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Príhovor

Milé priateľky, milí priatelia,
výročné správy nepatria medzi populárne čítanie. Preto ďakujeme, že ste sa rozhodli práve v tej našej zalistovať.
Verím, že to pomôže mierne zvýšiť počet tých, ktorí ešte nepodľahli tvrdeniam, že mimovládne organizácie sú zahraničím financované centrá
sprisahania proti ľudu tejto krajiny. Nasledujúce riadky hovoria o tom, čím sme v uplynulom roku boli prospešní, čo vzniklo, koľko to stálo a kto
to platil.
Pre milovníkov napätia - správa žiaľ neobsahuje zápletku alebo emóciu ohrozenia. Drvivá väčšina zdrojov, s ktorou sme v r. 2016 narábali,
pochádzala z verejných zdrojov, a tam niet miesta pre záhady.
V apríli 2016 sme spolu s nadáciou Ekopolis ako operátori Fondu pre mimovládne organizácie Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)
slávnostne uzavreli štvorročné obdobie, v ktorom verejné zdroje z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska podporili takmer 200 projektov zameraných
na rozvoj demokracie, ľudských práv a aktívneho občianstva. V súčasnosti schéma EEA grantov popri mechanizme daňovej asignácie 2%
predstavuje jediný trvalejší a funkčný spôsob financovania mimovládneho sektora, za ktorú si sektor aj samostatne zodpovedá. V roku 2017
rozhodne o novom operátorovi verejná súťaž. Ministri zahraničia Nórskeho kráľovstva a Slovenskej republiky sa dohodli na novom období
financovania vo výške 9 miliónov eur s trvaním do r. 2023.
Už po dvanásty raz sme s porotami v Novinárskej cene ocenili najlepších novinárov a novinárky, ktorí pracujú v čoraz neprehľadnejšej záplave
falošných správ a médií. Na rozdiel od práce ocenených sa „alternatívne spravodajstvo“ neobťažuje s overovaním faktov a osobnou
zodpovednosťou za ponúkaný výsledok. Zneistená verejnosť tak podlieha dojmu, že úsilie o pravdivé zobrazenie udalostí je zbytočné, pretože
nič také neexistuje – je len interpretácia... Nihilizmus posilnený anonymitou sociálnych sietí tak podporuje extrémizmus a vzájomnú nenávisť
rôznych skupín navzájom.
Práve zápas s extrémizmom a upozorňovanie na jeho nebezpečenstvá boli jednou z hlavných tém aktivít Nadácie. Snažili sme sa ju
uchopiť netradičnými spôsobmi využitím komorných a verejných foriem umeleckého prejavu, angažovaním mladých umelcov a ich nových
nástrojov komunikácie, organizovaním a podporou verejných diskusií, vzdelávacích podujatí a konferencií.
I naďalej zdôrazňujeme nezastupiteľnú úlohu vzdelávania a dôležitosti dodržiavania ľudsko-právnych noriem bez ohľadu na to, ako
veľmi sa spoločnosť prikláňa k radikálnym riešeniam.
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Výsledky volieb v r. 2016 ukázali, že nielen svet, ale aj my máme vážny problém. Kedysi neprijateľné výroky a okrajové názory sa opäť ocitli
v hlavnom prúde uvažovania o spoločnosti a jej (ne)fungovaní. Veľká časť verejnosti sa stotožnila s volaním po nesystémových opatreniach
a občianska spoločnosť zažíva déja vu obvinení z 90. rokov minulého storočia, že nie zlyhania štátu, systému spravodlivosti a ich štruktúr, ale
mimovládny sektor je jednou z príčin, prečo nie sme tam, kde by sme chceli byť.
Nevzdávame sa. Veríme totiž, že hodnoty slobody a otvorenej spoločnosti zostávajú pre občanov Slovenska i naďalej tými, pre ktoré sa oplatí
nielen napísať status, ale ak je to potrebné, i vstať od stola a vyjsť do ulíc.

Ján Orlovský, správca Nadácie
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Hľadáme riešenia
proti extrémizmu

Kampaň Ale hejt neskryje mala za cieľ upozorniť na nenávistné prejavy v online priestore. Cieľovou skupinou kampane boli mladí ľudia, ktorí sú
častými užívateľmi internetu. Kampaň kreatívnym spôsobom upozornila na to, ako svoju nenávisť v bežnej reči často skrývame za slovíčko “ale”.
Vytvorili sme 3 videá, ktoré upozorňovali na nenávisť voči migrantom, Rómom a LGBTI komunite. Súčasťou kampane bola aj spolupráca s
rôznymi osobnosťami spoločenského a verejného života, ktoré nám nahrali alebo napísali svoj postoj k nenávistným prejavom na internete.
Kampaň prebiehala od júla do decembra 2016. Videá aj ďalšie príspevky sa stali súčasťou širšej verejnej debaty o nenávistných prejavoch.
Kampaňou sme zasiahli viac ako 600.000 jednotlivých užívateľov a dosiahli 15.000 interakcií.
Výstupy kampane sú stále k dispozícii na stránke www.alehejtneskryje.sk
Partnermi kampane boli Mayer McCann Erickson a PS:Digital.
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské práva.

Výlety naslepo
Kampaň Výlety naslepo sme realizovali v spolupráci s Youtuberom Selassiem, ktorého sme oslovili ako prirodzenú a veľmi obľúbenú osobnosť
medzi mladými ľuďmi. V rámci projektu sme vzali Selassieho na tri miesta, o ktorých vopred nevedel. Na stretnutia sa tak nemohol „pripraviť“.
Selassie sa stretol s Rómami, ktorí žijú v osade Moldava nad Bodvou a utečencami, ktorí prišli do tábora Subotica v Srbsku. Posledná
a emocionálne asi najsilnejšia bola návšteva bývalého koncentračného a zaisťovacieho tábora v Terezíne.
Kampaň mala silnú odozvu medzi mladými ľuďmi aj širokou verejnosťou. Súčasťou kampane bola aj Road show – stretnutia so študentami v Novej
Dubnici, Košiciach, Trnave, Levoči, Bratislave a Žiline a 3 workshopy pre mimovládne organizácie a ľudí pracujúcich s mládežou v Košiciach,
Banskej Bystrici a Trnave. Online kampaň, stretnutia so študentmi a workshopy sme realizovali v období október – december 2016.
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Výsledok zásahu kampane Výlety naslepo: 616.974 užívateľov internetu. Ide o kombinovaný výsledok, ktorý vznikol zrátaním celkového počtu
videní 4 videí na Youtube (389 tisíc), plateného zásahu pri príspevkoch, ktoré odkazovali na videá a príspevkoch, ktoré promovali workshopy na
Facebooku (183.822 unikátnych používateľov) a počtu likes pri fotografiách z kampane #VyletyNaslepo, ktoré Selassie publikoval na svojom
profile na Instagrame (44.052 likes). Číslo nepredstavuje jedinečných užívateľov - medzi jednotlivými videami a kanálmi môže existovať
prekrytie. Na kampaň reagovalo viac ako 4.200 komentárov, podporil to aj vysoký počet likes na všetkých využitých komunikačných kanáloch.
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020, Program PRIORITY
mládežníckej politiky“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Nadácia otvorenej spoločnosti sa stala partnerom národnej súťaže YOUNG LIONS určenej pre mladých kreatívnych tvorcov z oblasti reklamného

„

priemyslu. Ako partner sme pripravili súťažné zadanie pre kategórie “print” a “cyber”. Centrálnou témou zadania bolo “poučme sa z histórie”.
Hľadali sme kreatívne nápady, ktoré dokážu jednoduchým a pre mladých ľudí zrozumiteľným spôsobom sprostredkovať dôležitosť citlivého
vnímania historických udalostí a ich súvislostí z pohľadu súčasnosti a sveta, v ktorom žijeme.
Súťaž sa uskutočnila v máji 2016. V kategórii print sa zapojilo 55 tímov a v kategórii cyber 29 tímov. Víťazi oboch kategórií boli vyhlásení v júni
2016 v rámci podujatia Zlatý klinec.

citlivo vnímať historické udalosti
a ich súvislosti
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dajme aj my vedieť,
že ľudí dobrej vôle je veľa
VÝZVA K ĽUDSKOSTI

Koncom augusta 2015 sa zástupcovia Nadácie otvorenej spoločnosti zapojili do občianskej iniciatívy Výzva k ľudskosti. Jej zámerom bolo vyvolať
širší záujem verejnosti o tragickú situáciu, ktorej boli vystavení ľudia na úteku pred vojnou a vyzvať Vládu SR k zvolaniu okrúhleho stola všetkých
strán, ktoré môžu prispieť k zmierneniu dôsledkov tejto humanitárnej krízy.
K Výzve sa behom týždňa pridalo viac ako 11.000 ľudí a okrem online podpory Výzva vytvorila aj platformu pre koordináciu materiálnych a
finančných zbierok pre pomoc utečencom.
Nadácia sa stala správcom finančného daru vyčleneného zo zdrojov TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. Sumu vo výške 500.000,- EUR sme
prerozdelili na účely humanitárnych a integračných projektov organizáciám poskytujúcim praktickú pomoc v zhoršujúcej sa utečeneckej kríze.
Prerozdelenie prostriedkov vychádzalo z rozhodnutia Rady Výzvy k ľudskosti, v ktorej sú zastúpení iniciátori Výzvy, nezávislý odborník a
zástupcovia spoločnosti Tipos ako pozorovatelia. Čerpanie prostriedkov mohla verejnosť sledovať prostredníctvom transparentného účtu, ktorý
sme pre tieto účely otvorili v rámci partnerskej spolupráce s TIPOS-om,a.s.
V prvom polroku 2016 bolo v rámci finančného príspevku Výzvy k ľudskosti podporených 9 projektov v celkovej sume 131.338,- EUR.
Bližšie informácie o podporených projektoch nájdete na stránke osf.sk/vyzva-k-ludskosti/

Organizácia

Názov projektu

Suma

CVEK

Interkultúrny sprievodca životom na Slovensku

24 610,00 €

OZ Človek v ohrození

Utečenci medzi nami

10 500,00 €
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Diecézna charita Nitra

Integrácia ľudí s ľuďmi

10 708,00 €

EDUMA - Od emócií k poznaniu, n.o.

Poznaním k ľudskosti

10 500,00 €

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Kto pomôže?

23 120,00 €

Slovenská katolícka charita

Zabezpečenie protipožiarnych opatrení v časti núdzového
bývania pre osoby s medzinárodnou ochranou

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce

Humanitárne aktivity a pomoc utečencom na území

sv. Alžbety, n.o.

Slovinska, Srbska, Iraku a na blízkom východe

SPOLU:

6 700,00 €

26 000,00 €

112 138,00 €

Dodatočne schválené projekty:
OZ Človek v ohrození

Príprava na zimnú sezónu v utečeneckých táboroch

15 000,00 €

Príprava na zimnú sezónu v utečeneckých táboroch

4 200,00 €

Dodatočne schválené projekty:
Inštitút pre migráciu a komunikáciu
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mať rovnaké šance
ako ostatní
DÚHOVÝ PRIDE

Dúhový PRIDE Bratislava 2016 sa po ročnej prestávke vrátil späť do ulíc hlavného mesta. Šiesty ročník tradičného festivalu sa uskutočnil 30. júla
2016 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Pestrofarebná prechádzka centrom Starého mesta tak nadviazala na myšlienku obdobných
sprievodov po celom svete, keď sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ich podporili v ich túžbe mať rovnaké
šance ako ostatní, udržať si zdravie, ísť za svojím šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú.
Organizačný tím zložený zo zástupcov a zástupkýň Iniciatívy Inakosť, Queers Leaders Fóra, No Mantinels a ďalších dobrovoľníčok
a dobrovoľníkov sa rozhodol festival prepojiť s kampaňou Životné partnerstvo, ktorá predstavuje platformu slovenských mimovládnych
organizácií s cieľom získať podporu verejnosti pre právne uznanie párov rovnakého pohlavia a ich rodín. Úsilie platformy je zamerané na to, aby
sa životné partnerstvo stalo stabilnou súčasťou rodinného práva a bolo dostupné pre všetky páry bez ohľadu na rodovú identitu či sexuálnu
orientáciu ľudí, ktorí ich tvoria.

„

Nadácia otvorenej spoločnosti podporila tento festival osobnou účasťou aj finančne prostredníctvom grantu od Open Society Institute. Taktiež
sme podporili aj Košický PRIDE, ktorý sa uskutočnil 3.septembra 2016.

aby mohli byť v bezpečí vo svojej krajine
a starať sa o tých, ktorých milujú
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umením a humorom
proti nenávisti
PRECHÁDZKA

Prechádzka je netradičná séria aktivistických a umeleckých inštalácií, performancií, výstav a online aktivít, ktorej cieľom je zobrazenie tém
neonacizmu a antirasizmu s presahom na súčasnú vlnu nenávisti voči utečencom prostredníctvom umenia a humoru. Názov Prechádzka okrem
toho slúži ako protipól nacistických pochodov, ktoré Slovenskom z času na čas prehrmia. V roku 2016 sme pripravili dve série v Bratislave a jednu
v Banskej Bystrici.
05. - 14.03.2016 Bratislava
Michal Habaj, Boris Ondreička, Michal Rehúš, Daniela Krajčová, Oto Hudec, Erik Sikora, Šymon Kliman, Salónik a Martin Zaiček, Tomáš Rafa,
Stredoeurópske fórum o fašizme, špeciálne vydanie Denníka N
06. - 08.05.2016 Banská Bystrica
Šymon Kliman, OZ Antikomplex.sk, Stredoslovenská galéria, Kundy Crew

„

19. - 25.06.2016 Bratislava
Azim Farhadi a Tomáš Rafa, Samčo, brat dážďoviek, Rudi Rus, Mišo Ormoš, Ilona Németh, Salónik a Jana Milatová, No Comment, Radovan
Čerevka, Šymon Kliman.

v 90. rokoch sme si o strednej Európe
mysleli, že je otvorená
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V dňoch 13. - 14. októbra 2016 sme v Bratislave zorganizovali celodennú sériu podujatí s cieľom odkryť predsudky, mýty a bariéry voči moslimom
a ukázať cesty, ako sa s nimi vyrovnať. Prednášajúcimi na konferencii boli zástupkyne a zástupcovia moslimských komunít Francúzska a

„

Švajčiarska, expertnej a akademickej obce zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Partnermi podujatia boli okrem grantu Európskeho hospodárskeho
priestoru a Nórska boli aj program Európskej únie Európa pre občanov, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a Social Initiative Of Support To
Minorities Through Media Activism. Sprievodný program ponúkol predstavenie „Derviš“ Ziya Azaziho, tanečný workshop a výstavu fotografií
zobrazujúcich moslimov žijúcich na Slovensku. Závery a odporúčania konferencie boli vydané v samostatnom zborníku konferencie.
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý realizuje Nadácia
otvorenej spoločnosti.

odlišnosť a strach z toho,
čo je cudzie a neznáme,
dal existenciu mýtom
plným chybných interpretácii
a morálnych predsudkov
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Podporujeme prácu
mimovládnych
organizácií

Program Demokracia a ľudské práva sa v roku 2016 dostal do svojej záverečnej fázy. Je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP
2009-2014, ktorý ako operátor tejto časti realizujeme od januára 2013 do apríla 2016. Na podporu aktivít mimovládnych organizácií
prostredníctvom troch otvorených grantových výziev a jednej výzvy na podporu bilaterálnej spolupráce bolo určených 3,199.911,- EUR. Ako
správca Programu sme celkovo podporili 114 projektov, z toho 86 v 4 programových oblastiach: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí
verejných, Ľudské práva vrátane práv menšín, Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu, Predchádzanie diskriminácii, boj proti
rasizmu, xenofóbii a ostatným prejavom intolerancie a 28 projektov bolo podporených cez bilaterálny fond, z čoho 9 v špecializovanej výzve.
Všetky projekty boli ukončené k 30. aprílu 2016. V prvej výzve (rok 2013) bolo prerozdelených 1,940.723,41 EUR (spolu s bilaterálnymi
aktivitami), čo je viac ako 60 % rozpočtu. V druhej výzve (rok 2014) potom 938.645,83 EUR (spolu s bilaterálnymi aktivitami) a v tretej výzve
(rok 2015) 225.891,14 EUR. V poslednej otvorenej výzve na aktivity z bilaterálneho fondu (rok 2016) bolo prerozdelených 66.283,64 EUR.
Program venoval pozornosť rozvoju spolupráce medzi občianskou spoločnosťou, verejným a súkromným sektorom prostredníctvom podpory
partnerstiev na úrovni projektov vo všetkých programových oblastiach a na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci Európskeho
hospodárskeho priestoru. Prierezovou prioritou programu bol rozvoj kapacít mimovládnych organizácií a zlepšenie ich postavenia v
spoločnosti. Osobitným cieľom bol rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami na Slovensku a mimovládnymi
organizáciami, ako aj subjektami verejného a súkromného sektora, ktoré sídlia v donorských krajinách. Program bol tiež zameraný na podporu
detí a mládeže v ohrození a na špecifické potreby menšín.
Počas programového obdobia boli podporené projekty posilňujúce aktívne občianstvo, zvyšujúce zapojenie MVO do tvorby politík na všetkých
úrovniach, podporujúce demokratické hodnoty, vrátane ľudských práv, rozvíjajúce advokačné a watch-dogové aktivity, posilňujúce kapacity
MVO a zlepšujúce podmienky na fungovanie občianskej spoločnosti a zraniteľné skupiny. Viac ako 60% rozpočtu bolo rozdelených v prvej výzve,
kde maximálna dĺžka projektov bola 28 mesiacov,

a išlo tak najmä o inštitucionálne granty na rozvoj kapacít organizácií a riešenie

celospoločenských problémov. Na druhej strane tretia výzva bola zameraná na podporu menších organizácií so silným regionálnym aspektom,
kde maximálna výška podporených projektov neprekročila 15.000,- EUR.
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Bilaterálny fond
V roku 2016 sme podporili bilaterálnu spoluprácu s donorskými krajinami prostredníctvom samostatnej výzvy vyhlásenej ešte v roku 2015
a uzatvorenej 22. januára 2016. Výzva bola zameraná na projekty pokrývajúce široké rozpätie problémov ako nárast extrémizmu, migračnú krízu
a iné aktuálne problémy. Podporených bolo 9 nasledujúcich projektov:
Organizácia

Bilaterálna aktivita

Kaspian

Spoločne za toleranciu

Sapling

Študijná návšteva “PRIDE a ďalej”

CVEK

Podpora miestnej samosprávy v integrácii utečencov a migrantov – dobré príklady z Nórska

Mládež ulice

Ako pracujete s mládežou a ľuďmi bez domova na Islande?

EDAH

Utečenci počas holokaustu

Transparency International Slovakia

Výmena skúseností s bojom proti schránkovým firmám

Karpatská nadácia

Medzinárodná sieť mladých Generation 2020

Rada mládeže Žilinského kraja
Punkt

SLOVAK and UNESCO representations partnership for addressing xenophobia through
education
WhatCity? Network
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Záverečné podujatie a publikácia Dá sa to
Slávnostné uzatvorenie pôsobenia Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku sa uskutočnilo 21. apríla 2016 pod názvom „Dá sa to“.
Podujatie otvorili veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inga Magistad spolu so zástupkyňou EEA Financial Mechanism Office
v Bruseli, Catherine McSweeney. Vybrané úspešné príbehy slovenských mimovládnych organizácií priblížili pozitívne zmeny, ktoré so sebou
prinieslo takmer 200 projektov. Vzorku projektov prezentovali zástupkyne a zástupcovia organizácií Divadla Pôtoň, Via Iuris, Slatinka, a4asociácia združení pre súčasnú kultúru, Aliancia Fair-play, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Možnosť voľby, Priatelia Zeme
– SPZ, kRaj, ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Združenie mladých Rómov a CVEK. Celkový prehľad o programoch Demokracia a
ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia, ako aj inšpiratívne príbehy vybraných grantistov, priniesla sprievodná dvojjazyčná publikácia
k podujatiu s rovnakým názvom.
Okrem projektovej činnosti mal program aj ďalšie súčasti ako tzv. doplnkové aktivity (Complementary actions) a aktivity posilňujúce rozvoj
občianskej spoločnosti, ako aj aktivity realizované v spolupráci s donorskými krajinami. Organizačne a/alebo finančne sme sa podieľali na týchto
projektoch:

Štúdia Občianska spoločnosť na Slovensku: Krízy, križovatky, výzvy
Stav, trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku
Štúdia je výsledkom práce expertov a spolupracovníkov troch slovenských mimovládnych organizácií – Inštitútu pre verejné otázky (IVO), Partners
for Democratic Changes Slovakia (PDCS) a Centra pre filantropiu (CPF). V druhej polovici roka 2016 tieto organizácie realizovali výskumný projekt
zameraný na vyhodnotenie stavu, trendov, potrieb a možností rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Projekt podporila Nadácia otvorenej
spoločnosti a Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA prostredníctvom programov
Aktívne občianstvo a inklúzia a Demokracia a ľudské práva, podporených Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Vydanie knižnej publikácie, ktorá
zhrnula hlavné zistenia projektu, podporila Nadácia Konrada Adenauera (KAS).
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Trust Fund
Šesť neformálnych kurzov zameraných na osvojenie si zručností, potrebných pre získavanie externých zdrojov na financovanie vlastných aktivít
a činností MVO, bolo súčasťou úsilia o budovanie kapacít MVO. Lektorov v období septembra až novembra 2016 pre všetky prezentované témy
a oblasti poskytli Slovenské centrum fundraisingu a Academia Istropolitana Nova – AINova.
Zoznam aktivít projektu:
29. - 30.09.2016
03. - 04.11.2016

Fundraising pre začiatočníkov
Fundraising od firiem, Strategické plánovanie fundraisingu

14. - 15.11.2016

Základy online komunikácie a fundraisingu, Crowdfunding

30.11. - 01.12.2016 Projektový a finančný manažment
08. - 11.11.2016

Príprava a riadenie projektu podľa metodiky logického rámca

21. - 25.11.2016

Príprava a riadenie projektu podľa metodiky logického rámca

Škola ako aktér zmeny
Publikácia vznikla v spolupráci s Islandským inštitútom pre finančné vzdelávanie. Je určená tým školám a učiteľom, ktorí si uvedomili, že zmena
príde nie riadením zhora, ale len ich vlastným pričinením. Obsahuje tri príspevky:
Inšpirácia z Islandu – prečo práve Island? Island sme zvolili preto, že je treťou najšťastnejšou krajinou na svete a vidno to aj na deťoch v školách,
zatiaľ čo Slovensko sa podľa prieskumov PISA v oblasti pocitu šťastia detí v škole radí medzi posledné na svete. Kapitola sa venuje islandskému
národnému plánu výchovy a vzdelávania s názvom Mládež na Islande, ako príkladu veľmi dobre zvládnutého základného dokumentu, ktorý určuje
národnú filozofiu vzdelávania detí a mládeže.
Ladislav Baranayi a organizácia Školský network potom popisuje spôsob zmeny školy na komunitné edukačné centrum a dôležitosť faktorov
ako sú vízia školy, spoločné hodnoty, a tzv. úplná škola – teda škola spojená so svetom. Školský network je iniciatíva napomáhajúca transformácii
škôl tak, aby škola deti bavila a aby deti videli zmysel toho, čo v nej robia.
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O procese riadenej zmeny školy v tretej kapitole opisuje rôzne druhy ohrozenia, ktoré blokujú učenie a spôsoby ako vytvoriť rešpektujúce
prostredie pre efektívne učenie. Jej najdôležitejším poznatkom je, že škola takúto zmenu dokáže realizovať len v spolupráci s komunitou, teda
rodičmi, zriaďovateľmi a zmena musí zároveň reagovať aj na potreby detí.

Otvorene O
V roku 2016 sme usporiadali niekoľko workshopov a seminárov pre ľudí z mimovládnych organizácií a odbornú verejnosť so záujmom o
ľudskoprávnu oblasť.
Seminár I.
Otvorene O sa venoval marketingu a komunikácii, vrátane komunikácie na internete. Súčasťou bola prezentácia vlastných projektov účastníkov.
Seminár sa uskutočnil 15. a 16. marca 2016 a v 90-minútových interaktívnych prezentáciách predstavil stratégie z oblasti reklamy, marketingu a
onlinu. Cieľom bolo ukázať funkčné komunikačné a marketingové stratégie, ktoré je možné aplikovať aj v mimovládnom prostredí.
Seminár II.
Otvorene O a Let's Facebook. Tieto podujatia v máji a júni 2016 sa zamerali na efektívnu online komunikáciu ľudskoprávnych tém so špecifickým
zameraním na nebezpečenstvo a spôsob práce s hejtom / nenávistnými prejavmi.
Diskusia III.
Otvorene O: Ľudské práva na vlastnej koži bola určená verejnosti a konala sa v rámci festivalu Pohoda 09. júla 2016. Priblížila prístup fotografa,
výtvarníka, filmovej teoretičky a dizajnérov online hier k téme ľudských práv.
Seminár IV.
Otvorene O: sa venoval filmu, televízii, reklame, hudobnému a hernému priemyslu. Cieľom bolo hovoriť o stratégiách, ktoré majú schopnosť
pritiahnuť pozornosť širokého publika zaujímavých spôsobom. Seminár sa uskutočnil 25. októbra 2016.
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý realizuje Nadácia
otvorenej spoločnosti
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Otvárame aktuálne témy:
autenticky, odborne,
netradične

S podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku sme zrealizovali sériu piatich verejných diskusií pod názvom Face2Face v rôznych mestách
Slovenska. Diskutovanými témami boli v roku 2016 tolerancia, boj proti pravicovému extrémizmu, environmentálne témy a voľby v USA.

Afro-američania, Rómovia, Moslimovia. Ako sa im žije?
01.03.2016 | MZ Trnava
Témy kolektívnej viny, rasizmu, xenofóbie a diskriminácie boli diskutované v osobnej aj politickej rovine. Panelistami boli: Hilary O. Shelton
(NAACP Washington Bureau Director and Senior Vice President for Advocacy), Mohamad S. Hasna (Islamská nadácia), Janette Motlová –
Maziniová (EDUMA – od emócií k poznaniu), Lukáš Krivošík (novinár). Diskusiu moderoval filozof Fedor Blaščák.

Eko v meste
25.04.2016 | Open Gallery, Bratislava
Panelisti diskutovali ekológiu každodenného života ľudí žijúcich v mestách. Čo môžu spraviť bežní ľudia na to, aby žili ekologickejšie? Majú
i malé zmeny v živote jednotlivca význam v globálnom kontexte? Panelistami boli: Petra Ježeková (Živica), Jozef Pecho (klimatológ, Česká
akademie věd), Zuzana Hudeková (krajinná architektka), Barbora Vitázková (aktivistka a lesníčka, BROZ).

Skutočný príbeh bývalého amerického skinheada
18.05.2016 | Urban Spot, Banská Bystrica
Prečo vstúpi 14-ročný tínedžer medzi pravicových extrémistov? Diskusia predstavila život bývalého lídra skinheadského hnutia v Amerike. Popri
osobnej spovedi tiež panelisti diskutovali o slovenskom kontexte nárastu podpory pravicového extrémizmu. Panelistami boli: Christian
Picciolini (bývalý extrémista, zakladateľ prvého amerického exit programu, Chicago, USA), Radovan Bránik (expert na pravicový extrémizmus na
Slovensku). Diskusiu moderoval Dušan Ondrušek (PDCS).
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Skutočný príbeh bývalého amerického skinheada
21.09.2016 | Tabačka Kulturfabrik, Košice
Opakovanie banskobystrickej diskusie s Christianom Picciolinim. Diskusie sa zúčastnilo zhruba 60 hostí. Panelistami boli tentokrát: Christian
Picciolini, Peter Kulifaj (Mládež ulice), Dušan Ondrušek (PDCS).

Trampoty s voľbami
20.10.2016 | Satori Stage, Bratislava
Čo čakať po amerických prezidentských voľbách? Aké šance uspieť majú jednotliví kandidáti a čo budú ich prvé kroky v úrade? Cieľom diskusie
bolo priniesť hlbší vhľad do priebehu volieb i procesov prevzatia moci novým prezidentom. Panelistami boli: Ricardo Ramirez (americký expert
na politickú mobilizáciu), Erik Láštic (vedúci katedry politológie Univerzity Komenského), Adam Znášik (komunikačný poradca). Moderoval
Branislav Ondrášik.

V dňoch 07. - 09. decembra 2016 v Bratislave v predvečer Medzinárodného dňa ľudských práv sme pripravili medzinárodnú konferenciu
„Connected“. Vzájomné poznatky a pozorovania boli predmetom spoločnej diskusie, ktorou sme symbolicky uzavreli druhý cyklus grantovej
schémy Demokracia a ľudské práva.
Ambíciou troch dní o ľudských právach bolo priniesť iný a praktickejší pohľad na pojem „ľudské práva“. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou
verejnej ochrankyne práv pani Jany Dubovcovej a v spolupráci s partnerskými organizáciami Koalícia pre deti, Chceme vedieť viac, Slovensko pre
všetkých, Nadácia pre deti Slovenska, CVEK, Frontline Club, Slovak Press Photo, UNICEF Slovensko, PS:Digital, Mayer McCann Erickson,
Nadačný fond Telekom a veľvyslanectvom Holandského kráľovstva.
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Tematicky samostatné časti jednotlivých dní sa uskutočnili pod názvami Storytelling (7.12.), Education (8.12.) a Policies (9.12.). Z dvoch dní
venovaných výchove a vzdelávaniu k ľudských právam vznikla publikácia Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní, aktuálny stav, výzvy a inšpirácie.
Publikáciu vnímame ako príspevok k verejnej debate o reforme školstva ako bola ohlásená v programovom vyhlásení vlády SR a ktorej ciele boli
prezentované v dokumente Učiace sa Slovensko.
Publikácia prináša rôzne pohľady na ľudské práva vo vzdelávacom systéme, tak akademický, ako aj praktický. Skúsenosti zo slovenských škôl,
inšpiráciu z Islandu. Našou snahou bolo pozrieť sa na ľudské práva a najmä na to ako ich vnášať do každodenného života ako jeho prirodzenú
súčasť.
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý realizuje Nadácia
otvorenej spoločnosti.

„

o ľudských právach počul asi každý...
počúvať však nestačí
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deﬁnovať význam ľudskej vôle
v dnešnej spoločnosti
OTÁZKA VÔLE - QUESTION OF WILL

Otázka vôle/Question of Will je umelecký projekt s predahom do roku 2017 (december 2016 - apríl 2017). Koncept projektu sme pripravili
v spolupráci s kurátorom a umelcom Borisom Ondreičkom a prepája ľudské práva, umenie, vedy a technológiu. Aj vďaka spolupráci s nórskou
Kunsthall Trondheim v Bratislave predstavuje špičkových odborníkov z oblasti umenia, filozofie, psychológie či výpočtových vied. Spoločne sa
snažia definovať význam ľudskej vôle v dnešnej spoločnosti a reflektovať túto tému z rôznych uhlov pohľadov. Vystúpenia zahraničných
odborníkov dopĺňa sprievodný program výstav, premietaní, diskusií či performance v Open Gallery a priestoroch divadla A4. Z jednotlivých
príspevkov je na www.questionofwill.sk vytvorený dvojjazyčný archív videozáznamov a esejí na tému vôle.
Projekt Otázka vôle je spolufinancovaný grantom z Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„

Program v r. 2016:

15.12.2016 | výstava a diskusia Peter Kalmus: Hranice tolerancie
17.12.2016 | Otázka vôle 01 Stefan Lorenz Sorgner a Helena Holmberg

keď som bol ešte dieťa a nevedel som
niečo urobiť, môj otec mi hovorieval:
„Je to len otázka tvojej vôle!”
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konfrontovanie s odvrátenými
stránkami našej histórie
CENA PRE SPOLOČENSKY ANGAŽOVANÉ UMENIE

V spolupráci s Nadáciou Centrum súčasného umenia sme v rámci 21. ročníka Ceny Oskára Čepana v Banskej Bystrici po prvý raz udelili aj
špeciálnu Cenu pre spoločensky angažované umenie. Cena je ocenením tvorby, ktorá do verejnej diskusie prináša dôležité spoločenské a
politické témy. Na ocenenie nebola možná verejná nominácia. O laureátovi rozhodla porota v zložení Ilona Németh, Lenka Kukurová, Lucia
Gregorová Stach, Natália Tomeková (NOS-OSF) a Christian Potiron (NCSU).
Laureátom ocenenia sa stal konceptuálny umelec Peter Kalmus. Na jeho umeleckej práci porota vyzdvihla najmä dlhodobé angažovanie sa vo
veciach verejných a konfrontovanie slovenskej spoločnosti s odvrátenými stránkami našej histórie. Súčasťou ocenenia bola finančná odmena 500
Eur a možnosť realizovať výstavu v priestoroch Open Gallery.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov sme podporili podujatie Nedeľná paráda / Dáždnikový pochod organizovanej 19. júna 2016 v Starej tržnici
a Dome umenia/Kunsthalle na Námestí SNP v Bratislave.
V rámci programu sme zorganizovali diskusiu o osudoch utečencov putujúcich balkánskou cestou do Európskej únie s názvom „Aké je to utekať?“
a výstavu fotografií Tomáša Rafu. Diskutujúcimi boli: Tomáš Rafa (aktivista a umelec), Azim Farhadi (Inštitút pre migráciu a komunikáciu).

Priestor galérie v sídle Nadácie využívame aj na vlastné podujatia, ktoré súvisia s aktuálnymi spoločenskými témami a prioritami NOS-OSF.
Nasledujúci prehľad uvádza jednotlivé podujatia realizované v roku 2016:
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Ako som vypátral prevádzačov detí v Karibiku - písanie longform

29.03.2016

Frontline Club a MONO

Documentary photography: New ways of capturing difficult stories

13.04.2016

NOS - OSF

Diskusia - Eko sa máš v meste?

25.04.2016

NOS - OSF + Veľvyslanectvo USA

Otvorene O: Hejte v online

20.05.2016

NOS - OSF + PS:Digital

No Comment

23.06. - 31.07.2016

NOS - OSF

Vyhlásenie 8.ročníka Roma Spirit 2016

24.08.2016

ACEC + NOS - OSF

Výstava Tomáš Rafa - Opakovanie

14.09. - 30.09.2016

NCSU + NOS - OSF

Výstava - Robert Tappert: Ne-miesta

06.10. - 31.10.2016

Robert Tappert + NOS - OSF

Premietanie "Hooligan sparrow"

06.12.2016

Holandská ambasáda + NOS - OSF

článkov na Slovensku aj vo svete

36

Rozvíjame potenciál

ako zo mňa utečenci
za týždeň spravili radikála
NOVINÁRSKA CENA 2015

V roku 2016 sa uskutočnil 12. ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a podnecovať odbornú diskusiu
o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena záujem napomáhať zvyšovaniu profesionality a kvality
žurnalistiky.
Do 12. ročníka sa prihlásilo 229 autorov a autoriek s 563 príspevkami v štrnástich žánrových kategóriách. Súčasťou ocenení boli aj tri špeciálne
ceny.
Hlavným partnerom dvanásteho ročníka Novinárskej ceny 2015 bola Slovenská sporiteľňa, partnermi Google, Nadácia Zastavme korupciu,
Nadácia ESET, Asociácia vydavateľov tlače a Nadace Open Society Fund Praha. Nefinančné partnerstvo poskytli Newton Media, Grape PR a Mayer
McCann Erickson.
Vďaka partnerom podujatia sme mali možnosť oceniť víťazné práce v jednotlivých kategóriách finančnou cenou vo výške 500,- EUR. Pri tejto
príležitosti sme udelili aj špeciálnu Cenu otvorenej spoločnosti venovanú pamiatke Karola Ježíka a Cenu Zastavme korupciu a Cenu Asociácie
vydavateľov tlače, ktoré boli honorované sumou 1.000,- EUR.
Víťazi Novinárskej ceny za rok 2015 v jednotlivých súťažných kategóriách:

Písaná žurnalistika
1. Najlepšia reportáž: Tomáš Bella, Ako zo mňa utečenci za týždeň spravili radikála, Denník N
2. Najlepší rozhovor: Ivan Drábek, Tancovala som pre Mengeleho, Mamu mi poslal do plynu, Pravda
3. Najlepší analytický príspevok: Ján Kováč, Michal Lehuta, Zaľúbený do drahej diaľnice, Trend
4. Najlepší investigatívny príspevok: Mária Benedikovičová, Monika Tódová, séria príspevkov, Denník N
5. Najlepší komentár: Martin Hanus, séria príspevkov, Konzervatívny denník Postoj
6. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra: Vhrsti, kreslené vtipy, Rodina a škola
7. Najlepší článok uverejnený na blogu: Ľudmila Kolesárová, séria príspevkov, Denník N
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Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika
1. Najlepšia reportáž: Rastislav Striško, Utečenecká kríza - Rodina utečencov na ceste do Európy, TV JOJ
2. Najlepší rozhovor, beseda, diskusia: Štefan Hríb, Západ versus Rusko, Pod lampou, tyzden.sk
3. Najlepšia fotografia: Juraj Mravec, Donbas - Na východe nič nové, MONO.sk
Cenu v kategórii Najlepší investigatívny príspevok porota neudelila.

Prierezové kategórie
1. Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky: Martin Vančo, Predátorské časopisy
2. Cena Google za inovatívnu online žurnalistiku: Filip Struhárik, Marek Bažík, Jana Čevelová, Juraj Koník, Andrej Sarvaš, Konštantín
Čikovský, Spravodajstvo Minúta po minúte, Denník N
3. Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok: Tomáš Holúbek, séria príspevkov, MY Nitrianske noviny a nasanitra.sme.sk

Špeciálne ocenenia získali:
1. Cena Asociácie vydavateľov tlače: Filip Obradovič, Ako sa žije deťom na onkológií, Trend
2. Cena Zastavme korupciu: Konštantín Čikovský, séria analytických príspevkov, Denník N
3. Cena otvorenej spoločnosti venovaná pamiatke Karola Ježíka: Tomáš Rafa, Noční vlci

V rámci projektu Podpory dátovej žurnalistiky sme sa zamerali na prípravu školení na univerzitách. Spolupracovali sme s Fakultou žurnalistiky
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, s Katolíckou univerzitou v Ružomberku a so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.
Školenia sa sústredili na význam dátovej žurnalistiky, spôsob analýzy dát, grafické možnosti ich spracovania a využitie v investigatívnej
žurnalistike.
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Súčasťou projektu bolo aj vyhlásenie a odovzdanie Ceny Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky v rámci súťaže Novinárska cena 2015.
Ďalším podujatím bolo usporiadanie Datahacku 22. a 23. apríla 2016. Toto podujatie vzniklo v spolupráci s Denníkom SME, Nadáciou Zastavme
korupciu a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a s podporou spoločnosti Google a Nadace Open Society Fund Praha. Projekt sa
realizoval na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.

Program štipendií realizujeme od roku 1993 s cieľom umožniť študentom stredných škôl štúdium na americkej alebo britskej škole, pomôcť
zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním
sa do klubových a komunitných aktivít.

Udelené štipendiá:
Počet uchádzačov: 81
Počet udelených štipendií: 7

American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA
1.

Mária Blašková, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Colorado Rocky Mountain School, Carbondale, Colorado

2.

Ema Janáčová, Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou
The Pennington School, a boarding school in Pennington, NJ

3.

Christian Alexander Filt, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Culver Academies, Culver, IN
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Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern
Europe, Veľká Británia
1.

Gréta Horváthová, Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Komárno
Oswestry School, Shropshire

2.

Beata Juricová, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice
Durham School, Durham

3.

Terézia Michalíková, Gymnázium Poštová 9, Košice
Cheltenham College, Gloucestershire

4.

Jana Stredánska, Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava
Felsted School, Essex

HMC Reduced Fee Scheme, Veľká Británia (štipendiá udelené študentom priamo školami)
1. Zuzana Čellárová, Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín
Dollar Academy, Clackmannanshire
2. Nina Pučeková, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Woodhouse Grove School, West Yorkshire
3. Jozef Tanzer, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Truro School, Cornwall
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srdce bije v rovnakom rytme
bez ohľadu na etnicitu
ROMA SPIRIT

Roma Spirit je verejné ocenenie, ktoré podporuje integráciu Rómov a prináša informáciu o efektívnych a fungujúcich riešeniach výziev rómskej
komunity. Projekt Roma Spirit vyzdvihla Európska komisia v hodnotiacej analýze národných stratégií pre integráciu Rómov v členských krajinách
EÚ. Okrem iného sa v správe píše: „Projekt tiež podporuje pozitívny obraz Rómov, rómskej kultúry a prispieva k eliminácii stereotypov a
predsudkov voči Rómom.“ K realizácii myšlienky Roma Spirit môže prispieť každý, kto nominuje osobnosti, organizácie, firmy, obce a iné
subjekty, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení kvality života, sociálnych podmienok a postavenia rómskej komunity v našej spoločnosti.
Ako nefinančný partner ocenenia sme pomohli organizátorom s komunikačnou a personálnou realizáciou podujatia.

V spolupráci s partnerskou Open Society Foundation v Londýne sme sa v septembri podujali na koordináciu výskumnej a publikačnej práce
venovanej problematike začleňovania rómskych detí do systému predškolskej výchovy a vzdelávania. Správa s názvom Inklúzia Rómov od
raného detstva+. Správa o začleňovaní rómskych detí do systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Slovenská republika je
výsledkom výskumnej práce autoriek Z. Balážovej, I. Kosovej, K. Vančíkovej a B. Vaněk pod vedením editora V. Rafaela.
Cieľom publikácie bolo sústrediť dostupné dáta a doterajšie analýzy do jednej správy, ktorú doplnil terénny výskum v štyroch krajoch (Prešov,
Banská Bystrica, Trnava a Nitra) a 28 štruktúrovaných rozhovorov s kompetenčne príslušnými osobami. Starostlivosť o deti predškolského veku
zo znevýhodneného prostredia je kompetenčne rozdrobená pod viacero inštitúcií, čo značne spomaľuje nachádzanie a prijímanie efektívnych
riešení. Správa bude predstavená v júni 2017 zástupcom orgánov verejnej a štátnej správy spolu s návrhom opatrení na riešenie súčasného
nevyhovujúceho stavu.
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pozitívny obraz o sebe samom
AFLATOUN

V spolupráci s Aflatoun International sme realizovali v materských školách na Slovensku pilotný program Aflatot zameraný na podporu rozvoja
finančnej gramotnosti a sociálnych zručností detí predškolského veku. Aktivity projektu Aflatot Slovakia sa realizovali od septembra 2015 do
júna 2016 v 9 triedach šiestich materských škôl v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji s početným zastúpením rómskych detí. Všetky
škôlky sa projektu zúčastnili na základe vlastného záujmu. V rámci pilotného projektu bola uskutočnená aj základnú a následne hodnotiacu
štúdiu. Štúdia poukázala na štatisticky významné pozitívne zmeny v oblastiach ako samoregulácia detí, v spôsobe akým sú schopné prebrať
iniciatívu a v úrovni ich vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. Zároveň bol identifikovaný potenciál pre zlepšenie spolupráce s rodinami. V roku
2016 sme preškolili 10 učiteliek, prezentovali sme program na konferencii Inovácie v škole 2016. Zapojené učiteľky sa tiež zúčastnili dvoch
študijných ciest v Česku a Srbsku, kde program funguje už dlhšie. V nasledujúcom roku by sme chceli program rozšíriť o ďalšie spolupracujúce
škôlky, a tiež o komunitné centrá.
Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý realizuje Nadácia
otvorenej spoločnosti.

Fond založený v decembri 2015 ako dohoda o spolupráci medzi LEAF a Nadáciou otvorenej spoločnosti otvoril vo februári 2016 štipendijný fond
na podporu študentov. Umožňuje realizovať víziu sprístupnenia vzdelania na svetovej úrovni pre najtalentovanejších študentov s najvyšším
potenciálom, bez ohľadu na ich sociálne a ekonomické zázemie. LEAF Academy je komunita ľudí so silnou víziou pre lepšiu strednú Európu a
svoju misiu napĺňa investovaním do ľudí, ktorí budú utvárať tento región.
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Organizačná štruktúra

Výkonný manažment
Ján Orlovský

výkonný riaditeľ/správca

jan.orlovsky@osf.sk

Finančné oddelenie
Jana Dravecká

finančná riaditeľka

jana.dravecka@osf.sk

Petronela Uskobová

účtovníčka/kontrola grantov

petronela.uskobova@osf.sk

Andrej Mesároš

kontrola grantov

andrej.mesaros@osf.sk

Programové oddelenie
Fond EEA pre MVO „Demokracia a ľudské práva“
Zuzana Čačová

zuzana.cacova@osf.sk

Elena Moťovská

elena.motovska@osf.sk

Andrea Bilá

andrea.bila@osf.sk

Blanka Berkyová

blanka.berkyova@osf.sk

Barbora Vaněk

barbora.vanek@osf.sk

(aktuálne na materskej dovolenke)
(do 31.12.2016)
(do 31.10.2016)
(do 30.11.2016)

Štipendijný program
Katarína Križková

katarina.krizkova@osf.sk
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Mediálny program
Natália Tomeková

natalia.tomekova@osf.sk

Ľubica Stanek

lubica.stanek@osf.sk

Michaela Kučová

michaela.kucova@osf.sk

Miroslava Grofová

miroslava.grofova@osf.sk

Vladimír Čabák

vladimir.cabak@osf.sk

IT
Peter Bernáth

peter.bernath@osf.sk

Asistentka kancelárie
Alena Tyralová

alena.tyralova@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
E-mail: osf@osf.sk
52

Finančná správa

Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2016 bol schválený správnou radou dňa 01.12.2015, pričom celková plánovaná čiastka bola vo
výške 1,146.993,- EUR. Správna rada súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 325.993 EUR. Do rozpočtovaných
nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na správu boli
rozpočtované v členení:
62.537,- EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 11.000,- EUR cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/), 252.456,- mzdové náklady (§ 28 ods.2
písm.f/), z toho 48.200,- EUR odmena za výkon funkcie správcu (§ 28 ods.2 písm.d/).

Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2016 tvorí prílohu č. 1 Výročnej správy (strana 78).
Účtovná závierka nadácie za rok 2016 tvorí prílohu č.2 Výročnej správy (strana 82).
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Prehľad príjmov (použitých výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR a prehľad o darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 EUR
prijaté v roku 2016

1

22 338 EUR

použité v roku 2016

1 927 EUR

2

78 625 EUR

3

430 593 EUR

SISUMMA

Open Society Foundations - súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA

TIPOS a.s. - Výzva k ľudskosti

4

117 213 EUR

13 837 EUR

Úrad vlády SR

5

25 248 EUR

25 248 EUR

príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované OSF / štipendiá

6

101 208 EUR

683 170 EUR

7

17 000 EUR

17 000 EUR

8

9

6 780 EUR

15 000 EUR

15 000 EUR

Grant Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu

Frontline London

Slovenská sporiteľňa a.s.
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10

6 261 EUR

11

52 722 EUR

23 932 EUR

12

16 059 EUR

9 404 EUR

13

22 194 EUR

Open Society Foundation Serbia, súkromná nadácia v Srbsku

OSF Londýn

Americká ambasáda na Slovensku, Bratislava

Open Society Foundation Praha

14

3 933 EUR

3 933 EUR

ASSIST

15

5 000 EUR

5 000 EUR

Nadácia ESET

16

5 000 EUR

5 000 EUR

Nadácia Zastavme korupciu

17

11 361 EUR

11 361 EUR

Ekopolis

18

1 800 EUR

1 800 EUR

Aflatoun

19

4 500 EUR

2 000 EUR

Nórska ambasáda
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20

1 000 EUR

1 000 EUR

Francúzsky inšittút

21

1 000 EUR

1 000 EUR

Asociácia vydavateľov

22

2 500 EUR

2 500 EUR

ostatné prijaté príspevky jednotlivo v sume menej ako 331 EUR

402 883 EUR

1 367 566 EUR

23

5 283 EUR

5 283 EUR

kreditné úroky

24

11 388 EUR

11 388 EUR

kurzové zisky

16 671 EUR

16 671 EUR

17 918,39 EUR

17 589,04 EUR

17 918 EUR

17 589 EUR

437 472 EUR

1 401 827 EUR

25

2% podiel zo zaplatenej dane / prijatý v roku 2016

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

organizácia

program / účel podpory:

suma v EUR poskytnutá

Výzva k ľudskosti

/ schválená v roku 2016

skutočné
čerpanie v roku
2016

Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Poskytnutý FP v roku 2016

24 610,00

23 136,73

Človek v ohrození

Poskytnutý FP v roku 2016

10 500,00

10 156,60

DIECEZNÁ CHARITA NITRA

Poskytnutý FP v roku 2016

10 708,00

7 808,00

Maltézska pomoc Slovensko o.z.

Poskytnutý FP v roku 2016

8 791,00

7 367,77

Od emócií k poznaniu, n.o.

Poskytnutý FP v roku 2016

10 500,00

10 500,00

Slovenská katolícka charita

Poskytnutý FP v roku 2016

6 700,00

6 700,00

Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Poskytnutý FP v roku 2016

23 120,00

19 446,38
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Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Poskytnutý FP v roku 2016

26 000,00

26 000,00

Človek v ohrození

čerpanie FP/26/2015 rok 2016

44 792,68

Liga za ľudské práva

čerpanie FP/27/2015 rok 2016

20 754,03

MAGNA DETI V NÚDZI

čerpanie FP/29/2015 rok 2016

94 070,61

Maltézska pomoc Slovensko o.z.

čerpanie FP/30/2015 rok 2016

5 132,73

čerpanie FP/32/2015 rok 2016

24 836,97

Maltézska pomoc Slovensko o.z.

čerpanie FP/34/2015 rok 2016

3 859,47

Inštitút pre migráciu a komunikáciu

čerpanie FP/35/2015 rok 2016

26 715,29

čerpanie FP/36/2015 rok 2016

28 980,13

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.
Alžbety, n.o.

Emergency Medical and Rescue Assistance
Slovakia, o.z.
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Slovak Fashion Council, o.z.

ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj,
o.z.

čerpanie FP/37/2015 rok 2016

30 000,00

čerpanie FP/38/2015 rok 2016

28 466,28

Človek v ohrození

Inštitút pre migráciu a komunikáciu

15 000,00

15 000,00

4 200,00

4 200,00

suma v EUR
organizácia

program / účel podpory - EEA

poskytnutá /
schválená v roku
2016

skutočné
čerpanie
v roku 2016

EDAH

Poskytnutý grant v roku 2016

9 792,00

6 359,99

Mládež ulice

Poskytnutý grant v roku 2016

9 553,00

8 997,89

Karpatská nadácia

Poskytnutý grant v roku 2016

9 398,00

7 197,56
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Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Poskytnutý grant v roku 2016

8 442,00

7 734,37

Rada mládeže Žilinského kraja

Poskytnutý grant v roku 2016

6 734,20

6 120,46

Saplinq

Poskytnutý grant v roku 2016

6 510,00

5 549,36

PUNKT

Poskytnutý grant v roku 2016

6 400,00

6 379,00

Transparency International Slovensko

Poskytnutý grant v roku 2016

5 116,00

4 456,83

Kaspian

Poskytnutý grant v roku 2016

4 338,44

4 311,47

A4 - asociácia združenie pre súčasnú kultúru

čerpanie G/76/14/2 za obdobie 1-4/2016

11 767,39

Aliancia Fair- play

čerpanie G/63/14/2 za obdobie 1-4/2016

457,31

Aliancia žien Slovenska

čerpanie G/016/15/5 za obdobie 1-4/2016

12 606,39

Aliancia žien Slovenska

čerpanie G/81/14/3 za obdobie 1-4/2016

13 086,69
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AMARO NIPO - občianske združenie

čerpanie G/018/15/1 za obdobie 1-4/2016

Amnesty International Slovensko

čerpanie G/53/14/1 za obdobie 1-4/2016

161,65

Amnesty International Slovensko

čerpanie G/55/14/5 za obdobie 1-4/2016

2 520,24

Bez bariér, n.o.

čerpanie G/004/15/6 za obdobie 1-4/2016

2 556,45

Centrum dobrovoľníctva

čerpanie G/019/15/6 za obdobie 1-4/2016

2 880,78

Cyklokoalícia

čerpanie G/025/15/2 za obdobie 1-4/2016

13 125,24

Človek v ohrození

čerpanie G/005/15/1 za obdobie 1-4/2016

8 030,96

Člověk v tísni, o.p.s. pobočka Slovensko

čerpanie G/50/14/6 za obdobie 1-4/2016

4 641,04

Detský fond Slovenskej republiky (DFSR)

čerpanie G/006/15/6 za obdobie 1-4/2016

2 828,06

čerpanie G/014/15/3 za obdobie 1-4/2016

10 881,90

eduRoma - roma education project občianske združenie
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11 262,94

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

čerpanie G/007/15/5 za obdobie 1-4/2016

4 911,80

Fenestra

čerpanie G/336/13/6 za obdobie 1-4/2016

3 651,99

Fenestra

čerpanie G/74/14/6 za obdobie 1-4/2016

16 715,21

čerpanie G/015/15/1 za obdobie 1-4/2016

14 097,33

Iniciatíva Inakosť

čerpanie G/69/14/3 za obdobie 1-4/2016

9 937,55

Iniciatíva Inakosť

čerpanie G/82/14/5 za obdobie 1-4/2016

7 520,74

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

čerpanie G/56/14/5 za obdobie 1-4/2016

7 455,75

Karpatská nadácia

čerpanie G/011/15/5 za obdobie 1-4/2016

8 615,68

Nadácia Pontis

čerpanie G/70/14/5 za obdobie 1-4/2016

8 991,44

NOMANTINELS

čerpanie G/344/13/1 za obdobie 1-4/2016

12 142,67

CHARACTER - Film Development
Association
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Občan, demokracia a zodpovednosť

čerpanie G/61/14/3 za obdobie 1-4/2016

18 577,71

Občianske združenie Odyseus

čerpanie G/77/14/2 za obdobie 1-4/2016

3 167,51

čerpanie G/75/14/1 za obdobie 1-4/2016

300,78

Občianske združenie Phoenix - Phoenix
Polgári Társulás

Občianske združenie Sudcovia "Za otvorenú

čerpanie G/008/15/4 za obdobie 1-4/2016

9 559,94

čerpanie G/346/13/6 za obdobie 9-12/2015

-130,71

čerpanie G/022/15/6 za obdobie 1-4/2016

3 548,00

Poradňa pre občianske a ľudské práva

čerpanie G/347/13/3 za obdobie 1-4/2016

9 735,88

Poradňa pre občianske a ľudské práva

čerpanie G/72/14/4 za obdobie 1-4/2016

11 818,84

Poradňa pre občianske a ľudské práva

čerpanie G/72/14/4 za obdobie 9-12/2015

justíciu"

OZ Žena v tiesni

Platforma na podporu zdravia
znevýhodnených skupín
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24,46

PROVENTUS

čerpanie G/020/15/6 za obdobie 1-4/2016

2 250,00

PUNKT

čerpanie G/013/15/5 za obdobie 1-4/2016

7 750,00

Queer Leaders Forum

čerpanie G/59/14/3 za obdobie 1-4/2016

2 000,50

Saplinq

čerpanie G/012/15/5 za obdobie 1-4/2016

8 228,96

Saplinq

čerpanie G/68/14/1 za obdobie 1-4/2016

Silnejší slabším

čerpanie G/003/15/6 za obdobie 1-4/2016

2 235,40

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb

čerpanie G/002/15/5 za obdobie 1-4/2016

4 910,44

čerpanie G/009/15/5 za obdobie 1-4/2016

8 015,34

čerpanie G/021/15/1 za obdobie 1-4/2016

4 510,00

Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar

Stredoeurópsky manažérsky a rozvojový
inštitút
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140,00

Transparency International Slovensko

čerpanie G/352/13/4 za obdobie 1-4/2016

13 705,73

Ulita

čerpanie G/024/15/6 za obdobie 1-4/2016

4 261,63

VIA IURIS

čerpanie G/354/13/4 za obdobie 1-4/2016

15 110,16

Výcviková škola pre vodiace a asistečné psy

čerpanie G/017/15/3 za obdobie 1-4/2016

3 660,27

čerpanie G/354/13/2 za obdobie 5-8/2015

-4,12

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím

Združenie Slatinka

čerpanie G/71/14/2 za obdobie 1-4/2016

4 653,75

Združenie STORM

čerpanie G/023/15/3 za obdobie 1-4/2016

8 953,98
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Suma v EUR
organizácia

program / účel podpory

poskytnutá /
schválená v roku
2016

skutočné
čerpanie
v roku 2016

OZ Hráme o veľa

Poskytnutie finančného príspevku

20 000,00

19 656,00

MAGNA DETI V NÚDZI

Poskytnutie finančného príspevku

11 276,41

11 276,41

Asimov Alapítvány (Asimov Foundation)

Poskytnutie finančného príspevku

4 400,00

4 400,00

Poskytnutie finančného príspevku

3 800,00

3 800,00

DZ - príspevok na činnosť

2 690,00

2 690,00

500,00

500,00

250,00

250,00

Independent Journalism
Foundation(Fuggetlen Ujsagirok
Alapitvanya)

Občianske združenie ŽENA V TIESNI

Nadácia Petit Academy

Centrum pre filantropiu, n.o.

DZ - ceny pre víťazné tímy v projekte
DataHack

DZ - príspevok na činnosť
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Suma v EUR poskytnutá

fyzická osoba

program / účel podpory

Peter Kalmus

Finančná cena "Cena pre spoločensky angažované umenie"

500,00

Bella Tomáš

Finančná cena NC 2015

500,00

Benedikovičová Mária

Finančná cena NC 2015

250,00

Čikovský Konštantín

Finančná cena NC 2015

500,00

Čikovský Konštantín

Finančná cena NC 2015

1 000,00

Drábek Ivan

Finančná cena NC 2015

500,00

Hanus Martin

Finančná cena NC 2015

500,00

Holúbek Tomáš

Finančná cena NC 2015

500,00

v roku 2016
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Jurík Vojtěch

Finančná cena NC 2015

500,00

Kolesárová Ľudmila

Finančná cena NC 2015

500,00

Kováč Ján

Finančná cena NC 2015

500,00

Mravec Juraj

Finančná cena NC 2015

500,00

Obradovič Filip

Finančná cena NC 2015

1 000,00

Rafa Tomáš

Finančná cena NC 2015

1 000,00

Striško Rastislav

Finančná cena NC 2015

5 000,00

Tódová Monika

Finančná cena NC 2015

250,00

Vančo Martin

Finančná cena NC 2015

400,00

W PRESS a.s.

Finančná cena NC 2015

500,00
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Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách:
k 31.12.2015

k 31.12.2016

1.

Softvér

0

0

2.

Drobný nehmotný majetok

0

0

3.

Budovy, stavby

0

0

4.

Stroje, prístroje

14 377

1 737

5.

Dopravné prostriedky

0

0

6.

Drobný hmotný majetok

0

0

7.

Pozemky

0

0

8.

Peňažné prostriedky

1 486 717

216 423

9.

Finančné investície

1 021 535

1 525 038

10. Pohľadávky

694 541

269 442

11. Dohadné účty aktívne

746 916

9 501

3 964 086

2 022 141

SPOLU
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Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR:
k 31.12.2015

k 31.12.2016

1.Softvér

0

0

2.Drobný nehmotný majetok

0

0

3.Oprávky k budovám

0

0

14 377

1 737

5.Oprávky k dopravným prostriedkom

0

0

6.Inventár

0

0

7.Drobný hmotný majetok

0

0

14 377

1 737

4.Stroje, prístroje

Oprávky celkom:
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Záväzky nadácie v EUR:
k 31.12.2015

k 31.12.2016

22 148

15 252

162

800

588 201

23 044

1

Záväzky voči dodávateľom

2

Ostatné záväzky

3

Záväzky z titulu grantov

4

Záväzky voči pracovníkom

11 794

10 055

5

Záväzky voči poisťovniam

5 629

4 812

6

Záväzky voči ŠR

5

165

7

Záväzky zo sociálneho fondu

247

545

8

Dohadné účty pasívne

1 302 845

232 065

9

Rezervy

15 099

12 017

10 Základné imanie

96 276

96 276

11 Nadačné imanie

6 639

6 639

0

265

1 536

23 483

2 140 265

1 899 128

-241 137

-304 143

3 949 709

2 020 404

12 Ostatné fondy – nadačné fondy
13 oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
14 Nerozdelený zisk
15 Výsledok hospodárenia
SPOLU

72

Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2016 v členení podľa jednotlivých druhov činností
Náklady v EUR
Poskytnuté granty a príspevky (mimo EEA)

474 650

Demokracia a ľudské práva (EEA) - Fond pre MVO

701 684

Vlastné programy / projekty

250 142
PRÁVO - dobre spravovaná spoločnosť, demokracia

19 746

MÉDIÁ - Kritické myslenie a participácia

80 869

z toho:
EDUKÁCIA - Ľudské práva, slobody a prístup k spravodlivosti
EURÓPA - vytváranie spoločného priestoru
Rozvojové aktivity

125 097
24 430
46 059

Správa a réžia

233 434

NÁKLADY CELKOM

1 705 969

Z toho zaplatená daň z príjmu

984

Náklady bez DzP

1 704 985
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Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom:

1 705 970 EUR

Z toho
- programové náklady

1 472 536 EUR

- náklady na správu

233 434 EUR

Náklady na správu nadácie, z toho:
– ochrana a zhodnotenie majetku

106 EUR

– propagácia verejnoprospešného účelu

73 073 EUR

– prevádzka nadácie

41 297 EUR

– odmena za výkon funkcie správcu

48 142 EUR

– cestovné náhrady

20 674 EUR

– mzdové náklady

50 142 EUR
233 434 EUR
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Odmena za výkon funkcie iných orgánov ustanovených 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
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 2016 – 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 roku 2015 založila nadačný fond LEAF pri Nadácii otvorenej spoločnosti.
V priebehu roku 2016 boli do fondu poukázané finančné prostriedky vo výške 265,- EUR.
V priebehu roku 2016 z prostriedkov fondu neboli vykonané žiadne aktivity.
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Zmeny v nadačnej listine v roku 2016
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v roku 2016 neboli v nadačnej listine zaznamenané žiadne zmeny, okrem doplnenia
členov správnej rady.

Zloženie orgánov v roku 2016
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou:

Správca NOS – OSF
Ján Orlovský

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

Pozícia:

Ivana Molnárová

predsedníčka

Richard Ďurana

člen

Miroslav Šarišský

člen

Radovan Pala

člen

Janette Motlová

člen

Juraj Hipš

člen (20.02.2016)
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Správna rada deleguje na expertné komisie rozhodovanie o podpore projektov v špecifických oblastiach. Expertné komisie sa riadia obdobnými
pravidlami ako správna rada určenými pre danú oblasť.

Dozorná rada NOS – OSF
Meno:

Pozícia:

Renáta Bláhová

predsedníčka

Magdaléna Dobišová

člen

Peter Gažík

člen

Rada starších v roku 2016 nezasadla.
Rada starších je poradným orgánom Správnej rady nadácie. Jej poslaním je predovšetkým posilniť schopnosť nadácie otvárať nové témy v súlade
s aktuálnymi výzvami v spoločnosti, hľadať východiská pre krátkodobú a dlhodobú stratégiu. Rada starších je tvorená osobnosťami domáceho
verejného diania, predovšetkým bývalými členmi Správnej rady. Rada starších sa stretáva dvakrát ročne a nerozhoduje o finančných
prostriedkoch.
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Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2016
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Účtovná závierka nadácie za rok 2016
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Čl. I.
Všeobecné údaje
1. Základné údaje o vzniku nadácie
Názov nadácie:

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava (Open Society
Foundation) NOS-OSF (ďalej len „Nadácia“ alebo „NOSOSF“)

Adresa:
Dátum založenia nadácie:
Dátum zápisu nadácie do registra:
Identifikačné číslo spoločnosti (IČO):
Zápis v registri nadácií:
Správca nadácie:

Baštová 5, 811 03 Bratislava
12.11.1992
03.07.1997
30 845 173
Ministerstvo vnútra SR reg.č. 203/Na-96/93
Ján Orlovský

Zakladateľ nadácie:

Open Society Fund, New York, U.S.A.

Zakladateľ
Open Society Fund, New York, U.S.A.

Výška vkladu v EUR
102 915

2. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky
Správna rada:

Ivana Molnárová
Richard Ďurana
Miroslav Šarišský
Radovan Pala
Janette Maziniová Motlová
Juraj Hipš (od 10.02.2016)

Správca nadácie:

Ján Orlovský

3. Predmet činnosti
 rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 ochrana a tvorba životného prostredia,
 zachovanie prírodných hodnôt,
 ochrana zdravia,
 ochrana práv detí a mládeže,
 rozvoj vedy a vzdelávania.
4. Informácie o zamestnancoch

11
2

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
11
2

0

0

0

0

Bežné účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou
jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku
počas účtovného obdobia
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5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17
ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od
1. januára 2016 do 31. decembra 2016.
6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2015 bola schválená dozornou radou Nadácie 13.10.2016.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2016 bude schválená dozornou radou Nadácie v roku 2017.
7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení
účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do registra účtovných závierok dňa 27.05.2016.
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie. Nadácia uplatňuje
účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovná závierka je
prezentovaná vo forme schválenej Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 30.
októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a
obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej
účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely.
Účtovníctvo je vedené na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, bez ohľadu na dátum ich
plnenia.
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká,
znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej
závierky.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2.

Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.

3.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby
jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje
jednorazovo pri uvedení do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena
(resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.
Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

Stroje, prístroje a zariadenia

Predpokladaná
doba používania v
rokoch

Metóda
odpisovania

Ročná odpisová
sadzba v %

4

lineárna

25

a) Odpisovanie majetku obstaraného z prostriedkov prijatých grantov
Odpisy sa účtujú na ťarchu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu oprávok.
Zároveň sa suma vo výške odpisov zaúčtuje na ťarchu účtov fondov vytvorených z prijatých grantov a v
prospech účtu výnosov. Odpisovanie takéhoto majetku nemá dopad na výsledok hospodárenia Nadácie.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri
inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.
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4.

Dlhodobé a krátkodobé finančné investície
Dlhodobé a krátkodobé finančné investície sa v momente obstarania ocenili obstarávacími cenami,
vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Finančné investície sa ku koncu roka nepreceňujú, pri
zmene hodnoty sa vytvára opravná položka.

5.

Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára
k pochybným a nedobytným pohľadávkam. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než
jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou
pohľadávky.

6.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným
obdobím.

7.

Rezervy
Rezervy sú záväzky predstavujúce existujúcu povinnosť Nadácie, ktoré vznikli z minulých udalostí a je
pravdepodobné, že v budúcnosti znížia jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým
vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne
príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným
účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy

8.

Záväzky
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve,
uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

9.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

10. Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú
na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným
kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa na menu euro už neprepočítavajú.
11. Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky
(rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok,
alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.
Výnosy z Open Society Foundations mali špecifický postup kalkulácie založený na peňažných príjmoch
daného roka a nákladoch súvisiacich s operačnými projektmi a grantmi financovanými zdrojmi z Open
Society Foundations.
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Vykazovanie OSI spin-off príspevku súvisiaceho s odčlenením NOS-OSF od siete nadácií Open Society
Foundations ako výnos roku 2013:
NOS-OSF uznala v plnej výške OSI spin-off príspevok ako výnos v roku 2013, keďže bol poskytnutý ako
bezúčelová podpora, a to bez požiadavky splnenia akýchkoľvek podmienok, bez obmedzenia použitia
(grant je všeobecne obmedzený) a bez časového obmedzenia (NOS-OSF je oprávnená ponechať si
všetky nevyužité finančné prostriedky na konci roka 2013 a 2014).
EUR
2013
Výnos z OSI spin-off príspevku
Náklady/projekty financované z OSI
spin-off príspevku

-564,674

Čistý výnos z OSI spin-off príspevku

374,654

939,328

Za normálnych okolností sa poskytujú príspevky na konkrétny účel a sú účtované do výnosov podľa
uskutočnených výdavkov. Vzhľadom k tomu, že použitie spin-off príspevku malo iba veľmi všeobecné
obmedzenia, vedenie NOS-OSF sa rozhodlo vykázať tento príspevok v celej výške ako výnos roku 2013
v súlade s § 67, odsek 2 postupov účtovania pre neziskové organizácie PÚ.
Spin-off príspevok vykázaný ako výnos v roku 2013 v celej sume mal významný vplyv na výsledok
hospodárenia NOS-OSF vo výške 374,654 Eur, ktorý je výnimočný vzhľadom na činnosť NOS-OSF. Z
rovnakého dôvodu sa vykázal v nasledujúcich rokoch, kedy boli z tohto príspevku financované projekty,
negatívny výsledok hospodárenia NOS-OSF.
12. Poskytnuté granty
Nadácia účtuje o poskytnutých grantoch nasledovným spôsobom:
Granty, ktoré sú financované zo zdrojov Open Society Foundations, sa účtujú priamo do nákladov
v momente, kedy správna rada odsúhlasí poskytnutie grantu.
Nadácia je správcom oblasti podpory Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných Fondu
pre MVO. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, ktorým sa donorské krajiny
Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych
rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie o poskytnutí grantu sa zaúčtuje celý záväzok voči
grantistovi v schválenej výške poskytnutého grantu v prospech účtu náklady budúcich období. Čerpanie
sa zúčtuje do nákladov postupne na základe predložených a schválených reportov o čerpaných
prostriedkov z poskytnutých grantov.
13. Príspevky prijaté ako podiel zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2013 ako opatrenie
č. MF/22612/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje príspevky
prijaté ako podiel zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách a v prospech účtu výnosov.
Zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom období, ku dňu,
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období.
14. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien
a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky
Účtovná jednotka v účtovnom období 2016 neuskutočnila zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných
metód.
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1. Dlhodobý hmotný majetok

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Umelecké
diela
a zbierky

Pozemky

Samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Budovy,
haly a
stavby

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Spolu

-

-

-

14 377
12 640
-

-

-

-

-

-

-

14 377
0
12 640
0

-

-

-

1 737

-

-

-

-

-

-

1 737

-

-

-

14 377
12 640

-

-

-

-

-

-

14 377
12 640

-

-

-

1 737

-

-

-

-

-

-

1 737

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

0
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Nadácia neeviduje majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, ani majetok pri ktorom má Nadácia
obmedzené právo s ním nakladať.
2. Finančné investície
Finančné investície predstavujú cenné papiere podielových fondov (dlhopisy a fondy peňažného trhu)
držané za účelom dlhodobého zhodnotenia. Prehľad o pohybe finančných investícií v priebehu bežného
účtovného obdobia (2016) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Podielové
cenné papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
v ovládanej
osobe

Podielové
cenné papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine
a ostatné
pôžičky

850 000

0

0

0

170 000

0

0

1 020 000

Prírastky

0

0

0

20 000

471 555

0

0

491 555

Úbytky

0

0

0

-10 000

0

0

0

-10 000

Presuny

0

0

0

0

0

0

0

0

850 000

0

0

10 000

641 555

0

0

1 501 555

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

0

0

0

0

1 535

0

0

1 535

Prírastky

0

0

0

0

21 948

0

0

21 948

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

0

0

23 483

0

0

23 483

850 000

0

0

0

171 535

0

0

1 021 535

850 000

0

0

10 000

665 038

0

0

1 525 038

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

V priebehu finančného roka končiaceho 31. decembra 2014 Nadácia otvorenej spoločnosti obstarala
100% podiel v spoločnosti Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. v hodnote 850 000 EUR.
Investícia je k 31. decembru 2016 ocenená v historických nákladoch.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok č. 26 súvahy) predstavujú:
- podiely otvoreného podielového fondu Tatra Asset Management;
- podiely otvoreného podielového fondu VÚB Asset Management;
- podiely J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
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Prehľad o pohybe finančných investícií v priebehu predchádzajúceho účtovného obdobia (2015) je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Podielové
cenné papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
v ovládanej
osobe

Podielové
cenné papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine
a ostatné
pôžičky

850 000

0

0

0

403 641

0

0

1 253 641

Prírastky

0

0

0

0

0

0

0

0

Úbytky

0

0

0

0

-230 059

0

0

-230 059

Presuny

0

0

0

0

-3 582

0

0

-3 582

850 000

0

0

0

170 000

0

0

1 020 000

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

Prírastky

0

0

0

0

1 535

0

0

1 535

Úbytky

0

0

0

0

0

0

0

0

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

0

0

0

1 535

0

0

1 535

850 000

0

0

0

403 641

0

0

1 253 641

850 000

0

0

0

171 535

0

0

1 021 535

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky

Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2.

Finančný majetok
Štruktúra finančného majetku:
Krátkodobý finančný
majetok
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou
viazanosti dlhšou ako
jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

820
3 262
212 342

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
195
2 556
1 483 966

0

0

0
216 424

0
1 486 717

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

K 31.12.2016 môže Nadácia voľne disponovať so všetkými peňažnými prostriedkami okrem peňažných
prostriedkov, ktorých použitie je účelovo viazané v súlade so schválenými rozpočtami programov.
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Pohľadávky
Pohľadávky v roku 2015 a 2016 sú v nasledujúcej štruktúre:
31.12.2016
FMO
Ostatné
Spolu

31.12.2015

EUR
114 182

EUR
215 390

155 259

479 151

269 441

694 541

Štruktúra pohľadávok podľa lehoty splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Stav na konci

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
694 541
0
694 541

bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

269 441
0
269 441

Vzhľadom na to, že všetky pohľadávky Nadácie sú v lehote splatnosti, Nadácia v bežnom účtovnom
období, ako aj v bezprostredne predchádzajúcom období netvorila žiadnu opravnú položku
k pohľadávkam.
Všetky pohľadávky sú krátkodobé.
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za
hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť
Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky – zostatok na účte
Danske Bank, ku ktorému má Nadácia
dispozičné právo
Iné pohľadávky (granty)
Daňové pohľadávky
Spolu krátkodobé pohľadávky (brutto)

31. december 2016
2 997

31. december 2015
377

63 489
195 987
6 968
269 441

394 912
289 920
9 332
694 541

Iné krátkodobé pohľadávky (riadok č. 50 súvahy) je suma bezpodmienečných pohľadávok, vznikajúcich
uzavretím grantových zmlúv. Účelom grantov je podpora aktivít Nadácie v budúcom období.

4.

Časové rozlíšenie aktív
Náklady budúcich období - EEA (nevyčerpané prostriedky z poskytnutých grantov)
Náklady budúcich období - Výzva k ľudskosti (nevyčerpané prostriedky z poskytnutých
grantov)
Náklady budúcich období - projektové aktivity
Ostatné náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

Spolu

31.12.2016
EUR
0

31.12.2015
EUR
429 847

0
9 269
232
0
9 501

316 967
0
102
0
746 916
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INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
5.

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
Prehľad o pohybe vlastných zdrojov krytia v priebehu bežného účtovného obdobia (2016) je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Presuny
(+, -)

Imanie a fondy
Základné imanie

102 915

0

0

0

102 915

z toho:

nadačné imanie v nadácii

0

0

0

0

0

vklady zakladateľov

0

0

0

0

0


prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond reprodukcie

0

0

0

0

0

1 536

21 948

0

0

23 484

Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

Ostatné fondy

0

265

0

0

265

2 140 265

0

0

-241 137

1 899 128

-241 137

-304 143

0

241 137

-304 143

2 003 579

-281 930

0

0

1 721 649



Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Fondy zo zisku

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Spolu

Prehľad o pohybe vlastných zdrojov krytia v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia (2015) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Presuny
(+, -)

Imanie a fondy
Základné imanie

102 915

0

0

0

102 915

z toho:

nadačné imanie v nadácii

0

0

0

0

0

vklady zakladateľov

0

0

0

0

0


prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond reprodukcie

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov

0

1 536

0

0

1 536

Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

Ostatné fondy

0

0

0

0

0

2 413 873

0

5 975

-267 633

2 140 265

-267 633

-241 137

0

267 633

-241 137

2 249 155

-239 601

5 975

0

2 003 579



Fondy zo zisku

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Spolu

10

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
(Open Society Foundation) NOS-OSF

Účtovná závierka
k 31. decembru 2015

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3

0

8

4

5

1

7

3

/SID

Základne imanie sa člení na registrované vo výške 6 639 EUR, a neregistrované vo výške 96 276 EUR.
Názov položky
Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej strat
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-241 137
0
0
0
0
0
-241 137
0

Výsledok hospodárenia za rok 2015 vo výške -241 137 EUR bol preúčtovaný na nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
6.

Rezervy
Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie (2016) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zákonné rezervy
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho
zabezpečenia
Ostatné rezervy
Rezerva na odchodné
Rezerva na daň z príjmu
Rezerva na audit
Spolu

1.1.2016
EUR

Tvorba
EUR

Použitie
EUR

Zrušenie 31.12.2016
EUR
EUR

10 059

6 618

10 059

0

6 618

0
0
5 040
15 099

0
0
5 400
12 018

0
0
5 040
15 099

0
0
0
0

0
0
5 400
12 018

Predpokladaný rok použitia všetkých rezerv vytvorených k 31. decembru 2016 je nasledujúci finančný
rok 2017.
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Prehľad o pohybe rezerv za predchádzajúce účtovné obdobie (2015) je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Zákonné rezervy
Mzdy za dovolenku vrátane
sociálneho zabezpečenia
Ostatné rezervy
Rezerva na odchodné
Rezerva na daň z príjmu
Rezerva na audit
Spolu

7.

1.1.2015
EUR

Tvorba
EUR

Zrušenie
EUR

31.12.2015
EUR

8 070

10 059

-8 070

0

10 059

0
0
15 240
23 310

0
0
5 040
15 099

0
0
-15 240
-23 310

0
0
0
0

0
0
5 040
15 099

Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie
sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia
Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

8.

Použitie
EUR

Bežné účtovné
obdobie
247
875
577
545

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

0
863
616
247

Záväzky
prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedený v nasledujúcom
prehľade:
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky spolu

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

53 329
0
53 329

627 777
0
627 777

Všetky záväzky sú splatné v priebehu roka 2017 (krátkodobé).
Druhové členenie ostatných záväzkov v roku 2016 a 2015 je uvedené v nasledujúcom prehľade:

Granty fyzickým a právnickým osobám
Ostatné záväzky
Záväzky z titulu doplnkového dôchodkového poistenia
Spolu

k 31.12.2016
EUR
10 159
12 421
465
23 045

k 31.12.2015
EUR
580 095
7 641
465
588 201

Ostatné záväzky predstavujú nezúčtované a nevyčerpané granty schválené správnou radou Nadácie
v roku 2016 v predchádzajúcich obdobiach.
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Časové rozlíšenie pasív
Detailná štruktúra výnosov budúcich období je v nasledujúcom prehľade:

Položky výnosov budúcich období
z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Spolu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúc
eho účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 302 845
0

247 829
0

1 318 609
0

232 065
0

0

0

0

0

1 302 845

247 829

1 318 609

232 065
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Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1.

Prijaté príspevky a dotácie
Prehľad o príspevkoch a dotáciách:

Príspevky od iných organizácií
Príspevky od OSF
Príspevky od neštátnych inštitúcií
Príspevky od štátnych inštitúcií
Vrátené granty
Príspevky od iných organizácií spolu
Dotácie
Vyčerpané prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu
Príspevky od fyzických osôb
Príspevky z verejných zbierok
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

2.

2015
EUR

0
589 563
0
0
589 563

120 881
134 130
0
0
255 011

714 007
25 248
0
17 589
1 346 407

1 528 493
30 586
5 155
4 597
1 823 842

Ostatné výnosy
Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Výnosy z nájmu majetku
Výnosy z precenenia cenných papierov
Výnosy z predaja dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov
Osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
Spolu

3.

2016
EUR

2016
EUR
0
0
0
0
38 748
0
38 748

2015
EUR
0
0
0
75 168
6 937
59 580
141 685

Príspevky z podielu zaplatenej dane
V roku 2016 bolo Nadácii z podielu zaplatenej dane poukázaných 17 918,- EUR. Prijatá suma bola
v roku 2016 použitá v plnom rozsahu.
Poukázané 2% zaplatenej dane v bežnom roku
z toho použité v bežnom roku
Použité 2% z predchádzajúceho roku v bežnom roku
Spolu použité v bežnom roku (riadok č. 71 výkazu ziskov
a strát)
Nespotrebované 2% v bežnom roku

2016
17 918
-17 589
0

2015
3 990
-3 990
-607

-17 589
329

-4 597
0
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2015
EUR
3 297
3 297

Náklady na ostatné poskytnuté služby
Prehľad o nákladoch na ostatné služby v roku 2016:

Služby:
Poštovné, telefóny, poplatky RTVS
Prenájmy – sídlo nadácie, aktivity
Ubytovanie, strava, občerstvenie – aktivity
Organizačné služby, inzercia, reklama, audio, video
Služby ekonomické, právne, notárske
IT služby, internet, tvorba webov, licencie, software
Preklady, tlmočenie
Prepravné a špedičné služby
Koordinačné služby, autorské honoráre – aktivity
Iné služby
Spolu
Prehľad o nákladoch na ostatné služby v roku 2015:

Služby:
Poštovné, telefóny, poplatky RTVS
Prenájmy – sídlo nadácie, aktivity
Ubytovanie, strava, občerstvenie – aktivity
Organizačné služby, inzercia, reklama, audio, video
Služby ekonomické, právne, notárske
IT služby, internet, tvorba webov, licencie, software
Preklady, tlmočenie
Prepravné a špedičné služby
Koordinačné služby, autorské honoráre – aktivity
Iné služby
Spolu

Hlavná –
nezdaňovaná
činnosť
EUR

Podnikateľská
– zdaňovaná
činnosť
EUR

8 304,74
41 734,65
33 874,15
85 819,20
55 286,58
23 042,10
13 270,78
1 981,43
103 788,22
58 053,27
425 155,12

0
0
7
7 376,70

Hlavná –
nezdaňovaná
činnosť
EUR

Podnikateľská
– zdaňovaná
činnosť
EUR

10 416
30 431
9 819
60 049
75 476
43 515
10 515
5 989
99 406
34 250

0
0
0
15 037
0
0
0
0
0
0

379 866

15 037

0
0
0
0
0
0
7 376,70
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Náklady za služby vykonané audítorskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
2016
EUR
Jednotlivé druhy nákladov za:
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

6.

Kurzové straty
Prehľad o kurzových stratách:

5 400
0
0
0
0
5 400

2016
EUR
3 141
3 141

Realizované kurzové straty
Spolu

2015
EUR
5 040
0
0
0
0
5 040

2015
EUR
1 202
1 202

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
1.

Prenajatý majetok

Nadácia má prenajaté administratívne priestory od dcérskej spoločnosti – Otvorená spoločnosť, spol. s
r.o.. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede v určených prípadoch.

Čl. VI
Ďalšie informácie
1.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach
Nadácia nemá žiadne iné aktíva a pasíva, ktoré by mali byť vykázané v účtovnej závierke.
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené
praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné
kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne
interpretácie príslušných orgánov.

2.

Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku
minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných
oslobodením od dane z príjmov.
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Nadácia v účtovnom období 2016 neúčtovala o iných aktívach.
3.

Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo
všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;
takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od
toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik
nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe,
pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok
ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Nadácia v účtovnom období 2016 neúčtovala o iných pasívach.

4.

Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve
a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka
spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad
z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných
zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Nadácia nemá žiadne budúce možné záväzky, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Nadácia nemá ostatné
finančné práva alebo povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

5.

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej
jednotky.
Nadácia v účtovnom období 2016 neúčtovala o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach.

6.

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

7.

Spriaznené strany
Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Záväzky
Otvorená spoločnosť, spol. s r.o.
Spolu

Nájom kancelárskych
priestorov

Náklady
Otvorená spoločnosť, spol. s r.o.
O2 Slovakia s.r.o.
Profesia s.r.o.
Spolu

Nájom kancelárskych a iných
priestorov
Telekomunikačné úhrady
Inzercia na portáli profesia.sk

31.12.2016
EUR
74

31.12.2015
EUR
80

74

80

31.12.2016
EUR
32 626

31.12.2015
EUR
27 515

3 981
83
36 690

2 359
178
30 052
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Členovia štatutárnych orgánov Nadácie (Správna rada a Dozorná rada) nepoberali za svoju činnosť
v týchto orgánoch v sledovanom účtovnom období žiadnu odmenu. Informácia o odmenách výkonného
manažmentu je k dispozícii v sídle Nadácie.
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