí na Slovensku, ktorý sa kriticky pozerá na túto tému 
a opisuje jej stav  na Slovensku. Dokument bol pripravený ako súčasť 
projektu podporeného OP EVS: Tvorba mechanizmov participácie detí 
a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík 
mládeže. Dokument slúži ako podklad na prípravu Stratégie 
participácie detí a mladých ľudí v Slovenskej republike. Predstavili sme 
ho na pôde Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výboru pre výskum, 
vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového 
vzdelávania, ako aj v Bruseli na stretnutí národných platforiem 
Eurochild. 

Celý dokument nájdete na http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-
participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/ 

 

Aflatoun International je sieť partnerských organizácií, učiteľov, 
podporovateľov a spolupracovníkov, ktorí zabezpečujú kvalitné 
sociálne a finančné vzdelávanie pre milióny detí a mladých ľudí na 
celom svete, čím prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti 
a vytváraniu  spravodlivejšieho sveta pre všetkých. 

Do jednotlivých verzií programu určených pre deti od raného detstva 
až po mladých dospelých je zapojených približne 5,4 milióna detí 
a mladých ľudí vo viac ako 100 krajinách sveta. 

Aflatoun prináša kvalitný vzdelávací program šitý na mieru pre rôzne 
vekové kategórie. Jeho výhodou je, že môže byť kontextualizovaný tak, 
aby zodpovedal miestnym potrebám alebo špecifickým podmienkam 
prostredia, v ktorom sa realizuje. Tento program sa ukazuje ako 
špeciálne dôležitý a úspešný pri práci v marginalizovaných 
komunitách. Téma finančnej inklúzie je aj jedným z akčných plánov 
Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. 

Nadácia otvorenej spoločnosti realizuje na Slovensku verziu programu 
s názvom Aflatot, ktorá je prioritne určená pre deti v predškolskom 
veku. V roku 2018 sa celý program alebo jeho prvky využívali v 17 
materských, základných a špeciálnych školách pracujúcich prevažne 
s deťmi z marginalizovanej rómskej komunity. Ku koncu roka 2018 
aktívne pracovalo podľa metodiky Aflatot viac než 400 detí 
z materských, zo základných a špeciálnych škôl prevažne z 

 

 

 

Participácia 
a demokratické prostredie 
na školách 

Tvorba mechanizmov 
participácie detí a mládeže na 
rozhodovacích procesoch 
školy a tvorbe verejných 
politík mládeže 

 

Špecifiká ranej 
starostlivosti 
v marginalizovaných 
skupinách - AFLATOUN  

Všeobecným cieľom tohto 
projektu je posilniť postavenie 
detí a ich rodičov 
prostredníctvom rozvoja 
občianskych a sociálnych 
kompetencií, aby sa stali 
agentmi zmeny pre seba a pre 
svoje komunity. 

“ 
4. 

http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/
http://osf.sk/pribehy/pozicny-dokument-participacia-deti-a-mladych-ludi-na-slovensku/
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východného Slovenska pracujúcimi s deťmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 

Spolu s partnermi Škola dokorán – Wide Open School n. o., Csoport-
téka Egyesület, Stichting Aflatoun International a Pomoc deci sme 
v roku 2018 začali realizovať projekt AFLATOT – východisko pre 
sociálnu inklúziu podporený programom Erasmus+. Všeobecným 
cieľom tohto projektu je posilniť postavenie detí a ich rodičov 
prostredníctvom rozvoja občianskych a sociálnych kompetencií, aby sa 
stali agentmi zmeny pre seba a pre svoje komunity. 

V rámci tohto projektu sme v roku 2018 vyškolili nových trénerov 
metodiky Aflatot, ktorí v ďalšom období fungovali ako multiplikátori 
programu a jeho metodiky vo vzdelávacích zariadeniach a v 
komunitných centrách, v ktorých pôsobia. Zrealizovali sme aj letné 
školenie, ktorého cieľom bolo nielen pripraviť na používanie metodiky 
Aflatot nových učiteľov a učiteľky, ale aj zabezpečiť výmenu skúseností 
s učiteľkami skúsenými v programe. Podarilo sa nám aj preložiť a 
skontextualizovať metodiku Aflatot a rozdistribuovať ju všetkým 
spolupracujúcim materským, základným a špeciálnym školám na 
Slovensku. Zároveň sme pripravili aj manuál Aflatot pre prácu 
s rodinami. 

Viac o programe Aflatot a jeho metodike sa dočítate na 
http://osf.sk/socialne-financne-vzdelavanie-aflatot/ 

Najviac ma na tejto práci baví sledovať, ako deti napredujú. Toto je 
obzvlášť viditeľné u rómskych detí – keď vidím, ako dieťa, ktoré 
predtým nevedelo ani držať ceruzku, ako ju používať, zrazu 
pozná geometrické tvary, vie ich vymenovať, samo kreslí vlnovky, 
čiarky... Je to úžasné.   (učiteľka) 

Deti sa učia napríklad aj to, ako nakladať s prírodnými zdrojmi. 
Nielen ako ich míňať, ale aj ako ich šetriť a zveľaďovať.   (učiteľka)  

 

 

V roku 2018 sme pokračovali v spolupráci s organizáciou Škola dokorán 
– Wide Open School n. o. a spoločne sme sa podieľali na aktivitách siete 
Romani Early Years Network (REYN) SLOVAKIA.  

REYN je sieť profesionálov a paraprofesionálov pôsobiacich v oblasti 
poskytovania služieb pre rómske deti v ranom veku od 0 do 10 rokov.  

Cieľmi siete REYN je:  

 šírenie dobrej praxe medzi členmi REYN pracujúcimi v rómskych 
komunitách,  

 organizovanie vzdelávacích tréningov a študijných ciest za účelom 
profesionálneho rozvoja členov siete REYN,  

 spoločné advokačné aktivity v medzinárodných a národných 
inštitúciách.  

Manifest siete REYN je v slovenskom jazyku zverejnený na 
http://www.skoladokoran.sk/manifest-siete-reyn/ 

„ 

“ 

 

 

 

REYN 

REYN je sieť profesionálov a 
paraprofesionálov 
pôsobiacich v oblasti 
poskytovania služieb pre 
rómske deti v ranom veku od 
0 do 10 rokov. 

 

4. 

http://osf.sk/socialne-financne-vzdelavanie-aflatot/
http://www.skoladokoran.sk/manifest-siete-reyn/
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V novembri 2018 sme v spolupráci so Školou dokorán – Wide Open 
School n. o. a s podporou  Úradu splnomocnenca pre rozvoj rómskych 
komunít v rámci iniciatívy REYN SLOVAKIA zrealizovali konferenciu 
„Špecifiká a výzvy ranej starostlivosti v marginalizovaných / 
vylúčených komunitách“. Odborníci a odborníčky z organizácií  Škola 
dokorán n.o., REYN Slovakia, To dá rozum, Nadácia Pontis, Cesta 
von a z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity tu 
odprezentovali svoje zistenia a spoločne sa snažili nájsť ďalšie spôsoby, 
ako podporiť kvalitnú prácu s deťmi a rodinami vo vylúčených 
komunitách na Slovensku.  

Early Childhood Development – raná starostlivosť sa na Slovensku 
zatiaľ realizuje najmä prostredníctvom MVO. Jednotlivé rezorty si túto 
tému doslova krájajú podľa veku spadajúceho pod daný rezort, čo 
progres značne komplikuje. Koordinovaný prístup zo strany štátnych 
orgánov teda zatiaľ zásadne chýba. V tejto téme sa plánujeme 
angažovať aj v budúcnosti. V prípade marginalizovaných skupín to 
platí dvojnásobne. 

O aktivitách siete a dianí v oblasti poskytovania služieb pravidelne 
informujeme na https://www.facebook.com/reynslovakia/ 

 

 

V spolupráci s Nadačným fondom Telekom a Nadáciou Pontis sme sa v 
roku 2018 venovali téme včasnej intervencie u detí s poruchou sluchu. 
My v nadácii sme boli primárne zodpovední za naplnenie štyroch 
zadefinovaných cieľov. Našou úlohou bolo pripraviť kreatívnu 
komunikačnú kampaň, ktorej úlohou bolo informovať o dôležitosti 
včasnej intervencie a ranej starostlivost, resp. komunikovať verejnosti, 
aby sa nebála detí s poruchou sluchu a prijala ich medzi seba. V rámci 
prípravy a presadenia finančných nástrojov alebo kompenzácií pre deti 
s poruchou sluchu sme sa venovali najmä komunikačným a PR 
aktivitám.  Na stretnutiach a workshopoch s pracovníčkami 
občianskeho zruženia Nepočujúce dieťa sme sa snažili rozvíjať ich 
komunikačné schopnosti a znalosti. V neposlednom rade sme 
združeniu pomohli aj v oblasti fundraisingu, keď sme podpornou 
komunikáciou vyzbierali takmer 7 000 eur na tvorbu Sprievodcu pre 
rodičov nepočujúcich detí.  

 

Vďaka spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti sa nám podarilo 
vytvoriť komunikačnú kampaň a osvetu v téme ranej starostlivosti o 
deti s poruchou sluchu s omnoho väčším dosahom. Prejavilo sa to 
prílevom nových rodičov, ktorí sa dostali k potrebným informáciám 
na webe nepocujucedieta.sk a mohli sme im neskôr pomôcť 
odpoveďami v poradni. Naša téma takto mohla výrazne zarezonovať 
v médiách a bonusom bola úspešná realizácia fundraisingovej 
kampane na Sprievodcu pre rodičov nepočujúcich detí na konci 
roka. V procese sa nám  podarilo ujasniť si základy pri 
komunikačnej kampani, spolupráci s agentúrami a vyjasňovaní si 
posolstva kampane, čo využijeme v ďalšej práci.   (Ľubka Majtánová, 
riaditeľka OZ Nepočujúce dieťa)  

 

 

 

Raná starostlivosť o deti s 
poruchou sluchu 

Našou úlohou bolo pripraviť 
kreatívnu komunikačnú 
kampaň, ktorej úlohou bolo 
informovať o dôležitosti 
včasnej intervencie a ranej 
starostlivosti, resp. 
komunikovať verejnosti, aby 
sa nebála detí s poruchou 
sluchu a prijala ich medzi 
seba. 

 

„ 

“ 

4. 

https://www.facebook.com/SkolaDokoran/?__tn__=KH-R&eid=ARB9lf1fXgb7ociX5L_dm-QcRYhGZ39BtayCueF5_wFurPoVSxPQc2YfN5gRuMZdbd3NP4NE8i4OORlU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
https://www.facebook.com/SkolaDokoran/?__tn__=KH-R&eid=ARB9lf1fXgb7ociX5L_dm-QcRYhGZ39BtayCueF5_wFurPoVSxPQc2YfN5gRuMZdbd3NP4NE8i4OORlU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
https://www.facebook.com/reynslovakia/?__tn__=KH-R&eid=ARA1gihmW48wIu5-85mKfbfmyhsuq9ZUci9d3rGCKOXftotTizw5VNBG2bpyr5AQg0yjMWc7tk9rVYAd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
https://www.facebook.com/todarozum/?__tn__=KH-R&eid=ARDNtVWmk11UANrePwJMvmWKqu6SmwVgBln-iNLj4DL8fSYaiUSHw5bkcvId3KVaz7ZQZxej7s6ojy7k&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
https://www.facebook.com/nadaciapontis/?__tn__=KH-R&eid=ARBHeQRHplCFaI83-fk3guXZJY29y1mn7lwa5Qhw1ZPpwCzDhwsLuG_c0avZ9gYE-X4gIV1_RfE51zqQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
https://www.facebook.com/cestavon.sk/?__tn__=KH-R&eid=ARCpI3Ff5rB8Lp-yDDWGpnlL-AwADUhkHUKh89iMMdSLrlFFqfOcuCcFCCywVY9MYisYIf6UeHHNY4Z_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
https://www.facebook.com/cestavon.sk/?__tn__=KH-R&eid=ARCpI3Ff5rB8Lp-yDDWGpnlL-AwADUhkHUKh89iMMdSLrlFFqfOcuCcFCCywVY9MYisYIf6UeHHNY4Z_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBGbs7VeOY6kz2CAPtoN-QBDswQaE3MhsgZ6z7qgsnLQDyYca6Sf7E3FMmfn8o4Lhvx4s7rvc_34KKi2_FM8G87-EBSixzUpB4D7Z6HfzmRaf1_hMxjIB66t6XqGHLeU37kWKVJRfvdA4a8uMVW88ua8I5srlvKdqQXoLqBxfWZ_ovTXj_74yzeYxP-rFVW7zLTjwrOzjqG5zseb4hCOsTJclGIbE9jVIeAwTWv5cPXd1_ARKYwwnJKvo2ca1qAK4ajtb7V89dDDPWWI5OThZB04K-UHELvQo35z1hqVxpboL_r96g0P1KZegP61D5adHD2ZNTv1PEjc7gXglGFkKwshu3hWjfz-kwyA6qy_1Pu_3Y4yORoP68CGvG11StXFDd2sJ4b_9IkVcltrprJneonWIiBaza8kdaQnlbKx5ucPUqr7seuWJuRhDrTJc6xXsJtoFYvJSBhMNCLvNFkg6-xIfECdJma6w5PXjz5IjU_RVUH3iglXj_eJrs
http://nepocujucedieta.sk/
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Dňa 16. októbra sa v Bratislave konal druhý ročník podujatia 
STORYTIME. Program prepojil skúsenosti a návody od tvorcov 
literárnych, žurnalistických, filmových a televíznych prác, ako aj 
reflexiu vývoja na Slovensku z pohľadu Michala Vašečku. Cieľom 
podujatia je podporiť tvorivú reflexiu pálčivých ľudskoprávnych tém 
v našej spoločnosti pútavou a efektívnou formou.  

Spíkrami a spíkerkami tohtoročného podujatia boli režisérka 
a scenáristka Agnieszka Holland z Poľska, novinár Victora Illie 
z Rumunska,  spisovateľka Manon Uphoff z Holandska, režisér 
dokumentárnych filmov Carles Bosch zo Španielska, scenárista Petr 
Jarchovský, novinárka Pavla Holcová z Českej republiky, fotograf 
Martin Štrba a sociológ Michal Vašečka zo Slovenska.  

Súčasťou podujatia bol krst knihy Martina Štrbu Pevná zem pod hlavou 
a afterpárty, kde vystúpili Vec a Modré hory. Afterpárty sme pripravili 
spoločne s Festivalom Jeden svet.  

Na podujatí bolo takmer 200 účastníkov – profesionálov z oblasti 
žurnalistiky, filmovej a televíznej tvorby, reklamy a PR. Podujatie 
oslovilo aj študentov z rovnakých oblastí. 

Partnermi podujatia boli Kingdom of the Netherlands, Nadačný fond 
Telekom pri Nadácii Pontis, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Festival 
Jeden svet, MAYER/ McCANN-ERICKSON, PS: DIGITAL, SEESAME, 
RTVS: Rádio_FM. 

 

Projekt Storytime môžem i z pohľadu vyučujúceho na katedre 
žurnalistiky označiť za prínosný, a to najmä vďaka jeho rečníkom – 
často aktívnym novinárom vytvárajúcim príbeh. Dôležitosť projektu 
spočíva okrem iného v  prezentácii ich praktických skúseností 
publiku, budúcim novinárom.  Pomocou projektu Storytime sa tak 
vhodne dopĺňa akademické vyučovanie.   (Ján Hacek, vysokoškolský 
pedagóg, Katedra žurnalistiky UK) 

 

 

S podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku sme zrealizovali  3 
verejné diskusie v Nitre a Bratislave. Podpore a  tolerancii LGBTI ľudí 
v spoločnosti sa venovala júlová diskusia, ktorá bola zároveň otváracou 
akciou Týždňa sprievodných podujatí pred Dúhovým pochodom 
(Dúhový Pride) v Bratislave. Druhou témou, ktorej sme sa v diskusiách 
dotkli, bolo priblíženie amerického príbehu Sloveniek a Slovákov, ktorí 
žili, študovali či pracovali v USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORYTIME: Venované 
silným príbehom 

Spíkrami a spíkerkami 
tohtoročného podujatia boli 
režisérka a scenáristka 
Agnieszka Holland z Poľska, 
novinár Victora Illie 
z Rumunska, spisovateľka 
Manon Uphoff z Holandska, 
režisér dokumentárnych 
filmov Carles Bosch zo 
Španielska, scenárista Petr 
Jarchovský, novinárka Pavla 
Holcová z Českej republiky, 
fotograf Martin Štrba 
a sociológ Michal Vašečka zo 
Slovenska. 

 

Face2Face  

S podporou Veľvyslanectva 
USA na Slovensku sme 
zrealizovali  3 verejné 
diskusie v Nitre a Bratislave. 

„ 

“ 

4. 
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Ôsmy ročník tradičného festivalu sa uskutočnil v júli 2018 na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Pestrofarebná prechádzka 
centrom Starého Mesta tak nadviazala na myšlienku obdobných 
sprievodov po celom svete, keď sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, 
priatelia, kolegovia a známi, aby ich podporili v ich túžbe mať rovnaké 
šance ako ostatní, udržať si zdravie, ísť  za svojím šťastím, zarobiť si na 
živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých 
milujú. Tento festival sme v nadácii podporili osobnou účasťou aj 
finančne. 

 

 

 21. 2. – Združenie mladých Rómov a Inštitút pre dobre spravovanú 
spoločnosť  – konferencia Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch 
so zvýšenou koncentráciou MRK 

 23. 3. – Rada mládeže Slovenska  – stretnutie žiackych školských rád 
 4. 4. – Zastavme korupciu  – tlačová konferencia 
 11. 4. – Microsof NGO Awards – workshop  
 18. 4. – Iniciatíva k občianskemu vzdelávaniu – workshop  
 19. 4. – 28. 4. – festival [fjúžn]  – výstava fotografií Noel Rojo, 

Magdalena Vaculčiaková  
 24. 5. – Secondary School Scholarship –  slávnostné odovzdávanie 

štipendií 
 31. 5. – slávnostné vyhlasovanie výsledkov Microsof NGO Awards  
 19. 9. – Slovensko-ukrajinská spoločnosť – tlačová konferencia  
 2. 10. – Festival Jeden svet – tlačová konferencia 
 11. 10. – Prezentácia iniciatívy Scholars at Risk 
 11. 10. – 12. 10. – Festival Jeden svet – premietanie filmov 
 15. 10. – 29. 10. – Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische 

Wirtschaftsvereinigung e.V. výstava – Frankfurt, Praha, Bratislava 
 2. 11. – 29. 11. – Mesiac fotografie 
 22. 11. – 23. 11. – The Liberal Herald’s 5th Academic Conference: 

Demos vs. Polis? Responsible Citizenship in Post-transitional 
Societies  

 

  

 

 

 

Dúhový Pride  

Ôsmy ročník tradičného 
festivalu sa uskutočnil v júli 
2018 na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave. 

 

Open Gallery  

Zoznam podujatí, ktoré sme 
u nás zrealizovali. 

4. 

https://fjuzn.webnode.sk/
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V roku 2018 sa uskutočnil 14. ročník súťaže Novinárska cena, ktorej 
cieľom je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a podnecovať odbornú 
diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého 
hľadiska má Novinárska cena záujem pomáhať zvyšovaniu 
profesionality a kvality žurnalistiky. Celý slávnostný večer 
odovzdávania ocenení bol venovaný pamiatke Jána Kuciaka, ktorý bol 
21. februára 2018 spolu so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou 
zavraždený pre vykonávanie profesie novinára a investigatívnu prácu, 
ktorej sa venoval.  

Do 14. ročníka sa prihlásili autori a autorky s viac ako 400 príspevkami 
v trinástich žánrových kategóriách. Súčasťou ocenení bolo aj šesť 
špeciálnych cien. 

Hlavným partnerom štrnásteho ročníka Novinárskej ceny bola 
Slovenská sporiteľňa a partnermi Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia 
ESET, Asociácia vydavateľov tlače, ASHOKA a Nadace Open Society 
Fund Praha. Nefinančné partnerstvo poskytli Newton Media a agentúra 
MAYER/McCANN-ERICKSON. 

Vďaka partnerom súťaže sme mali možnosť oceniť víťazné práce v 
jednotlivých kategóriách finančnou sumou vo výške 500 eur. Pri tejto 
príležitosti sme udelili aj Cenu otvorenej spoločnosti venovanú 
pamiatke Karola Ježíka, Cenu Zastavme korupciu, Cenu Solution 
Journalism a Cenu Asociácie vydavateľov tlače, ktoré boli honorované 
sumou 1 000 eur. Špeciálnu cenu Novinárskej ceny a Fondu nezávislej 
žurnalistiky získal Ján Kuciak in memoriam. 

Každá vyspelá branža má svoje ocenenia, preto je dobré, že existujú 
Novinárske ceny. Myslím si, že je to momentálne najprestížnejšie 
žurnalistické ocenenie, aj keď ho v priamom prenose nevysiela 
žiadna z televízií. V ostatných rokoch pribudol aj jeden z ďalších 
parametrov dôležitosti, a to, že ocenenia, resp. hodnotiaca práca 
porôt oddeľuje serióznu žurnalistiku od konšpiračnej produkcie 
kvázi novinárov. Tento problém bude čoraz výraznejší a pre zdravie 
naše spoločnosti je dôležité, aby čitatelia chápali, čo ešte je 
štandardná žurnalistika a čo je ideologicko-propagačná práca tzv. 
alternatívnych webov. Novinárske ceny môžu byť jednou z jasných 
demarkačných čiar oddeľujúcich bludy od serióznej práce 
novinárov.“   (Alexej Fulmek, predseda Predstavenstva Asociácie 
vydavateľov tlače, partnera súťaže) 

 

 

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 

Udelené štipendiá 

Počet uchádzačov: 50 

Počet udelených štipendií: 8 

5. 

„ 

“ 

Rozvíjame talenty 
a potenciál 

 

Novinárska cena  

Do 14. ročníka sa prihlásili 
autori a autorky s viac ako 
400 príspevkami v trinástich 
žánrových kategóriách. 
Súčasťou ocenení bolo aj šesť 
špeciálnych cien. 

 

Secondary School 
Scholarship Program 

Program sa realizuje od roku 
1993 s cieľom umožniť 
študentom ku zblíženiu a 
pochopeniu rôznych kultúr a 
spoznať životný štýl v 
zahraničí prostredníctvom 
pobytov v rodinách, 

5. 
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American Secondary School for International Students and 
Teachers (ASSIST), USA  

 Barbora Barančíková, Škola pre mimoriadne nadané deti a 
gymnázium, Bratislava | The Gunnery, CT 

 Zuzana Liptáková, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov | 
Phillips Exeter Academy, NH 

 Dominika Vilínová, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany | 
Lancaster Country Day School, PA 

 

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

 Zuzana Lukáčová, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov | 
Marlborough College, Wiltshire 

 Valentín Lužák, Gymnázium Poštová, Košice | Canford School, 
Dorset 

 Anna Motýľová, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava | Prior Park 
College, Somerset 

 Slavomír Šmídt, Evanjelické gymnázium, Tisovec | Sherborne School, 
Dorset 

 Diana Virgovičová, Gymnázium Pezinok | Sutton Valence School, 
Kent 

 

HMC Reduced Fee Scheme, Veľká Británia – štipendium udeľuje 
priamo škola na základe odporúčania HMC 

 Linda Ilavská, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava | 
Reddam House, Berkshire 

 Nina Jackaninová, Evanjelické lýceum, Bratislava \ Dollar Academy, 
Clackmannanshire, Scotland 

 Timea Kaliská, Gymnázium Andreja Vrábla, Levice | Reddam House, 
Berkshire 

 Lucia Koľveková, Gymnázium Poštová, Košice | Harrogate Ladies’ 
College, North Yorkshire 

 

 

Roma Spirit je verejné ocenenie, prezentácia aktivít, ktoré podporujú 
integráciu Rómov a prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov 
rómskej komunity. V novembri 2018 spojilo oceňovanie Roma Spirit už 
po jubilejný desiaty raz ľudí, ktorých srdce bije v rovnakom rytme bez 
ohľadu na etnicitu, vierovyznanie či spoločenské postavenie. Rómsky 
duch ocenil tých, ktorí bez predsudkov prispievajú k tomu, aby bol svet 
lepším. Ocenenia v siedmich kategóriách boli vybrané medzinárodnou 
odbornou porotou. 

Ako nefinančný partner ocenenia sme pomohli organizátorom 
s komunikačnou podporou podujatia. 

  

 

 

 

Roma Spirit 

V novembri 2018 spojilo 
oceňovanie Roma Spirit už po 
jubilejný desiaty raz  ľudí, 
ktorých srdce bije v rovnakom 
rytme bez ohľadu na etnicitu, 
vierovyznanie či spoločenské 
postavenie. Rómsky duch 
ocenil tých, ktorí bez 
predsudkov prispievajú k 
tomu, aby bol svet lepším. 

5. 
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Výkonný manažment 

Ján Orlovský, správca   jan.orlovsky@osf.sk  

Finančné oddelenie 

Jana Dravecká, finančná riaditeľka jana.dravecka@osf.sk   

Ján Benian, účtovník   jan.benian@osf.sk  

Programové oddelenie 

Elena Moťovská    elena.motovska@osf.sk 
aktuálne na materskej dovolenke 

Zuzana Čačová     zuzana.cacova@osf.sk 

Erika Szabóová    erika.szaboova@osf.sk 

Tomáš Kriššák    tomas.krissak@osf.sk     
(od 01.05.2018) 

Štipendijný program 

Katarína Križková   katarina.krizkova@osf.sk 

Mediálny program 

Natália Tomeková   natalia.tomekova@osf.sk 

Ľubica Stanek    lubica.stanek@osf.sk 

Miroslava Grofová    miroslava.grofova@osf.sk 
(do 31.01.2018) 

Asistentka kancelárie 

Milica Štefánková   milica@stefankova@osf.sk 

Kontakt  

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / 
NOS-OSF, 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 

  

6. 
Organizačná štruktúra 

 

mailto:elena.motovska@osf.sk
mailto:erika.szaboova@osf.sk
mailto:miroslava.grofova@osf.sk
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Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2018 bol schválený 
správnou radou dňa 28.05.2018, pričom celková plánovaná čiastka bola 
vo výške 829 960 EUR. Správna rada súčasne určila náklady na správu 
Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 195 467 EUR. Do 
rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy 
dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na 
správu boli rozpočtované v členení: 

58 688 EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 4 000 EUR cestovné 
náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/),  132 779 mzdové náklady (§ 28 ods.2 
písm.f/), z toho 45 672 EUR odmena za výkon funkcie správcu (§ 28 
ods.2 písm.d/). 

 

Účtovná závierka nadácie za rok 2018 tvorí prílohu č.1 Výročnej správy. 

Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2018 tvorí prílohu č. 
2 Výročnej správy. 

  

7. 
Finančná správa 
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Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR a prehľad 
o darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 EUR 

 

Príjmy od fyzických osôb: 

Lužák Valentín 1 885,37 

Smidt Slavomír 1 907,62 

Lukáčová Zuzana 1 917,77 

Motýľová Anna 1 962,00 

Virgovičová Diana 1 963,35 

Lucia Pašková 2 500,00 

Barančíková Barbora 4 384,18 

Vilínová Dominika 4 597,76 

Liptáková Zuzana 4 677,25 

Peter Zálešák 5 000,00 

 

Príjmy od právnických osôb – tuzemských: 

Folk Publishing s.r.o. 384,00 

Studio Echt, s.r.o. 900,00 

Asociácia vydavateľov tlače 1 000,00 

Inviton s. r. o. 2 273,60 

Tatra Banka, a.s. 2 302,00 

AEGON Životná poisťovňa, a.s. 2 500,00 

CURADEN Slovakia s.r.o. 2 500,00 

Nadácia Penta 2 500,00 

LEAF 3 500,00 

Férová Nadácia 5 000,00 

HB REAVIS Slovakia a. s. 5 000,00 

Nadácia ESET 5 000,00 

Nadácia Zastavme korupciu 5 000,00 

O2 Slovakia , s.r.o. 5 000,00 

Orange Slovensko, a.s. 5 000,00 

Slovak Telekom, a.s. 5 000,00 

Škola dokorán - Wide Open School n. o. 13 905,50 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 15 000,00 

Slovenská Sporiteľňa 15 000,00 

Nadácia Ekopolis 32 061,00 

Nadácia Pontis 49 600,00 

 

 

Finančná správa 

 

 

 

Prehľad príjmov podľa zdrojov 
a ich pôvodu v EUR a prehľad 
o darcoch s ich darmi 
presahujúcimi 331,94 EUR 

 

Príjmy od fyzických osôb

Príjmy od právnických osôb –
tuzemských

Príjmy od právnických osôb -
zahraničných

Príjmy od štátnych inštitúcií
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Príjmy od právnických osôb zahraničných: 

ASHOKA Gemeinnutzige GmbH 3 000,00 

Open Society Foundation London 4 478,99 

American Secondary Schools for Int.Students 5 683,52 

FUNDACIÓN EUROÁRABE DE ALTOS ESTUDIOS - FUNDEA 12 338,00 

American Embassy Bratislava 36 749,57 

Finacial Mechanizm Office 114 182,00 

 

Príjmy od štátnych inštitúcií: 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 13 200,00 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 70 000,00 

 

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým 
nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel 

 

Fyzické osoby: 

Mravec Juraj 500,00 

Ing.,Mgr. Lýdia Kokavcová 500,00 

Mgr. Peter Jabrik 500,00 

Mgr. Marek Vagovič 500,00 

Bránik Radovan 500,00 

Nagy Peter 500,00 

Záčková Katarína 500,00 

Šnídl Vladimír 500,00 

Hunková Mária 500,00 

Balogová Beata 500,00 

Šútovec Martin 500,00 

Baková Oľga 500,00 

Procházka Tomáš 1 000,00 

Tódová Monika 1 000,00 

Konik Juraj 1 500,00 

Kuciaková Mária 5 000,00 

 

Právnické osoby: 

MAGNA DETI V NÚDZI 17 626,69 

JURIA PRODUCTION & SERVICES s.r.o. 700,00 

per. ART 700,00 

ZDRUŽENIE PRIATEĽOV DENNÍKA N 1 000,00 

Finančná správa 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách: k 31.12.2017  k 31.12.2018 

1. Dlhodobý nehmotný majetok                            -   €                           -   €  

2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 737,00 € 1 737,00 € 

3. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe 

850 000,00 € 850 000,00 € 

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok 100 000,00 € 100 000,00 € 

5. Peňažné prostriedky 447 022,00 € 520 358,00 € 

6. Pohľadávky 154 618,00 € 3 547 681,00 € 

7. Dohadné účty aktívne 8 848,00 € 17 371,00 € 

  SPOLU 1 562 225,00 € 5 037 147,00 € 

 

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR: k 31.12.2017  k 31.12.2018 

1. Dlhodobý nehmotný majetok                              -   €                         -   €  

2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - 1 737,00 €  -  1 737,00 €  

3. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe 

                         -   €                         -   €  

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok 6 052,00 € 9712,00 € 

5. Peňažné prostriedky                             -   €                          -   €  

6. Pohľadávky                              -   €                          -   €  

7. Dohadné účty aktívne                             -   €                          -   €  

  SPOLU 4 315,00 € 7 975,00 € 

 

Záväzky a zdroje nadácie v EUR: k 31.12.2017  k 31.12.2018 

1 Záväzky voči dodávateľom 19 618,00 € 26 958 €  

2 Ostatné záväzky 48,00 € 36 € 

3 Záväzky z titulu grantov a ostatné záväzky 4 952,00 € 3 505 € 

4 Záväzky voči pracovníkom  5 644,00 € 7 445 € 

5 Záväzky voči poisťovniam                                   -   €  4 666 € 

6 Záväzky voči ŠR                                   -   €  1 498 € 

7 Záväzky zo sociálneho fondu 755,00 € 1 001 € 

8 Dohadné účty pasívne 40 143,00 € 3 601 000 € 

9 Rezervy  10 592,00 € 10 172 € 

10 Základné imanie 96 276,00 € 96 276 € 
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11 Nadačné imanie 6 639,00 € 6 639 € 

12 Nadačné fondy 2 600,00 € 53 455 € 

13 oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 6 052,00 € 9 712 € 

14 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov  

1 600 570,00 € 1 373 220 € 

15 Výsledok hospodárenia -227 350,00 € -150 461 € 

  SPOLU 1 566 539,00 € 5 045 122,00 € 

 

Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2018 v členení podľa jednotlivých druhov činností 

 

Náklady 
  

  

Poskytnuté granty a príspevky (mimo EEA)  47 305,93 € 

Demokracia a ľudské práva ACF Slovakia 15 135,05 € 

Vlastné programy / projekty 182 545,53 € 

Rozvojové aktivity 26 147,34 € 

Nadačné fondy 10 206,25 € 

Správa a réžia 140 508,39 € 

NÁKLADY CELKOM 421 848,49 € 

Z toho zaplatená daň z príjmu 0,79 € 

Náklady bez DzP 421 847,70 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poskytnuté granty a príspevky
(mimo EEA)
Demokracia a ľudské práva
ACF Slovakia
Vlastné programy / projekty

Rozvojové aktivity

Nadačné fondy

Správa a réžia
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Výška nákladov na správu NOS – OSF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Orgány NOS – OSF ustanovené nadačnou listinou: 

 

Správna rada 

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

 

Dozorná rada  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 2018 – nadačnou listinou neboli 
ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF.  

  

Náklady celkom:      421 847,70 
  

Z toho 
 

 - programové náklady      281 339,31 €  

 - náklady na správu       140 508,39 €  
  

Náklady na správu nadácie, z toho: 
 

 – ochrana a zhodnotenie majetku                       -   €  

 – propagácia verejnoprospešného účelu        24 943,90 €  

 – prevádzka nadácie        59 832,33 €  

 – odmena za výkon funkcie správcu        46 499,58 €  

 – cestovné náhrady                   7,30 €  

 – mzdové náklady           9 225,28 €  

Finančná správa 

 

 

 

Výška nákladov na správu 
NOS – OSF 

 

 

Náklady na správu nadácie, 
z toho 

 

 - programové náklady

 - náklady na správu

Propagácia verejnoprospešného
účelu

Prevádzka nadácie

Odmena za výkon funkcie
správcu

Mzdové náklady
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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  roku 2018 
založila nasledovné nadačné fondy: 

Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti 

Nadačný fond pre nezávislú regionálnu žurnalistiku pri Nadácii 
otvorenej spoločnosti.  

 

Prehľad o prostriedkoch v nadačných fondoch: 

 

Nadačný fond LEAF 

stav k 
31.12.2017 

prijaté 
prostriedky 
do NF 

použité 
prostriedky    z 
NF 

zostatok v NF k 
31.12.2018 

200,00 €  0,00 € 0,00 € 200,00 €  

NF nevykonával v priebehu roka 2018 žiadnu činnosť. 

 

Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej 
spoločnosti 

stav k 
31.12.2017 

prijaté 
prostriedky      
do NF 

použité 
prostriedky        z 
NF 

zostatok v NF k 
31.12.2018 

0,00 €  7 887,96 €  2 676,96 €  5 211,00 € 

V roku 2018 bolo do NF priateľov Činohry  SND poukázaných 2.676,96 
EUR z podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2017 a 5.211,- EUR  
z podielu zaplatenej dane prijatej v roku 2018. 

 

Prostriedky z NF boli použité na podporu projektov: 

1. Artaudia/Autopsy - autorská inscenácia/performance Tomáša 
Procházku v inscenačnom priestore Kuchyňa v rámci Modrého salónu 
SND vo výške 1.000,- EUR 

2. tRIP - hra poľského dramatika Radosława Paczochu v réžii Adriany 
Totikovej vo výške 700,- EUR 

3. The Flick  (Trhák) - fascinujúci, srdcervúci mini epos o filmoch a 
vzťahoch, ktorý je vyslovene "divadelný" a ktorý autorka napísala s 
veľkým porozumením a nehou vo výške 700,- EUR 

4. Na správu Nadačného fondu 276,96 EUR 

 

 

Finančná správa 
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Nadačný fond pre nezávislú regionálnu žurnalistiku pri Nadácii 
otvorenej spoločnosti 

stav k  

31.12.2017 

prijaté 
prostriedky    
do NF 

použité 
prostriedky         z 
NF 

zostatok v NF k 
31.12.2018 

2 400,00 €  0,00 €  2 400,00 € 0,00 €  

Finančné prostriedky z NF boli poskytnuté na realizáciu projektu N 
v Považskej Bystrici, ktorý bol zameraný na podporu regionálnej 
žurnalistiky prostredníctvom pravidelného nezávislého spravodajstva 
o aktuálnom dianí v Považskej Bystrici. 

 

Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej 
spoločnosti (FIŽ) 

stav  

k 31.12.2017 

prijaté 
prostriedky     
do NF 

použité 
prostriedky 
z NF 

zostatok v NF k 
31.12.2018 

0,00 €  53 173,50 €  5 129,29 €  48 044,21 €  

V roku 2018 bol založený NF investigatívnej žurnalistky pri Nadácii 
otvorenej spoločnosti (FIŽ), na jeho transparentný účet vedený v SLSP 
bolo od jeho vzniku poukázaných 13 príspevkov od fyzických 
a právnických osôb v celkovej výške 53.173,50 EUR 

Finančné prostriedky boli v roku 218 použité nasledovne: 

1. Špeciálna novinárska cena a cena FIŽ pre p. Kuciaka in memoriam vo 
výške 5.000,- EUR 

2. Bankové poplatky za vedenie transparentného účtu vo výške 73,15 EUR 
3. Úhrada nákladov na doménu fiz.sk vo výške 37,39 EUR 
4. Poštovné náklady  vo výške 18,75 EUR 

 

  

Finančná správa 
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Zmeny v nadačnej listine v roku 2018 

V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v roku 2018  
neboli v nadačnej listine zaznamenané žiadne zmeny, okrem 
doplnenia členov správnej rady. 

 

Zloženie orgánov v roku 2018 

Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou: 

 

Správca NOS – OSF : Ján Orlovský  

 

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

Meno:    Pozícia: 

Ivana Molnárová   predsedníčka  

Richard Ďurana    člen do 27.07.2018 

Janette Motlová    členka do 30.04.2018 

Juraj Hipš    člen do 27.09.2018 

Miroslav Šarišský   člen  

Radovan Pala    člen  

Michaela Benedigová    členka od 11.06.2018 

Tatiana Švrčková    členka od 27.07.2018 

 

Správna rada deleguje na expertné komisie rozhodovanie o podpore 
projektov v špecifických oblastiach. Expertné komisie sa riadia 
obdobnými pravidlami ako správna rada určenými pre danú oblasť. 

 

Dozorná rada NOS – OSF 

Meno:    Pozícia: 

Renáta Blahová    predsedníčka  

Magdaléna Dobišová   členka  

Peter Gažík    člen  

 

Rada starších v roku 2018 nezasadla. 

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. 

Finančná správa 
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O čom?        Prečo? 

 

 

 

 

 

 

Finančná správa 

 

Prílohy 
 





IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  951 736,97 -7 974,61  959 711,58  956 052,39

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  1 736,97  1 736,97

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  1 736,97  1 736,97

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021  950 000,00 -9 711,58  959 711,58  956 052,39

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022  850 000,00  850 000,00  850 000,00

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026  100 000,00 -9 711,58  109 711,58  106 052,39

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  4 068 039,24  4 068 039,24  601 639,22

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  3 547 681,17  3 547 681,17  154 617,64

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  2 224,00  2 224,00  8 041,46

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045  0,00 x  0,00  1 333,47

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047  304 175,90 x  304 175,90

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  3 241 281,27  3 241 281,27  145 242,71

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  520 358,07  520 358,07  447 021,58

 
aPokladnica (211 + 213)

052  723,77 x  723,77  1 069,11

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  519 634,30 x  519 634,30  445 952,47

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  17 371,10  17 371,10  8 847,95

1. aNáklady budúcich období (381) 058  17 371,10  17 371,10  4 733,54

 
aPríjmy budúcich období (385)

059  0,00  0,00  0,00  4 114,41

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  5 037 147,31 -7 974,61  5 045 121,92  1 566 539,56
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  1 388 841,52  1 484 788,01

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  166 082,11  111 567,71

 102 915,32  102 915,32Základné imanie (411) 063

 53 455,21  2 600,00Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

 9 711,58  6 052,39Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  1 373 220,30  1 600 569,82

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073 -150 460,89 -227 349,52

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  55 279,96  41 608,30

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  10 171,81  10 592,04

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 10 171,81  10 592,04Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  1 000,60  755,51

 1 000,60  755,51Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  44 071,55  30 212,75

 26 957,71  19 617,61Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 7 444,62  5 643,63Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 4 666,41Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 1 497,55Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

 3 505,26  4 951,51Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  36,00  48,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

 36,00  48,00Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  3 601 000,44  40 143,25

Výdavky budúcich období (383) 102

 3 601 000,44  40 143,25Výnosy budúcich období (384) 103

 1 566 539,56 5 045 121,92Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 2 339,69 2 302,74  36,95  7 106,43501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 0,00 0,00  0,00  150,00511 04Opravy a udržiavanie

 6 388,95 6 013,95  375,00  20 065,35512 05Cestovné

 486,55 486,55  719,66513 06Náklady na reprezentáciu

 163 829,40 138 115,41  25 713,99  301 673,29518 07Ostatné služby

 118 541,13 118 041,13  500,00  128 573,31521 08Mzdové náklady

 40 564,73 40 564,73  44 266,74524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 2 462,29 2 462,29  3 071,43527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 51,10 44,30  6,80  203,40538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 88,95 88,95  90,00542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

 1 235,48 1 235,48  6 599,12545 020Kurzové straty

 0,00 0,00  0,00  6 587,11546 021Dary

 28 266,44 28 230,18  36,26547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 21 089,34 21 079,34  10,00  30 174,46549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

 0,00 0,00  0,00  572 660,28553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 19 326,69 19 326,69  4 600,00562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

 14 500,00 14 500,00  9 000,00563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 2 676,96 2 676,96565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  1 135 540,58 421 847,70 26 679,00 395 168,70038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

 8 640,00 8 640,00  6 360,00602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 4,65 4,65  4,65644 053Úroky

 3 395,82 3 395,82  3,40645 054Kurzové zisky

 17 595,00 17 595,00  1 350,00646 055Prijaté dary

 1 233,67 1 233,67  2 606,29647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 33 577,98 15 539,98  18 038,00  15 423,63649 058Iné ostatné výnosy

 1,00 1,00651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

 0,00 0,00  0,00  572 660,28653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

 7 529,29 7 529,29  4 665,00656 064Výnosy z použitia fondu

 0,00 0,00  0,00  31 105,44657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 61 625,45 61 625,45  137 101,00662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 24 681,14 24 681,14  30 283,65663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

 28 270,46 28 270,46  264,35665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 84 833,14 84 833,14  112 453,11691 073Dotácie

  914 280,80 271 387,60 26 679,00 244 708,60074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -221 259,78-150 460,10-150 460,10075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 0,79 0,79  6 089,74591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -227 349,52-150 460,89-150 460,89078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SID Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

Názov nadácie:   Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava (Open Society Foundation) NOS-OSF (ďalej len „Nadácia“ alebo „NOS-OSF“) 
Adresa:  Baštová 5, 811 03 Bratislava 
Dátum založenia nadácie:  12.11.1992 

Čl. I Všeobecné údaje 

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje 

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky 

- rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 
- realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov 
- ochrana a tvorba životného prostredia, 
- zachovanie prírodných hodnôt, 
- ochrana zdravia, 
- ochrana práv detí a mládeže, 
- rozvoj vedy a techniky 

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo 

zriadenia účtovnej jednotky 

Open Society Fund, New York. U.S.A., 888 Seventh Avenue,  101 06 New York 

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: 

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 

12.11.1992 

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva 

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 

orgánov účtovnej jednotky 

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych 

orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky 

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti 

Orlovský Ján správca nadácie 

Molnárová Ivana Správna rada - predsedníčka 

Šarišský Miroslav Správna rada - člen 

Pala Radovan Správna rada - člen 

Benedigová Michaela Správna rada - členka 

Švrčková Tatiana Správna rada - členka 

Blahová Renáta Dozorná rada - predsedníčka 

Dobišová Magdaléna Dozorná rada - členka 

Gažík Peter Dozorná rada - člen 

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov 

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku 
počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 
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Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 6 7 

- z toho počet vedúcich zamestnancov 2 2 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 12 

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné 
obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.  
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2017 bola schválená dozornou radou Nadácie 21.05.2018.  
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2018 bude schválená dozornou radou Nadácie v roku 2019. 

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky 

 

 

Áno 

 

 

Nie 

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: 

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov 

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu 

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena  

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena  

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou   

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom   

Dlhodobý finančný majetok   

Zásoby obstarané kúpou   

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou   

Zásoby obstarané iným spôsobom   

Pohľadávky menovitá hodnota  

Krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota  

Časové rozlíšenie na strane aktív menovitá hodnota  

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota  

Časové rozlíšenie na strane pasív menovitá hodnota  

Deriváty   

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi   

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku 

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia 

zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú. 

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas 
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné 
a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú. 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok: 

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok: 

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku 
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odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri 

vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok: 

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami: 

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda 

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku 

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po 

odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty 

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku 

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku 

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie 

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku 

Dlhodobý hmotný majetok  
 
  

 Riadok súvahy: 

Pozemky 
 

 010 

Umelecké 
diela a 
zbierky 

  

 011 

Stavby  
 

 012 

Samostatné 
hnuteľné 

veci a 
súbory 

hnuteľných 
vecí 

 
 013 

Dopravné 
prostriedky 

 

 014 

Pestovateľsk
é celky 
trvalých 
porastov 

 

 015 

Základné 
stádo a 
ťažné 

zvieratá 
 

 016 

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
hmotný 
majetok  

  

 017,018 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku  

 

 019 

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok   

 

 020 

Spolu 

Prvotné ocenenie            

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   1 737       1 737 

Prírastky            

Úbytky            

Presuny            

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 
   1 737       1 737 

Oprávky            

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

   1 737       1 737 

Prírastky            

Úbytky            

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

   1 737       1 737 

Opravné položky            

Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 
           

Prírastky            

Úbytky            

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

           

Zostatková hodnota            

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

           

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 
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Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku 

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku 

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie 

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku 

Dlhodobý finančný majetok  
 
     

Riadok súvahy: 

Podielové cenné 
papiere a 
podiely v 
ovládanej 
obchodnej 

spoločnosti  
  

 022 

Podielové cenné 
papiere a 
podiely v 

obchodnej 
spoločnosti s 
podstatným 

vplyvom  
  

 023 

Dlhové cenné 
papiere držané 
do splatnosti  

  

 024 

Pôžičky 
podnikom v 
skupine a 

ostatné pôžičky 
 

  025 

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok  

  

 026 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku  
  

 027 

Poskytnuté 
preddavky na 

dlhodobý 
finančný 
majetok  

  

 028 

Spolu 

Prvotné ocenenie         

Stav na začiatku bežného účtovného 

obdobia 
850 000    100 000   950 000 

Prírastky         

Úbytky         

Presuny         

Stav na konci bežného účtovného obdobia 850 000    100 000   950 000 

Opravné položky *         

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

    6 052   6 052 

Prírastky     3 660   3 660     

Úbytky         

Stav na konci bežného účtovného obdobia     9 712   9 712 

Zostatková hodnota         

Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 

850 000    106 052   956 052 

Stav na konci bežného účtovného obdobia 850 000    109 712   959 712 

V priebehu finančného roka končiaceho 31. decembra 2014 Nadácia otvorenej spoločnosti obstarala 100% podiel v spoločnosti Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. v hodnote 
850 000 EUR. 
Investícia je k 31. decembru 2018 ocenená v historických nákladoch. 
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok č. 26 súvahy) predstavujú: 
- podiely otvoreného podielového fondu Tatra Asset Management; 

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku 

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku 

Názov spoločnosti Podiel na 
základnom imaní  

 (v %) 

Podiel účtovnej 
jednotky na 

hlasovacích právach  

 (v %) 

Hodnota vlastného 

imania ku koncu BO 

Hodnota vlastného 

imania ku koncu PO 

Účtovná hodnota ku 

koncu BO 

Účtovná hodnota ku 

koncu PO 

Otvorená spoločnosť spol. s r.o. 100,00 100,00   850 000 850 000 

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok 

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a 

podnikateľskú činnosť 
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Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť a podnikateľská 

činnosť 

Dlhodobé pohľadávky 037   

Pohľadávky z obchodného styku 038   

Ostatné pohľadávky 039   

Pohľadávky voči účastníkom združení 040   

Iné pohľadávky 041   

Krátkodobé pohľadávky 042   

Pohľadávky z obchodného styku 043 2 224  

Ostatné pohľadávky 044   

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045   

Daňové pohľadávky 046   

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy 
047 304 176  

Pohľadávky voči účastníkom združení 048   

Spojovací účet pri združení 049   

Iné pohľadávky 050 3 241 281  

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Druh pohľadávky Stav na konci bežného účtovného obdobia Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 3 547 681 153 921 

Pohľadávky po lehote splatnosti  697 

Pohľadávky spolu 3 547 681 154 618 

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období 

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období 

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO 

Náklady budúcich období (381) 058 17 371 4 734 

Príjmy budúcich období (385) 059  4 114 

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku 

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy 
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Opis položky Riadok 

súvahy 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

Prírastky  

 (+) 

Úbytky  

 (-) 

Presuny  

 (+,-) 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Imanie a fondy       

Základné imanie, z toho: 063 102 915    102 915 

- nadačné imanie v nadácii  102 915    102 915 

- vklady zakladateľov       

- prioritný majetok       

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064 2 600 61 061 10 206  53 455 

Fond reprodukcie 065      

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066 6 052 3 660   9 712 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067      

Fondy zo zisku       

Rezervný fond 069      

Fondy tvorené zo zisku 070      

Ostatné fondy 071      

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 1 600 570   227 350 1 373 221 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 -227 350 -150 461  -227 350 -150 461 

Spolu  1 484 787 -85 741 10 206 0 1 388 842 

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z 

minulých účtovných období 

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia 

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná strata -227 350 

Vysporiadanie účtovnej straty  

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 227 350 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov  

Iné  

Čl. III (14) Cudzie zdroje 

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv 

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv 

Druh rezervy Predpokladaný rok 

použitia rezervy 

Stav na začiatku 
bežného účtovného 

obdobia 

Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv 

Stav na konci 
bežného 

účtovného obdobia 

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov 2019 5 792 5 852 5 792  5 852 

Zákonné rezervy spolu  5 792 5 852 5 792  5 852 

Rezerva na audit účtovnej závierky 2019 4 800 4 320 4 800  4 320 

Ostatné rezervy spolu  4 800 4 320 4 800  4 320 

Rezervy spolu x 10 592 10 172 10 592  10 172 
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Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky 

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379) 

Opis záväzku Stav na začiatku bežného 

účtovného obdobia 

Prírastky  

 (+) 

Úbytky  

 (-) 

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

ostatné záväzky z bežnej prevádzky 5 571 56 349 58 879 3 041 

ostatné záväzky grantové - minulé roky -1 085  -1 085  

ostatné záväzky DDP - minulé roky 465   465 

Spolu 4 951 56 349 57 794 3 506 

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy 

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy 

Druh záväzkov Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 44 072 30 213 

Krátkodobé záväzky spolu 44 072 30 213 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane   

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov   

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 44 072 30 213 

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu 

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu 

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 755 545 

Tvorba na ťarchu nákladov 1 718 611 

Tvorba zo zisku   

Čerpanie 1 472 401 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1 001 755 

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období 

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období 
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Položky výnosov budúcich období z dôvodu Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku     

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie     

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru     

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov 

Európskej únie 
 377 616 64 908 312 708 

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho 

územného celku 
    

zostatku prostriedkov EHP - ACF Slovakia  3 257 040 15 135 3 241 905 

zostatku podielu zaplatenej dane 26 968  26 968  

zostatku prijatých príspevkov na projekty 13 175 89 628 56 415 46 388 

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane     

nepoužitého sponzorského     

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského     

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar 

Čl. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar - opis, hodnota hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti, podnikateľskej činnosti 

Opis tržby Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti Hodnota BO Hodnota PO 

tržby z predaja služieb kvalitatívny výskum 8 640 6 360 

iné ostatné výnosy ZoS reklama na podujatí 15 000 15 000 

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné 
výnosy 

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy 

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO 

prijaté príspevky od fyzických osôb 24 681 30 284 

prijaté príspevky od právnických osôb - tuzemských 87 900 49 420 

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - sieť OSF  74 681 

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - ostatné 6 435 35 560 

prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 28 270 264 

prijaté dary 17 595 150 

výnosy na aktivity nadačných fondov 7 529 4 665 

ostatné výnosy 2 620 3 030 

Čl. IV (3) Dotácie a granty 

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka 

Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu 

Operačný program Efektívna verejná správa 377 616 

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely 

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely 
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SID Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO 

Finančné výnosy, z toho:   

- Kurzové zisky, z toho: 3 396 3 

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka   

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:   

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné 

ostatné náklady 

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady 

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO 

Poštovné, telefóny, poplatky RTVS 3 455 3 888 

prenájmy priestorov - sídlo nadácie, aktivity 22 788 40 157 

ubytovanie, strava, občerstvenie - aktivity 2 487 21 581 

koordinačné služby, autorské honoráre, experti 51 996 98 586 

organizačné služby, inzercia, reklama, audio, video 19 980 50 726 

služby ekonomické, právne, notárske 25 604 41 501 

IT služby, internet, tvorba webov, licencie, software 19 797 21 178 

preklady, tlmočenie  708 

iné služby 17 722 21 314 

osobitné náklady - náklady cieľových skupín 3 557  

osobitné náklady - náklady partnera v OP EVS 24 673  

iné ostatné náklady - bankové poplatky 350 637 

iné ostatné náklady - poistenie 30 375 

iné ostatné náklady - členské príspevky 375 256 

iné ostatné náklady - zmluvy o spolupráci 19 972 28 520 

iné ostatné náklady - ostatné 362 381 

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 

realizácia humanitárnych aktivít MAGNA 17 627  

vzdelávacie programy (Aflatot, REYN, Otvorené školy) 6 627  

príspevok do NF Priateľov činohry SND 2 677  

propagácia účelu Nadácie 37 972 

ochrana ľudských práv - diskusia F2F  331 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  5 211 

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely 

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely 

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO 

Finančné náklady, z toho:   

- Kurzové straty, z toho: 1 235 6 599 

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  1 042 

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:  572 660 

predané cenné papiere  572 660 
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SID Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom 

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom 

Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota 

overenie účtovnej závierky 4 320 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  

daňové poradenstvo  

ostatné neaudítorské služby  

Spolu 4 320 

transakcie so spriaznenými osobami: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miesto pre ďalšie záznamy 

Miesto pre ďalšie 
záznamy 
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Záväzky 

  31.12.2018 
EUR 

31.12.2017 
EUR 

Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. Nájom kancelárskych priestorov 190 0 

Seesame, s.r.o. Spolupráca na projekte 17 179  

Spolu  17 369 0 

 
Náklady 

    
31.12.2018 31.12.2017 

EUR EUR 

Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. Nájom kancelárskych a iných priestorov 19 986 39 396 

O2 Slovakia s.r.o. Telekomunikačné služby 2 160 2 839 

Slovak Telekom a.s. Telekomunikačné služby 497   

Profesia s.r.o. Inzercia na portáli profesia.sk 0 0 

Spolu   22 643 42 235 

 



Správa nezávislého audítora

Správnej rade Nadácie otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Nadácie otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open
Society Foundation/ NOS-OSF („Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej
činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva
Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,



že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na
základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

· Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie,
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

· Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

· Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

· Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

· Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,



- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.

10. mája 2019
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 996
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