
Vyznávame�liberálnu�demokraciu,�osobnú�slobodu�a�dôstojnosť�každého�jednotlivca.

Editoriál

Milé�priateľky�a�milí�priatelia�otvorenej�
spoločnosti,

začiatok�uplynulého�roka�sme�vítali�s�opatrným�
optimizmom.� Májové� voľby� do� Európskeho�
parlamentu� zvýšenou� účasťou� voličov� i�
výsledkami� naznačili,� že� zmena� spôsobu�
vládnutia� je�na�Slovensku�už�blízko.�Otvorenie�
výberu� sudcov� a� sudkýň� Ústavného� súdu�
verejnosti� prostredníctvom� vypočutí� v�
parlamente�akoby�potvrdilo,�že�sme�na�správnej�
ceste.��

Potom�však�prišiel�rok�2020�a�takmer�vzápätí�po�
voľbách� sme� vhupli� do� obdobia� výnimočného�
stavu�a�zrušenia�spoločenského�diania.�Princípy�
otvorenej� spoločnosti� a� občianskych� práv� a�
slobôd� prechádzajú� bezprecedentnou� skúškou�
odolnosti.�V�tejto�mimoriadnej�situácii�je�preto�
dôležité,� aby� sa� jednotlivci� i� organizácie,�
ktorým� na� týchto� princípoch� záleží,� zomkli� a�
dokázali� sa� postaviť� proti� silnejúcim�
autoritárskym�hlasom.

Spolu� s� našimi� partnermi� v� správcovskom�
konzorciu�programu�Active�Citizens�Fund� sme�
preto� hrdí� na� to,� že� prvých� 49� podporených�
organizácií� už� začalo� pracovať� � na� svojich�
projektoch.� Ďalších� 15� získalo� možnosť�
pracovať� na� rozširovaní� okruhu� svojich�

podporovateľov� a� podporovateliek� a� zároveň� aj�
profesionálne� rásť� v� oblasti� komunikácie,�
riadenia�a�získavania�nových�zdrojov�v�programe�
Stronger�Roots.�

V�októbri�sa�Nadácia�otvorenej�spoločnosti�stala�
zakladajúcim� členom� spoločnej� platformy� Hlas�
občianskych� organizácií� a� jedným� z� hlavných�
organizátorov� obnovenej� tradície� Stupavskej�
konferencie� občianskych� organizácií� pod� názvom�
Orbis�Civitates.�Vyše�200�účastníčok�a�účastníkov�
prijalo�spoločné��vyhlásenie,�ktoré�definuje�oblasti�
spolupráce� mimovládneho� sektora� s� verejným�
sektorom�pre�najbližšie�obdobie.�

Pokračovanie�na�2.�strane�

Z obsahu
Podporujeme prácu a rozvoj 
mimovl ádnych organizácií

Prostredníctvom Active Citizens Fund a programu 
Stronger Roots podporujeme projekty a aktivity 
mimovládnych organizácií.
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N a p o m á h a m e  a k t í v n e j  
a n g a ž o v a n o s t i � m l a d ý c h �
ľ u d í � v � s p o l o č n o s t i  

Myslíme� si,� že� podpora� participácie� detí� a�
mladých�ľudí�je�investíciou�do�výchovy�aktívnych,�
zodpovedných� a� demokraticky� zmýšľajúcich�
občanov.
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Mnohí�neúmorne�hľadajú�pravdu�a�spravodlivosť.�
Nečakajú,� či� a� kedy� to� konečne� spravia� tí,� od�
ktorých�to�v�prvom�rade�očakávame�-�policajti,�
prokurátori,�sudcovia.
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Hlas�verejnosti�by�bez�podpory�médií�zostal�často�
bez� ohlasu.� Preto� aj� 15.� ročník�Novinárskej� ceny�
priniesol� v� 13� kategóriách� ukážku� kvalitnej�
žurnalistiky�a�aj�istotu,�že�v�nastupujúcej�generácii�
mladých� novinárok� a� novinárov� nájdeme�
dôstojných�nástupcov�tej�odchádzajúcej.�Tešia�nás�
aj�výsledky�podporených�projektov�v�rámci�Fondu�
investigatívnej� žurnalistiky,�ktorý� sme�pri� nadácii�
vytvorili�v�máji�2018.

Médiá� sú� však� dnes� aj� sociálne� siete,� ktorých�
algoritmus� šíri� dezinformácie� a� strach� rýchlejšie�
ako� kedykoľvek� predtým.� Aj� preto� v� projekte�
HOPE� intenzívne� pracujeme� na� sieťovaní�
záujemcov�o�tvorbu�nástrojov�a�politík,�ktoré�tento�
trend� spomaľujú� a� verejnosti� ponúkajú� cesty� k�
objektívnym�informáciám.�

Vo� verejnom� priestore� sa� pri� tvorbe� verejných�
politík� slovo� participácia� používa� bežne,� ale� vo�
vzťahu� k� deťom� a� mládeži� zostáva� zatiaľ� skôr�
nenaplneným� prianím.� Preto� sme� v� projekte�
Otvorené�školy�prišli�s�návrhom�stratégie,�ako�deti�
a� mladých� ľudí� do� diania� v� škole� i� vo� verejnom�
živote� viac� angažovať� ako� partnerov� a� nielen�
vykonávateľov�vôle�dospelých.��A�že�sa�to�tak�dá�aj�
s� deťmi� už� v� materskej� škole,� hovoria� naše�
skúsenosti� a� príbehy� z� programu� sociálneho� a�
finančného�vzdelávania�Aflatot.�

Rok� 2020� bude� previerkou� našich� schopností� a�
odhodlania�udržať�náš�svet�otvorený�a�spravodlivý�
pre� tých� najzraniteľnejších.� Preto� opatrný�
optimizmus�z�úvodu�roka�2019�strieda�nádej,�že�to�
spolu�dokážeme.

Ján�Orlovský,�správca�nadácie
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Podporujeme prácu
a rozvoj mimovládnych
organizácií
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Záleží�nám�na�neustálom�
rozvoji�mimovládneho�
sektora�a�občianskej�
spoločnosti,�preto�sa�neustále�
snažíme�vyhľadávať�možnosti�
získavania�finančných�
prostriedkov�a�ich�následné�
prerozdeľovanie�v�rámci�
grantových�schém.��
Mimovládne�organizácie,�ich�
projekty�a�aktivity�sme�
podporovali�prostredníctvom�
nasledujúcich�programov.
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“kvalitnú�školu�tvoríme�spolu”.�Spojením�síl�aktérov�vo�
vzdelávaní� vedením� konštruktívneho� dialógu� a�
pozitívnou�mediálnou�kampaňou�chce�projekt�dosiahnuť�
prvý� krok� ku� skutočne� dobrej� reforme� školstva� na�
Slovensku.� Projekt� je� podporený� sumou� 95� 081� EUR.�
Stredoeurópsky� inštitút� pre� výskum� práce� (CELSI)�
získal� 71� 910� EUR� na� projekt� zameraný� na�
zamestnávanie� ľudí� so� zdravotným� znevýhodnením� a�
dosiahnutím� lepšej� spolupráce�medzi� štátnou� správou,�
mimovládnymi� organizáciami,� � odbormi� a�
zamestnávateľmi�v�tejto�oblasti.

Prioritou� témy� Ľudské� práva� je� zlepšiť� na� Slovensku�
vzdelávanie� v� oblasti� občianskych� a� ľudských� práv.�
Program�v�nej�podporil�4�projekty�v�celkovej�výške�242�
135�EUR.� Jedným� z� podporených�projektov� je� projekt�
občianskeho� združenia� Film� Generácia� oz� s� názvom�
„Spýtaj� sa� vašich� 89“.� Nadväzujúc� na� úspech�
predchádzajúceho� projektu� „Spýtaj� sa� vašich� 1968“� je�
projekt� unikátnym� živým� pamätníkom� k� udalostiam�
Novembra�1989�v�bývalom�Československu.�Projekt�tak�
podnecuje�medzigeneračný�dialóg�potrebný�k�tomu,�aby�
sme� nezabúdali� na� svoju� históriu,� nepodliehali�
spomienkovému�optimizmu,�poznali�svoje�ľudské�práva,�
ich� vývoj� a� nežili� v� krajine� hrubých� čiar.� Ďalším�
podporeným� projektom� je� projekt� občianskeho�
združenia�Pôtoň�z�Bátoviec.�To�vďaka�finančnej�podpore�

Active�Citizens�Fund�je�súčasťou�finančnej�pomoci��
Active� Citizens� Fund� Islandu,� Lichtenštajnska� a�
Nórska�15�členským�štátom�Európskej�únie.�ACF�
na� Slovensku� spravuje� Nadácia� Ekopolis� v�
partnerstve� s� � Karpatskou� nadáciou� a� našou�
nadáciou.�V�období�2018�–�2023�rozdelí�ACF�v�17�
grantových� výzvach� spolu� 7,7� mil.� EUR� na�
projekty� slovenských� občianskych� organizácií� a�
poskytne� ďalšie� podporné� aktivity,� napr.�
vzdelávanie� v� oblasti� projektového� riadenia,�
organizačného�rozvoja�a�samofinancovania.

Program� rozdeľuje� podporu� cez� 5� tematických�
oblastí� –� Občianska� participácia,� Obhajoba�
verejných� záujmov,� Ľudské� práva,� Zraniteľné�
skupiny� a� Rozvoj� organizácií� občianskej�
spoločnosti.

Nadácia� otvorenej� spoločnosti� má� v� rámci� tohto�
konzorcia� za�úlohu� spravovať�dve� témy�a� to:�Obhajoba�
verejných�záujmov�a�Ľudské�práva.�Okrem�týchto�dvoch�
tém�aj�samotný�Fond�Bilaterálnej�spolupráce.

V� roku� 2019� bolo� uzatvorené� prvé� kolo�
grantových�výziev�a�Nadácia�Ekopolis�spoločne�s�
našou� nadáciou� a� Karpatskou� nadáciou�
podporili� 49� projektov� mimovládnych�
organizácií� v� celkovej� výške� 2� 647� 611� EUR.�
Takže� od� leta� 2019� odštartovali� po� celom�
Slovensku� projekty� pre� zapájanie� občanov� do�
verejného�diania,�vytváranie�lepších�podmienok�
pre� dobrú� správu� vecí� verejných,� ochranu�
ľudských� práv� a� pre� zlepšenie� postavenia�
zraniteľných�skupín.

V�téme�Obhajoba�verejných�záujmov�bolo�podporených�
10�projektov�v�celkovej�výške�750�000�EUR.�Projekt�n.o.�
Lipana�„Deti�nepočkajú!“�má�cieľ�pomôcť�ku�zmenám�v�
kvalite� vzdelávania� na� Slovensku� v� zmysle� princípu
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vo� výške� 64� 980� EUR� zrealizuje� súbor� 20-tich�
celodenných� zážitkovo-vzdelávacích� podujatí�
zameraných� na� vzdelávanie� k� ľudským� právam,�
znižovanie� xenofóbnych� nálad,� radikalizácie� a�
neznášanlivosti� mládeže� voči� diskriminovaným�
skupinám.

V� priebežne� otvorenej� výzvy� v� téme� Fond� bilaterálnej�
spolupráce�boli� podporené�v� roku�2019�dva�projekty�a�
to:� Prešovská� rozvojová� agentúra� s� projektom�
Brainwashing,�v�celkovej�výške�9�981,76�EUR�a�Mládež�
ulice� s� projektom� INspire� –� good� practice� exchange�
between�youth�workers,�v�celkovej�výške�10�000�EUR.

Okrem� grantovej� časti� tohto� programu� sme� v�
roku� 2019� zorganizovali� aj� nasledovné� aktivity�
ako�súčasť�programu:

Active� Citizen� Days� Oslo� –� spolu� s� fund� operátormi� z�
Českej� republiky,� Bulharska� s� Nórskym� Helsinským�
výborom�pre�pripravili�v�nóskom�Oslo�podujatie�určené�
pre�organizácie�občianskeho�sektora�pôsobiace�v�oblasti�
výchovy�a�vzdelávania�k�ľudským�právam.�Podujatie�sa�
uskutočnilo�v�dňoch�9.-11.9.2019�pod�názvom�ACF�days�
thematic�meeting�on�Civic�education.

Za�Slovensko�sa�podujatia�zúčastnili�zástupcovia�piatich�
organizácií,� ktoré� sme� vybrali� v� otvorenej� výzve,� a� to:�
Slovenská� debatná� asociácia,� CVEK,� Nadácia� Milana�
Šimečku,� Nadácia� pre� deti� Slovenska� a� Centrum�
komunitného�organizovania.

Cieľom� podujatia� bolo� umožniť� organizáciám� zo�
Slovenska�a�ďalších�krajín�nájsť�si�partnera�z�donorských�
krajín,� teda� Nórska,� Islandu,� Lichtenštajnska� pre�
budúce�projekty�a�spoluprácu�v�rámci�programu�ACF�a�
diskutovať�a�vymieňať�si�skúsenosti�z�oblasti�výchovy�a�
vzdelávania�k�občianskym�a�demokratickým�hodnotám�
ako� nástroja� prevencie� narastajúceho� extrémizmu,�
radikalizmu� xenofóbie� a� iných� negatívnych� javov.�
Celkovo� sa� podujatia� zúčastnilo� približne� 70�
účastníkov�z�viacerých�krajín�Európy.

Kampaňovité�plánovanie�–�Od�aktivizmu�k�advokácii�-�
spolu�s�VIA�IURIS�sme�v�rámci�aktivít�Active�Citizens�

Fund� na� Slovensku� pripravili� program� cieleného�
štvordielneho� vzdelávania� –� projekt� podpory� rozvoja�
občianskych� organizácií� pod� názvom� � „Kampaňové�
plánovanie� –� Od� aktivizmu� k� advokácii“.� � V� otvorenej�
výzve� sme� hľadali� občianske� mimovládne� organizácie,�
ktoré� potrebujú� zlepšiť� svoje� stratégie� a� zručnosti� v�
oblasti� kampaňového� plánovania� a� realizácie�
advokačných�aktivít.�Workshopu� (7.11.)� � a�následného�
individuálneho�mentoringového� procesu� sa� zúčastňujú�
nasledovné� 4� vybrané� organizácie:� Ipčko,� Saplinq,�
Centrum� Slniečko� a� Cyklokoalícia.� Výsledkom� budú� 4�
individuálne� kampaňovité� plány� šité� na� potreby�
zúčastnených�organizácií.

Grantový�program�Stronger�Roots

Program� Stronger� Roots� pomáha� organizáciám�
občianskeho� sektora� rozširovať� ich� okruh�
podporovateľov� a� tým� im� umožňuje� obnoviť�
upadajúcu�spoločenskú�dôveru�v�občiansky�sektor.�
Tento� program� spoločne� realizuje� konzorcium�
nadácií�pod�vedením�Nadace�OSF�v�Prahe�spolu�s�
českým�think-tankom�Glopolis,�maďarskou�NIOK�
Foundation�a�Nadáciou�otvorenej�spoločnosti.

5.� septembra� sme� zverejnili� grantovú�
výzvu,� v� ktorej� sa� mohli� organizácie�
uchádzať�o�20�000�až�30�000�EUR.�Do�výzvy�
sa� prihlásilo� 47� organizácií.� 22� bolo�
pozvaných� na� osobný� pohovor,� v� ktorom�
výberová� komisia� rozhodla� o� podpore� pre�
11�organizácií.�Tie�realizujú�svoje�projekty�
od� 1.� 1.� 2020� do� 31.� 12.� 2021.� V� Českej�
republike� a� Maďarsku� bolo� podporených�
ďalších�24�organizácií.

OSF�tiež�realizuje�konzultačný�a�mentoringový�program.�
Pre� každú� z� 11� organizácií� sme� vybrali� mentora,� ktorý�
svojou� expertízou� a� skúsenosťou� môže� organizáciu�
rozvíjať� ďalej.� Okrem� projektu� Stronger� Roots�

realizujeme� tento� program� aj� pre� 4� organizácie�
podporené� v� programe� Building� Social� Base,� ktorý�
rovnako cieli na budovanie kapacít a priaznivcov 
organizácie.

Realizácia�tohoto�programu�je�na�Slovensku�nesmierne�
dôležitá.� Organizácie� občianskeho� sektora� majú� v�
demokratických� krajinách� nezastupiteľnú� funkciu.�
Nachádzajú� nové� a� často� efektívnejšie� riešenia�
problémov,� ktoré� štát� nevie� alebo� nechce� riešiť.�
Spoločenská�klíma,�a�najmä�rétorika,�sa�však�smerom�k�
týmto� organizáciám� zmenila� k� horšiemu.� Pre� ich�
dlhodobú� profesionalizáciu,� verejné� uznanie� a�
udržateľnosť� je� preto� dôležité� nájsť� a� aplikovať� nové�
stratégie� a� postupy� ako� osloviť� svoje� cieľové� skupiny,�
podporovateľov�a�dobrovoľníkov�s�cieľom�posilniť�svoje�
spoločenské� postavenie.� Obdobie� zmenšujúceho� sa�
priestoru�pre�občiansku�angažovanosť�je�tu�opäť�s�nami�
a� jednou�z�odpovedí�na�tento�stav�je�program�Stronger�
Roots.

Konferencia�Orbis�Civitates
V� dňoch� 17.� a� 18.� októbra� 2019� sme� v� spolupráci� s�
Komorou� mimovládnych� organizácií� zorganizovali�
konferenciu�–�Orbis�Civitates�–�ako�odkaz�a�neformálne�
pokračovanie� Stupavskej� konferencie.� Takmer� 200�
účastníčok�a�účastníkov�si�vypočulo�otváracie�príhovory�
prezidentky� SR� Zuzany� Čaputovej� a�ministerky� vnútra�
Denisy� Sakovej,� ktoré� potvrdili,� že� pre� fungovanie�
demokracie� je� hlas� občianskeho� sektora� nevyhnutný,�
čím�potvrdili�potrebu�aj�nášho�miesta�v�spoločnosti.��A�to�
bolo�naším�zámerom.

Výsledkom� dvojdňovej� konferencie,� na� ktorom� sa�
účastníci�zhodli,�je�Vyhlásenie�z�celoštátnej�konferencie�
občianskych� organizácií�Orbis� civitates,� ktoré�hovorí� o�
potvrdení�a�zachovaní�status�quo�fungovania�vládneho�a�
mimovládneho� sektora� v� oblastiach� ako� partnerstvo,�
legislatíva,� dobrovoľníctvo� a� financie.� Celé� znenie�
vyhlásenia�je�možné�nájsť�na�www.orbiscivitates.sk
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Napomáhame aktívnej
angažovanosti�mladých�
ľudí�v�spoločnosti�a
hľadáme�riešenia�proti�
šíreniu�konšpiračných�
teórií a hoaxov
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Deti�a�mladí�ľudia�sú�občanmi�
tejto�krajiny�a�tvoria�významnú�
časť�populácie.�Vychádzame�z�
presvedčenia,�že�by�mali�mať�
možnosti�podieľať�sa�na�
politickom�a�občianskom�živote.�
Ich�potreby�a�požiadavky�by�
mali�byť�vypočuté�a�brané�do�
úvahy.�Deti�a�mladí�ľudia�sú�
zároveň�prijímateľmi�verejných�
služieb�a�ich�hlas�môže�prispieť�
k�zvýšeniu�ich�kvality.�Myslíme�
si,�že�podpora�participácie�detí�
a�mladých�ľudí�je�investíciou�do�
výchovy�aktívnych,�
zodpovedných�a�demokraticky�
zmýšľajúcich�občanov.�

Vydali� sme�publikáciu:� Proces� zapájania�mladých� ľudí�
do� rozhodovania.� Opäť� spolu� s� Elenou� Gallovou�
Kriglerovou�z�Centra�pre�výskum�etnicity�a�kultúry� a� s�
deťmi� vo� veku� 12-18� rokov� z� celého� Slovenska� sme�
skúmali,� aké�podmienky�mladí� ľudia�potrebujú,� aby�sa�
vedeli�a�chceli�zapájať�do�tvorby�verejných�politík,�či�aké�
faktory� majú� vplyv� na� ich� úspešnú� a� zmysluplnú�
participáciu.� Publikáciu� si� môžete� stiahnúť� na� webe�
nadácie.

Zorganizovali�sme�množstvo�školení�pre�dobrovoľníkov,�
učiteľov,� zástupcov� žiackych� školských� rád� na� tému�
Participácia�a��rovesnícke�vzdelávanie�s�cieľom�podporiť�
demokratickú�kultúru�na�školách.

Cieľom�projektu�je�pripraviť�Návrh�stratégie�na�podporu�
participácie�detí�a�mladých�ľudí�v�Slovenskej�republike.�
Na�tomto�dokumente�sme�už�začali�pracovať,�prebehlo�k�
nemu� niekoľko� odborných� stretnutí� s� relevantnými�
stakeholdermi.

Operačný�program
Efektívna verejná správa
V�rámci�projektu�Tvorba�mechanizmov�participácie�detí�
a�mládeže� na� rozhodovacích� procesoch� školy� a� tvorbe�
verejných�politík�mládeže�podporeného�z�OP�EVS,�ktorý�
realizujeme� od� júna� 2018� spolu� s� partnermi� Radou�
mládeže�Slovenska�a�Inštitútom�pre�aktívne�občianstvo�
sa�v�roku�2019�uskutočnilo�množstvo�aktivít.

Vydali� sme� publikáciu:� Hlas� detí� v� slovenskej�
spoločnosti.� Spolu� s� Elenou� Gallovou� Kriglerovou� z�
CVEKu�sme�s�deťmi�z� celého�Slovenska�vo�veku�12-18�
rokov� skúmali,� ako� deti� a� mladí� ľudia� na� Slovensku�
vnímajú�školskú�politiku,�teda�niečo,�čo�sa�ich�bytostne�
týka�a�ako�je�počuť�ich�hlas�v�spoločnosti.�Publikáciu�si�
môžete�stiahnúť�na�webe�nadácie.

Úprimnosť,� nespútanosť� a� bezstarostnosť� je� zároveň�
niečo,� čo� si� chcú� preniesť� aj� do� dospelosti.� Svojim�
rodičom� by� však� odkázali,� že� je� dôležité,� aby� si�
uvedomili,� že� aj� oni� boli� kedysi� deťmi,� uvažovali�
rovnako.� Toto� často� vytvára� konflikty� medzi� deťmi� a�
dospelými,�pretože�dospelí�sa�veľmi�často�ohradzujú,�že�
boli� v� ich� veku� iní,� venovali� sa� iným� veciam� –� avšak�
podľa� detí� to� nie� je� úplne� pravda:� „Rada� by� som� im�
pripomenula,� že�boli�ako�my,�ale�oni�hneď�povedia,� že�
mali� iné� detstvo,� že� my� môžeme� byť� radi,� že� máme�
všetko,� čo�máme.�Často�hovoria�napríklad�„Vyhodím� ti�
ten�mobil�z�okna,�my�sme�nemali�telefóny�a�vedeli�sme�sa�
dohodnúť�aj�bez�toho“.�

(Z�publikácie�Hlas�detí�v�slovenskej�spoločnosti)



pripraviť� a� postupne� zmeniť� atmosféru� na� škole�
prostredníctvom�vzdelávania,�ktoré�deti�zabaví,�prepojí�
ich�s�reálnym�životom�a�využíva�ich�vlastný�jazyk.

So� školami� a� žiackymi� školskými� radami� pracovali� buď�
dobrovoľníci,� alebo� dobrovoľnícke� dvojice.� Všetci�
dobrovoľníci� –� rovesníci� nielen� realizovali� interaktívne�
workshopy�v�jednotlivých�triedach,�ale�zodpovedali�aj�za�
mentoring�členov�a�členiek�žiackych�školských�rád.

Súčasťou� programu� ostali� aj� tréningy� a� supervízne�
stretnutia� dobrovoľníkov,� ktoré� sa� konali� pravidelne�
každý�mesiac.�V�októbri�2019�sme�na�spoločnom�školení�
s� deťmi,� zástupcami� žiackych� školských� rád,�
koordinátormi� žiackych� školských� rád,� učiteľmi� a�
samozrejme� dobrovoľníkmi� pripravovali� individuálne�
akčné�plány�pre�zapojené�školy.�Príprava�týchto�plánov�a�

Otvorené�školy
Program� Otvorené� školy� veľmi� úspešne�
pokračoval�aj� v� roku�2019.� V� septembri� 2019�sa�
začal� už� 3.� ročník� jeho� implementácie� na� 7�
základných�školách�v�mestách�a�obciach�v�rôznych�
častiach�Slovenska.

Aj�v�3.�roku�fungovania�programu�sme�našli�spôsob,�ako�
ozvláštniť�a�posilniť�spoluprácu�so�základnými� školami�
tak,� aby� mali� pre� školy� i� pre� samotných� zapojených�
žiakov�a�žiačky�tieto�aktivity� zmysel�a�aby�prispievali�k�
zlepšovaniu� atmosféry� v� triedach� a� vytváraniu�
demokratického�prostredia�na�jednotlivých�školách.�Za�
týmto� účelom� sme� začali� veľmi� aktívne� pracovať� so�
žiackymi�školskými�radami�zapojených�základných�škôl.�
Aby� sme� vedeli� pokrok� škôl� lepšie� merať� a� aj� oceniť,�
pripravili�sme�pre�nich�aj�7�kritérií,�ktoré�musia�splniť,�
aby� na� konci� školského� roka� získali� titul� „Otvorená�
škola“.

Naďalej� sme� sledovali� intenzívny� rozvoj� zapojených�
žiackych� školských� rád,�pokroky�dospelých�vo�vnímaní�
potreby�zapájania�detí�a�mladých�ľudí�do�rozhodovania,�
ako� aj� viditeľné� zmeny� v� spolupráci� a� schopnosti�
produktívne� navzájom� komunikovať� v� jednotlivých�
školských�kolektívoch�pracujúcich�v�programe.

Učíme� deti� demokracii� prostredníctvom�
rozvoja�demokracie�na�školách.

Program� vychádza� z� predpokladu,� že� o� tom,� ako�
funguje�demokracia�sa�mládež�najlepšie�naučí�jeden�od�
druhého�a�v�bezpečnom�prostredí,�kde�trávia�podstatnú�
časť� svojho� dňa.� Čiže� kľúčové� nie� sú� ani� tak� knihy� a�
poučky,�ako�praktický�návod�ako�na�to.�Naša�snaha�sa�
zameriava�na�zlepšenie�participácie�detí�a�mladých�ľudí�
na� živote� školy� a� jej� rozhodovacích� procesoch.�
Prostredníctvom� programu� Otvorené� školy� chceme�

napĺňanie� jednotlivých� ich� bodov� sú� jednou� z�
najvýznamnejších� častí� programu� a� zároveň� súčasťou�
kritérií�pre�získanie�titulu�„Otvorená�škola“.

Viac�sa�o�programe�dočítate�na�webe�nadácie.

„Mladí�ľudia�potrebujú�byť�
vypočutí,�niečo�dokázať.�Inak�sa�
obrátia�k�niekomu,�kto�im�túto�
možnosť�ponúkne.“

(Christian�Picciolini,�autor�knihy�„Romantické�násilie“�
a� programu� EXIT,� ktorý� v� USA� pomáha� mladým�
extrémistom� vymaniť� sa� spod� vplyvu� nacistickej�
ideológie.)

Výročná�správa�Nadácie�otvorenej�spoločnosti za rok 2019         Napomáhame�aktívnej�angažovanosti�mladých�ľudí�v�spoločnosti
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Boj�proti�dezinformáciám
a�hoaxom
V�roku�2019�sme�spolu�so�Seesame�odštartovali�kampaň�
prvého� chatbota� na� svete,� ktorý� pomáha� odhaliť�
dôveryhodné� informácie� na� internete� a� sociálnych�
médiách.�Jeho�meno�je�Checkbot�a�našou�kampaňou�sa�
podarilo� osloviť� viac� ako� 400� 000� unikátnych�
používateľov.� Checkbot� je� projekt,� ktorý� naďalej�
udržiavame�a�na�jeho�stránke�je�komunita�s�viac�ako�7000�
aktívnymi�užívateľmi.

Taktiež�sme�pokračovali� v�mítingoch�odborných�skupín�
HOPE(hall� of� positive� engagement),� ktorých� snahou� je�
dlhodobo� potláčať� vplyv� a� šírenie� dezinformácií� v�
slovenskom� informačnom� priestore.� Výsledkom� týchto�
stretnutí� je� snaha� o� koordináciu� celonárodných� aktivít,�
konanie�konferencií�a�príprava�projektov�a�výziev�v�tejto�
oblasti.� Druhá� polovica� roku� 2019,� bola� primárne�
spojená�s�prípravou�výzvy�"Klamať�sa�nemá",�ktorá�bola�
úspešným�apelom�na�verejnosť,�organizácie,� inštitúcie�a�
kandidujúcich�politikov,�aby�vo�verejných�vyhláseniach�a�
komunikácii� neskĺzavali� ku� klamstvám,� šíreniu�
dezinformácií�a�nenávistných�naratívov.

V� závere� roku� 2019� sme� usporiadali� medzinárodnú�
konferenciu� o� kognitívnej� bezpečnosti,� ktorá� bola� prvým�
podujatím�tohto�druhu�na�Slovensku�a�v�strednej�Európe,�
pod� názvom� Cognitive� (in)� Security.� Podujatia� sa�
zúčastnilo�viac�ako�70�odborníkov�z�8�krajín�EU�a�pripravili�
sme� workshopy� pre� viac� ako� 80� študentov� z� rôznych�
humanitných�odborov,�ktorí�žijú�a�študujú�v�Bratislave.

Oceňujeme�
a podporujeme prácu
slovenských médií

Novinári�ponúkajú�
informácie,�súvislosti,�
komentáre.�Ukazujú�realitu.�
Alebo�sprostredkujú�iný�
názor.�Mnohí�neúmorne�
hľadajú�pravdu�a�spravodlivosť.
Nečakajú,�či�a�kedy�to�
konečne�spravia�tí,�od�ktorých�
to�v�prvom�rade�očakávame�-�
policajti,�prokurátori,�
sudcovia.

Novinárska�cena
V� roku� 2019� sa� uskutočnil� 15.� 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.

Do�15.�ročníka�sa�prihlásili� autori�a�autorky�s�viac�ako�
400� príspevkami� v� trinástich� žánrových� kategóriách.�
Súčasťou�ocenení�bolo�aj�šesť�špeciálnych�cien.

Hlavným� partnerom� pätnásteho� ročníka� Novinárskej�
ceny� bola� Slovenská� sporiteľňa� a� partnermi� Nadácia�
Zastavme� korupciu,� Nadácia� ESET,� Asociácia�
vydavateľov� tlače,� MEMO98� a� Nadace� Open� Society�
Fund�Praha.�Nefinančné�partnerstvo�poskytli�Newton�
Media�a�agentúra�MAYER/McCANN-ERICKSON.

Víťazky� a� víťazi� boli� vyhlásení� vo� všetkých� 13�
kategóriách.� V� dvoch� kategóriách� poroty� udelili� aj�
čestné� uznanie� (Najlepšia� reportáž� v� audiovizuálnej�
žurnalistike�a�Najlepší�rozhovor�v�písanej�žurnalistike).�
Udelených�bolo�šesť�špeciálnych�cien.�Po�prvýkrát�bola�
vyhlásená�aj� špeciálna�Cena�Global�Journalism�-�Svet�
medzi� riadkami,� ktorá� vznikla� s� podporou� Ligy� za�
ľudské� práva� a�Minority�Rights�Group� International.�
Cena� je� zameraná� na� podporu� príspevkov,� ktoré� sa�
zaoberajú� rôznymi� globálnymi� témami,� cielene�
zachytávajú� hlas� tých,� ktorých� bežne� nepočuť� a�
zohľadňujú� ich� znevýhodnenú� pozíciu.� Témou�
jubilejného� 15.� ročníka� Novinárskej� ceny� bolo� nielen�
vyzdvihnutie� dôležitosti� novinárskej� práce,� ale� najmä�
poďakovanie�všetkým�novinárkam�a�novinárom�za�ich�
úsilie� a� nasadenie� v� hľadaní� pravdy� a� obhajobe�
demokratických�princípov�fungovania�našej�krajiny.�



FOND�INVESTIGATÍVNEJ 
Ž�U�R�N�A�L�I�S�T�I�K�Y

Fond�investigatívnej� žurnalistiky�pri�Nadácii�
otvorenej� spoločnosti� vznikol� Dňa� 15.� mája�
2018.� Účelom� fondu� je� zhromažďovať�
finančné� prostriedky� od� rôznych� fyzických� a�
právnických� osôb� pôsobiacich� na� území�
Slovenskej� republiky,� ako� aj� v� zahraničí.�
Cieľom� fondu� je� � podpora� investigatívnej�
žurnalistiky�a�ocenenie�investigatívnych�prác.�
Ciele� fondu� sa� dosahujú� predovšetkým�
prostredníctvom� udeľovania� grantov,�
udeľovaním� cien� a� realizáciou� vlastných��
aktivít.� FIŽ� oceňuje� a� podporuje�
investigatívnu� novinársku� prácu,� ktorá� ctí�
etické� štandardy� s� prihliadnutím� na�
spoločenskú�závažnosť,�profesionalitu�a�dosah�
práce.

Preto� sme� sa� spojili� s� 12� významnými� osobnosťami�
kultúrneho,� vedeckého� a� spoločenského� života� a�
pripravili� sériu� ich� výpovedí� o� vzťahu� k� médiám� a�
význame� novinárskej� práce� pre� spoločnosť.� Tie� sme�
následne�v�spolupráci�s�víťaznými�redakciami�použili�v�
kampani,�kde�sme�komunikovali�víťazov�a�víťazky�tohto�
ročníka,�ale�aj�odkaz,�ktorý�jednotlivé�výpovede�niesli.�
Poďakovanie.

Tento ročník�silno�poznamenala�investigatívna�
práca�zavraždeného�novinára�Jána�Kuciaka.�In�
memoriam�mu�boli�udelené�tri�ceny�-�Najlepší�
investigatívny�príspevok�v�písanej�žurnalistike,�
Česko� -� slovenská� cena� verejnosti� a� Cena�
otvorenej�spoločnosti.

„Práca� novinárov� a� novinárok� pri� obrane�
demokracie� a� otváraní� trinástych� komnát� našej�
spoločnosti�má�hlboký�a�trvalý�zmysel.�Tohtoročné�
jubilejné�pätnáste�oceňovanie�preto�venujeme�nielen�
odkazu� Jána� Kuciaka� a� Martiny� Kušnírovej,� ale�
úctu� a� vďaku� vzdávame� všetkým� novinárom� a�
novinárkam�v�ich�odhodlaní�pokračovať�vo�svojom�
náročnom�poslaní.“�uviedol�Ján�Orlovský.

V�dvoch�grantových�výzvach,�ktoré�boli�
vyhlásené�v�novembri�2018�a�máji�2019�

boli�podporené�tieto�projekty.�

Denník�N�

Nezákonný�import�a�export�na�Ukrajine

Projekt� sa� zameriaval� na� korupciu,� nezákonné�
obohacovanie� a� finančnú� kriminalitu,� ako� aj�
bezpečnosť,� demokraciu� a� ľudské� práva.� Ilegálne�
obchodovanie� je� významné� nielen� z� hľadiska�ďalšieho�
vnútorného� vývoja� na� Ukrajine,� jej� geopolitického�
ukotvenia,� ale� aj� z� pohľadu� Slovenska� ako� susednej�
krajiny�a�vstupnej�brány�do�Európskej�únie.�

Doba�trvania:�február�2019�-�september�2019

Suma:�7942�EUR

Nadácia�Zastavme�korupciu

Investigatívna�relácia�Cez�čiaru

Televízna� investigatívna� žurnalitika� je� v� slovenských�
médiách� výnimkou.� Okrem� verejnoprávnej� RTVS� je�
jediným� investigatívnym� video� formátom� relácia� Cez�
čiaru� -� pre� Nadáciu� Zastavme� korupciu� ju� pripravuje�
investigatívny� tím� a� vysiela� ju� SME.sk.� V� trochu�
vydaniach� Cez� čiaru� podporených� z� grantu� FIŽ� sa��
novinári� venovali� prípadom� zneužívania� moci� a�
verejných�zdrojov,�s�dôrazom�na�ich�aktuálnosť.

Doba�trvania:�február�2019�-�júl�2019

Suma:�6750�EUR
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Obsahom� prvého� je� problematika� úrovne� verejnej�
kontroly� vodárenských� spoločností,� ktoré� sú�
prirodzenými� monopolmi� a� ich� akcionármi� sú� stovky�
miest�a�obcí.�Ich�volení�zástupcovia�a�obyvatelia�majú�
napriek tomu výrazne obmedzený prístup k 
informáciám�o�hospodárení� týchto� spoločností,� čo�má�
dôsledky� na� spôsob,� akým� sa� nakladá� s� ich�
prostriedkami.� Pri� druhej� téme� je� zámerom� autora�
projektu�v�konkrétnom�kriminálnom�prípade�zmapovať�
činnosť� orgánov� verejnej� moci� pri� páchaní� rozsiahlej�
daňovej� a� ekonomickej� trestnej� činnosti,� pri� jej�
vyšetrovaní�aj�pri�ochrane�majetkových�práv�štátu.

Doba�trvania:�august�2019�-�február�2020

Suma:�6150�EUR

Denník�N�

Kontrola�kvality�životného�prostredia�

Denník� Nvv� spolupráci� s� partnerom� z� neziskového�
sektora� skúma� kvalitu� vody� v� ôsmich� vybraných�
lokalitách,� v� ktorých� je� zvýšené� riziko� znečistenia.�
Testovanie� realizujú� nezávislé� zahraničné� laboratóriá.�
Okrem� novinových� článkov� sprístupní� Denník� N� aj�
kompletné� výsledky,� aby� si� ich� verejnosť� mohla�
preštudovať.�

Doba�trvania:�august�2019�-�február�2020

Suma:�5600�EUR

Viac� informácií�nájdete�na�webe�Fondu�investigatívnej�
žurnalistiky�-�www.fiz.sk

obžalovaní� z� krivých� výpovedí� a� krivých� obvinení.� A�
súdne� procesy� teraz� ukazujú,� ako� boli� porušované� ich�
práva�počas�vyšetrovania.

Doba�trvania:�august�2019�-�február�2020

Suma:�3150�EUR

Nadácia�Zastavme�korupciu

Správa�o�slovenskej�prokuratúre�

Rok� 2020� bude� pre� slovenskú� prokuratúru� zásadný.�
Slovensko� čaká� voľba� Generálneho� prokurátora,�
očakáva�sa�aj�zmena�na�poste�Špeciálneho�prokurátora.�
Prokurátori� a� prokurátorky�majú� na�Slovensku� široké�
právomoci�a�silné�postavenie.�Napriek�tomu�sa�o�tejto�
profesii� hovorí� skôr� okrajovo� a� v� rôznych� kauzách� sa�
hlavná�pozornosť�venuje�polícii.�V�Správe�o�slovenskej�
prokuratúre�sa�Nadácia�zameria�na�pohľad�zvnútra�a�na�
základe� výpovedí� skúsených� prokurátorov� a�
prokurátoriek� popíše� hlavné� problémy� a� výzvy,� ktoré�
túto� inštitúciu�čakajú.�Doplnia� ich�o�analýzu�opatrení,�
ako� by� sa� tieto� problémy� dali� riešiť� tak,� aby� po� ich�
politickom� presadení� neťahal� verejný� záujem� opäť� za�
kratší�koniec.

Doba�trvania:�august�2019�-�február�2020

Suma:�8941,5�EUR

Redaktor Roman Rokytka pre denník 
Košice:Dnes

Verejná� kontrola� vodárenských� spoločností� a�
činnosť� štátnych� orgánov� vo� vzťahu� k� daňovej�
kriminalite 

Projekt� pozostáva� z� dvoch� tematických� okruhov.�

Investigatívne�centrum�Jána�Kuciaka

Korene� mafie� na� Slovensku� –� Prepojenie�
globálneho� organizovaného� zločinu� so�
slovenskou�politikou

Do� vraždy� Jána� Kuciaka� a� Martiny� Kušnírovej� sa� o�
medzinárodných�zločineckých�aktivitách�na�Slovensku�
ani�nehovorilo.�Tieto�aktivity�sa�však�neodohrávajú�len�
na� odľahlých� miestach� v� dedinách,� ktorých� názvy� si�
nikto�nepamätá,� ale� začínajú�už�v� samotnej�Bratislave�
na�najfrekventovanejších�uliciach�mesta�a�pokračujú�až�
na�východ.�V�projekte�sa�zamerali�najmä�na�to,�kedy�a�
ako� sa� mafiánske� skupiny� usadili� v� regióne,� ako� ich�
aktivity� vplývali� na� bežný� život� obyčajných� ľudí,� či� a�
prečo�ich�firmy�sídlia�v�dedinách�a�mestách�rodinných�
príslušníkov�slovenských�politikov.��ICJK�išlo�hlbšie�do�
príčin�a�dôsledkov�politicko-zločineckej�scény,�ktorú�len�
z� časti� načrtol� � nedokončený� článok� Jána� Kuciaka.�
Cieľom� projektu� bolo� osvetliť� a� vysvetliť� fungovanie�
medzinárodných�organizovaných�skupín�na�Slovensku�
a�ich�vplyv�na�našu�spoločnosť.

Doba�trvania:�február�2019�-�november�2019

Suma:�7200�EUR

Denník�N�

Ako�sa�z�obetí�stali�páchatelia�

Projekt�mapoval�situáciu�okolo�kauzy�policajnej�razie�v�
osade� v� Moldave� nad� Bodvou� z� júna� 2013,� ktorá�
vzbudila�veľkú�pozornosť.�Po�vystúpeniach�vtedajšieho�
premiéra� a� ministra� vnútra� asi� málokto� veril,� že�
policajná�inšpekcia�skonštatuje�nezákonnosť�policajnej�
akcie.�Avšak�asi�nikto�neočakával,�že�sa�z�poškodených�
osadníkov� napokon� stanú� páchatelia.� Už� rok� trvajú�
súdne� procesy� so� šesticou� Rómov,� obyvateľmi� osady,�
ktorí� pôvodne� vypovedali� o� brutalite� zásahu.� Boli��
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občianskeho� združenia� zvýšiť� a� rozvíjať� ich�
komunikačné�schopnosti�a�znalosti.��Venovali�sme�
sa� aj� strategickému� plánovaniu,� nastavovanie�
cieľov,� definovaniu� cieľových� skupín� a� v�
neposlednom� rade� sme� združeniu� pomohli� aj� v�
oblasti�fundraisingu.

Mladí proti fašizmu
Podporujeme� rozvoj� mladých� talentov.� Marek�
Mach�je�zakladateľ�iniciatívy�Mladí�proti�fašizmu,�
ktorá� dlhodobo� venuje� pozornosť� narastajúcej�
radikalizácii�a�príklonu�k�extrémistickej� ideológii�
medzi�mladými� ľuďmi�na� Slovensku.�Marek�nás�
oslovil�so�žiadosťou�stať�sa�garantom�jeho�aktivít,�
a� pomôcť� mu� tak� získať� grant� od� Slovenskej�
sporiteľne� s� cieľom� rozvinúť� jeho� projekt� a�
aktivity.� Naša� spolupráca� sa� úspešne� zavŕšila� a�
vďaka� získaným�finančným� prostriedkom�mohol�
Marek� zariadiť� nahrávacie� štúdio,� v� ktorom�
vyhotovil� niekoľko� dokumentov� a� rozhovorov� s�
pamätníkmi� udalostí� druhej� svetovej� vojny� a�
odboja� proti� nacistickým� a� fašistickým� silám� vo�
vtedajšej� Európe.� Marekove� aktivity� dlhodobo�
smerujú k posilneniu povedomia o boji proti 
fašizmu�a�prístupnou� formou� inšpirujú�k�obrane�
demokracie� a� liberálnych� hodnôt�
prostredníctvom� moderných� komunikačných�
kanálov�(Youtube,�Instagram�a�Facebook).

Rozvíjame talenty 
a potenciál
Ponúkame�naše�vedomosti�
a�znalosti�aj�iným�
mimovládnym�organizáciám.�
Zároveň�sa�usilujeme�
o�podporu�nadaných�
a�talentovaných�študentov�
a�študentiek.�

„Sme� odhodlaní� zaistiť,� aby� všetky�
ľudské� bytosti� mohli m a ť �
p r o s p e r u j ú c i  a  napĺňajúc i �
život � a� aby� sa� ek onom ický, �
soc i á lny � a � t e c h n o l o g i c k ý �
p o k r o k � uskutočňoval�v�rovnováhe�
s prírodou.“ Agenda�2030�(s.2)

Raná�starostlivosť�o�deti
s�poruchou�sluchu

V� spolupráci� s� Nadačným� fondom� Telekom� pri�
Nadácii� Pontis� a� občianskym� združením�
Nepočujúce�dieťa�sme�pokračovali�aj�v�roku�2019.��
Naším� primárnym� cieľom� bolo� prostredníctvom�
série� � stretnutí� a� workshopov� s� pracovníčkami

Roma�Spirit
Roma� Spirit� je� verejné� ocenenie,� prezentácia� aktivít,�
ktoré�podporujú�integráciu�Rómov�a�prinášajú�efektívne�
a� fungujúce� riešenia� problémov� rómskej� komunity.� V�
novembri� 2019� spojilo� oceňovanie� Roma� Spirit� už� po�
jedenásty� krát� � 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.

Sociálno-finančné�vzdelávanie

AFLATOUN
Aflatoun� je� medzinárodný� program� na� podporu�
sociálnej� a� finančnej� gramotnosti� určený� pre� deti� od�
raného�detstva�až�po�mladých�dospelých.

Program�Aflatoun�bol�uznaný�Harvardskou�univerzitou�
a�Brookinginským�inštitútom�za�vedúcu�organizáciu�v�
rozširovaní� efektívnych� zručností� pre� 21.� storočie� s�
vysokokvalitným�obsahom.�Program�Aflatoun�prináša�
relevanciu� do� vzdelávania,� poskytuje� orientáciu� –�
hovorí�najmä�o�tom,�ako�učiť.

Celosvetovo�riadi� tento�program�organizácia�Aflatoun�
International� sídliaca� v� Amsterdame.� Ciele� v� oblasti�



sociálnej� a�finančnej�gramotnosti� sa� jej�darí�napĺňať�
vďaka� sieti� 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�sveta�spravodlivejšieho�pre�všetkých.

Súčasťou� tejto� siete� je� aj� Nadácia� otvorenej�
spoločnosti.�Tá�na�Slovensku�realizuje�časť�programu�
s�názvom�Aflatot,�ktorá�je�primárne�určená�na�prácu�s�
deťmi�v�predškolskom�veku.

Na�Slovensku�sa�v� roku�2019�program�Aflatot�alebo�
jeho� prvky� využívali� v� 18�materských,� základných� a�
špeciálnych� školách,� ako�aj� v�komunitných�centrách�
pracujúcich� prevažne� s� deťmi� z� marginalizovanej�
rómskej� komunity.� Ku� koncu� roka� 2019� aktívne�
pracovalo�podľa�metodiky�Aflatot�viac�než�700�detí�zo�
sociálne� znevýhodneného� prostredia.� V� roku� 2019�
sme�posilnili�aj�spoluprácu�s�rodičmi�zapojených�detí.�
Túto� činnosť�plánujeme�aktívne�rozvíjať�aj�v�ďalšom�
období�implementácie�programu�Aflatot.

Spolu� s� partnermi� Škola� dokorán� –� Wide� Open�
School� n.o.,� Csoport-téka� Egyesület,� Stichting�
Aflatoun� International�a�Pomoc�deci� sme�v� roku�
2019� realizovali� projekt�AFLATOT�–� východisko�
pre� sociálnu� inklúziu� podporený� programom�
Erasmus+.� � Všeobecným� cieľom� tohto� projektu�
bolo� posilniť� postavenie� detí� a� ich� rodičov�
prostredníctvom� rozvoja� občianskych� a�
sociálnych� kompetencií,� aby� sa� stali� agentmi�
zmeny pre seba�a�pre�svoje�komunity.

„Zlepšila�sa�schopnosť�detí�vyjadriť� svoje�emócie,�
zvládať� svoje� správanie� zdravým� spôsobom,� ich�
spolupráca aj vzájomný rešpekt sú lepšie v 
porovnaní so správaním pozorovaným pred 
intervenciou.“

Viac sa�o�programe�Aflatot�a�jeho�metodike�dočítate�na�
webe�nadácie.
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R�E�Y�N
Aj� v� roku� 2019� 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.� V� roku� 2020� plánujeme� stať� sa�
samostatným�a�aktívnym�členom�tejto�siete.

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

Cieľmi�siete�REYN�sú:

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�webe�www.skoladokoran.sk.�

O�aktivitách�siete�a�dianí�v�oblasti�
poskytovania služieb�pre�rómske�deti�v�
ranom�veku�pravidelne�sieť�R E Y N �
S L OVA K I A � i n f o rm u j e � n a � s t r á n k e �
www.facebook.com/reynslovakia
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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� v� programe� Secondary�
School�Scholarship�Program�2019/2020

Počet�uchádzačov:�64

Počet�udelených�štipendií:�10

Udelené�štipendiá

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

Matej�Čačík,�Bilingválne�gymnázium�C.�S.�
Lewisa,�Bratislava
The�Lawrenceville�School,�NJ

Žofia�Anna�Juricová,�Gymnázium,�
Konštantínova�2,�Prešov
Kent�Place�School,�NJ

Tomáš�Michalec,�Evanjelické�lýceum,�Bratislava
The�McCallie�School,�TN

Lujza�Reová,�Bilingválne�gymnázium�C.�S.�
Lewisa,�Bratislava
The�Bryn�Mawr�School,�MD

The�Davis�Scholarship�Scheme,�USA�

Talisa�Pham�Quang,�Bilingválne�gymnázium�
Milana�Hodžu,�Sučany
The�Taft�School,�CT

 

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

Jakub�Dobeš,�Bilingválne�gymnázium�Milana�
Hodžu,�Sučany
Lomond�School,�Scotland

Zuzana�Hudáčová,�Bilingválne�gymnázium�
Milana�Hodžu,�Sučany
Dollar�Academy,�Scotland

Terézia�Chabanová,�Bilingválne�gymnázium�
Milana�Hodžu,�Sučany
Reddam�House,�Berkshire

Martin�Kozoň,�Gymnázium�P.O.�Hviezdoslava,�
Dolný�Kubín�
Dulwich�College,�Dulwich,�London

Ema�Wieziková,�Gymnázium�Andreja�Kmeťa,�
Banská�Štiavnica
Kingham�Hill�School,�Oxfordshire

19.01.2019�/�Secondary�School�Scholarship�Alumni�

Reception�–�slávnostné�stretnutie�

absolventov�štipendijného�programu

09.04.�2019�/�Asociácia�public�relations�Slovenskej�

republiky�spolu�s�OSF��-�esPRESSo�-�

Fenomén�falošných�diskutérov�a�hoaxov�v�

komunikácii.

16.05.2019�/�EVS�Minikonferencia�"PARTY�-�

CIPOVANIE"�k�návrhu�Stratégie�

participácie�detí�a�mladých�ľudí�v�

Slovenskej�republike.

OPEN�GALLERY�
PRE�VŠETKÝCH

Dvere�našej�otvorenej�galérie� sú�otvorené�pre�
všetkých�a�aj�v�roku�2019�sa�tam�odohralo�veľa�

inšpiratívnych� stretnutí,� slávnostných� chvíľ� či�

umeleckých� zastavení.� Toto� sú� podujatia,� na�
ktorých�sme�sa�podielali:



24.05.2019�/�Slávnostné�odovzdávanie�štipendií�v�rámci�
programu�Secondary�School�Scholarship

27.06.2019�/�ACF�infoseminár�k�výzve

13.09.2019�/�European�Liberal�Forum�–�Young�
Leaders�Meeting�

18.09.2019�/�Stronger�Roots,�infoseminár�pre�
grantistov

06.11.�2019�/�ACF�infoseminár�k�výzve

06.�-�07.12.2019�/�The�Liberal�Herald’s�6th�Academic�
Conference�

17.12.�2019�/�OSIFE�grantees�–�kick�–off�meeting
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Výkonný�manažment

Ján�Orlovský� � �jan.orlovsky@osf.sk

správca

Finančné�oddelenie

Jana�Dravecká�� jana.dravecka@osf.sk

finančná�riaditeľka

Ján�Benian� � jan.benian@osf.sk

účtovník

Programové�oddelenie

Zuzana�Čačová�� zuzana.cacova@osf.sk��

Erika�Szabóová� erika.szaboova@osf.sk��

 

Tomáš�Kriššák�� tomas.krissak@osf.sk�

Štipendijný�program

Katarína�Križková� katarina.krizkova@osf.sk

Mediálny�program

Natália�Tomeková� natalia.tomekova@osf.sk

Ľubica�Stanek�� lubica.stanek@osf.sk� �

do�09/2019

Asistentka�kancelárie

Milica�Štefánková� milica.stefankova@osf.sk�

IT�podpora

Peter�Bernáth� � peter.bernath@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
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Finančná
SPRÁVA
Rozpočet� Nadácie� otvorenej� spoločnosti� na� rok�

2019� bol� schválený� správnou� radou� dňa�

01.02.2019,� pričom� celková� rozpočtovaná� suma�

bola� vo� výške� 1,397.946,-� EUR.� Správna� rada�

súčasne� určila� náklady� na� správu� Nadácie�

otvorenej�spoločnosti�vo�výške�125.669,-�EUR.�Do�

rozpočtovaných�nákladov�na�správu�nadácie�nie�sú�

zahrnuté�odpisy�dlhodobého�majetku,�mimoriadne�

náklady,� kurzové� straty.� Náklady� na� správu� boli�

rozpočtované�v�členení:

33.112,-� EUR� prevádzka� nadácie� (§� 28� ods.2,�

písm.c/),� 4.000,-� EUR� cestovné� náhrady� (§� 28�

ods.2�písm.e/),� �88.557,-�EUR�mzdové�náklady� (§�

28�ods.2�písm.f/),�z�toho�30.482,-�EUR�odmena�za�

výkon�funkcie�správcu�(§�28�ods.2�písm.d/).

Účtovná� závierka� nadácie� za� rok� 2019� tvorí�

prílohu�č.1�Výročnej�správy.

Výrok�audítora�k�účtovnej�závierke�nadácie�za�rok�

2019�tvorí�prílohu�č.�2�Výročnej�správy.

Príjmy�od�fyzických�osôb:

Príspevky�od�FO�do�NF�FIŽ�

/�budú�použité�v�roku�2020

 

Stanek�Ľubica

Magál�Martin

Kučera�Jiří

Varga�Marian

Rabatinova�Lucia

Košúrová�Silvia

Demeš�Rastislav

Pašková�Lucia

Kušová�Zuzana

Hrabovec�Michal�

príjmy od fyzických osôb do FIŽ      11 401,50 €  

príjmy od fyzických osôb      34 986,99 €  

príjmy od právnických osôb - tuzemských      55 034,35 €  

príjmy od právnických osôb - zahraničných    107 533,40 €  

príjmy zo štátnych zdrojov a zdrojov EÚ    447 975,06 €  

 

Prehľad�príjmov�podľa�zdrojov�a�ich�pôvodu�v�EUR:

Príspevky�od�FO�-�štipendijný�program�

/�použité��v�roku�2019

Chabanová�Terézia

Kozoň�Martin

Wieziková�Ema

Dobeš�Jakub

Hudáčová�Zuzana

Čačík�Matej

Michalec�Tomáš

Reová�Lujza

Juricová�Žofia�Anna

Ostatné�dary�od�FO�/�použité�v�roku�2019

Maňová�Aneta

Hanzuš�Michal

Prehľad�o�darcoch�s�ich�darmi�presahujúcimi�331,94�EUR:



Príjmy�od�právnických�osôb�
tuzemských

Asociácia�vydavateľov�tlače

MEMO�98

Liga�za�ľudské�práva

Škola�dokorán�-�Wide�Open�School�n.�o.

Nadácia�Eset

Nadácia�Zastavme�korupciu

Nadácia�Slovenskej�sporiteľne

Slovenská�sporiteľňa�a.s.

Nadácia�Pontis

Príjmy�od�právnických�osôb�
zahraničných

Nadace�Open�Society�Fund�Praha

American�Embassy�Bratislava

Fundació�per�a�la�promoció�de�la�iniciativ�
a�per�a�una�societat�oberta�a�EU

Príjmy�od�štátnych�inštitúcií

Úrad�finančného�mechanizmu�Brusel

Ministerstvo�vnútra�SR
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Prehľad�o�fyzických�osobách�a�právnických�osobách,
ktorým�nadácia�poskytla�prostriedky�na�verejnoprospešný�účel

Fyzické�osoby:
Novinárska�cena�2018

Právnické�osoby:
Poskytnuté�dary

Bán Andrej        500,00 €  

Balogová Beata       500,00 €  

Brada Ivan       500,00 €  

Černáková Diana       500,00 €  

Ďurkovič Ladislav       500,00 €  

Haluza Ivan       500,00 €  

Sudor Karol        500,00 €  

Mach Marek       500,00 €  

Stanek Ľubica       500,00 €  

Čavojská Jana    1 000,00 €  

Filo Jakub    1 000,00 €  

Gdovinová Denisa    1 000,00 €  

Valček Adam    1 000,00 €  

Kellöová Laura    2 000,00 €  

Kuciaková Mária    2 330,00 €  

 

Základná škola Plavecký Štvrtok 500,00 € Rozvoj vzdelávania 

Základná škola s materskou školou Jurské 773,21 € Rozvoj vzdelávania, materiálne zabezpečenie 

KUBKO A ZDRAVIE o.z. 1 000,00 € Ochrana zdravia 
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Právnické�osoby:
Poskytnuté�granty�FIŽ

Právnické�osoby:
Poskytnuté�granty�ACF�Slovakia

N Press, s.r.o. 3 150,00 € Investigatívna žurnalistika 

Rokytka Roman Mgr. 6 149,59 € Investigatívna žurnalistika 

N Press, s.r.o. 6 400,00 € Investigatívna žurnalistika 

Nadácia Zastavme korupciu 6 750,00 € Investigatívna žurnalistika 

Investigatívne centrum Jána Kuciaka 7 146,00 € Investigatívna žurnalistika 

N Press, s.r.o. 7 942,50 € Investigatívna žurnalistika 

Nadácia Zastavme korupciu 8 941,50 € Investigatívna žurnalistika 

 

Prešovská rozvojová agentúra 9 981,76 € Bilaterálna spolupráca 

Mládež ulice 10 000,00 € Bilaterálna spolupráca 

OZ Za našu vodu 35 509,00 € Obhajoba verejných záujmov 

Antikomplex.sk - občianske združenie 44 829,00 € Ľudské práva 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 45 248,00 € Obhajoba verejných záujmov 

Škola dokorán - Wide Open School n. o. 54 078,00 € Obhajoba verejných záujmov 

POST BELLUM SK 58 140,00 € Ľudské práva 

Film Generácia 58 473,00 € Ľudské práva 

Pôtoň 64 800,00 € Ľudské práva 

Cyklokoalícia 71 283,00 € Obhajoba verejných záujmov 

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce 71 910,00 € Obhajoba verejných záujmov 

Aevis n.o. 71 972,00 € Obhajoba verejných záujmov 

PRALES 89 919,00 € Obhajoba verejných záujmov 

LIPANA, n.o. 95 081,00 € Obhajoba verejných záujmov 

Aliancia Fair- play, o.z. 95 305,00 € Obhajoba verejných záujmov 

Občan, demokracia a zodpovednosť 119 695,00 € Obhajoba verejných záujmov 

 

Strana�16

Granty�ACF
Celková�výška�podpory

v�1.�kole

1�554�203,54�€996�223,76�€

1
6
8
�8
7
5
�€

Ekopolis OSF Karpatská nadácia
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Stav�a�pohyb�majetku�a�záväzkov

Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách: k 31.12.2018 k 31.12.2019 

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 520 358,00 € 473 696,00 € 

6. Pohľadávky 3 547 681,00 € 4 374 778,00 € 

7. Dohadné účty aktívne 17 371,00 € 25 237,00 € 

  SPOLU 5 037 147,00 € 5 825 448,00 € 

 

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR: k 31.12.2018 k 31.12.2019 

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 9 712,00 € 12 535,00 € 

5. Peňažné prostriedky         -   €  -   € 

6. Pohľadávky       -   €    -   € 

7. Dohadné účty aktívne    -   € -   € 
 SPOLU 7 975,00 € 10 798,00 € 

 

€0 

€500 000 

€1 000 000 

€1 500 000 

€2 000 000 

€2 500 000 

€3 000 000 

€3 500 000 

€4 000 000 

€4 500 000 

€5 000 000 

k 31.12.2018  k 31.12.2019

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach

Ostatný dlhodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky

Pohľadávky

Dohadné účty aktívne



EURÓPA vytváranie spoločného priestoru

Rozvojové aktivity

Stronger Roots

Nadačné fondy

Poskytnuté granty a príspevky (mimo ACF Slovakia) 

HOPE (Hall Of Positive Engagement)

MÉDIÁ - Kritické myslenie a participácia

Správa a réžia

EDUKÁCIA - Ľudské práva, slobody a prístup k spravodlivosti
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Záväzky a zdroje nadácie v EUR: k 31.12.2018 k 31.12.2019 

1 Záväzky voči dodávateľom 26 958,00 € 5 634 € 

2 Ostatné záväzky 36,00 € 0 € 

3 Záväzky z titulu grantov a ostatné záväzky 3 505,00 € 629 619 € 

4 Záväzky voči pracovníkom  7 445,00 € 11 105 € 

5 Záväzky voči poisťovniam 4666 7 494 € 

6 Záväzky voči ŠR 1498 1 953 € 

7 Záväzky zo sociálneho fondu 1 001,00 € 1 226 € 

8 Dohadné účty pasívne 3 601 000,00 € 3 878 978 € 

9 Rezervy  10 172,00 € 9 124 € 

10 Základné imanie 96 276,00 € 96 276 € 

11 Nadačné imanie 6 639,00 € 6 639 € 

12 Nadačné fondy 53 455,00 € 64 049 € 

13 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 9 712,00 € 12 535 € 

14 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  1 373 220,00 € 1 222 759 € 

15 Výsledok hospodárenia -150 461,00 € -111 145 € 

  SPOLU 5 045 122,00 € 5 836 246,00 € 

 

Celkové�Náklady�NOS�–�OSF�v�roku�2019
v�členení�podľa�jednotlivých�druhov�činností

Poskytnuté granty a príspevky (mimo ACF Slovakia)  48 684,23 € 

Demokracia a ľudské práva ACF Slovakia 259 201,74 € 

Stronger Roots 18 953,93 € 

Vlastné programy / projekty 333 877,06 € 

z toho: 

MÉDIÁ - Kritické myslenie a participácia 69 249,97 € 

EDUKÁCIA - Ľudské práva, slobody a prístup 
k spravodlivosti 

211 962,87 € 

EURÓPA - vytváranie spoločného priestoru 582,62 € 

HOPE (Hall Of Positive Engagement) 52 081,60 € 

Rozvojové aktivity 2 640,26 € 

Nadačné fondy 32 699,16 € 

Správa a réžia 118 349,52 € 

NÁKLADY CELKOM 814 405,90 € 

Z toho zaplatená daň z príjmu 0,79 € 

Náklady bez DzP   814 405,11 € 

 

Stav�a�pohyb�majetku�a�záväzkov
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Výška�nákladov�na�správu
NOS�–�OSF

Náklady�celkom:� ������ �����������814�405,11�€

Z�toho�

�-�programové�náklady� ��������������������������696�056,38�€�

�-�náklady�na�správu�� ��������������������������118�349,52�€�

 

Náklady�na�správu�nadácie,�z�toho:

 –�ochrana�a�zhodnotenie�majetku� � 0,00�€�

�–�propagácia�verejnoprospešného�účelu� 31�574,55�€�

�–�prevádzka�nadácie� ������ � 26�396,57�€�

�–�odmena�za�výkon�funkcie�správcu� � 36�048,51�€�

�–�cestovné�náhrady� � � 0,00�€��

�–�mzdové�náklady� ����������� � 24�329,89�€�

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� 2019� –� nadačnou� listinou� neboli�
ustanovené� žiadne� ďalšie� orgány� NOS� –�
OSF. 
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Príloha�č.1�Výročnej�správy
Účtovná�závierka�nadácie�za�rok�2019





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  951 737 -10 798  962 535  959 712

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  1 737  1 737

 
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  1 737  1 737

 
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 -12 535  962 535  959 712

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022  850 000  850 000  850 000

 
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 -12 535  112 535  109 712

 
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  4 848 574  4 848 574  4 068 039

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  1 469 170  1 469 170

 
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  1 469 170  1 469 170

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  2 905 708  2 905 708  3 547 681

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

043  0  0  0  2 224

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047  1 346 174 x  1 346 174  304 176

 
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  1 559 534  1 559 534  3 241 281

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  473 696  473 696  520 358

 
aPokladnica (211 + 213)

052  1 773 x  1 773  724

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  471 923 x  471 923  519 634

 
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  25 238  25 238  17 371

1. aNáklady budúcich období (381) 058  25 238  25 238  17 371

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  5 825 549 -10 798  5 836 347  5 045 122
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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  1 291 114  1 388 842

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  179 499  166 082

 102 915  102 915Základné imanie (411) 063

 64 049  53 455Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

 12 535  9 712Oceňovacie 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  1 222 760  1 373 221

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

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

073 -111 145 -150 461

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  666 195  55 280

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  9 124  10 172

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 9 124  10 172Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  127 786  1 001

 1 226  1 001Záväzky 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

 126 560Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  529 285  44 071

 5 733  26 958Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 11 045  7 445Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 7 494  4 666Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 1 953  1 497Daňové 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

 503 060  3 505Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  0  36

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

 0  36Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  3 879 038  3 601 000

Výdavky budúcich období (383) 102

 3 879 038  3 601 000Výnosy budúcich období (384) 103

 5 045 122 5 836 347Vlastné 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

 8 829 8 829  2 340501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 24 24511 04Opravy a udržiavanie

 6 156 6 156  6 389512 05Cestovné

 346 346  487513 06Náklady na reprezentáciu

 209 081 200 947  8 134  163 829518 07Ostatné služby

 192 413 192 413  118 541521 08Mzdové náklady

 66 198 66 198  40 565524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 2 546 2 546  2 462527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 67 67  51538 015Ostatné dane a poplatky

 1 1541 016Zmluvné pokuty a penále

 24 24  89542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

 15 15544 019Úroky

 1 195 1 192  3  1 235545 020Kurzové straty

 2 273 2 273546 021Dary

 52 375 52 375  28 266547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 41 074 41 074  21 089549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 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

 217 397 217 397  19 327562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

 14 331 14 331  14 500563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 0 0  0  2 677565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  421 847 814 345 8 137 806 208038Účtová 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

 0 0  0  8 640602 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

 5 5  5644 053Úroky

 2 164 2 164  3 396645 054Kurzové zisky

 14 386 14 386  17 595646 055Prijaté dary

 2 271 2 271  1 234647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 16 485 8 350  8 135  33 578649 058Iné ostatné výnosy

 0 0  0  1651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

 32 699 32 699  7 529656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 152 508 152 508  61 625662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 29 497 29 497  24 681663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

 5 211 5 211  28 270665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 447 975 447 975  84 833691 073Dotácie

  271 387 703 201 8 135 695 066074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -150 460-111 144-2-111 142075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 1 1  1591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -150 461-111 145-2-111 143078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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