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Milé priateľky a priatelia otvorenej spoločnosti,
ďakujeme vám za ďalší spoločne prežitý rok plný udalostí. Okrúhle 25. výročie Nadácie
sme si síce pripomenuli v zužujúcom sa priestore tolerancie princípov občianskej
spoločnosti, no aj vďaka vám sme nepodľahli pocitu beznádeje.
V tom čase sme ešte netušili, že úkladná vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018 spustí najväčšie občianske prejavy
nespokojnosti od čias Novembra ´89. Atmosféra spoločnosti však už dlhšie rezonuje
odkazom zakladateľa konceptu otvorenej spoločnosti Karla Poppera: „Ak netolerancii
priznáme právny nárok byť tolerovanou, potom zničíme toleranciu a právny štát.“ Od našich
oponentov totiž často počúvame o ich práve na slobodu slova a hlásanie ich pravdy.
Poučení históriou však zostávame presvedčení, že netolerantná pravda, ktorá si
nárokuje byť jedinou správnou je nebezpečná. Preto je na mieste jej intoleranciu
netolerovať, upozorňovať na neprípustnosť jej obsahu a obmedziť jej slobodu prejavu
zákonom.
Rok 2017 bol pre nás výročným, no zároveň aj „prestupným“ - dočasne sme zostali
bez možnosti podporiť nápady a činnosť iných organizácií, čo je hlavným poslaním
každej nadácie. V máji nás preto potešila správa, že spolu s nadáciou Ekopolis
a Karpatskou nadáciou sme uspeli v spoločnom tendri na správcu Fondu pre aktívnych
občanov. Fond je pokračovaním podpory mimovládneho a neziskového sektora zo
strany krajín Európskeho hospodárskeho priestoru. Od tohto roku do r. 2023 tak rozdelí
grantovou formou viac ako 8 mil. €.
Okrem snahy udržať si pozíciu grantovej inštitúcie v oblasti ľudských a občianskych práv
sme hľadali cesty, ako prispieť vlastnou expertízou k napĺňaniu nášho poslania.
Zameranie na vzdelávanie a výchovu detí a mládeže k aktívnemu občianstvu
považujeme za mimoriadne dôležité. Atmosféra školského prostredia i verejného
priestoru doposiaľ oplývajú autoritárskym prístupom. Necelých 30 rokov slobody nám
denne prináša dôkazy nielen o nedostatkoch našej demokracie, ale aj o potrebe učiť sa
jej princípom od raného detstva. Spolu s partnermi preto pokračujeme v skúmaní príčin
radikalizácie mládeže, v ponúkaní nástrojov orientácie v neprehľadnom prostredí
dezinformácií a hlavne povzbudzujeme v presvedčení, že aj tolerancia a otvorenosť sú
prejavmi vlastenectva, odvahy a statočnosti.
Prajem príjemné čítanie a spoznávanie.
Ján Orlovský
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HĽADÁME RIEŠENIA PROTI
RADIKALIZÁCII, EXTRÉMIZMU
A ŠÍRENIU KONŠPIRAČNÝCH
TEÓRIÍ A HOAXOV U MLADÝCH
ĽUDÍ. PODPORUJEME ICH
AKTÍVNU ANGAŽOVANOSŤ
V SPOLOČNOSTI
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Hra na pravdu
S projektom Hra na pravdu sme navštívili 4 stredné školy v Martine, vo Zvolene, v Nitre
a Prievidzi, kde sme absolvovali diskusie so študenti a študentkami o dezinformáciách,
hoaxoch a postavení tradičných médií. Diskutujúci hostia boli mladí profesionáli a
profesionálky z médií a príbuzných oblastí – Ria Gehrerová z Denníka N, Peter Valovič
z RTVS, Daniel Hoťka zo SME, bloger a aktivista Jakub Goda, Jakub Kobela zo Slovenskej
debatnej asociácie a Matúš Sloboda z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.
Hostia sa so študentmi rozprávali o spôsoboch, ako je možné rozoznávať pravdivé a
falošné správy. Dozvedeli sa praktické technologické tipy, ako odhaliť zmanipulovanú
fotografiu či video, spoznali varovné signály falošných správ a nástroje, ktoré im uľahčia
overovanie zdrojov a informácií.
Predmetom diskusií boli aj rozdiely medzi tradičnými a konšpiračnými médiami a
spoznanie novinárskej práce. Hovorili sme o práci novinárov a novinárov so zdrojmi, o
nutnosti overovať všetky publikované informácie, ale aj o štátnej regulácii médií či
povinnosti uverejňovania opráv. Zdôrazňovali sme tiež možnosť verejnosti aktívne
zasahovať do obsahu správ a sťažovať sa na nepresné alebo nepravdivé informácie.
Cieľom diskusií bolo posilniť povedomie študentov a študentiek o ich aktívnej úlohe v
konzumácii informácií a podporiť uvedomenie si, že v súčasnom „informačnom
tsunami“ je mimoriadne dôležitá aspoň základná orientácia vo fungovaní médií, na
základe ktorej sa môžu lepšie rozhodovať o tom, ktorým zdrojom a informáciám
dôverovať.
Sme presvedčení o tom, že nie každá informácia má rovnakú hodnotu. Súčasné
fungovanie sociálnych sietí, ktoré sa pre väčšinu ľudí stávajú primárnym zdrojom správ,
dáva na jednu úroveň správy z profesionálnych médií, vymyslené správy z pokútnych
internetových portálov i zážitky a interpretácie udalostí náhodných ľudí. Cieľom preto
bolo taktiež poskytnúť účastníkom a účastníčkam diskusií informácie a nástroje na to,
aby tieto správy dokázali rozlišovať.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnému príspevku Nadácie Slovenskej sporiteľne.
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Čítanie naslepo
Projekt Čítanie naslepo bol realizovaný s finančnou podporou IUVENTY – Slovenského
inštitútu mládeže. Jeho hlavným cieľom bolo scitliviť a zvýšiť znalosť o problematike
hoaxov v cieľovej skupine mladých ľudí. Hlavným výstupom projektu bola kampaň
postavená na teste – HOAX MASTER (www.hoaxmaster.sk), ktorý hravou a neformálnou
cestou upriamil pozornosť mladých ľudí na problematiku dezinformácií a ich
šírenia. Okrem toho sme vytvorili manuál pre mladých ľudí, ako rozpoznať a ako narábať
s nepravdivými správami „Desatoro HOAX MASTER: Ako sa brániť hoaxom?“,
zrealizovali sme Roadshow – Čítanie naslepo na 5. školách po Slovensku a pripravili sme
video– Najsilnejšie momenty, zostrih z diskusie HOAX MASTER.
Kampaň v online zasiahla 317 595 užívateľov (merané podľa impresií). V rámci
Roadshow sme sa stretli s 840 študentmi. Celkovo sme kampaňou zasiahli viac ľudí
vďaka zdieľaniu na stránkach SME.sk a fičí.sk. Celkový zásah na širokú verejnosť bol
väčší.

Príčiny radikalizácie mladých ľudí
V decembri sme s finančnou pomocou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže
pripravili a začali s realizáciou kvalitatívneho výskumu, ktorý sa zameriaval na
odhalenie príčin radikalizácie mladých ľudí vo veku 14 – 17 rokov. V prvej fáze sme
v roku 2017 pripravili dizajn výskumu a realizovali prvé fókusové skupiny s učiteľmi
a učiteľkami histórie a voľnočasovými pracovníkmi a pracovníčkami. Tiež sme
realizovali prvé riadené rozhovory s mladými ľuďmi. Projekt pokračoval aj v roku 2018.
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Otvorené školy
Program sme začali realizovať v septembri 2017 ako súčasť našich aktivít v oblasti
výchovy k občianstvu, ako aj našej expertíznej role v rámci programu Active Citizenship
Fund. Jeho cieľom je podporiť demokratické prostredie na školách prostredníctvom
rovesníckeho vzdelávania a rozvoja fungovania a práce žiackych školských rád. Od
spustenia programu v ňom systematicky pracuje 8 základných škôl z rôznych regiónov
Slovenska. Zapojené školy sú veľmi rôznorodé – mestské, vidiecke, s malým aj veľkým
počtom žiakov a žiačok, školy so zastúpením rôznych menšín či školy veľmi homogénne.
Na každej škole pôsobí 1 vyškolený dobrovoľník alebo dobrovoľníčka – tí nielen vedú
workshopy s vybranou triedou, ale aj realizujú prieskum, ktorého výstupom bude
prípadová štúdia zameraná na podporu participácie na základných školách
prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania. Za prvé 4 mesiace realizácie programu sa na
školách uskutočnilo 25 workshopov.
Základnou filozofiou programu je poskytnúť deťom a mládeži možnosť učiť sa, ako
funguje demokracia jeden od druhého pod vedením skúseného rovesníka, priamo v
prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa a prostredníctvom riešenia konkrétnych
problémov, ktoré sa dotýkajú ich vlastného života. Cieľom programu je vysvetliť deťom
význam a spôsob fungovania žiackych školských rád a podnietiť ich záujem o aktívnu
účasť v tomto orgáne v ich vlastnej škole. Na základe zistení získaných počas celého
školského roka vypracujeme spolu so školou pre každú zapojenú školu akčný plán
zameraný na konkrétne identifikované problematické oblasti v živote školy s cieľom
podporiť v nej demokratické prostredie.
Všetky podporné materiály sú zverejnené tu: http://www.osf.sk/vychova-kobcianstvu-podpora-demokratickeho-prostredia-na-skolach-otvorene-skoly/
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PODPORUJEME PRÁCU
MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ
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Fond pre MVO EEA granty
V apríli roku 2017 sme uzavreli programové obdobie 2009 – 2014 v rámci EEA grantov.
Tento dátum bol záväzný pre všetkých 16 krajín. V posledných fázach sme sa venovali
vyhodnocovaniu programu a jeho dosahom. Tieto sme spísali v Záverečnej správe
programu (Final Programme Report), ktorá bola schválená, a tak bol program
definitívne ukončený. Program predstavuje významný a úplne nezávislý (nezávislý od
štátnych úradov) mechanizmus financovania občianskej spoločnosti. V súčasnosti je na
Slovensku jediný.
Najnaliehavejšie výzvy spoločnosti a odporúčania, ako na ne reagovať
Štúdia spoločne realizovaná nadáciami Ekopolis a OSF na záver programu („Stav vecí,
trendy, potreby a možnosti rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku“), ktorú
vypracovali odborníci z Inštitútu pre verejné otázky, PDCS a Centrum pre filantropiu,
predstavuje komplexnú analýzu a údaje, ktoré ukazujú, že najnaliehavejšie výzvy
spoločnosti vyžadujúce okamžité opatrenia zahŕňajú v oblasti spoločenského vplyvu
nasledovné:
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zameranie sa na sociálno-ekonomické otázky, ktoré podkopávajú liberálnu
demokraciu,
vytvorenie inštitucionálnych mechanizmov, ktoré poskytujú podmienky na
autonómnu existenciu štruktúr občianskej spoločnosti (legislatívne,
administratívne a finančné opatrenia),
posilnenie existujúcich inštitúcií (poradné orgány, Úrad splnomocnenca),
proaktívna komunikácia so zástupcami politických strán, ktorí majú verejný
záznam a chápu úlohy a potreby organizácií občianskej spoločnosti,
prevencia prvkov korporativizmu v rozhodovacom procese o dobrej správe vecí
verejných,
udržiavanie verejného dohľadu a tzv. watchdog úlohy organizácií občianskej
spoločnosti vo verejnom živote.

ACTIVE CITIZENSHIP FUND, programové obdobie 2014 –
2021 EEA grantov
Zároveň bol v roku 2017 vyhlásený tender na nového operátora, resp. konzorcium pre
programové obdobie 2014 – 2021 v sume 9 mil. eur na podporu a rozvoj občianskej
spoločnosti. Ten sme v konzorciu vedenom Ekopolisom spolu s Karpatskou nadáciou
vyhrali. Nadácia otvorenej spoločnosti tak zostáva jednou z najvýznamnejších
grantových organizácií na Slovensku. Okrem verejných konzultácií k programu, ktoré sa
uskutočnili v júli v Žiline za prítomnosti viac ako 70 mimovládnych organizácií, sme sa
venovali nastavovaniu programu na toto obdobie a jeho podrobnému rozpracovaniu
v požadovaných dokumentoch. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia FMO (Financial
Mechanism Office), ktorí zodpovedajú za administráciu programu z Bruselu. Prvé výzvy
budú vyhlásené v roku 2018.
Bližšie informácie nájdete tu: http://www.osf.sk/pribehy/novy-fond-v-spravetroch-slovenskych-nadacii-podpori-aktivity-a-rozvoj-obcianskej-spolocnosti/

Microsoft NGO Day, NGO Award
Nadácia otvorenej spoločnosti a Microsoft udelili na jubilejnom 10. ročníku
vzdelávacieho podujatia Microsoft NGO Day ceny najlepším a najzaujímavejším
projektom neziskových organizácií prihláseným do NGO Awards v kategóriách
Technológia pre cieľové skupiny a Využitie pre vlastný rozvoj. Do 1. ročníka NGO
Awards sa prihlásilo 12 projektov a víťazi mohli svoje riešenia odprezentovať počas NGO
Day v Bratislave ďalším 60 neziskovým organizáciám. Veríme, že víťazi prvého ročníka
našej súťaže budú inšpiráciou pre ďalších jednotlivcov i organizácie na Slovensku, aby
pomocou digitálnych technológií dokázali meniť svet a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
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OTVÁRAME AKTUÁLNE TÉMY:
AUTENTICKY, NETRADIČNE,
ODBORNE
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Face2Face
S podporou Veľvyslanectva USA na Slovensku sme zrealizovali sériu 4 verejných diskusií
pod názvom Face2Face. Diskusie organizujeme v rôznych mestách po celom Slovensku.
Diskutovanými témami boli v roku 2017 najmä podpora tolerancie, boj proti
pravicovému extrémizmu, hoaxom či konšpiráciám.

Otázka vôle – Question of Will
Projekt Otázka vôle/Question of Will prebiehal od decembra 2016 do apríla 2017. Jeho
koncept sme pripravili v spolupráci s kurátorom a umelcom Borisom Ondreičkom,
prepája ľudské práva, umenie, vedy a technológie. Aj vďaka spolupráci s nórskou
Kunsthall Trondheim sme v Bratislave predstavili špičkových odborníkov z oblasti
umenia, filozofie, psychológie či výpočtových vied. Spoločne sa snažili definovať
význam ľudskej vôle v dnešnej spoločnosti a reflektovať túto tému z rôznych uhlov
pohľadov. Vystúpenia zahraničných odborníkov dopĺňal sprievodný program výstav,
premietaní, diskusií či performance v Open Gallery. Z jednotlivých príspevkov je na
www.questionofwill.sk vytvorený dvojjazyčný archív videozáznamov a esejí na tému
vôle. Projekt Otázka vôle bol financovaný príspevkom Finančného mechanizmu EHP a
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
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15. 12. 2016 výstava a diskusia Peter Kalmus: Hranice tolerancie
17. 12. 2016 Stefan Lorenz Sorgner a Helena Holmberg
28. 1. 2017 Anna Daučíková a Laboria Cuboniks
18. 2. 2017 LaTasha N. Nevada Diggs a Reza Negarestani
25. 2. 2017 Thomas Metzinger
18. 3. 2017 Ursula Mayer a Nicola Masciandaro
8. 4. 2017 Anjalika Sagar a Kodwo Eshun, The Otolith Group
22. 4. 2017 Srećko Horvat

Raná starostlivosť
V SR sa ročne rodí 200 detí so sluchovou poruchou, asi 90 % počujúcim rodičom. Aby
mohli tieto deti plne rozvinúť svoj potenciál, je potrebné dostatočne včas a kvalitne
poskytnúť rodičom informácie, medicínsku a rehabilitačnú podporu. Našou úlohou bolo
a aj v roku 2018 bude zvýšiť komunikačné kapacity, zručnosti a schopnosti n. o.
Nepočujúce dieťa a scitliviť odbornú i širšiu verejnosť vo vzťahu k nevyhnutnosti ranej
(vrátane terénnej) starostlivosti o deti so sluchovým postihnutím.

Dúhový Pride
Siedmy ročník tradičného festivalu sa uskutočnil v auguste 2017 na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave. Pestrofarebná prechádzka centrom Starého Mesta tak nadviazala
na myšlienku obdobných sprievodov po celom svete, keď sa k LGBTI ľuďom pridávajú
ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ich podporili v ich túžbe mať rovnaké šance
ako ostatní, udržať si zdravie, ísť za svojím šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí
vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú. Tento festival sme v nadácii podporili
osobnou účasťou aj finančne.
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SISUMMA – Iniciatíva na podporu menšín prostredníctvom
mediálneho aktivizmu
Projekt bol financovaný z podpory Európskej únie, programu „Európa pre občanov“.
V roku 2017 sme v rámci projektu podporili a realizovali viaceré aktivity vrátane:










14

Seminár „Zobrazovanie inakosti v našej spoločnosti“ talianskeho fotografa
Stefano de Luigi na Vysokej škole múzických umení.
Výstava „I AM IN“ fotografa Aleša Vojtáška v rámci festivalu Fjúžn.
Premietanie filmu „Diera v hlave“ režiséra Roberta Kirchhoffa spojené
s diskusiou Filmy o pamäti národa za účasti Roberta Kirchhoffa, Tea
Kuhna, Mariany Čengel-Solčanskej a Ľuby Lesnej.
Súťaž mladých kreatívnych tvorcov YOUNG LIONS na tému „Otvorená
spoločnosť – miesto pre náš život“. Spolupráca vyústila do kampane Mreža
Mriežka November 1989 dnes, ktorú sme realizovali v novembri 2017.
Seminár s americkou fotografkou Ninou Berman o média aktivizme pre
začínajúcich aj etablovaných fotografov.
Sériu piatich diskusií Havranov kabaret moderátora Michala Havrana o rôznych
spoločenských témach.
Výstavu fotografa Aleša Vojtáška „FATAL ERROR“, ktorá prepájala osudy obetí
2. svetovej vojny so situáciou migrantov dnes na festivale GRAPE.

Open Gallery
12.12. 2016 – 18.1.2017

Výstava Peter Kalmus

24.1. – 24.2.

Question of Will – výstava Anny Daučíkovej

16.2.

Beseda Poznaj svoju minulosť a nezabudni

21.3. – 13.4.

Question of Will – výstava Ursuly Mayer

27.3. – 29.3.

Question of Will - tanečný workshop Chytanie,
posúvanie, delenie vôle

6.4.

Question of Will - diskusia
heteronormatívnej binarity

27.4.

Question of Will - diskusia Koniec individuality
kreatívneho

20.4. – 28.4.

Výstava Aleš Vojtášek

27.4.

Question of Will - diskusia Koniec individuality
kreatívneho

10.5. – 19.5.

Výstava Olja Triaška Stefanović

25.5.

Secondary
štipendií

30.5. – 30.6.

Výstava No Comment

27.6.

Prezentácia publikácie Ľudské práva vo výchove
a vzdelávaní

28.6.

Predstavenie projektu RECI

24.7.

Tlačová konferencia Roma Spirit

26.10.

Diskusia Islam, aktivizmus a úloha moslimských
komunít v Európe

30.10. – 30.11.

Mesiac fotografie

5.12. – 31.12.

Výstava plagátov Mykola Kovalenko
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school

scholarship

Diskusia

–

mimo

odovzdávanie

ROZVÍJAME POTENCIÁL
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Novinárska cena
V roku 2017 sa uskutočnil 13. ročník súťaže Novinárska cena, ktorej cieľom je upozorniť
na kvalitnú prácu novinárov a podnecovať odbornú diskusiu o stave a trendoch
slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena záujem pomáhať
zvyšovaniu profesionality a kvality žurnalistiky.
Do 13. ročníka sa prihlásili autori a autorky s takmer 400 príspevkami v trinástich
žánrových kategóriách. Súčasťou ocenení boli aj tri špeciálne ceny.
Hlavným partnerom trinásteho ročníka Novinárskej ceny bola Slovenská sporiteľňa a
partnermi Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia ESET, Asociácia vydavateľov tlače a
Nadace Open Society Fund Praha. Nefinančné partnerstvo poskytli Newton Media
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, Cenu Zastavme
korupciu a Cenu Asociácie vydavateľov tlače, ktoré boli honorované sumou 1000 eur.

Víťazi Novinárskej ceny za rok 2016 v jednotlivých súťažných
kategóriách:
Písaná žurnalistika
1) Najlepšia reportáž: Tomáš Forró – Naši chlapci v Donbase. Babie leto u
československých separatistov; Venezuela tri roky po Chávezovi: krajina, kde má
mobil vyššiu cenu ako život; Reportáž z Ekvádora po zemetrasení: čas
sekundárnych otrasov, Denník N
2) Najlepší rozhovor: Matúš Burčík – Kto je v pozadí kauzy Bašternák? Mafia
prepojená so štátom, hovorí developer, Denník SME
3) Najlepší analytický príspevok: Dušan Mikušovič – Zaťať zuby a mať to za sebou.
Skladanie vlády z pohľadu ľudí, ktorí boli blízko, Denník N
4) Najlepší investigatívny príspevok: Tomáš Forró – Ruský fantóm, jeho slovenskí
špióni a ich poľský šéf, Denník N
5) Najlepší komentár: Filip Obradovič – Séria komentárov, Týždenník TREND
6) Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra: Matúš Vizár – Séria
karikatúr, Denník N
7) Najlepší článok uverejnený na blogu: Jakub Goda – Séria blogov, Blog Denníka N
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Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika
1) Najlepšia reportáž: Pavol Fejér – Družba štátu a zločinu, RTVS
2) Najlepší rozhovor, beseda, diskusia: Michal Havran – Večera s Havranom, RTVS
3) Najlepší investigatívny príspevok – Pavol Fejér – Národná cyklistická jama,
RTVS
4) Najlepšia fotografia: Boris Németh – Homeland – .týždeň
Prierezové kategórie
1) Cena za inovatívnu online žurnalistiku: Michal Trško, Andrej Kuzmány, Miloš
Šebela, Dávid Tvrdoň, Oliver Meres, Lukáš Beňo, Jozef Benko – Peter Sagan:
Superstar made in Slovakia, SME
2) Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok: Jaroslav Vrábeľ,
Peter Bercik – Smeráci si na košickom kopci postavia luxusnú štvrť, Denník
Korzár
Špeciálne ocenenia získali
1) Cena Asociácie vydavateľov tlače: Tomáš Forró – Reportáž z Ekvádora po
zemetrasení: čas sekundárnych otrasov, Denník N
2) Cena Zastavme korupciu: Xénia Makarová, Zuzana Petková – Kauza Bašternák:
Kaliňák a Počiatek mali dostať peniaze od firiem blízkych podnikateľovi,
Týždenník TREND
3) Cena otvorenej spoločnosti venovaná pamiatke Karola Ježíka: Ján Benčík – Séria
blogov o extrémistoch a konšpirátoroch, blog Denníka N
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Young Lions
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 v kategórii Print. Hlavnou témou zadania bolo upriamiť
pozornosť mladých ľudí na výhody, ktoré nám všetkým otvorená spoločnosť dnes
prináša.
Hľadali sme kreatívne nápady, ktoré dokážu jednoduchým a pre mladých ľudí
zrozumiteľným spôsobom komunikovať, aké je dôležité rozpoznať a oceniť pozitíva a
možnosti, ktoré otvorená spoločnosť prináša. Cieľom kampane bolo vytvoriť príležitosť
pozitívneho vnímania demokracie, otvorených hraníc či myslí a ich prínosov pre život
každého jednotlivca i celú spoločnosť.
Súťaž sa uskutočnila v máji 2016. V kategórii Print sa zapojilo viac ako 80 tímov.
VVíťazná práca dvojice mladých kreatívcov Juraja Kováča a Jakuba Novotu z agentúry
This is Locco bola vyhlásená v júni 2016 v rámci podujatia Zlatý klinec.
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Program štipendií pre stredoškolských študentov
Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej
alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať
životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov,
zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít.

Udelené štipendiá:
Počet uchádzačov: 65
Počet udelených štipendií: 10

American Secondary School for International Students and
Teachers (ASSIST), USA
Dominik Fronc, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Nitra
St. Mark’s School of Texas, TX
Miroslava Hladká, Gymnázium, Tvrdošín
Maumee Valley Country Day School, OH
Daša Novysedláková, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Phillips Academy Andover, MA

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects
for Central and Eastern Europe, Veľká Británia
Magdaléna Böhmová, Gymnázium L. Novomeského, Senica
King William’s College, Isle of Man
Eva Bročková, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Haberdasher's Monmouth School for Girls, Wales
Kristína Grolmusová, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Harrogate Ladies’ College, North Yorkshire
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Eduard Kušnír, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice
Stamford School. Linsolnshire
Martina Maslíková, Športové gymnázium, Banská Bystrica
Wycombe Abbey, Buckinghamshire
Sonja Nováková, Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica
Reddam House, Berkshire
Liliana Rajcziová, Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Košice
Kent College, Canterbury

HMC Reduced Fee Scheme, Veľká Británia
Bruno Baňas, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
Royal Alexandra and Albert School, Surrey
Tereza Čillíková, Gymnázium Konštantínova 2, Prešov
Durham School, Durham
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Roma Spirit
Roma Spirit je verejné ocenenie, prezentácia aktivít, ktoré podporujú integráciu Rómov
a prinášajú efektívne a fungujúce riešenia problémov 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.
V novembri 2017 oceňovanie Roma Spirit už po deviaty raz spojilo ľudí, ktorých srdce
bije v rovnakom rytme bez ohľadu na etnicitu, vierovyznanie či spoločenské postavenie.
Rómsky duch ocenil tých, ktorí bez predsudkov prispievajú k tomu, aby bol svet lepším.
Ocenenia v siedmich kategóriách boli vybrané medzinárodnou odbornou porotou.
Ako nefinančný partner ocenenia sme pomohli organizátorom s komunikačnou
podporou podujatia.

Aflatoun
Tento medzinárodný program na podporu sociálnej a finančnej gramotnosti je určený
pre deti od raného detstva až do dospelosti. Naša nadácia realizuje na Slovensku časť
programu s názvom Aflatot, ktorá sa zameriava na predškolský vek.
K 6 škôlkam v marginalizovaných rómskych komunitách, ktoré sa do programu zapojili
v roku 2015, sa v roku 2017 pripojilo ďalších 5 škôlok a základných škôl. V septembri
2017 sme na prácu s metodikou Aflatot vyškolili 29 učiteľov, učiteliek a pracovníčok
v komunitných centrách. Ku koncu roka 2017 aktívne pracovalo podľa metodiky Aflatot
363 detí zo škôlok a základných škôl prevažne z východného Slovenska. Na jeseň sme
predstavili dokument, ako táto metodika dopĺňa štátny vzdelávací program pre
materské školy na Slovensku a prečo si myslíme, že Národný štandard finančnej
gramotnosti je potrebné rozšíriť aj o predprimárne vzdelávanie.
Viac o programe Aflatot a jeho metodike sa dočítate tu: http://www.osf.sk/socialnefinancne-vzdelavanie-aflatot/
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REYN
Od roku 2017 spolupracujeme s organizáciou Škola dokorán n. o. na aktivitách siete
Romani Early Years Network (REYN) Slovakia.
REYN je sieť profesionálov a poloprofesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania
služieb pre rómske deti v ranom veku od 0 do 10 rokov. Na Slovensku bola slávnostne
otvorená 10. apríla 2014.
Cieľmi siete REYN sú:





šírenie dobrej praxe medzi členmi REYN pracujúcimi v rómskych komunitách,
organizovanie vzdelávacích tréningov a študijných ciest za účelom
profesionálneho rozvoja členov siete REYN,
spoločné advokačné aktivity v medzinárodných a národných inštitúciách.
aktivitách siete a dianí v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v ranom
veku pravidelne informujeme tu: https://www.facebook.com/reynslovakia/.

Inklúzia Rómov na Slovensku od raného detstva
Pod týmto názvom pripravil kolektív autorov správu o (ne)inklúzii rómskych detí na
Slovensku. Iniciatíva vznikla ešte v júni 2016, keď Nadácie otvorenej spoločnosti v New
Yorku a Rómsky vzdelávací fond v Londýne spolu s UNICEF zverili koordináciu prípravy
správy Nadácii. Výsledkom výskumu je vyše 100-stranový dokument, ktorý sumarizuje
súčasný diskriminačný stav a odporúča opatrenia vedúce k zlepšeniu verejných politík a
služieb pre deti zo znevýhodneného prostredia rómskych osád. Správa je siedmou
národnou správou svojho druhu v poradí, ktorá slúži Európskej komisii pri posudzovaní
právneho stavu nediskriminačného prístupu k vzdelávaniu v krajinách EÚ. Jej závery a
odporúčania tlmočili autori správy pod vedením editora Vlada Rafaela predstaviteľom
vládnych a samosprávnych orgánov na dvoch okrúhlych stoloch (7. marca a 28. júna
2017), ako aj počas samostatných stretnutí.
Celú správu nájdete tu:
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/01/RECI_Slovak-Republic-report_SLO-0112-2018-highres.pdf
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Výkonný manažment
Ján Orlovský

správca
jan.orlovsky@osf.sk

Finančné oddelenie
Jana Dravecká
Petronela Uskobová
Ján Benian

finančná riaditeľka
jana.dravecka@osf.sk
účtovníčka/kontrola grantov
petronela.uskobova@osf.sk
účtovník
jan.benian@osf.sk

(do 31.03.2017)

Programové oddelenie
Elena Moťovská
Zuzana Čačová
Erika Szabóová

aktuálne na materskej dovolenke
elena.motovska@osf.sk
zuzana.cacova@osf.sk
erika.szaboova@osf.sk

(od 01.07. 2017)

Štipendijný program
Katarína Križková

katarina.krizkova@osf.sk

Mediálny program
Natália Tomeková
Ľubica Stanek
Michaela Kučová
Miroslava Grofová
Vladimír Čabák

24

natalia.tomekova@osf.sk
lubica.stanek@osf.sk
michaela.kucova@osf.sk
miroslava.grofova@osf.sk
vladimir.cabak@osf.sk

(do 30.06.2017)
(do 31.01.2017)

Asistentka kancelárie
Alena Tyralová
Milica Štefánková

alena.tyralova@osf.sk
milica@stefankova@osf.sk

(do 30.06.2017)
(od 15.06.2017)

Kontakt
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 4730, 5441 6913
Fax: +421 2 5441 8867
URL: http://www.osf.sk
E-mail: osf@osf.sk
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FINANČNÁ SPRÁVA
Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2017 bol schválený správnou radou dňa
06.12.2016, pričom celková plánovaná čiastka bola vo výške 1 361 310 EUR. Správna rada
súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 201 508 EUR.
Do rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého
majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na správu boli rozpočtované
v členení:
56 463 EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 4 000 EUR cestovné náhrady (§ 28
ods.2 písm.e/), 141 045 mzdové náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 48 200 EUR odmena
za výkon funkcie správcu (§ 28 ods.2 písm.d/).

Účtovná závierka nadácie za rok 2017 tvorí prílohu č.1 Výročnej správy.
Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2017 tvorí prílohu č. 2 Výročnej
správy.
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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 2017

použité v roku 2017
(výnosy)

-8 218,98 €

95 157,15 €

Úrad vlády Slovenskej republiky - projekt Question of
Will

12 404,00 €

12 404,00 €

Ministerstvo školstva, vedy,
Slovenskej republiky - dotácia

6 360,00 €

6 360,00 €

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

- €

4 814,64 €

Americká ambasáda na Slovensku, Bratislava

- €

2 500,00 €

Nórske veľvyslanectvo Bratislava

1 000,00 €

- €

Holandská ambasáda Bratislava

- €

4 891,96 €

FMO Grant Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórska

9 650,00 €

1 000,00 €

Škola dokorán - Wide Open School n.o. ERASMUS+

8 000,00 €

8 000,00 €

Nadácia PONTIS

5 000,00 €

5 000,00 €

Nadácia Zastavme korupciu

5 000,00 €

5 000,00 €

Nadácia Eset

3 500,00 €

3 500,00 €

Nadácia SLSP

1 000,00 €

1 000,00 €

Asociácia vydavateľov tlače

15 000,00 €

15 000,00 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

1 860,00 €

1 860,00 €

SK PR Strategie

1 500,00 €

1 500,00 €

Aflatoun International

31 306,55 €

31 306,55 €

OSIFE (Fundació per a la Promoció de la Iniciativa per
a una Societat Oberta a Europa)

14 583,53 €

43 374,23 €

Open Society Foundation London

4 720,54 €

4 720,54 €

Microsoft Corporation
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výskumu

a

športu

prijaté v roku 2017

použité v roku 2017
(výnosy)

4 114,41 €

4 114,41 €

ASSIST (American Secondary Schools for International
Stidents & Teachers, Inc.)

- €

20 410,63 €

Fundación Euroárabe de Altos Estudios - FUNDEA

30 283,65 €

30 283,65 €

Príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované
OSF / štipendiá

200,00 €

200,00 €

Prijaté dary Accenture

150,00 €

150,00 €

Prijaté dary ľudia ľuďom

147 413,70 €

302 547,76 €

4 600,00 €

4 600,00 €

4 600,00 €

4 600,00 €

26 967,80 €

- €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2017

- €

329,35 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2016

26 967,80 €

329,35 €

4,65 €

4,65 €

Kreditné úroky

3,40 €

3,40 €

Kurzové zisky

8,05 €

8,05 €

2 606,29 €

2 606,29 €

Iné ostatné výnosy - refundované cestovné výdavky

173,27 €

173,27 €

Iné ostatné výnosy - prevádzkové

250,36 €

250,36 €

Iné ostatné výnosy - inventarizačné rozdiely

3 029,92 €

3 029,92 €

572 660,28 €

572 660,28 €

Tržby z predaja CP a P

31 105,44 €

31 105,44 €

Výnosy z precenenia CP

603 765,72 €

603 765,72 €

785 785,19 €

914 280,80 €
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Výnosy z použitia fondu - NF pre nezávislú regionálnu
žurnalistiku

CELKOM

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
prostriedky na verejnoprospešný účel
Suma v EUR poskytnutá v roku
2017

fyzická osoba

program / účel podpory

Benčík Ján

Finančná cena NC 2016

1 000,00 €

Burčík Matúš

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Fejér Pavol

Finančná cena NC 2016

1 000,00 €

Forró Tomáš

Finančná cena NC 2016

2 000,00 €

Goda Jakub

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Havran Michal

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Makarová Xénia

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Mikušovič Dušan

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Németh Boris

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Obradovič Filip

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Petková Zuzana

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Vizár Matúš

Finančná cena NC 2016

500,00 €

Vrábeľ Jaroslav

Finančná cena NC 2016

500,00 €
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Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách:
k 31.12.2016

k 31.12.2017

- €

- €

1 737,00 €

1 737,00 €

850 000,00 €

850 000,00 €

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok

675 038,00 €

100 000,00 €

5. Peňažné prostriedky

216 423,00 €

447 022,00 €

6. Pohľadávky

269 442,00 €

154 618,00 €

9 501,00 €

8 848,00 €

2 022 141,00 €

1 562 225,00 €

k 31.12.2016

k 31.12.2017

- €

- €

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2.

Samostatné hnuteľné
hnuteľných vecí

veci

a

súbory

3.

Podielové cenné papiere a podiely v
obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe

7. Dohadné účty aktívne
SPOLU

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR:

1. Dlhodobý nehmotný majetok
2.

Samostatné hnuteľné
hnuteľných vecí

veci

a

súbory

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

-

1 737,00 €

-

1 737,00 €

- €

- €

23 484,00 €

6 052,00 €

5. Peňažné prostriedky

- €

- €

6. Pohľadávky

- €

- €

7. Dohadné účty aktívne

- €

- €

21 747,00 €

4 315,00 €

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok

SPOLU
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Záväzky nadácie v EUR:
k 31.12.2016

k 31.12.2017

15 252,00 €

19 618,00 €

800,00 €

48,00 €

1.

Záväzky voči dodávateľom

2.

Ostatné záväzky

3.

Záväzky z titulu grantov a ostatné
záväzky

23 044,00 €

4 952,00 €

4.

Záväzky voči pracovníkom

10 055,00 €

5 644,00 €

5.

Záväzky voči poisťovniam

4 812,00 €

- €

6.

Záväzky voči ŠR

165,00 €

- €

7.

Záväzky zo sociálneho fondu

545,00 €

755,00 €

8.

Dohadné účty pasívne

232 065,00 €

40 143,00 €

9.

Rezervy

12 017,00 €

10 592,00 €

10.

Základné imanie

96 276,00 €

96 276,00 €

11.

Nadačné imanie

6 639,00 €

6 639,00 €

12.

Nadačné fondy

265,00 €

2 600,00 €

13.

oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku

23 483,00 €

6 052,00 €

14.

Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia minulých rokov

1 899 128,00 €

1 600 570,00 €

15.

Výsledok hospodárenia
SPOLU
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-

304 143,00 €
2 020 403,00 €

-

227 350,00 €
1 566 539,00 €

Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2017 v členení podľa jednotlivých druhov
činností

Náklady v EUR
Poskytnuté granty a príspevky (mimo EEA)

34 698,06 €

Demokracia a ľudské práva (EEA) - Fond pre MVO

11 761,22 €

Vlastné programy / projekty

277 222,38 €

PRÁVO - dobre spravovaná spoločnosť, demokracia
MÉDIÁ - Kritické myslenie a participácia
z toho:

EDUKÁCIA - Ľudské
k spravodlivosti

práva,

slobody

EURÓPA - vytváranie spoločného priestoru
Rozvojové aktivity
Nadačné fondy

- €
70 323,82 €

a

prístup

175 507,70 €
31 390,86 €
42 410,68 €
4 600,00 €

Správa a réžia

198 277,70 €

Ostatné finančné náklady

572 660,28 €

NÁKLADY CELKOM
Z toho zaplatená daň z príjmu
Náklady bez DzP
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1 141 630,32 €
6 089,74 €
1 135 540,58 €

Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom:

1 141 630,3

Z toho
- programové náklady

370 692,32 €

- finančné náklady vrátane dane z príjmu

578 750,02 €

- náklady na správu

192 187,96 €

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

113,16 €

– propagácia verejnoprospešného účelu

36 975,96 €

– prevádzka nadácie

48 715,25 €

– odmena za výkon funkcie správcu

46 213,33 €

– cestovné náhrady
– mzdové náklady

4 456,17 €
55 714,09 €

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného
nadačnou listinou
Orgány NOS – OSF ustanovené nadačnou listinou:
Správna rada
V hodnotenom období Správna rada NOS – OSF ani jej predseda za výkon svojej funkcie
nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
Dozorná rada NOS – OSF
V hodnotenom období členovia dozornej rady za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu
finančnú ani nefinančnú odmenu.
Rada starších
V hodnotenom období členovia poradného orgánu Správnej rady – Rady starších NOS –
OSF za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok
2016 – nadačnou listinou neboli ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF.
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Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v roku 2017 založila
nasledovné nadačné fondy:
Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti
Nadačný fond pre nezávislú regionálnu žurnalistiku pri Nadácii otvorenej spoločnosti.

Prehľad o prostriedkoch v nadačných fondoch:

Nadačný fond LEAF
stav k 31.12.2016
265,00 €

prijaté prostriedky do NF
- €

použité prostriedky z NF zostatok v NF k 31.12.2017
65,00 €

200,00 €

Prostriedky NF boli použité na úhradu nákladov spojených so správou NF.

Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti
stav k 31.12.2016
- €

prijaté prostriedky do NF
- €

použité prostriedky z NF zostatok v NF k 31.12.2017
- €

- €

Nadačný fond pre nezávislú regionálnu žurnalistiku pri Nadácii otvorenej spoločnosti
stav k 31.12.2016

prijaté prostriedky do NF

použité prostriedky z NF

zostatok v NF k 31.12.2017

- €

7 000,00 €

4 600,00 €

2 400,00 €

Finančné prostriedky z NF boli poskytnuté na realizáciu projektu N v Považskej Bystrici, ktorý
bol zameraný na podporu regionálnej žurnalistiky prostredníctvom pravidelného nezávislého
spravodajstva o aktuálnom dianí v Považskej Bystrici.
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Zmeny v nadačnej listine v roku 2017
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v roku 2017 neboli v nadačnej
listine zaznamenané žiadne zmeny, okrem doplnenia členov správnej rady.

Zloženie orgánov v roku 2017
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

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

Pozícia:

Renáta Blahová

predsedníčka

Magdaléna Dobišová

člen

Peter Gažík

člen
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Rada starších v roku 2017 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.

Transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami v NOS – OSF
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF má
štatút nadácie a zo zákona jej vyplýva povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom
(Zákon č. 34/2002 Zb. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov). Výrok audítora je prístupný verejnosti.
So vstupom SR do EÚ sa spája množstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa
požiadavkám tohto zoskupenia. Jedným z nich je aj dôraz na zjednotenie predpisov v
oblasti účtovníctva, aby sa dosiahla porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to
bez ohľadu na sídlo subjektu zostavujúceho závierku. Legislatívnymi aktmi EÚ sa pre
tieto potreby zaviedli v priestore únie Medzinárodné štandardy pre zostavenie účtovnej
závierky (IFRS). Tieto štandardy vydáva nezávislá Nadácia Výboru pre medzinárodné
účtovné štandardy. Okrem štatutárneho auditu zostavuje NOS – OSF každoročne
finančné výkazy v súlade s týmito štandardmi, čím sa stáva transparentnejšou a
dôveryhodnejšou aj pre zahraničných donorov.
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 3

0

8

4

5

1

7

3

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

účtovné

Bežné účtovné obdobie

obdobie
a
A.

Neobežný
majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021
a

1.

Dlhodobý
nehmotný majetok r. 003 až 008
a

Nehmotné
výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
a
012 - (072 + 091 AÚ)
Softvér
013 - (073 + 091 AÚ)
a
Oceniteľné
práva 014 - (074 + 091 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
a
AÚ)
Obstaranie
dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095
a
AÚ)
2.

Dlhodobý
hmotný majetok r. 010 až r. 020
a

Pozemky
(031)
a
Umelecké
diela a zbierky (032)
a
Stavby
021 - (081 - 092 AÚ)
a
Samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a
022 - (082 + 092 AÚ)
Dopravné
prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)
a
Pestovateľské
celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)
a
Základné
stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)
a
Drobný
dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
a
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)
a
3.

Dlhodobý
finančný majetok r. 022 až r. 028
a

Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
a
ovládanej osobe (061-096 AÚ)
Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
a
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)
Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
a
Pôžičky
podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
a
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
a

b
001

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

951 736,97

-4 315,42

956 052,39

1 525 038,22

956 052,39

1 525 038,22

850 000,00

850 000,00

002

003
004
005
006
007
008

009

1 736,97

1 736,97

010

x

011

x

012
013

1 736,97

1 736,97

021

950 000,00

-6 052,39

022

850 000,00

014
015
016
017
018
019
020

023
024
025

0,00

0,00

0,00

10 000,00

026

100 000,00

-6 052,39

106 052,39

665 038,22

027
028
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 3

0

8

4

5

1

7

/ SID

3

Bezprostredne
predchádzajúce
Strana aktív

č.r.

účtovné

Bežné účtovné obdobie

obdobie
a
B.

Obežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051
a

1.

Zásoby
r. 031 až r. 036
a

Materiál
(112+119) - 191
a
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +
a
193)

b
029

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

601 639,22

601 639,22

485 864,39

042

154 617,64

154 617,64

269 441,47

043

8 041,46

8 041,46

2 997,46

030

031
032

a

Výrobky
(123 - 194)
a
Zvieratá
(124 - 195)
a
Tovar
a (132+139) - 196
Poskytnuté
prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
a
2.

Dlhodobé
pohľadávky r. 038 až r. 041
a

Pohľadávky
z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
a
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)

a
a
3.

Krátkodobé
pohľadávky r. 043 až r. 050
a

Pohľadávky
z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
a
(336)

033
034
035
036
037

038
039
040
041

044
045

1 333,47

x

1 333,47

046

0,00

x

0,00

6 968,09

047

0,00

x

0,00

63 488,71

a

Daňové pohľadávky (341 až 345)
a
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

a

Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a
Spojovací
účet pri združení (396 - 391 AÚ)
a
Iné
a pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
4.

Finančné
účty r. 052 až r. 056
a

Pokladnica
(211 + 213)
a
Bankové
účty (221 AÚ + 261)
a
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

a
a

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

048
049
050

145 242,71

145 242,71

195 987,21

051

447 021,58

447 021,58

216 422,92

052

1 069,11

x

1 069,11

4 081,33

053

445 952,47

x

445 952,47

212 341,59

054

x

055

a

Obstaranie
krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
a

056

C.

Časové
rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059
a

057

8 847,95

8 847,95

9 500,96

1.

Náklady
budúcich období (381)
a

058

4 733,54

4 733,54

9 500,96

059

4 114,41

4 114,41

060

1 562 224,14

Príjmy
budúcich období (385)
a
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

-4 315,42

1 566 539,56
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

IČO 3

0

8

4

5

1

7

3

/ SID
Bezprostredne

Strana pasív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

a

b

5

predchádzajúce účtovné
obdobie

1 484 788,01

1 721 648,19

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

111 567,71

126 398,70

Základné imanie (411)

063

102 915,32

102 915,32

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

2 600,00

Fond reprodukcie (413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

1.

2.

6

061

A.

6 052,39

23 483,38

0,00

265,00

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

068

Rezervný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

Ostatné fondy (427)

071

0,00

265,00

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072

1 600 569,82

1 899 127,79

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068
+ r.072 + r.074 + r.101)

073

-227 349,52

-304 143,30

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

41 608,30

66 690,85

1.

Rezervy r. 076 až r. 078

075

10 592,04

12 017,74

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

10 592,04

12 017,74

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

755,51

545,28

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

755,51

545,28

Vydané dlhopisy (473)

081

Záväzky z nájmu (474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

2.

3.

4.

C.

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

30 212,75

53 328,08

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

19 617,61

15 252,40

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

5 643,63

10 054,51

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)

090

0,00

4 812,45

091

0,00

164,55

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

092

Spojovací účet pri združení (396)

095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

4 951,51

23 044,17

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

48,00

799,75

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

48,00

799,75

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100
40 143,25

232 064,53

093
094

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)

103

40 143,25

232 064,53

104

1 566 539,56

2 020 403,57

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 3

0

8

4

5

1

7

3

/ SID

Činnosť

Náklady

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

c

1

2

3

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie
4

7 106,43

7 106,43

19 597,06

04

150,00

150,00

180,00

512

Cestovné

05

20 065,35

20 065,35

38 763,29

513

Náklady na reprezentáciu

06

719,66

719,66

3 807,79

518

Ostatné služby

07

289 656,52

12 016,77

301 673,29

432 531,82

521

Mzdové náklady

08

125 086,34

3 486,97

128 573,31

174 605,26

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

43 410,48

856,26

44 266,74

60 391,61

525

Ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

3 071,43

3 071,43

4 447,90

528

Ostatné sociálne náklady

012

531

Daň z motorových vozidiel

013

532

Daň z nehnuteľností

014

538

Ostatné dane a poplatky

015

203,40

203,40

643,09

541

Zmluvné pokuty a penále

016

542

Ostatné pokuty a penále

017

90,00

90,00

20,00

543

Odpísanie pohľadávky

018

544

Úroky

019

545

Kurzové straty

020

6 599,12

6 599,12

3 140,99

546

Dary

021

6 587,11

6 587,11

547

Osobitné náklady

022

548

Manká a škody

023

549

Iné ostatné náklady

024

30 174,46

30 174,46

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

553

Predané cenné papiere

027

554

Predaný materiál

028

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

556

Tvorba fondov

030

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

033

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

034

4 600,00

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

4 000,00

565

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

037
541 520,30

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

038

572 660,28

88 889,58

572 660,28

4 600,00

868 066,89

5 000,00

9 000,00

9 900,00

594 020,28

1 135 540,58

1 704 985,28
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO 3

0

8

4

5

1

7

3

/ SID

Činnosť

Výnosy

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

c

1

2

3

4

601

Tržby za vlastné výrobky

039

602

Tržby z predaja služieb

040

604

Tržby za predaný tovar

041

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

042

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

614

Zmena stavu zásob zvierat

045

621

Aktivácia materiálu a tovaru

046

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

048

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

641

Zmluvné pokuty a penále

050

642

Ostatné pokuty a penále

051

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

644

Úroky

053

4,65

4,65

5 283,40

645

Kurzové zisky

054

3,40

3,40

11 387,79

646

Prijaté dary

055

1 350,00

1 350,00

2 606,29

2 606,29

38 747,71

15 000,00

15 423,63

0,03

572 660,28

572 660,28

6 360,00

647

Osobitné výnosy

056

648

Zákonné poplatky

057

649

Iné ostatné výnosy

058

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

059

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

061

654

Tržby z predaja materiálu

062

655

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

063

656

Výnosy z použitia fondu

064

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

658

Výnosy z nájmu majetku

066

661

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

067

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

068

134 601,00

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

664

Prijaté členské príspevky

070

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

691

Dotácie

423,63

4 665,00

6 360,00

4 665,00
31 105,44

31 105,44

2 500,00

137 101,00

589 563,28

30 283,65

30 283,65

25 248,18

264,35

264,35

17 589,04

073

112 453,11

112 453,11

714 007,15

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

286 655,08

627 625,72

914 280,80

1 401 826,58

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

075

-254 865,22

33 605,44

-221 259,78

-303 158,70

0,79

6 088,95

6 089,74

984,60

-254 866,01

27 516,49

-227 349,52

-304 143,30

591

Daň z príjmov

076

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

077

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (r.76 + r.77)) (+/-)

078
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Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
Názov nadácie:
Adresa:
Dátum založenia nadácie:
Dátum zápisu nadácie do registra:
Identifikačné číslo spoločnosti (IČO):
Zápis v registri nadácií:
Správca nadácie:

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

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

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Open Society Fund, New York, U.S.A.
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:
12.11.1992

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

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

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

Druh orgánu spoločnosti

Orlovský Ján

správca nadácie

Molnárová Ivana

Správna rada - predsedníčka

Ďurana Richard

Správna rada - člen

Šarišský Miroslav

Správna rada - člen

Pala Radovan

Správna rada - člen

Maziniová Motlová Janette

Správna rada - člen

Hipš Juraj

Správna rada - člen

Blahová Renáta

Dozorná rada - predsedníčka

Dobišová Magdaléna

Dozorná rada - člen

Gažík Peter

Dozorná rada - člen

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

Názov položky

/SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

7

11

- z toho počet vedúcich zamestnancov

2

2

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2017 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 2017 do 31. decembra 2017.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2016 bola schválená dozornou radou Nadácie 31.05.2017.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2016 bude schválená dozornou radou Nadácie v roku 2018.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2016 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 bola uložená do registra
účtovných závierok dňa 26.05.2017

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

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
Popis položky
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Ocenenie majetku a záväzkov

Poznámka k oceneniu

obstarávacia cena

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby obstarané kúpou
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou
Zásoby obstarané iným spôsobom
Pohľadávky

menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok

menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív

menovitá hodnota

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív

menovitá hodnota

Deriváty
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku
Dlhodobý nehmotný majetok:

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

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
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odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Doba odpisovania

Sadzba odpisov

Odpisová metóda

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní
oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku
a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok

Pozemky
010

Umelecké
diela a
zbierky

Riadok súvahy:
011

Stavby
012

Samostatné
hnuteľné
veci a
súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné Pestovateľsk
prostriedky
é celky
trvalých
porastov
014
015

Základné
stádo a
ťažné
zvieratá

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

016
017,018

Obstaranie Poskytnuté
dlhodobého preddavky
hmotného na dlhodobý
majetku
hmotný
majetok
019
020

Spolu

013

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

1 737

1 737

1 737

1 737

1 737

1 737

1 737

1 737

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

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega

Strana: 3

IČO

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

/SID

3 0 8 4 5 1 7 3

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

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie
Dlhodobý finančný majetok

Riadok súvahy:

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Podielové cenné Podielové cenné
papiere a
papiere a
podiely v
podiely v
ovládanej
obchodnej
obchodnej
spoločnosti s
spoločnosti
podstatným
vplyvom
022
023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

Pôžičky
podnikom v
skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

026

027

024
025

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

028

850 000

10 000

641 555

1 501 555

10 000

541 555

551 555

100 000

950 000

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

23 483

23 483

Prírastky

13 698

13 698

Úbytky

31 129

31 129

6 052

6 052

665 038

1 525 038

106 052

956 052

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného obdobia

850 000

Opravné položky *

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

850 000

Stav na konci bežného účtovného obdobia

850 000

10 000

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku
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 2017 ocenená v historických nákladoch.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok č. 26 súvahy) predstavujú:
- podiely otvoreného podielového fondu Tatra Asset Management;
Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku
Názov spoločnosti

Otvorená spoločnosť, s.r.o.

Podiel na
základnom imaní
(v %)

Podiel účtovnej
jednotky na
hlasovacích právach
(v %)

100,00

100,00

Hodnota vlastného Hodnota vlastného Účtovná hodnota ku Účtovná hodnota ku
imania ku koncu BO imania ku koncu PO
koncu BO
koncu PO

850 000

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

Hlavná nezdaňovaná činnosť

Riadok súvahy
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Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

Krátkodobé pohľadávky

042

154 618

269 441

Pohľadávky z obchodného styku

043

8 041

2 997

Ostatné pohľadávky

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

6 968

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

63 489

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

1 334

145 243

195 987

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

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

153 921

Pohľadávky po lehote splatnosti

269 441

697

Pohľadávky spolu

154 618

269 441

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

Riadok súvahy

Hodnota BO

Hodnota PO

Náklady budúcich období (381)

058

4 734

Príjmy budúcich období (385)

059

4 114

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

Opis položky

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Úbytky
(-)

Prírastky
(+)

3 0 8 4 5 1 7 3
Presuny
(+,-)

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie, z toho:

063

- nadačné imanie v nadácii

102 915

102 915

102 915

102 915

- vklady zakladateľov
- prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

064

Fond reprodukcie

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

067

23 483

13 699

31 130

7 000

65

6 052

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

265

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

1 899 128

11 243

309 801

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

-304 143

-227 349

-304 143

1 721 648

-195 407

36 853

Spolu

-4 600

2 600
1 600 570
-227 349

-4 600

1 484 788

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

Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia
Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov

304 143

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

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

Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov

Predpokladaný rok
použitia rezervy
2018

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

5 792

6 618

5 792

6 618

5 792

6 618

5 792

2018

5 400

4 800

5 400

4 800

5 400

4 800

5 400

4 800

x

12 018

10 592

12 018

10 592

Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

Tvorba rezerv

6 618

Zákonné rezervy spolu
Rezerva na audit účtovnej závierky

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
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Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky
Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Opis záväzku
ostatné záväzky z bežnej prevádzky

12 421

ostatné záväzky grantové - muinulé roky

10 158

ostatné záväzky DDP - minulé roky

Úbytky
(-)

Prírastky
(+)
74 337

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
81 187

5 571

11 243

-1 085

92 430

4 951

465

Spolu

465

23 044

74 337

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

30 213

53 328

Krátkodobé záväzky spolu

30 213

53 328

30 213

53 328

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

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

Hodnota BO

Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

545

247

Tvorba na ťarchu nákladov

611

875

Čerpanie

401

577

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

755

545

Tvorba zo zisku

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období
Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

3 0 8 4 5 1 7 3

Úbytky

Prírastky

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru
zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

171 759

171 759

20 411

20 411

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
zostatku prijatých príspevkov na projekty

264

26 968

264

26 968

39 631

18 650

45 106

13 175

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

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

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

Opis tržby
tržby z predaja služieb

kvalitatívny výskum

iné ostatné výnosy

ZoS reklama na podujatí

Hodnota BO

Hodnota PO
6 360
15 000

15 000

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

Hodnota BO

Hodnota PO

prijaté príspevky od fyzických osôb

30 284

25 248

prijaté príspevky od právnických osôb - tuzemských

49 420

564 411

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - sieť OSF

74 681

105 927

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - ostatné

35 560

18 125

264

17 589

prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté dary

150

výnosy na aktivity nadačných fondov

4 665

ostatné výnosy

3 030

Čl. IV (3) Dotácie a granty
Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
Opis dotácie alebo grantu

Výška dotácie alebo grantu

dotácia - IUVENTA - na realizáciu projektu Čítanie naslepo

12 404

dotácia - Úrad vlády SR - na realizáciu projektu Otázka vôle

95 157

dotácia - vyčerpané prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu

4 892

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely
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3 0 8 4 5 1 7 3

/SID

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely
Opis položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Finančné výnosy, z toho:
- Kurzové zisky, z toho:

3

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

603 765

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

572 660

Výnosy z precenenia cenných papierov

11 388

31 105

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

Hodnota BO

Hodnota PO

Poštovné, telefóny, poplatky RTVS

3 888

8 305

prenájmy - sídlo nadácie, aktivity

40 157

41 735

ubytovanie, strava, občerstvenie - aktivity

21 581

33 874

koordinačné služby, autorské honoráre, experti

98 586

103 788

organizačné služby, inzercia, reklama, audio, video

50 726

93 196

služby ekonomické, právne, notárske

41 501

55 287

IT služby, internet, tvorba webov, licencie, software

21 178

23 042

708

13 271

21 314

58 053

preklady, tlmočenie
iné služby
iné ostatné náklady - bankové poplatky

637

iné ostatné náklady - poistenie

375

iné ostatné náklady - členské príspevky

256

iné ostatné náklady - zmluvy o spolupráci

28 520

iné ostatné náklady - ostatné

381

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

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

propagácia účelu Nadácie

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

264

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

26 268

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely
Opis položky

Hodnota BO

Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:
- Kurzové straty, z toho:

659 912

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3 141

1 042

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

572 660

predané cenné papiere

572 660

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
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Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
Jednotlivé druhy nákladov za

Hodnota

overenie účtovnej závierky

4 800

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

4 800
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FINANČNÁ SPRÁVA PRÍLOHA Č.2

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111
Fax: +421 2 3333 9222
ey.com/sk

Správa nezávislého audítora
Správnej rade Nadácie otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Nadácie otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open
Society Foundation/ NOS-OSF („Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Spoločnosti k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej
činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva
Spoločnosti.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,

Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.

že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na
základe tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:








Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie,
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
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- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.
18. mája 2018
Bratislava, Slovenská republika
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

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