Ďakujeme
všetkým donorom, podporovateľom, spolupracovníkom a dobrovoľníkom
za pomoc pri napĺňaní nášho poslania.

Jana Dravecká
správkyňa
27.máj 2015
Bratislava
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KTO SME
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS - OSF) je mimovládna organizácia,
ktorej poslaním je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej
skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
NOS - OSF pôsobí na Slovensku od roku 1992 ako súčasť rodiny nadácií známych ako Open Society
Foundations, pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop
a finančník George Soros (www.opensocietyfoundations.org). Od júna 2012 je pridruženou
organizáciou siete OSFs – Open Society Foundytions.
NOS - OSF realizuje 2 typy programov:
Vlastné programy, pri ktorých využíva profesionálne skúsenosti a odbornosť svojich zamestnancov,
reflektujú tieto oblasti:
 vzdelávanie a školstvo
 právo a dobre spravovaná spoločnosť
 rovnosť príležitostí
 skvalitňovanie médií
Grantové programy poskytujú finančnú podporu mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré
svojimi aktivitami napomáhajú:
 rozvoju otvorenej spoločnosti
 vzdelávaniu
 posilňujú ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na
špecifické potreby Rómov

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

HODNOTY, KU KTORÝM SA HLÁSIME











otvorenosť
dialóg
nekonfliktnosť
tolerancia
aktivita
transparentnosť
akceptácia
vzájomný rešpekt
zodpovednosť
slobodná voľba
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Snažíme prinášať kritický pohľad na kvalitu vzdelávania a jeho dostupnosť pre všetkých, s
prihliadnutím na znevýhodnené skupiny v našej spoločnosti. Veríme, že tak podporíme transformáciu
vzdelávacieho systému k vytváraniu inkluzívneho vzdelávacieho prostredia ako súčasti otvoreného,
multikultúrneho a spravodlivého systému.

PROGRAMOVÉ AKTIVITY V ROKU 2014

25. marca 2014, Bratislava – okrúhly stôl „Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní Rómov v Lotyšsku a na
Slovensku“
Society Integration Foundation je lotyšská mimovládna organizácia, ktorá implementuje projekty
v oblasti občianskej spoločnosti a znižovania diskriminácie. Projekt s názvom „Rôzni ľudia, rôznorodé
skúsenosti, jedno Lotyšsko“ sa zameriava na zvyšovanie povedomia o Rómoch a podporu ich integrácie
do spoločnosti. Problém integrácie rómskych detí vo vzdelávaní je jednou z hlavných tém okrúhlych
stolov organizovaných v rámci projektu, kde zástupcovia z lotyšských mimovládok, štátnych inštitúcií
a škôl zdieľajú svoje skúsenosti so skúsenosťami zo Slovenska a Švédska. Na stretnutí v Nadácii
otvorenej spoločnosti sme spolu so zástupcami Amnesty International Slovensko a organizáciou
eduRoma hovorili najmä o inkluzívnom vzdelávaní a praxi slovenských škôl, kde segregované
vzdelávanie rómskych detí naráža na porušovanie práva na rovnaké zaobchádzanie.
23. júna 2014, Lozorno - tvorivý workshop o budúcnosti vzdelávania so žiakmi a žiačkami na
Základnej Škole v Lozorne, ktorý sme realizovali v spolupráci s občianskym združením Nové školstvo,
s Nadáciou Milana Šimečku a s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). Workshop sa stal
súčasťou kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorou vyjadrujeme
vôľu prehĺbiť verejnú diskusiu o vzdelávaní a snahu posilniť hlas detí, rodičov a odbornej verejnosti v
procese reformy školstva.
17. – 19. októbra 2014, Podbanské – pracovná dielňa „Aflatoun – sociálne a finančné vzdelávanie
pre deti“, ktorú sme pripravili v rámci 15. konferencie Inovácie v škole s medzinárodnou účasťou.
Konferenciu pripravilo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Centrum pre vzdelávaciu
politiku a jej cieľom je prinášať aktuálne témy v oblasti pedagogických inovácií.

máj, 2014 - Globálne trendy vo vzdelávaní/Global Trends in Education
V roku 2000 prijalo Slovensko spolu s ďalšími 150 krajinami dva základné záväzky smerujúce
k zlepšeniu vzdelávania: napĺňať ciele Education for All (EFA) a United Nations Millennium
Development Goals (MDG). V Nadácii otvorenej spoločnosti vznikol k téme všeobecných trendov vo
vzdelávaní na celom svete prieskum, ktorý okrem iného identifikuje tieto témy:
 Vzdelávanie v ranom veku
 Rovnosť vo vzdelávaní
 Vzdelávanie menšín
 Celosvetový úbytok učiteľov a učiteliek
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Globálne/Občianske vzdelávanie
Technológie: gramotnosť a ich efektívne využívanie vo vzdelávaní
Zapájanie rodičov a komunity
Korupcia a transparentnosť
Testovanie
Pripravenosť na kariéru a trhovo-orientované vzdelávanie
Re-integrácia do formálneho vzdelávania

V roku 2014 sme sa stali partnerom programu Aflatoun a holandskej nadácie Child Savings
International. Rozvíjame inovatívnu metodiku sociálneho a finančného vzdelávania pre deti, ktorej
cieľom je meniť správanie smerom k uvedomovaniu si svojho postavenia v rodine a komunite, poznať
svoje práva a zároveň povinnosti, využívať zdroje okolo nás, plánovať a realizovať sociálne a finančné
projekty.
4. – 6. september 2014, Istanbul – Regionálny tréning pre trénerov v programe Aflatoun – Child
Social & Financial Education. Regional Master Trainer for Aflatoun Europe: Barbora Vaněk

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE
Od apríla sme zastrešovali slovenský súbor medzinárodného projektu Superar, ktorý prostredníctvom
umeleckého vzdelávania rozvíja zručnosti detí aj otvorenosť a toleranciu voči rôznorodosti. Detský
spevácky zbor Superar na Slovensku pôsobiaci v Banskej Štiavnici je otvorený všetkým deťom bez
ohľadu na ich sociálny status, pôvod, rasu, náboženské vyznanie či znevýhodnenie. Počas pravidelných
bezplatných nácvikov rozvíja spevácke schopnosti detí a zároveň ich vedie k vzájomnej spolupráci
a tolerancii. Verejné vystúpenia na Slovensku i v zahraničí posilňujú sebavedomie detí a rešpekt
v komunitách. Počas leta sa deti zo zboru Superar zúčastnili aj letnej školy Idy Kelarovej a následných
koncertov Českej filharmónie v osadách na východnom Slovensku.
Uskutočnené koncerty:














11.05.
16.06.
24.06.
28.06.
12.07.
26.07.–10.08.
01.08.
03.07.–07.08.
06.08.–08.08.
17.11.
09.12.
20.12.
21.12.

Koncert pre mamy, Banská Štiavnica
Tlačová konferencia Romano Drom
Vystúpenie v Cirkevnej škole, Banská Štiavnica
Festival Atmosféra, Hontianske Nemce
Festival Bažant Pohoda, Trenčín
Letná škola Romano Drom, Lúčka -Potoky
Roma Genocide Remembrance, Krakov, Poľsko
Srebrenica Summer Camp, Srebrenica, Bosna
Romano Drom turné s Idou Kelarovou a Českou filharmóniou
To je ono!, Stará tržnica, Bratislava
V predvečer ľudských práv, UMB, Banská Bystrica
Vianočný koncert, Banská Štiavnica
Vianočný koncert, Stanica, Žilina
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PROGRAM ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDIÍ
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.

Počet uchádzačov: 96
Počet udelených štipendií: 8
American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA / 1-ročný
študijný pobyt
Lucia Beláková, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Lucia Kapitánová, Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
Martin Sadloň, Evanjelické lýceum, Bratislava
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe,
Veľká Británia / 1-ročný študijný pobyt
Ľuboš Babuša, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Kornélia Drotarovská, Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
Laura Linkeschová, Gymnázium, Trebišovská, Košice
Petra Oslovičová, Gymnázium, Lipany
Marek Sklenka, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
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DEMOKRACIA A ĽUDSKÉ PRÁVA – PROGRAM PODPORY PRE MVO
Program prebieha v rámci implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, ktorého
donorskými krajinami sú Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo. Fondom sa donorské krajiny
podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore
a posilňovaní spolupráce medzi donorskými a prijímateľskými krajinami.
Prierezovou prioritou Programu je rozvoj kapacít MVO a zlepšenie ich postavenia v spoločnosti.
Program sa osobitne zameriava na podporu detí a mládeže v ohrození a na boj proti Hate Speech verbálnym prejavom ako forme násilia z nenávisti, extrémizmu, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbii,
homofóbii, sexuálnemu obťažovaniu, násiliu páchanému na ženách a obchodovaniu s ľuďmi. Súčasne
podporuje boj proti antisemitizmu, presadzovanie tolerancie, multikultúrneho porozumenia a
rovnakých príležitostí pre Rómov a Rómky. Program je tiež zameraný na špecifické potreby menšín,
vrátane rómskej.
Program venuje pozornosť rozvoju spolupráce medzi občianskou spoločnosťou, verejným a súkromným
sektorom prostredníctvom podpory partnerstiev na úrovni projektov vo všetkých podporovaných
programových oblastiach. Osobitným cieľom je rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi mimovládnymi
organizáciami na Slovensku a mimovládnymi organizáciami, ako aj subjektmi verejného a súkromného
sektora, ktoré sídlia donorských krajinách.
Minimálne 10% z celkových oprávnených výdavkov je venovaných na podporu detí a mládeže. Program
je tiež zameraný na špecifické potreby menšín. NOS-OSF dbá počas realizácie Programu a projektov
jednotlivých MVO na transparentnosť a zodpovednosť, aby boli napĺňané zásady dobrej správy, trvalo
udržateľného rozvoja, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.
Program podporuje projekty MVO v 4 oblastiach:





Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných.
Ľudské práva vrátane práv menšín.
Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

Program podporuje aj rozvoj vzájomne prospešných vzťahov a spolupráce medzi MVO
zaregistrovanými v Slovenskej republike a subjektmi zaregistrovanými v donorských krajinách v týchto
programových oblastiach, formou grantov udeľovaných v Bilaterálnom fonde.
Program podporuje projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu týchto cieľov:







Posilnenie aktívneho občianstva;
Zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej
a národnej úrovni;
Podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv;
Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít;
Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti;
Posilnenie zraniteľných skupín.
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Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných
Č. Názov organizácie

Názov projektu

Schválená suma

2

Inštitút pre dobre spravovanú
spoločnosť
Centrum pre filantropiu

Nástroje ochrany whistleblowerov v
praxi
ReŠtart Slovensko 2014

3

Aliancia Fair Play

33 215,00 €

4

Nadácia Pontis

5

Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu

44 316,00 €

7

Združenie Slatinka
A4 - asociácia združeníe pre
súčasnú kultúru
Projekt Fórum

Silní občania - zodpovedná moc
Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z
firemného sektora do riešenia
spoločenských problémov
Verejný záujem a záujem verejnosti

Stredoeurópske fórum 2014

30 394,65 €

8

Nadácia Petit Academy

Slovensko pre všetkých

25 596,00 €

1

6

29 934,80 €
31 500,00 €

45 399,96 €
33 975,00 €

Ľudské práva vrátane práv menšín
Č. Názov organizácie

Názov projektu

Schválená suma

1

Amnesty International Slovensko

25 275,00 €

2

Inštitút pre verejné otázky

3

Poradňa pre občianske a ľudské
práva

Môj svet - moje práva
Tajomstvá z denníkov migrantov na
okraji: viac inklúzie pre ľudí s
medzinárodnou ochranou
Posilňovanie inštitucionálnej ochrany a
zlepšovanie prístupu k spravodlivosti v
prípadoch policajného násilia na
Slovensku

4

OZ Odyseus

Koniec násilia, čas na práva

44 609,23 €

42 429,70 €

33 588,40 €

Ľudské práva vrátane práv menšín – malé granty
Č. Názov organizácie

Názov projektu

1

Amnesty International Slovensko

2

PROVENTUS

Neposudzuj knihu podľa obalu
Rozvoj volebnej gramotnosti u žiakov z
MRK

3

eduRoma - Roma education project Hlas Rómov v školskej politike

4

oz DIZAJN FÓRUM

5

Úspech, n.o.

6

Forum informačné centrum

7

Pro Vobis

OPENROOM – otvorený priestor pre
rozvoj rómskych detí a mládeže
Bystrany idú ďalej.
Program tolerancie pre zástupcov
rómskej a maďarskej menšiny na
základnej škole
Tvorba a analýza mládežníckych politík
zameraných na Rómov

9

Schválená suma
4 049,55 €
4 500,00 €
4 687,20 €
4 500,00 €
3 525,12 €
5 000,00 €
4 672,80 €

Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu
Č. Názov organizácie

Názov projektu

Schválená suma

3

Q-centrum: LGBTI poradenstvo na
Queer Leaders Forum
Slovensku
Advokačné aktivity zamerané na
zlepšenie inštitucionálnej ochrany a
podpory ľudských práv v SR s dôrazom
Občan, demokracia a zodpovednosť
na ľudské práva žien a na presadzovanie
princípu rodovej rovnosti vo verejných
politikách
EsFem
Vlastná izba

4

Iniciatíva Inakosť

Spolu za všetky rodiny

30 188,15 €

5

Fenestra

Podpora procesov sieťovania ženských
MVO pôsobiacich v oblasti násilia
páchaného na ženách smerujúca k
vytvoreniu formálnej národnej siete

47 385,20 €

6

Phoenix

7

Aliancia žien Slovenska

1

2

Rodové scitlivovanie študentov a
študentiek VŠ - budúcich pedagógov
Podpora a pomoc pre ženy zažívajúce
násilie a ich deti prostredníctvom
zavedenia sociálnych programov pre
páchateľov násilia

49 560,00 €

46 424,90 €

45 039,40 €

23 988,20 €

35 302,50 €

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii
Č. Názov organizácie

Názov projektu

Schválená suma

1

Člověk v tísni

Správy spoza dediny

31 500,00 €

2

Mládež ulice

Most má vždy dva konce

29 450,00 €

3

Divadlo Potôň

Psota na Slovensku / zážitkovou formou
zvýšiť povedomie mládeže voči
zraniteľnej skupine Rómov a odstrániť
diskriminačné a rasistické správanie

59 978,80 €

4

Iniciatíva Inakosť

Faktami proti homofóbii

20 000,00 €

Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii – malé granty
Č. Názov organizácie

Názov projektu

1

Obnova

Kemp futbalových talentov

4 094,00 €

2

Brány Európy

Búrajme predsudky

4 500,00 €

3

Amnesty International Slovensko

Filmový Klub Amnestty

4 793,40 €

4

Člověk v tísni

Kto je za dverami?

5 000,00 €

5

Queer Leaders Forum
Centrum komunitného
organizovania

Dúhové vzdelávanie

3 396,37 €

Staviame mosty

3 518,00 €

Pride - Dúhové Košice - Sme v tom
spolu

4 189,50 €

6
7

Saplinq
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Schválená suma

Bilaterálny fond
Č.

Názov organizácie

Názov projektu

1

Amnesty International, Slovensko

Môj svet - moje práva

1 650,00 €

2

Podnikateľská aliancia Slovenska

Doprava - vec verejná

1 650,00 €

3

Slatinka

Verejný záujem vs záujem verejnosti

1 650,00 €

4

Nadácia Pontis

1 650,00 €

5

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR

6

eduRoma

7

Inštitút pre občianske vzdelávanie

8

EDAH o.z.

Hlavy pomáhajú
Podpora zlepšenia postavenia osôb
znevýhodnených z dôvodu ich
zdravotného stavu a rôzneho stupňa
sociálnej odkázanosti
Prípad školy v šarišských Michaľanoch
Spoločne proti pravicovému
extrémizmu
Poznačená generácia

9

Amnesty International Slovensko

Môj svet - moje práva
Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z
firemného sektora do riešenia
spoločenských problémov
Sieťovanie trans organizácií krajín
Vyšehrádskej štvorky

5 085,00 €

10 Nadácia Pontis
11 TransFúzia

Schválená suma

1 650,00 €
1 650,00 €
1 650,00 €
1 650,00 €

5 800,00 €
8 910,00 €

POSILNENIE SÚDNICTVA
Nadácia otvorenej spoločnosti naďalej považuje tému efektívneho a dôveryhodného súdnictva za jednu
zo svojich kľúčových oblastí záujmu. V oblasti súdnictva vnímame najmä alarmujúci pokles dôvery
verejnosti v spravodlivé súdnictvo. V prioritnej oblasti demokracia, dobrá a transparentná správa vecí
verejných sú podporené projekty organizácií, ktoré sa touto témou zaoberajú: Via Iuris, Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, Transparency International.
Nadácia otvorenej spoločnosti sa podieľala na zorganizovaní medzinárodnej konferencie “Spoločne za
efektívne a dôveryhodnejšie súdnictvo”. Konferencia sa uskutočnila dňa 19.novembra 2014 v rámci tzv.
Complementary actions, teda doplnkových aktivít EEA. Konferenciu organizovalo Združenie Sudcovia
"Za otvorenú justíciu" spolu s partnermi: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR, Via Iuris a
Nadácia otvorenej spoločnosti. Záštitu prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,
konferencie sa ďalej zúčastnili: minister spravodlivosti SR Tomáš Borec, predseda Ústavnoprávneho
výboru NR SR Róbert Madej, poslanci Národnej rady SR, sudcovia rôznych stupňov súdov a regiónov
Slovenska, významní sudcovia z Českej republiky, zástupcovia mimovládnych organizácií a
zahraničných veľvyslanectiev. S príspevkami vystúpili: Prezident SR pán Andrej Kiska, Katarína
Javorčíková, prezidentka ZOJ, JUDr. Anton Jaček, predseda Krajského súdu v Trnave, Holandský
veľvyslanec Richard van Rijssenan.
Z diskusie vyplynuli nasledovné závery publikované v spoločnom Komuniké z konferencie:


Pre fungujúci právny štát na Slovensku je nevyhnutná spolupráca všetkých troch mocí
v štáte, ich úprimná snaha o dosiahnutie takéhoto cieľa a ich vzájomný rešpekt.
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Zákonodarná a výkonná moc musia zaradiť justíciu medzi absolútne priority svojej politiky
a pristupovať k riešeniu jej problémov bez populizmu a zneužívania v politickej súťaži. Postarať
sa pritom musia o odstránenie hlavných príčin nízkej efektivity súdnictva, ktorými sú najmä
nerovnomerné zaťažovanie súdov napádaním súdnych sporov a neproporčné rozdeľovanie
sudcov medzi jednotlivé súdy; málo efektívna legislatíva; nedostatočný počet právnicky
vzdelaných asistentov sudcov a nízka odborná úroveň súdnej administratívy.
Dôvera verejnosti je tým najcennejším, čím súdna moc disponuje. Posilnenie tejto dôvery je
predovšetkým úlohou samotných sudcov, ktorí musia prevziať zodpovednosť ako za svoju
prácu, tak aj voči vlastnej profesii a jej mravným hodnotám. Základom dôveryhodnosti súdov
je okrem kvalitných a presvedčivých súdnych rozhodnutí aj naplnenie legitímnej požiadavky
verejnosti, že sudca má byť nielen odborná, ale i morálna autorita.

Oblasťou posilňovania súdnictva sa budeme zaoberať aj naďalej, najmä potrebou dôveryhodnejšieho
súdnictva. Vnímame tiež silnú potrebu posilňovať predovšetkým uplatňovanie právnej etiky v praxi,
resp. etiky v spoločnosti ako takej.
V oblasti dobrej správy vecí verejných sa aj vďaka aktivitám mimovládnych organizácií ako Aliancia Fair
Play, Transparency International a Proti Korupcii darí zvyšovať tlak na transparentnejšiu správu vecí
verejných. V uplynulom roku Slovenskom rezonovalo niekoľko korupčných škandálov, ktoré sa podarilo
odhaliť najmä vďaka práci týchto organizácií.

HATE CRIME A EXTRÉMIZMUS
Zásadnou zmenou v stíhaní prejavov extrémizmu bola novela priestupkového zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch s účinnosťou od 1.2.2014. Prejavy extrémizmu boli doteraz upravené len v trestnom
zákone (paragrafy 421-424), čo v praxi znamená, že osoba bola za takéto prejavy stíhaná ako za trestný
čin. Experti sa obávajú možných dôsledkov (trestnoprávnych aj spoločenských) tohto kroku, keďže aj
napriek tomu, že prejavy extrémizmu sú formálne naďalej súčasťou trestného zákona, členovia
Policajného Zboru môžu takéto skutky vyhodnotiť aj ako priestupok. V tomto prípade ho môžu vybaviť
dohovorom alebo pokutou (do 500 eur). Trest sa tým pádom stáva banálnym, stíhaný sa vyhne zápisu
v registri trestov a výpovedná hodnota štatistík kriminality je mizivá.
V roku 2014 sa NOS-OSF aj naďalej venovala najmä vzdelávacím aktivitám zameraným na zvýšenie
povedomia o negatívnych následkoch hate speech a extrémizmu nielen na menšiny, ale aj na
spoločnosť. Cieľovou skupinou projektov boli deti a mládež, budúci novinári, pedagógovia, ako aj širšia
verejnosť.

Pozitívne priestory – Sme otvorení
Projekt Sme otvorení/We are Open ponúka ľuďom slobodu vybrať si priestor, v ktorom sa každý môže
cítiť bezpečne a rešpektovane. Spája komerčné a nekomerčné priestory po celom Slovensku, ktoré sa
hlásia k hodnotám tolerancie a akceptácie bez rozdielu príslušnosti k národnostnej, etnickej, sexuálnej,
náboženskej, či regionálnej menšine. Webová stránka, združujúca tieto priestory bola spustená
v novembri 2014, kampaň sprevádzal krátky videospot a označovanie pozitívnych priestorov
nálepkami. Viac ako 50 priestorov sa prihlásilo ku kampani a ukázalo, že v ich priestore sú zraniteľné
skupiny na správnom mieste a zároveň vítajú zástupcov majority, ktorí zdieľajú podobné hodnoty.
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Tréning blogerov
Kurz organizovaný NOS-OSF bol zameraný na zmiernenie nenávistných prejavov a podporu tolerancie
v online a akademickom prostredí a snažil sa priniesť odpovede na otázky ako pracovať s citlivými
témami alebo ako reagovať na nenávisťou na internete, ako objektívne a predsa zaujímavo informovať
a ako pracovať s prejavmi rasizmu a diskriminácie v médiách či blogoch.
Kurz bol určený pre blogerov, aktivistov, pedagógov VŠ a doktorandov a venoval sa rozvíjaniu
vedomostí a zručností na ochranu ľudských práv v online a akademickom prostredí. Účastníci spoznali
príčiny a následky nenávistných prejavov, naučili sa ich identifikovať a adekvátne na ne reagovať.
Termín: 4.-6. augusta 2014, Banská Štiavnica
Publikácia: Ja a oni sme my, vydaná Nadáciou otvorenej spoločnosti a In IUSTITIA, o.p.s. Publikácia je
súčasťou projektu Podpora tolerancie v akademickom prostredí, podporeného z Programu podpory
MVO – Demokracia a ľudské práva a spracováva námety a nápady pre multikultúrnu výchovu. Jej
súčasťou je aj kapitola o násilí z nenávisti a jeho psychologických aspektoch.

Platforma MVO Hate Crime
Od roku 2008 NOS-OSF koordinuje platformu MVO a expertov venujúcich sa téme intolerancie, rasizmu
a extrémizmu, ktorej cieľom je iniciovať a rozvíjať spoluprácu a komunikáciu hlavných aktérov v tejto
oblasti.
NOS-OSF je členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatných foriem intolerancie Ministerstva vnútra SR.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
V rámci tejto oblasti monitorujeme a otvárame diskusiu s návrhmi riešení v oblasti diskriminácie,
najmä rómskych detí vo vzdelávaní, ale takisto v nerovnakom zaobchádzaní vo vzťahu
verejných orgánov voči zraniteľným skupinám.
Podporujeme MVO aktívne v oblasti ochrany ľudských práv a práv menšín cez Program "Demokracia a
ľudské práva", ktorý je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009 -2014.
Takisto sme na medzinárodnej úrovni členom Dekády inklúzie Rómov (2005 – 2015). Dekáda
začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 predstavuje medzinárodný záväzok vlád krajín strednej a
východnej Európy s cieľom vytvoriť priestor pre inklúziu Rómov v jednotlivých krajinách, vrátane
pozdvihnutia ich ekonomického rastu.

MAPOVANIE POTRIEB RÓMSKYCH KOMUNÍT NA ZÁHORÍ
Z pohľadu objemu prostriedkov investovaných do začleňovania marginalizovaných rómskych komunít
regióny západného Slovenska za stredom a východom Slovenska výrazne zaostávajú, aj keď mnohé
komunity žijú v podobne znevýhodňujúcich podmienkach. Najvýraznejším prípadom tohto typu je
obec Plavecký Štvrtok, kde miestni Rómovia čerpajú pitnú vodu z jediného dostupného zdroja. Väčším
infraštruktúrnym investíciám pritom bráni obmedzenie v čerpaní štrukturálnych fondov, keďže obec sa
nachádza v Bratislavskom kraji a ten je z absolútnej väčšiny programov na podporu začleňovania
Rómov vylúčený.
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V apríli 2014 sme zmapovali situáciu rómskych komunít na Záhorí a reálne potreby pre podporu
vzdelávania a zamestnávania v regióne. Predbežné výstupy mapovania poukázali na nasledovné:









V regióne je dostatok pracovných príležitostí, problémom však ostáva nízka kvalifikácia
uchádzačov o prácu;
Pracovné príležitosti sú zväčša sezónne (nízka kvalifikácia), brigádne;
Problémom pri zamestnávaní je vysoká fluktuácia a užívanie drog;
Súťaž medzi uchádzačmi o zamestnanie je postavená na zručnostiach;
V súvislosti so zamestnávaním sa ukazuje ako obrovský problém nezamestnanosť absolventov
základných škôl, prípadne stredných škôl a to z dôvodu neukončenia vzdelania;
Mladí ľudia síce nemajú záujem o vzdelanie/pokračovanie vzdelávania, ale ich nízka
kvalifikácia ich zároveň predurčuje na nízko-kvalifikované práce, ktoré nie sú stabilné
a v regióne je skôr záujem o kvalifikovaných pracovníkov;
Na trhu je nevyužitý potenciál skupiny bezcieľne prežívajúcich mladých ľudí, ktorí majú záujem
o komunikačné technológie, počítače, sú zruční v používaní sociálnych sietí, ale nemajú
priestor (fyzický ani inštitucionálny) na realizáciu;

Nadácia otvorenej spoločnosti aktuálne analyzuje možnosti získania zdrojov pre väčšiu mieru
zapojenia na lokálnej úrovni, či už priamo alebo pomocou lokálnych partnerstiev.

PREDCHÁDZANIE DISKRIMINÁCII RÓMSKYCH DETÍ A MLÁDEŽE
VO VZDELÁVANÍ
V júli 2014 publikovala verejná ochrankyňa práv štúdiu, v ktorej pokračovala v aktivitách smerom
k podpore rovného prístupu rómskych detí ku kvalitnému vzdelaniu. Práca s názvom „Vplyv praxe
testovania školskej spôsobilosti na základné práva dieťaťa z nepodnetného prostredia s kultúrnou,
sociálnou, jazykovou bariérou, najmä z rómskej národnostnej menšiny“ opäť otvorila otázku
testovania, ktoré často vedie k zaraďovaniu rómskych detí do foriem vzdelávania s redukovanými
učebnými osnovami.
Nadácia otvorenej spoločnosti sa svojimi nadväznými aktivitami pokúsila preniesť diskusiu do regiónov
s najväčším pomerom rómskeho obyvateľstva, teda tam, kde je téma najpálčivejšia. Počas októbra 2014
sme v rámci Frontline Clubu zorganizovali tri diskusie za účasti samotnej verejnej ochrankyne práv
Jany Dubovcovej, psychologičiek z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako
aj zástupcov a zástupkýň škôl a učiteľských zborov. Diskusie sa uskutočnili v Prešove, Spišskej Novej
Vsi a Banskej Bystrici. Diskusie boli veľmi živé a poukázali na rôznorodosť prístupov k vzdelávaniu
znevýhodnených detí. Jasným odkazom bola potreba diskutovať na regionálnej úrovni s odborníkmi
a odborníčkami priamo zapojenými vo vzdelávacej praxi. Pozitívnou reakciou na zvýšenú aktivitu
v tejto oblasti bol aj prejavený záujem o spoluprácu zo strany Centra špeciálno-pedagogického
poradenstva v Košiciach. Na ich konferencii v novembri 2014 za účasti desiatok zástupcov a zástupkýň
učiteľských zborov, centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie či špeciálnopedagogických centier s perspektívou zo strany ľudských práv vystúpil za Nadáciu otvorenej
spoločnosti Stano Daniel.
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DISKRIMINAČNÉ PRÍSTUPY POLÍCIE
Na diskriminačné postupy polície a na konkrétne prípady policajného násilia poukázala Nadácia
otvorenej spoločnosti na stretnutí so zástupkyňami a zástupcami Úradu pre demokratické inštitúcie
a ľudské práva (ODIHR) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v októbri 2014. Stano Daniel
z NOS-OSF spracoval na tieto účely sumár viacerých prípadových štúdií, v ktorých poukazoval nielen
na negatívne konanie policajného zboru a orgánov činných v trestnom konaní, ale aj na ich nekonanie
v súvisiacich oblastiach, napríklad vo vyšetrovaní a stíhaní zločinov z nenávisti.
Chýbajúca efektívna práca orgánov v stíhaní rasovo motivovaných trestných činov vedie k extrémne
nízkej miere ohlasovania takýchto činov zo strany obetí. V roku 2014 ODIHR evidoval zo Slovenska len
7 nahlásených prípadov násilia z nenávisti. Pre porovnanie možno uviesť, že napr. v Nemecku takýchto
prípadov ročne hlásia do databázy ODIHR tisícky.
Stretnutie so zástupkyňami a zástupcami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe bolo pre
Nadáciu otvorenej spoločnosti podnetom k väčšej spolupráci v potláčaní násilia motivovaného
nenávisťou ako aj v zlepšovaní práce polície smerom k vylúčeným rómskym komunitám.
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V mediálnej oblasti Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation upozorňuje na kvalitnú
prácu novinárov, podporuje profesionalizáciu žurnalistiky, vytvára priestor na odbornú diskusiu o
citlivých témach a spôsoboch zobrazovania znevýhodnených skupín v médiách. Aktivitami v tejto
oblasti vytvára priestor pre vzájomnú výmenu názorov, konfrontáciu a diskusiu.

NOVINÁRSKA CENA 2013
NOS – OSF v spolupráci s partnermi organizuje od roku 2004 súťaž pre novinárov zo všetkých typov
médií. V priebehu deviatich rokov sa z Novinárskej ceny stala rešpektovaná súťaž a reprezentatívne
fórum kvalitnej slovenskej žurnalistiky.
Do 10. ročníka sa prihlásilo 319 autorov so 486 príspevkami. Nezávislé medzinárodné poroty hodnotili
príspevky v 15 kategóriách a vyberali nominovaných a víťazov pre printové a elektronické médiá. Víťaz
každej kategórie získal cenu v hodnote 830 EUR. Rada súťaže udelila 2 špeciálne ceny: Cenu otvorenej
spoločnosti, venovanej pamiatke Karola Ježíka a Cenu Združenia vydavateľov periodickej tlače
Slovenska. Víťazi získali 1 660 EUR. O víťazovi Česko-Slovenskej ceny verejnosti rozhodla verejnosť
v hlasovaní. Je to spoločná cena pre Českú republiku a Slovensko. Víťaz získal 830 EUR. Mená
nominovaných a víťazov odzneli na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov dňa 28. apríla 2014 v KC Dunaj
v Bratislave.
Súčasťou Novinárskej ceny je každoročne výstava No Comment, ktorá širokej verejnosti predstavuje
prihlásené novinárske fotografie a karikatúry. Od 13. mája do 10. júna 2014 boli práce sprístupnené v
OPEN Gallery na Baštovej 5, a na jeseň 2014 sa výstava presunula do pražskej galérie Langhans.
Hlavným partnerom súťaže v roku 2014 bola Slovenská sporiteľňa.
Partnermi Novinarskej ceny a výstavy No Comment boli: Google, Mayer/McCann Ericsson, MEMO 98,
Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Open Society Fund Praha, PRime time, Newton
Media, Zoznam.sk, BKIS, Bittner, a PC Revue .
Informácie o súťaži sú dostupné na www.novinarskacena.sk.

FACE 2 FACE
Face 2 Face debaty s hosťami z USA a zo Slovenska organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open
Society Foundation v spolupráci s Veľvyslanectvom USA každý mesiac. Debaty sa konali v OPEN
Gallery, v KC Dunaj, v Pálffyho paláci na Zámockej ulici a v Univerzitnej knižnici UK v Bratislave. Účasť
na diskusiách bola rôzna a dosahovala od 40 cez 300 divákov. Videozáznamy diskusií sú zverejnené na
vimeo.com/groups/face2face .
Zoznam diskusií:





Right Wing Extremism: A Step To Legitimacy? (29. január 2014)
Can Slovak Universities Make The Grade? (6. marec 2014)
How Can Roma Help The Roma? (24. apríl 2014)
Why Hasn’t Investigative Journalism Taken Off In Slovakia? (9. jún 2014)
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TTIP - A Good Deal For Slovakia? (8. október 2014)
Waiting To Live Or Die? Why Active Aging Starts In Youth. (5.november 2014)

FRONTLINE CLUB
Frontline Bratislava je priestor pre neformálne debaty a stretnutia rôznorodých skupín ľudí, ktorých
spája spoločný záujem diskutovať o tom, čo nás zaujíma a rezonuje našou spoločnosťou. Na stretnutia
pozývame domácich aj zahraničných hostí, ktorí inšpirujú a motivujú svojimi skúsenosťami a
odhodlaním. V roku 2014 sa Frontline Club spojil s viacerými festivalmi a usporiadal premietania
a diskusie aj v regiónoch. Frontline Bratislava nadväzuje na aktivity Frontline Club London. V roku 2003
ho založil Vaughan Smith na počesť kolegov - fotoreportérov, ktorí zahynuli pri svojej práci v „prvej
línii“.
Jednotlivých diskusií a premietaní sa zúčastnilo od 20 – do 250 ľudí.
Všetky diskusie sú k dispozícii online na http://vimeo.com/groups/frontline
Zoznam diskusií a premietaní:





24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
23.11.2014












22.11.2014
05.11.2014
30.10.2014
20.10.2014
13.10.2014
09.10.2014
02.10.2014
23.09.2014
21.07.2014
12.07.2014



11.06.2014




26.05.2014
28.04.2014





14.04.2014
10.03.2014
02.03.2014




10.02.2014
31.01.2014



13.01.2014

Diskusia: Sloboda a kríza médií, festival Jeden svet
Premietanie: Oleg Klimov: Brieven aan jezelf, festival Jeden svet, Bratislava
Premietanie: Internet´s Own Boy, festival Jeden svet
Premietanie a diskusia s režisérom: 35 mesiacov s Natálkou, festival Jeden
svet
Premietanie: Oleg Klimov: Brieven aan jezelf, festival Jeden svet, Bratislava
Premietanie: Internet´s Own Boay, Čajovňa Alchýmka, Spišská Nová Ves
Premietanie: Internet´s Own Boy, Christiania, Prešov
Diskusia: Why do we make Roma children special?, Banská Bystrica
Premietanie: film 1971, KC Dunaj, Bratislava
Diskusia: Why do we make Roma children special?, Spišská Nová Ves
Diskusia: Why do we make Roma children special?, Prešov
Premietanie: Internet´s Own Boy at KC Dunaj, Bratislava
Diskusia a foto prezentácia: Ukraine and why it does matter to us, Košice
Diskusia: Beyond the walls: what art can do for Roma communities,
Trenčín, Pohoda festival
Diskusia: Current events in Ukraine: pictures and talk, Trenčín, Pohoda
festival
Premietanie a diskusia: Letters to Myself, KC Dunaj
Vyhlasovanie výsledkov Novinárskej ceny: OSF BA/ FTLN podujatie, KC
Dunaj, Bratislava
Premietanie a diskusia: Felvidek – Horná zem: KC Dunaj, Bratislava
Diskusia a prezentácia fotografií: Jason Larkin, KC Dunaj, Bratislava
Premietanie a diskusia: Google and the World Brain by Ben Lewis, Filmový
festival 4 živly, Banská Štiavnica
Premietanie: Putin’s Olympic Dream, KC Dunaj, Bratislava
Diskusia: The Sochi Project s Robom Hornstrom a Arnoldom
van Bruggenom, KC Dunaj, Bratislava
Premietanie: Shooting Robert King, KC Dunaj, Bratislava
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I DON´T MASTURHATE
NOS-OSF realizovala medzinárodnú kampaň, ktorej cieľom bolo upozorňovať na prejavy nenávisti v
online priestore. Našimi ambasádormi sa stali osobnosti spoločenského a kultúrneho života: Róbert
Roth, Vec, Katarzia, Michal Truban, Michal Hvorecký a verejné ochrankyňa práv Jana Dubovcová.
Kampaň mala svoju samostatnú webovskú aj facebookovú stránku, bola medializovaná vo verejných aj
súkromných médiách.
http://idontmasturhate.com/
https://www.facebook.com/idontmasturhate?fref=ts
Zahraniční partneri zahŕňali: Romea z Českej republiky, Prospect – Muhely – Alpítvány, Maďarsko,
M Media, Rakúsko a Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci”, Taliansko.
Ďalší partneri: PS Digital, Istropolitana Ogilvy, Universal McCann, Prime time.
Mediálni partneri: topky.sk, zoznam.sk a SME.
Kampaň finančne podporili: OSIFE, EEA Grants – complementary action.

YOUNG LIONS
Nadácia otvorenej spočnosti sa stala partnerom súťaže mladých kreatívnych tvorcov z reklamných a PR
agentúr. Cieľom partnerstva je priniesť ľudsko-právne témy prostredníctvom mladých tvorcov do
agentúr. Do súťaže sa zapojilo 21 súťažných dvojíc. Zadaním pre mladých tvorcov z reklamných agentúr
bolo vytvoriť návrh na kampaň, ktorá bude účinne bojovať s predsudkami voči menšinám v oblasti
ľudských zdrojov. Zadaním pre mladých tvorcov z PR agentúr bolo vytvoriť návrh komunikácie pre
Frontline Club, projekt NOS-OSF.
Všetky zadania, ako aj víťazné a prihlásené práce:
http://www.zlatyklinec.sk/young-lions-2014-shortlist/
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VÝKONNÝ MANAŽMENT
Alena Pániková

správkyňa (do 25.06.2014)

alena.panikova@osf.sk

Marek Kapusta

výkonný riaditeľ (od 01.04.2014)
správca (od 25.06.2014)
marek.kapusta@osf.sk

FINANČNÉ ODDELENIE
Martin Neupauer

finančný riaditeľ

martin.neupauer@osf.sk

Miriam Kočišková

finančná asistentka

miriam.kociskova@osf.sk

Magdalena Feniková

finančný expert

magdalena.fenikova@osf.sk

PROGRAMOVÍ MANAŽÉRI, KOORDINÁTORI, ASISTENTI

Barbora Burajová

barbora.burajova@osf.sk
Fond pre MVO „Demokracia a ľudské práva“ (do 31.08.2014)

Elena Moťovská

elena.motovska@osf.sk
Fond pre MVO „Demokracia a ľudské práva“ (od 21.07.2014)

Zuzana Neupauer

zuzana.neupauer@osf.sk
Právny program

Ján Mazúr

jan.mazur@osf.sk
Právny program (od 01.09.2014)

Barbora Vanek

barbora.vanek@osf.sk
Vzdelávanie

Katarína Križková

katarina.krizkova@osf.sk
Vzdelávanie

Viktória Mlynárčiková

viktoria.mlynarcikova@osf.sk
Právny program (do 31.07.2014)

Valentina Petrus

valentina.petrus@osf.sk
Rovnosť príležitostí - podpora participácie Rómov
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Stanislav Daniel

stano.daniel@osf.sk
Rovnosť príležitostí - podpora participácie Rómov (od 27.10.2014)

Ľubica Stanek

lubica.stanek@osf.sk
Mediálny program

Michaela Kučová

michaela.kucova@osf.sk
Mediálny program (od 22.04.2014)

Barbara Horváthová

barbara.horvathova@osf.sk
Novinárska cena (do 31.07.2014)

Vladimír Čabák

vladimir.cabak@osf.sk
Novinárska cena (od 01.08.2014)

Alena Tyralová

alena.tyralova@osf.sk
Asistentka kancelárie

KONTAKT
BRATISLAVA
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 4730, 5441 6913
Fax: +421 2 5441 8867
URL: http://www.osf.sk
E-mail: osf@osf.sk
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Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2014 bol schválený správnou radou dňa 02.09.2013,
pričom celková plánovaná čiastka bola vo výške 1 676 968 EUR. Správna rada súčasne určila náklady na
správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 253 300 EUR. Do rozpočtovaných nákladov na správu
nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na
správu boli rozpočtované v členení:
67 100 EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 6 000 EUR cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/),
180 200 mzdové náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 12 000 EUR odmena za výkon funkcie správcu (§
28 ods.2 písm.d/).
Účtovná závierka nadácie za rok 2014 tvorí prílohu č.1 Výročnej správy.

PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV)

podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR a prehľad o darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 EUR
1.
2.

1 141 656 EUR
40 153 EUR

3.
4.
5.

6 857 EUR
20 149 EUR
40 578 EUR

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

28 791 EUR
2 100 EUR
3 953 EUR
10 046 EUR
8 661 EUR
0 EUR
66 840 EUR
-11 609 EUR
24 635 EUR
95 000 EUR
15 000 EUR
4 879 EUR
607 EUR

Grant Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska
Open Society Foundations
súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA
Open Society Foundation Praha
Open Society Foundation Serbia, súkromná nadácia v Srbsku
Superar, Verein zur Forderung des aktiviten Musizierens, Singens
und Tanzen
Frontline London
Asociácia vydavateľov
ASSIST INC
European Patients’ Forum
Americká ambasáda na Slovensku, Bratislava
Nadácia ESSET
Ministerstvo vnútra SR
vratky poskytnutých nezúčtovaných grantov
príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované OSF
výnosy z predaja majetku
Slovenská sporiteľňa a.s.
iné ostatné výnosy
2% podiel zo zaplatenej dane / bude použité v roku 2014

1 498 269 EUR

príjmy celkom
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STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Softvér
Drobný nehmotný majetok
Budovy, stavby
Stroje, prístroje
Dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok
Pozemky
Peňažné prostriedky
Finančné investície
Pohľadávky
Dohadné účty aktívne

k 31.12.2013
0
0
117 546,64
14 377,48
0
0
12 532,74
1 617 274,92
854 939,23
3 406 842,40
1 736 902,37

k 31.12.2014
0
0
0
14 377,48
0
0
0
1 145 375,88
1 253 640,61
2 014 526,12
1 629 135,75

SPOLU

7 760 415,78

6 057 055,84

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Softvér
Drobný nehmotný majetok
Opravky k budovám
Stroje, prístroje
Opravky k doprav.prostr.
Inventár
Drobný hmotný majetok

0
0
0
14 377,48
0
0
0

Oprávky celkom:

14 377,48

Záväzky nadácie v EUR:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Záväzky voči dodávateľom
Ostatné záväzky
Záväzky z titulu grantov
Záväzky voči pracovníkom
Záväzky voči poisťovniam
Záväzky voči ŠR
Dohadné účty pasívne
Rezervy
Základné imanie
Nadačné imanie
Nerozdelený zisk
Výsledok hospodárenia

k 31.12.2013
5 025,83
2 827,38
1 472 650,52
12 808,22
6 956,29
27,99
3 549 554,75
35 259,08
96 276,54
6 638,78
1 845 193,27
642 742,67

k 31.12.2014
18 292,83
0
1 403 088,19
10 864,67
6 967,01
4,99
2 330 994,60
23 310,32
96 276,54
6 638,78
1 845 193,27
-267 632,62

SPOLU

7 676 418,56

6 042 678,36
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CELKOVÉ NÁKLADY NOS - OSF

NOS - OSF v roku 2014 v členení podľa jednotlivých druhov činností
Programové náklady 2014

Náklady na programy v EUR

Vzdelávanie
Medzinárodná spolupráca
Verejné zdravie
Mediálne programy
Občianska spoločnosť
Rómovia
Právo
Mládež
Spolu

28 292,16
0
0
159 386,61
1 161 778,51
134 220,37
75 218,42
24 634,82
1 583 530,89

Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom:

1 734 697,18 EUR

Z toho
 programové náklady
 náklady na správu

1 583 530,89 EUR
151 166,29 EUR

Náklady na správu nadácie, z toho:
 ochrana majetku
0 EUR
 propagácia
0 EUR
 cestovné náhrady
551,37 EUR
 mzdové náklady
95 501,72 EUR

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE
správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného nadačnou listinou
Orgány NOS – OSF ustanovené nadačnou listinou:
Správca
Odmena za výkon funkcie správcu v roku 2014 predstavuje 1 000 EUR mesačne, celkom 12 000 E ročne.
Správna rada
V hodnotenom období Správna rada NOS – OSF ani jej predseda za výkon svojej funkcie nepoberali
žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
Revízor NOS – OSF
V hodnotenom období členovia dozornej rady za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani
nefinančnú odmenu.
Rada starších
V hodnotenom období členovia poradného orgánu Správnej rady – Rady starších NOS – OSF za výkon
svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
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V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2014 –
nadačnou listinou neboli ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF.
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2014 – nezaložila
a nedisponuje žiadnym nadačným fondom.
Zmeny v nadačnej listine v roku 2014
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2014 –boli
v nadačnej listine zaznamenané zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady nasledovne:
Dodatok č. 7 k Nadačnej listine Nadácie zo dňa 16.06.2014, MV SR vzalo na vedomie dňa 25.06.2014
Úprava bodu 4. čl. VIII. Nadačnej listiny Nadácie: Správna rada má päť (5) členov.
Úprava bodu 1. čl. IX. (Členovia orgánov) Nadačnej listiny Nadácie – zmena členov Správnej rady
Úprava bodu 2. čl. IX. (Členovia orgánov) Nadačnej listiny Nadácie – zmena správcu nadácie
Úprava bodu 4. čl. IX. (Členovia orgánov) Nadačnej listiny Nadácie – zmena členov Rady starších
Dodatok č. 8 k Nadačnej listine Nadácie zo dňa 11.12.2014, MV SR vzalo na vedomie dňa 11.02.2015
Úprava bodu 4. čl. VIII. Nadačnej listiny Nadácie: Správna rada má šesť (6) členov.
Úprava bodu 1. čl. IX. (Členovia orgánov) Nadačnej listiny Nadácie – zmena členov Správnej rady
Zloženie orgánov v roku 2014
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou:
Správca NOS – OSF
Správca nadácie:
Alena Pániková do 25.06.2014
Marek Kapusta od 25.06.2014
Výkonný riaditeľ:
Marek Kapusta od 01.04.2014
Správna rada NOS – OSF
Správna rada NOS – OSF má 6 členov:
Meno:
Zuzana KUŠOVÁ
Richard ĎURANA
Ján KONDÁŠ
Daniel KLIMOVSKÝ
Milan VAJDA
Miroslav Šarišský
Radovan Pala
Janette Motlová

Pozícia:
predsedníčka
člen
člen
člen (do 12.11.2014)
člen (do 12.11.2014)
člen (od 12.11.2014)
člen (od 12.11.2014)
člen (od 12.11.2014)

Správna rada deleguje na expertné komisie rozhodovanie o podpore projektov v špecifických
oblastiach. Expertné komisie sa riadia rovnakými pravidlami ako správna rada.
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Rada starších v roku 2014:
Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavel Demeš
Štafan Markuš
Lev Bukovský
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca
Alena Pániková
Rada starších je poradným orgánom Správnej rady nadácie. Jej poslaním je predovšetkým posilniť
schopnosť nadácie otvárať nové témy v súlade s aktuálnymi výzvami v spoločnosti, hľadať východiská
pre krátkodobú a dlhodobú stratégiu. Rada starších je tvorená osobnosťami domáceho verejného diania,
predovšetkým bývalými členmi Správnej rady. Rada starších sa stretáva dvakrát ročne a nerozhoduje
o finančných prostriedkoch.
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TRANSPARENTNOSŤ NAKLADANIA
S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI V NOS – OSF
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation má štatút nadácie a zo zákona jej vyplýva
povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom (Zákon č. 34/2002 Zb. o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). Výrok audítora je prístupný verejnosti.
So vstupom SR do EÚ sa spája množstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa požiadavkám tohto
zoskupenia. Jedným z nich je aj dôraz na zjednotenie predpisov v oblasti účtovníctva, aby sa dosiahla
porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to bez ohľadu na sídlo subjektu zostavujúceho závierku.
Legislatívnymi aktmi EÚ sa pre tieto potreby zaviedli v priestore únie Medzinárodné štandardy pre
zostavenie účtovnej závierky (IFRS). Tieto štandardy vydáva nezávislá Nadácia Výboru pre
medzinárodné účtovné štandardy. Okrem štatutárneho auditu zostavuje NOS – OSF každoročne
finančné výkazy v súlade s týmito štandardmi, čím sa stáva transparentnejšou a dôveryhodnejšou aj pre
zahraničných donorov.
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