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vieme, aká je skutočnosť
Grantové programy

Kritické myslenie

Inkluzívne vzdelávanie a participácia

Zaplavia nás migranti ?
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ZO SVETA
ORLOVSKÝ KONČÍ

VO FUNKCII ŠÉFA NADÁCIE !!!

GEORGE SOROS

TO NEKOMENTOVAL

NOVINÁRSKA CENA 2019
Najlepší investigatívny a analytický príspevok

Kočnerov obludný svet Strana 10
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KTO VENČÍ TIETO PSY ?

Strážne psy demokracie
sme odfotili v sprievode
ﬁnančnej riaditeľky OSF

“Niekto by to nazval chápadlami
chobotnice. Tie sú však pre niekoho
iba kulinársky zážitok. V skutočnosti
ide o korene. O silnejšie korene.”
potvrdil nemenovaný pracovník
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IDEME ĎALEJ ? ÁNO !

Z DOMOVA

Milé priateľky a milí priatelia
otvorenej spoločnosti,
rok 2020 nám všetkým priniesol do
bežného života nečakané momenty. Pandémia zmenila životy a
prácu ľudí na nepoznanie a osobný
kontakt sa stal vzácnejším než
kedykoľvek
predtým.
Touto
zaťažkávacou
skúškou
si
prechádzala spoločnosť i každý z
nás po svojom. Neistota, sociálna
izolácia, rôzne obmedzenia, ako aj
nešikovná komunikácia opatrení
vytvárali živnú pôdu pre dezinformácie a spoločenský chaos. Strana 2
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Rok 2020 bol celkom iný ako tie predošlé, avšak priniesol
nám aj nové možnosti a nové riešenia.
Oblasti, ku ktorým sa v Nadácii hlásime najviac - oblasť
podpory demokracie a ľudských práv a oblasť vzdelávania
- boli oblasti, ktoré boli v rámci protipandemických opatrení prehliadané zrejme najviac. V máji roku 2021 už
vieme, že naše školy boli zatvorené najdlhšie v Európe.
V našich programoch ako ACF a Stronger Roots for Civil
Society sme sa snažili byť maximálne ústretoví a ﬂexibilní
voči našim grantistom. Spolu s dobrovoľníkmi z
Otvorených škôl sme sa borili svetmi Zoomu a MS Teams
a vymýšľali, ako zaujať našich mladých ľudí. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sme v rámci programu
Aﬂatoun pripravili aj komplexnejšiu informačnú a
vzdelávaciu kampaň, ktorej cieľom bolo našich malých
Aﬂatouncov detsky prístupnou formou naučiť, čo je koronavírus a ako si správne umývať ruky.

Aktívna angažovanosť mladých ľudí v spoločnosti
Riešenia proti šíreniu konšpiračných teórií a hoaxov
Siete a platformy

Rok 2020 preveril naše schopnosti prispôsobiť sa zmenenej realite. Boli sme nútení pristupovať k projektom ﬂexibilnejšie a s nadhľadom.
Mnohými zmenami si v minulom roku prešla i naša Nadácia – od odchodu Jána Orlovského z pozície správcu Nadácie cez obmenu našich programových ľudí až po zmeny v
našom najvyššom riadiacom orgáne – v Správnej rade.
Neočakávame, že rok 2021 nás vráti do obdobia „pred
koronou“. Je na nás, ako sa k tejto novej realite postavíme
a či skúsenosti z predchádzajúcich náročných mesiacov
využijeme pozitívne a v náš prospech.

Protipandemické opatrenia

ešte pred dvoma rokmi
nikto nečakal
u !!!
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OSF sa zapája sa do rôznych aktivít, a to aktívnou účasťou v nasledujúcich výboroch a
platfomách...

Podporujeme prácu a rozvoj
mimovládnych organizácií
Rozvoj občianskej spoločnosti
je našou dlhodobou misiou,
preto sa neustále snažíme
vytvárať možnosti jej podpory
cez grantové schémy a vlastné
programy. V roku 2020 sme
občiansku spoločnosť a
mimovládne organizácie podporovali prostredníctvom
nasledujúcich programov...
Viac sa dočítate na strane 3

Odhalenie na strane 13
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Active Citizen Fund Slovakia - ACF
Stopa peňazí z Lichtenštajnska

končí aj na Slovensku
Active Citizens Fund je súčasťou ﬁnančnej pomoci
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským
štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravujeme
v konzorciu s Nadáciou Ekopolis a Karpatskou
nadáciou. V období 2018 – 2023 rozdelí ACF v 17
grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR na projekty
slovenských občianskych organizácií a poskytne
ďalšie podporné aktivity, napríklad vzdelávanie v
oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja
a samoﬁnancovania.
Program rozdeľuje podporu cez 5 tematických
oblastí – Občianska participácia, Obhajoba verejných záujmov, Ľudské práva, Zraniteľné skupiny a
Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.
Nadácia otvorenej spoločnosti má v rámci tohto konzorcia za úlohu spravovať dve témy, a to: Obhajoba
verejných záujmov a Ľudské práva. Okrem týchto
dvoch tém OSF spravuje aj samotný Fond bilaterálnej
spolupráce.
V roku 2020 bolo uzatvorené druhé kolo grantových
výziev a v rámci programu ACF bolo podporených 61
projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 3
032 745 EUR. V roku 2020 tak odštartovali ďalšie
projekty po celom Slovensku, ktoré pomôžu lepšej
správe vecí verejných, ochrane ľudských práv i zlepšeniu
postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.
V téme Obhajoba verejných záujmov bolo podporených 7 projektov v celkovej výške poskytnutých grantov 695.324,- EUR. Podporu získala
napríklad organizácia Cyklokoalícia s projektom,
ktorý sa týka advokačných aktivít udržateľnej mobility, organizácia IPčko s projektom legislatívneho
ukotvenia liniek dôvery, Transparency International
Slovensko s projektom Komu tečú naše peniaze?, či
VIA IURIS a projekt Piliere právneho štátu.
Prioritou témy Ľudské práva je zvýšenie úrovne
vzdelávania v oblasti ľudských a občianskych práv,
podpora kritického myslenia a inovácií vo vzdelávaní,
spolupráca so školami a metodickými inštitúciami.
Program v tejto téme podporil 6 základných a 5
strategických projektov v celkovej výške poskytnutých grantov 765.708,- EUR.
Projekt organizácie Zmudri prinesie žiakom pros-

Aktívna angažovanosť mladých ľudí v spoločnosti
Riešenia proti šíreniu konšpiračných teórií a hoaxov
Siete a platformy

tredníctvom úzkej spolupráce so školami a učiteľmi v
regiónoch témy, o ktorých sa učia na občianskej
náuke, ale nevedia ich pretaviť do praxe. Cieľom
projektu je podporiť kritické premýšľanie žiakov o
občianskych témach, ako aj posilniť ich motiváciu
zaujímať sa o veci okolo seba – na dosiahnutie tohto
cieľa budú využívané videá, ktoré sú mladým ľuďom
vďaka sociálnym sieťam čoraz bližšie. Séria video
kurzov bude distribuovaná učiteľom spolu s metodickými materiálmi, no aj dostupná online širokej
verejnosti.
Cieľom projektu organizácie Možnosť voľby je zvýšiť
povedomie o reprodukčných právach a posilniť právo
žien slobodne sa rozhodovať o svojom tele a reprodukcii. Zameria sa na posilnenie rodových a ľudsko-právnych rámcov verejnej diskusie a presadzovanie opatrení potrebných na odstránenie diskriminačných praktík, ktorým čelia najmä ženy a mladí
ľudia.
V priebežne otvorenej výzve v téme Fond bilaterálnej spolupráce boli v roku 2020 podporené
dva projekty: projekt Free Feeling organizácie
Prešovská rozvojová agentúra v celkovej výške 10
000 EUR a projekt #VISIONS x CHANCES Občianskeho združenia Vidiecky parlament na Slovensku v celkovej výške 10 000 EUR.
V rámci programu ACF v roku 2020 sme okrem grantovej podpory zorganizovali aj nasledovné aktivity na
podporu budovania kapacít organizácií občianskeho
sektora:

Prečo táto hornatá krajina ﬁnancuje
mimovládky pod Tatrami ?
Prsty v tom má aj Island a Nórsko !

?
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Kampaňovité plánovanie – Od aktivizmu
k advokácii
Projekt podpory rozvoja občianskych organizácií
pomohol vybraným organizáciám pripraviť ich individuálne akčné plány v oblasti advokácie. Na základe
tohto programu sme pripravili i špeciálnu publikáciu,
ktorá zhŕňa nadobudnuté skúsenosti. Príručku ku
kampaniam nájdete tu:
https://acfslovakia.sk/novinky/nova-prirucka-ku-kampaniam/
Ďalšie aktivity vzhľadom na pandemickú situáciu v
roku 2020 neboli realizované. Epidemiologická situácia a pandemické opatrenia obmedzili aktivity
občianskej
spoločnosti,
limitovali
možnosti
vzdelávania či hromadných podujatí.
Všetky aktuality a ďalšie informácie nájdete na
webovej stránke OSF.

To, čo vidíte, je len špička ľadovca

My sme odhalili korene

Grantový program
Stronger Roots

Grantový
program
Stronger Roots pomáha
organizáciám občianskeho sektora rozširovať ich
okruh podporovateľov, a
tým im umožňuje obnoviť upadajúcu
spoločenskú dôveru v občiansky sektor.
Tento program spoločne realizujeme
ako konzorcium nadácií pod vedením
Nadace OSF v Prahe spolu s českým
think-tankom Glopolis a maďarskou NIOK Foundation. V rámci programu sme grantmi vo výške 30 000
EUR podporili 11 organizácií, ktoré od januára 2020
realizujú svoje dvojročné projekty. V Českej republike a Maďarsku bolo podporených ďalších 24 organizácií.
Jedinečnosťou programu je, že okrem grantu sme pre
organizácie zabezpečili široký balík podpory a
bohatý program aktivít pre úspešnú realizáciu
projektov a rozvoj podporovateľov.
V roku 2020 sme sa stihli s grantistami stretnúť na
dvoch osobných a 7 online stretnutiach. K tréningom
patrili aj networkingové stretnutia, kde si organizácie vymieňali skúsenosti s budovaním podporovateľov. Na projektoch s nami spolupracovalo 15
mentorov/mentoriek a 13 expertov/expertiek, ktorí s
organizáciami odkonzultovali viac než 150 hodín.
OSF sa v tomto programe zhostila aktívnej úlohy a
pozorne sme sledovali, ako sa podporené organizácie
nielen na Slovensku rozvíjajú a snažili sa adaptovať

program tak, aby sme im v rozvoji pomohli.

V projektoch podporujeme rozvoj organizácií v nasledovných oblastiach:

Fundraising

Cieľom tejto témy je zvýšiť počet darcov, zlepšiť s
nimi vzťahy a transformovať jednorazových prispievateľov na pravidelných, poznať svojich podporovateľov a mať schopnosť si ich udržať.
Strana 4
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Komunikácia

Pomáhame organizáciám prezentovať svoju činnosť
lákavo, kreatívne a efektívne. Cieľom je naučiť sa
pracovať s online nástrojmi a dátami tak, aby organizácia zaujala, dostala sa do povedomia verejnosti a
dosahovala svoje advokačné aj fundraisingové ciele.

Práca s ľuďmi

Pomáhame organizáciám budovať sieť motivovaných
aktivistov a dobrovoľníkov po celom Slovensku, mať
stabilnú základňu aktívnych ľudí, motivovaných
zamestnancov a súdržný tím, ktorý dosahuje strategické ciele.

Advokácia

Pomáhame organizáciám, aby mohli cieliť svoje
aktivity strategicky a aby boli schopné pretlačiť
systémovú zmenu.
Takúto podporu sme poskytovali aj pre 4 organizácie podporené v grantovom programe Building Social Base realizovaným OSIFE.
V septembri sa náš tím grantistov rozšíril o ďalších
dvoch v projekte Stronger Ties, určenom pre podporu práce koalícií neziskových organizácií.
Do konca realizácie projektov nám zostáva zhruba
rok, no už teraz vidíme, že tento projekt výrazne
prispel k rozvoju podporených organizácií, a to
napriek pandémii, ktorá obmedzila realizáciu
väčšiny projektov. Vo výsledku Stronger roots prispel
nielen k stabilite podporených organizácií, ale aj
celého občianskeho sektora v regióne.
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Operačný program

Efektívna verejná správa
Verejná ochrankyňa práv SR prehovorila:

“Môcť prispievať k tomu, aby správa
vecí verejných bola skutočne v záujme
všetkých ľudí.”
V roku 2020 sme ukončili projekt Tvorba mechanizmov
participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch
školy a tvorbe verejných politík mládeže podporeného
OP EVS, ktorý bol realizovaný od júna 2018 spolu s
partnermi Rada mládeže Slovenska a Inštitút pre
aktívne občianstvo. Počas trvania projektu sa nám
podarilo zmapovať a širšie podporiť tému participácie
detí a mladých ľudí a ich účasti na rozhodovaní a celkovo ich miesta v spoločnosti.
V rámci projektu sme spolu s partnerskými organizáciami, ale aj mnohými ďalšími odborníkmi, expertmi,
dobrovoľníkmi, učiteľmi, učiteľkami a samozrejme
deťmi a mladými ľuďmi dva roky skúmali, analyzovali a merali, ako rozšírená a využívaná je participácia
detí a mladých ľudí na Slovensku. Snažili sme sa
zistiť, ako na Slovensku počúvame deti, a ako ich
vieme či nevieme zapájať do vecí, ktoré sa ich týkajú.
Úplne špeciﬁcky sme sa sústredili najmä na to, ako
ich vieme a môžeme zapájať aj do tvorby verejných
politík, keďže mnohé z nich sú zamerané práve pre
túto skupinu mladých občanov.
Všetky materiály, ktoré počas projektu vznikli
nájdete na našom webe.
Skúsenosti z dvojročného projektu sme zhrnuli v
texte Návrhu stratégie na podporu a rozvoj participácie detí a mladých ľudí na Slovensku.
Celá stratégia je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá
sa venuje školskému prostrediu, druhá samospráve.
Práve tieto dve oblasti majú na život detí a mladých
ľudí najväčší vplyv a práve tu je priestor, kde sa môžu
naučiť spolurozhodovať a preberať zodpovednosť. V
týchto dvoch prostrediach im zase my, dospelí,
máme najväčší priestor ukázať, že sú rešpektovanou
súčasťou tejto spoločnosti a na ich hlase záleží.

OSF prišla so stratégiou, ktorá má preniknúť do škôl na Slovensku.
Kto a prečo potrebuje nasadiť participáciu medzi mladými ľudmi?
Strana 5
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Text stratégie nájdete na webovej stránke nadácie.
Projekt sme uzavreli v máji 2020 online konferenciou PARTY-cipovanie za účasti pani ombudsmanky
Márie Patakyovej a pod záštitou prezidentky SR
Zuzany Čaputovej. Dôležitosť participácie detí a
mladých ľudí najlepšie vystihuje citát pani ombudsmanky:
“Myšlienka participácie je úžasne dôležitá. Prečo?
Pretože vedie deti a mladých ľudí k tomu, aby sa naučili
uplatňovať svoje názory a zároveň vnímať pohľad na
vec iných ľudí. Ide o základ spoločenskej dohody, základ
riešenia všetkých problémov, s ktorými sa v živote
stretávame. Je preto potrebné, aby k participácii boli
deti vedené už od útleho veku a škola je pre to
prirodzeným prostredím. Neskôr, keď budú postavené
pred úlohy, aby rozhodovali o veciach, ktoré sa týkajú
nielen ich, ale aj širšieho okruhu, nesmierne dobre
zúročia tieto zručnosti. Zároveň budú môcť prispievať k
tomu, aby správa vecí verejných bola skutočne v záujme
všetkých ľudí a aby sme vedeli s úctou k dôstojnosti
každého jedného človeka zvládať krízu, akou je
napríklad pandémia ochorenia COVID-19, ale aj krízu
spojenú s klimatickými zmenami na našej planéte.”
Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv SR

Šokujúce odhalenie

Nórske deti čakajú na autobus do školy. Neoﬁciálne nám
však potvrdili, že sa jedná o električku. Podobné električky bývajú nasadené aj na námestí SNP v Bratislave.

Žiak z Haugesund v Nórsku sa rozprával so žiačkou z Komárna počas pandémie

Otvorené školy

Program Otvorené školy pokračoval v roku 2020
aj napriek náročnej pandemickej situácii.
Prvá vlna pandémie, ktorá v polovici marca 2020
zatvorila brány škôl, nás síce všetkých prekvapila a
aktivity na školách sa pozastavili, ale len dočasne.
Veľmi rýchlo sme prešli na fungovanie v online priestore a začali realizovať interné online školenia pre
dobrovoľníkov, zamerané na rozvoj ich zručností pri
práci s digitálnymi nástrojmi tak, aby dokázali do
škôl priniesť plnohodnotné interaktívne workshopy.
V septembri 2020 sme už s množstvom nových nápadov otvorili 4. ročník Otvorených škôl na piatich
základných školách. Zapojené školy sú veľmi
rôznorodé – mestské, vidiecke, s malým aj veľkým
počtom žiakov a žiačok, školy so zastúpením

rôznych menšín, či školy veľmi homogénne.
Každý školský rok sa v Otvorených školách snažíme
posúvať latku o kúsok vyššie a tento rok nebol
výnimkou. Po prvom ročníku sme sa okrem workshopov s dobrovoľníkmi zamerali aj na prácu so žiackymi školskými radami (ŽŠR) a podporili ich vznik na
školách tam, kde doteraz neboli. Po druhom roku
pôsobenia sme zaviedli súbor kritérií, ktoré potrebovala škola počas školského roka splniť na získanie
titulu „Otvorená škola“.
V štvrtom ročníku sme pridali do programu ďalší
aspekt, a to ešte väčší dôraz na kvalitné informácie
poskytované žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a
učiteľkám zapojeným do programu. Všetci zainteresovaní tak priebežne počas tohto školského roka
dostávajú spracované materiály na témy ako vývoj
ľudských práv, práva dieťaťa, demokracia, volebné
právo či rasizmus a získané vedomosti si overujú aj v
Strana 6
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tematických online kvízoch.
Program Otvorené školy nezapája do diskusií o ľudsko-právnych témach len žiakov a žiačky. Aj učiteľom
z jednotlivých škôl sa snažíme prinášať relevantné
školenia a zaujímavé stretnutia s odborníkmi, ktoré
im prinesú nové podnety využiteľné v ich profesionálnom i súkromnom živote.
V štvrtom ročníku programu sme takisto sprostredkovali a koordinujeme spoluprácu medzi základnou
školou v Komárne (zapojenou do programu Otvorené
školy) a základnou školou v nórskom Haugesunde.
Počas online stretnutí diskutujú slovenskí a nórski
žiaci v angličtine o rôznych témach – od vianočných
tradícií v každej krajine, cez význam Európskej únie
pre naše životy, až po fenomén moderného otroctva.
Ku koncu roka 2020 sme rozbehli aj ďalšiu novú
aktivitu, newsletter Otvorených škôl. Tento newsletter má za cieľ šíriť novinky v programe, zaujímavosti
a aktuality zo sveta školstva, ako aj príklady dobrej
praxe nielen zapojeným školám, ale aj širokej
odbornej verejnosti.
Krátky prehľad realizovaných školení a stretnutí v
roku 2020:
- 8 ofﬂine workshopov na 7 zapojených školách
- 8 ofﬂine stretnutí so ŽŠR na 6 zapojených školách
- 10 online workshopov na 4 zapojených školách
- 8 online stretnutí so ŽŠR na 2 zapojených školách
- 4 školenia pre učiteľov na zapojených školách

Čo hovoria na náš program naši dobrovoľníci?
Nina sa zapojila do programu Otvorené školy minulý
školský rok. V školskom roku 2020/2021 vedie workshopy a stretáva sa so žiakmi ZŠ Jilemnického vo
Zvolene.
“Vďaka programu Otvorené školy som dostala
možnosť pozerať sa na školský svet nielen spoza
lavice, ale aj spred tabule. Vyskúšala som si, aké je
to učiť deti diskusiou, aktivitami a prácou v
skupinách namiesto výkladu. Zistila som, aké
nepredvídateľné situácie môžu nastať a ako sa dá
na ne reagovať. Mohla som sa so žiakmi rozprávať o
témach, ktoré sa zvyčajne na školách nepreberajú a
pozrieť sa tak na problémy z úplne nového pohľadu.
Pozorovala som a žasla nad tým, akí sú študenti
kreatívni a rôzni, a pri tom nostalgicky spomínala
na svoje časy na základnej škole.”

NEČAKANÉ PRIZNANIE:
Sociálno-ﬁnančné
vzdelávanie

AFLATOUN

Medzinárodný program na podporu
sociálnej a ﬁnančnej gramotnosti
detí a mladých ľudí prenikol

materskej školy.

do

Aﬂatoun je medzinárodný program na podporu
sociálnej a ﬁnančnej gramotnosti detí a mladých
ľudí. Celosvetovo ho riadi organizácia Aﬂatoun
International sídliaca v Amsterdame, ktorá vďaka
sieti partnerských organizácií, učiteľov, podporovateľov a spolupracovníkov prináša kvalitné sociálne
a ﬁnančné vzdelávanie miliónom detí a mladých ľudí
na celom svete.
Víziou programu je prispieť k tomu, aby sociálne a
ekonomicky posilnené deti a mladí ľudia pôsobili ako
aktéri zmien v ich vlastných životoch a prispievali k
vytvoreniu spravodlivejšieho sveta.
Program Aﬂatoun sa snaží zabezpečiť pre všetky deti
a mladých ľudí, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny,
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prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a
ﬁnančnému vzdelaniu, v centre ktorého je dieťa. Je
určený pre deti od raného detstva až do dospelosti.
Jeho úspešné a inovatívne podprogramy skúmali aj
Harvard Graduate School of Education a Brookings
Institute, ktoré vyzdvihli ich významný dopad na
zapojené skupiny a ﬁnančne nenáročnú škálovateľnosť.
Súčasťou programu sú aj jeho špeciálne doplnkové
programy, ktoré boli prispôsobené konkrétnym okolnostiam, reagujúc tak na najnaliehavejšie problémy
sveta a detí v súčasnosti, ako je mier, zraniteľnosť
dievčat a zamestnateľnosť mladých ľudí.
Súčasťou siete Aﬂatoun je aj Nadácia otvorenej
spoločnosti. Tá na Slovensku realizuje časť programu
s názvom Aﬂatot, ktorá je primárne určená na prácu
s deťmi v predškolskom veku, no vďaka ﬂexibilite
metodiky je využívaná aj na prvom stupni základných škôl či v komunitnom centre.
Rok 2020 bol pre realizáciu bežných programových
aktivít veľmi náročný. Nepriaznivá pandemická
situácia, pravidelne-nepravidelne sa opakujúce
karantény, v ktorých sa ocitli mnohé deti a ich rodiny
zapojené do programu, nepriali systematickej práci v
oblasti sociálnej a ﬁnančnej gramotnosti. Aj túto
situáciu však poňala Nadácia ako výzvu a program
Aﬂatoun sa dočasne intenzívne venoval téme
hygieny a ochrany zdravia. Spustili sme informačnú
a vzdelávaciu kampaň, ktorej cieľom bolo malých
Aﬂatouncov detsky prístupnou formou naučiť, čo je
koronavírus a ako si správne umývať ruky. Do materských a základných škôl, ako aj do komunitného
centra sme dodali veľké množstvo dezinfekcie,
mydla, rúšok či pracovných listov, vďaka ktorým sa
školám podarilo preklenúť najnáročnejšie obdobie.
Po pár mesiacoch neistoty sa zapojeným zariadeniam podarilo opätovne naštartovať aj bežné
programové aktivity a postavička Aﬂatoun ich znova
začala sprevádzať pri sebaspoznávaní, no aj
spoznávaní sveta peňazí a prírodných zdrojov.
V roku 2020 program Aﬂatot alebo jeho prvky
využívali v 15 slovenských materských, základných a
špeciálnych školách, ako aj v komunitnom centre,
ktoré pracujú prevažne s deťmi z marginalizovanej
rómskej komunity. Ku koncu roka 2020 aktívne
pracovalo podľa metodiky Aﬂatot približne 600 detí
a ich rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Zapojenie do programu s cieľom pracovať na rozvoji
ﬁnančnej gramotnosti odporúčalo materským

Nadácia otvorenej spoločnosti
Aktívna angažovanosť mladých ľudí v spoločnosti
Riešenia proti šíreniu konšpiračných teórií a hoaxov
Siete a platformy

školám aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky v dokumente Sprievodca
školským rokom 2020/21.
Viac sa o programe Aﬂatot a jeho metodike
dočítate na webovej stránke nadácie.

Na fotke je Aflatoun s bavlneným rúškom. Či ho používal
aj v prítomnosti detí sa nám nepodarilo overiť.

Projekt HOPE
Vedenie slovenskej nadácie má nádej, že misinformácie
a dezinformácie z našej krajiny vymiznú.

Komu v skutočnosti záleží na tom, aby sa nešírili?
Rok 2020 sme v rámci projektu HOPE odštartovali
spoluprácou s inštitútom SGI a demagog.sk s iniciatívou Klamať sa nemá. Výzva bola cielená na slovenských politikov a političky, ktorých vyzývala, aby
nepoužívali dezinformácie v politickom súboji. Dezinformácie a falošné správy rozleptávajú základy
slobody a demokracie a dôveru medzi ľuďmi. Polarizácia slovenskej spoločnosti spôsobená vymyslenými a zmanipulovanými informáciami nám bráni
pozerať sa dopredu a odvracia nás od riešenia podstatných problémov. Preto sme boli radi, že táto
iniciatíva uzrela svetlo sveta, a pomohla upozorniť
širokú verejnosť na riziká vyplývajúce z klamstiev a
zavádzania vo verejnom priestore.
Na začiatku roka 2020 začala aj naša organizácia
aktívne reagovať na novú krízovú situáciu spôsobenú
pandémiou koronavírusu. Vytvorili sme viacero
príspevkov a videí, ktoré informovali verejnosť, ako
si overovať fakty a informácie, keďže pandémia priniesla aj rapídny nárast infodémie.
Pokračovali sme v spolupráci na rozvoji aplikácie
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Checkbot, ktorý v danom období trefne a občas i
vtipne demaskoval rôzne falošné správy a nepravdy,
ktoré počas minulého roka kolovali na internete a
sociálnych sieťach.
V nadväznosti na toto úsilie sme spolu s organizáciami Stratpol a SSPI vytvorili prvú databázu misinformácií, dezinformácií a hoaxov, ktoré sa objavili
v informačnom priestore v súvislosti s novým
konoravírusom a taktiež ich faktickú dekonštrukciu a
odborné objasnenie.
V roku 2020 sme sa spolupodieľali na tlači a
distribúcii komiksov o Milanovi Rastislavovi
Štefánikovi a napriek lockdownu a zatvoreným
školám sme k žiakom aj s pomocou OS SR dostali
tisícky výtlačkov tohto vzdelávacieho komiksu.
V roku 2020 pokračovali aj prípravy pre spustenie
interaktívnej vzdelávacej pomôcky HOPE - Hall of
positive engagement, ktorú pre nás vyrobila
spoločnosť Revolware. Jej spustenie a zverejnenie je
plánované na prvý polrok 2021.
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V spolupráci s naším poľským partnerom Fundacja
TechSoup sme pripravili sériu komplexných online
webinárov a workshop pre 30 účastníkov s cieľom
pripraviť novú generáciu odborníkov na boj s dezinformáciami v slovenskom informačnom priestore.
Webináre sa stretli s pozitívnou odozvou a výsledky
workshopu sa pretavili aj do pokračujúcej
spolupráce.

Milan Rastislav Štefánik na stretnutí v Amerike. Mohol už vtedy
tušiť, že sa objaví na obálke publikácie?
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NOVINÁRSKA CENA 2019

Najlepší investigatívny a analytický príspevok Vás neprekvapí !!!

Kočnerov obludný svet

V roku 2020 sa uskutočnil 16. ročník súťaže
Novinárska cena, ktorej cieľom je podporiť a odmeniť
kvalitnú prácu slovenských novinárov a z
dlhodobého hľadiska pomáhať zvyšovať kvalitu a
profesionalitu žurnalistiky na Slovensku.
Do súťaže bolo prihlásených 765 príspevkov uverejnených a odvysielaných od 1.1.2019 do 31.12.2019
na území SR. Výnimkou bola kategória Najlepší
česko – slovenský kreslený vtip, komiks alebo karikatúra, v ktorej spolu súťažia českí a slovenskí autori.
Víťazky a víťazi boli vyhlásení vo všetkých 13 kategóriách. V troch kategóriách poroty udelili aj čestné

uznanie (Najlepšia reportáž v písanej žurnalistike,
Najlepší rozhovor v písanej žurnalistike a Najlepšia
inovatívna online žurnalistika). Po prvýkrát bola
udelená cena aj v novej kategórii Spravodajské
pokrytie udalosti, zmeny nastali aj v ďalších kategóriách. Medzi formáty, ktoré poroty hodnotili,
pribudol podcast, zlúčili sa Najlepší analytický a
Najlepší investigatívny príspevok v písanej žurnalistike do jednej kategórie a Občianska žurnalistika sa
rozšírila nielen o podcast, ale aj o online projekt.
Udelených bolo aj všetkých šesť špeciálnych cien.
Partnermi podujatia boli Nadácia Slovenskej
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sporiteľne, Veľvyslanectvo USA na Slovensku,
Holandské veľvyslanectvo, Nadácia ESET, Nadácia
Zastavme korupciu, MEMO 98, Liga za ľudské práva,
Človek v ohrození, Asociácia vydavateľov tlače.
Priebeh hodnotenia a vyhlasovania výsledkov bol vo
veľkej miere poznamenaný pandémiou COVID – 19.
Odrazilo sa to v posunutí termínu vyhlásenia výsledkov z mája na koniec septembra 2020, a tiež v
charaktere podujatia, ktorý bolo nutné prispôsobiť
vtedy platným protipandemickým opatreniam.
Online prenos sledovalo doteraz najviac divákov a
diváčok v histórii, takmer 16 000. Témou 16. ročníka
Novinárskej ceny bolo opäť vyzdvihnutie dôležitosti
novinárskej práce, ich úsilia a nasadenia v hľadaní
pravdy a obhajoby demokratických princípov fungovania našej krajiny.

Fond
investigatívnej

žurnalistky

Niektorí novinári ešte stále používajú pero.

Chránia sa pred online svetom?

Prečo OSF platí investigatívnych novinárov ???
Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii
otvorenej spoločnosti vznikol dňa 15. mája
2018. Účelom fondu je zhromažďovať
ﬁnančné prostriedky od rôznych fyzických a
právnických osôb pôsobiacich na území
Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.
Cieľom fondu je podpora investigatívnej
žurnalistiky a ocenenie investigatívnych

prác. Ciele fondu sa dosahujú predovšetkým
prostredníctvom udeľovania grantov, udeľovaním cien a realizáciou vlastných aktivít.
FIŽ oceňuje a podporuje investigatívnu
novinársku prácu, ktorá ctí etické štandardy
s prihliadnutím na spoločenskú závažnosť,
profesionalitu a dosah práce.
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V grantovej výzve v roku 2020 boli podporené tieto
projekty:
N PRESS: Odkalisko Poša - najväčšia environmentálna záťaž, ktorá je stále aktívna
Projekt sa zameriava na zistenie štádia, v akom je
dnes najväčšia environmentálna záťaž na Slovensku
- odkalisko Poša – stále aktívna skládka, kde sa
vypúšťajú odpady. Súčasťou bude analýza, o aké
látky ide, či nezhoršujú znečistenie v danej oblasti a
aký majú vplyv na zdravie obyvateľov, ktorí v danej
lokalite žijú.
Doba realizácie: október 2020 – apríl 2021
Suma grantu: 6.390,- EUR
Transparency International Slovensko: Transparentnosť vlastníkov hotelov na Slovensku
Nákup nehnuteľností akými sú napr. hotely je všade
vo svete populárnym spôsobom prepierania peňazí,
respektíve investovania pochybne získaného bohatstva. Aj mnohí slovenskí oligarchovia či neslávne
známe ﬁnančné skupiny vlastnia hotely na Slovensku.
Transparency International Slovensko mapuje vlastníctvo sto najdôležitejších hotelov na Slovensku a
vydá online mapu, podľa ktorej by mohli zákazníci
ľahšie rozhodovať o tom, či v konkrétnom hoteli
zorganizujú konferenciu, pozvú zahraničných hostí,
či strávia dovolenku s rodinou.
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CEEV Živica: Nový dodávateľ, staré podozrenia:
kam putuje triedený odpad z bratislavských
domácností?
Napriek medzinárodným záväzkom Slovensko stále
nedokáže splniť ciele recyklácie odpadu. Hlavné
mesto v miere recyklácie predbehli iné kraje.
Svedectvá Bratislavčanov o tom, ako smetiari hádžu
všetok odpad do jedného auta, zosilnili podozrenia,
podľa ktorých vytriedený odpad končil na nelegálnej
skládke - hneď vedľa ﬁrmy Vassal Eko, ktorá mala
odpad pre mesto recyklovať. Zmluva medzi mestom
a touto spoločnosťou stále trvá - a javí sa byť nevypovedateľná. Napriek vážnym pochybnostiam jej tak
mesto naďalej platí za recykláciu odpadu. CEEV
Živica sa bližšie pozrie na to, či a koľko odpadu
spoločnosť skutočne recykluje.
Doba realizácie: november 2020 – apríl 2021
Suma grantu: 5.673,60 EUR

Doba realizácie: november 2020 – apríl 2021
Suma grantu: 6.400,- EUR
Nadácia Zastavme korupciu: Investigatívna relácia Cez čiaru – keď blízkosť k politike pomôže
biznisu
Formát investigatívnej žurnalistiky vo video formáte
prežíva aj po „obnovení“ Reportérov na RTVS neľahké obdobie. Nielen nedávny odchod šéfa Reportérov
ukazuje, že televízna investigatíva, ktorá by dokázala
kriticky hodnotiť kroky ktorejkoľvek vlády, musí,
nanešťastie, stále prichádzať z prostredia mimo
verejnoprávnej inštitúcie. Tri relácie Cez čiaru budú
venované téme, prečo a ako blízkosť politiky a biznisu vytvorila podmienky, v ktorých sa niektorým darí
viac, kým iní nemajú šancu.
Doba realizácie: júl 2020 – marec 2021
Suma grantu: 8.000,- EUR

Novinár sa potrebuje
občas hrabať
v odpadkoch
Investigatívne Centrum Jána Kuciaka: Stellar
Scam
Ukrajinský majiteľ, lotyšský konateľ, spoločnosť
registrovaná na Slovensku, zákazníci - “investori” do
kryptomien - z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ale
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aj z Holandska, Španielska a Spojeného kráľovstva,
vyzbierané peniaze končia na účtoch obchodných
ﬁriem registrovaných v Číne. Zrejmý podvod, možno
kombinovaný s praním peňazí. Investovanie do
kryptomien je módny trend, preto je projekt zameraný na odhaľovanie podvodníkov a varovanie verejnosti pred podobnými praktikami na trhu s krypotmenami. Je to ideálny prípad pre cezhraničnú
spoluprácu investigatívnych novinárov.
Doba realizácie: november 2020 – apríl 2021
Suma grantu: 5.697,- EUR
Viktor Kiššimon: Ako míňajú športovci peniaze
od štátu
Šport je spoločenský fenomén. Ročne naň dáva ministerstvo školstva viac ako sto miliónov eur. Financu-

REYN je sieť profesionálov a para-profesionálov
pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre
rómske deti v ranom veku od 0 do 10 rokov.
Cieľmi siete REYN sú:
• šírenie dobrej praxe medzi členmi REYN
pracujúcimi v rómskych komunitách,
• organizovanie vzdelávacích tréningov a študijných ciest za účelom profesionálneho rozvoja
členov siete REYN,
• spoločné advokačné aktivity v medzinárodných a národných inštitúciách.
V roku 2020 pokračovala spolupráca Nadácie so
zakladajúcou organizáciou siete REYN na Slovensku, organizáciou Škola dokorán – Wide Open
School n. o. na aktivitách siete Romani Early
Years Network (REYN). Nadácia otvorenej
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jú aj tzv. top tím športovcov, ktorí reprezentujú Slovensko na vrcholných podujatiach. Je v ňom viac ako
stovka športovcov. Zdraví i zdravotne znevýhodnení.
Na základe verejne dostupných vyúčtovaní dotácií,
ktoré športovci každoročne dostávajú, sa dá predpokladať, že mnohí ﬁnanciami plytvajú a môže
dochádzať k účelovému fakturovaniu rôznych
položiek, k ich nadhodnocovaniu a k porušovaniu
pravidiel čerpania a použitia jednotlivých dotácií,
aby z nich mali osobný ﬁnančný prospech samotní
športovci. Zámerom je dátovou analýzou, investigatívnou prácou v teréne, overovaním zistených
výdavkov ukázať, ako športovci hospodárne a efektívne nakladajú so štátnymi zdrojmi.
Doba realizácie: november 2020 – apríl 2021
Suma: 4.306,50 EUR

spoločnosti sa zároveň stala samostatným
členom tejto siete.
Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvnila
aktivity aj tejto siete – mnohé stretnutia či
rokovania boli odložené na priaznivejšie obdobie. Podarilo sa nám však zúčastniť na príprave
novej Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie
Rómov 2030, kde sme v tematickej pracovnej
skupine venovanej vzdelávaniu pripomienkovali návrh stratégie, jej aktivít, opatrení či indikátorov.
O aktivitách siete a dianí v oblasti poskytovania
služieb pre rómske deti v ranom veku pravidelne sieť REYN SLOVAKIA informuje tu:
https://www.facebook.com/reynslovakia/.
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Práca a rozvoj mimovládnych organizácií
Rozvíjanie zručnosti detí
Podporujeme prácu slobodných médií

Aktívna angažovanosť mladých ľudí v spoločnosti
Riešenia proti šíreniu konšpiračných teórií a hoaxov
Siete a platformy

Platforma Hlas

Niektorí naši čitatelia neveria
vlastným očiam, keď sa dočítajú
o pravdivých skutočnostiach
ohľahom fungovania
mimovládok na Slovensku.

Informácie o mimovládnych organizáciách sa dostávajú na svetlo

Platforma Hlas občianskych organizácií, ktorej
sme zakladajúcim členom, pokračovala vo svojich aktivitách obrany základných princípov
demokracie v našej spoločnosti. Jej zámerom
bolo tiež predchádzať zmenšovaniu priestoru
pre
fungovanie
organizácií
občianskej
spoločnosti a akčne sa podieľať na ochrane a
ďalšom rozvoji občianskej spoločnosti v Slovenskej republike. Prínos člena jej výkonného
výboru z Nadácie otvorenej spoločnosti,
Tomáša Kriššáka, spočíval hlavne v rozvoji
komunikačného kanála a jeho stratégie s
názvom Mimovládky pomáhajú. Cieľom tohto
projektu je priblížiť verejnosti činnosť organizácií tretieho sektora, jeho prínos pre celú
spoločnosť a najmä konkrétne aktivity
mimovládok počas pandémie. Informácie o
mimovládnych organizáciách sa prostredníctvom tohto projektu dostávajú k tisícom
čitateľov na sociálnych sieťach, ale i k médiám a
novinárom v podobe tlačových správ.
•
Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR
pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť (Zuzana Čačová)
•
Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového
vzdelávania Rady vlády Slovenskej republiky
pre ľudské práva, národnostné menšiny a
rodovú rovnosť (Zuzana Čačová)
•
Výbor pre predchádzanie a elimináciu
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných
foriem intolerancie (Erika Szabóová)

Organizačná štruktúra
Výkonný manažment
Ján Orlovský / správca do 30.11.2020
Jana Dravecká / správkyňa od 01.12.2020
Programové oddelenie
Zuzana Čačová
Erika Szabóová
Natália Tomeková do 30.11.2020
Tomáš Kriššák
Ondrej Škvarenina
Michaela Danišová
Asistentka kancelárie
Milica Štefánková
IT podpora
Peter Bernáth
Finančné oddelenie
Jana Dravecká / ﬁnančná riaditeľka
Ján Benian / účtovník
Petronela Mesároš Uskobová / kontrola grantov ACF
Vladimíra Sýkorová / kontrola grantov ACF

Kontakt
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5
811 03 Bratislava
URL: www.osf.sk
E-mail: osf@osf.sk
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FINANČNÁ SPRÁVA
Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2020 bol schválený správnou radou dňa 01.10.2020, pričom
celková rozpočtovaná suma bola vo výške 1,511.935,- EUR. Správna rada súčasne určila náklady na správu
Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 112.570,- EUR. Do rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú
zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na správu boli rozpočtované v členení:
40.608,- EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 2.000,- EUR cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/),
69.962,- EUR mzdové náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 26.986,- EUR odmena za výkon funkcie správcu (§ 28
ods.2 písm.d/).
Účtovná závierka nadácie za rok 2020 tvorí prílohu č.1 Výročnej správy.
Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2020 tvorí prílohu č. 2 Výročnej správy.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR
príjmy od fyzických osôb do FIŽ
príjmy od fyzických osôb do NF SND
príjmy od fyzických osôb
príjmy od právnických osôb - tuzemských
príjmy od právnických osôb - zahraničných
príjmy zo štátnych zdrojov a zdrojov EÚ

8 828,23 €
3 385,00 €
10 302,24 €
56 850,87 €
239 321,78 €
859 875,23 €

Prehľad o darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 EUR
Príjmy od fyzických osôb:
Príspevky od FO do NF FIŽ – použité v roku 2020
Stanek Ľubica
471,50 €
Magál Martin
500,00 €
Kučera Jiří
500,00 €
Varga Marian
500,00 €
Rabatinova Lucia
500,00 €
Košúrová Silvia
1 000,00 €
Demeš Rastislav
1 000,00 €
Pašková Lucia
2 000,00 €
Kušová Zuzana
2 000,00 €
Hrabovec Michal
2 500,00 €

Ostatné dary od FO
PhDr. Denisa Sklenková
Orlovský Ján
Christo Tursunov

Príjmy od právnických osôb – tuzemských:

Príjmy od právnických osôb zahraničných:

Asociácia tlačených a digitálnych médí - ATDM
1 000,00 €
Človek v ohrození
1 500,00 €
Liga za ľudské práva
2 000,00 €
Tatra Banka, a.s.
2 302,00 €
Nadácia Orange
2 500,00 €
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
4 500,00 €
Nadácia Zastavme korupciu
5 000,00 €
Nadácia Pontis
12 700,00 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne
25 000,00 €
Nadácia Ekopolis
1 132 038,00 €

4 640,00 €
American Embassy Bratislava
5 780,00 €
Fundacja TechSoup
Embassy of the Kingdom of the Netherlands 10 000,00 €
Fundació per a la promoció de la iniciativ
62 656,71 €
a per a una societat oberta a eu
279 612,00 €
Nadace Open Society Fund Praha

6 438,00 €
1 000,00 €
500,00 €

Príjmy od štátnych inštitúcií:
Ministerstvo vnútra SR

176 913,56 €
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Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel
Fyzické osoby
Nadačný fond priateľov Činohry SND
prijímateľ príspevku z NF
Dominka Kavaschová
Martin Šalacha
Daniel Fischer
Valeria Schulczová
Jaroslav Mackov
Ján Jankó
Viktor Petráš
Jozef Miklos
Andrea Bučková
Matúš Kvietik
Daniel Špiner
Patrik Pačes
Martin Geišberg

suma príspevku
300,00 €
300,00 €
500,00 €
3 500,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €

Právnické osoby
Novinárska cena 2019
České centrum pre investigativní žurnalistiku, o.p.s.
Poskytnuté dary
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike
Proti prúdu
Obec Šarišská Poruba

6 390,00 €
6 400,00 €
8 000,00 €
5 673,60 €
5 697,00 €
4 306,50 €

400,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
600,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

2 000,00 €
suma
2 500,00 €

účel
podpora aktivít združenia v čase pandémie

1 000,00 €

pomoc ľuďom bez domova podľa platných
stanov organizácie
zabezpečenie prístupu k pitnej vode
pre obyvateľov obce a osady

300,00 €

Poskytnuté granty Stronger Roots for Civil Society:
30 000,00 €
Amnesty International Slovensko
30 000,00 €
Humánny pokrok o.z.
30 000,00 €
Islamic Foundation in Slovakia (INS)
29 992,92 €
Kaspian
30 000,00 €
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky
30 000,00 €
Nadácia DEDO
27 978,00 €
Nadácia Milana Šimečku
30 000,00 €
Nadácia pre deti Slovenska
30 000,00 €
NepocujuceDieta.sk
29 760,00 €
Transparency International Slovensko
30 000,00 €
VIA IURIS
Stronger Ties
32 520,00 €
Rada mládeže Slovenska
17 480,00 €
Asociácia nezávislých producentov
Poskytnuté granty FIŽ:
N Press, s.r.o.
Transparency International Slovensko
Nadácia Zastavme korupciu
Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
Investigatívne centrum Jána Kuciaka
Viktor Kiššimon

Fyzické osoby
Novinárska cena 2019
Vasilko Tomáš
Šnídl Vladimír
Gyarfašová Soňa
Gertli Jozef
Vojčiniak Jozef
Gašparovič Matej
Hanák Peter
Havran Michal
Mach Marek
Jozef Jakubčo
Juraj Koník
Vasilko Tomáš
Struhárik Filip
Turček Martin
Jánošová Soňa
Tódová Monika
Gdovinová Denisa

Poskytnuté granty ACF Slovakia:
T2 – Obhajoba verejných záujmov
IPčko
Druživa, o.z.
Poradňa pre občianske a ľudské práva
Transparency International Slovensko
SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
VIA IURIS
Cyklokoalícia
T3 – Ľudské práva
Centrum komunitného organizovania
Možnosť voľby
Amnesty International Slovensko
Centrum Slniečko, n.o.
Projekt Fórum, občianske združenie
Slovenská debatná asociácia
LIVING MEMORY
eduRoma - roma education project - o.z.
Ave ProsperitA
Dúha na východe, o.z.
Zmudri
T6 – Bilaterálna spolupráca
Prešovská rozvojová agentúra
O.Z. Vidiecky parlament na Slovensku

64 543,00 €
79 430,00 €
83 409,00 €
119 994,00 €
96 679,00 €
99 918,00 €
64 332,00 €
99 936,00 €
98 551,00 €
99 535,00 €
83 408,00 €
110 700,00 €
34 137,00 €
36 038,00 €
63 891,00 €
40 770,00 €
54 001,00 €
44 741,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
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Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách:
1.
Dlhodobý nehmotný majetok
2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe
4.
Ostatný dlhodobý ﬁnančný majetok
5.
Peňažné prostriedky
6.
Pohľadávky
7.
Dohadné účty aktívne
SPOLU

k 31.12.2019
- €
1 737,00 €
850 000,00 €

k 31.12.2020
- €
1 737,00 €
850 000,00 €

100 000,00 €
473 696,00 €
4 374 878,00 €
25 237,00 €
5 825 548,00 €

100 000,00 €
433 382,00 €
3 879 512,00 €
277 587,00 €
5 542 218,00 €

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR:
1.
Dlhodobý nehmotný majetok
2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe
4.
Ostatný dlhodobý ﬁnančný majetok
5.
Peňažné prostriedky
6.
Pohľadávky
7.
Dohadné účty aktívne
SPOLU

k 31.12.2019
- €
-1 737,00 €
- €

k 31.12.2020
- €
-1 737,00 €
- €

12 535,00 €
- €
- €
- €
10 798,00 €

14 249,00 €
- €
- €
- €
12 512,00 €

Záväzky a zdroje nadácie v EUR:
1
Záväzky voči dodávateľom
2
Ostatné záväzky
3
Záväzky z titulu grantov a ostatné záväzky
4
Záväzky voči pracovníkom
5
Záväzky voči poisťovniam
6
Záväzky voči ŠR
7
Záväzky zo sociálneho fondu
8
Dohadné účty pasívne
9
Rezervy
10
Bežné bankové úvery
11
Základné imanie
12
Nadačné imanie
13
Nadačné fondy
14
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku
15
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
16
Výsledok hospodárenia
SPOLU

k 31.12.2019
5 733 €
0€
629 620 €
11 045 €
7 494 €
1 953 €
1 226 €
3 879 038 €
9 124 €
0€
96 276 €
6 639 €
64 049 €
12 535 €
1 222 760 €
-111 145 €
5 836 347 €

k 31.12.2020
13 235 €
0€
1 523 724 €
6 710 €
4 149 €
1 242 €
1 566 €
2 756 232 €
8 965 €
74 €
96 276 €
6 639 €
61 141 €
14 249 €
1 111 614 €
-51 086 €
5 554 730 €

Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2020 v členení podľa jednotlivých druhov činností
Náklady v EUR
Poskytnuté granty a príspevky (mimo ACF Slovakia)
Demokracia a ľudské práva ACF Slovakia
Stronger Roots
Vlastné programy / projekty
z toho: MÉDIÁ - Kritické myslenie a participácia
EDUKÁCIA - Ľudské práva, slobody a prístup k spravodlivosti
EURÓPA - vytváranie spoločného priestoru
HOPE (Hall Of Positive Engagement)
Rozvojové aktivity
Nadačné fondy
Správa a réžia
NÁKLADY CELKOM

3 800,00 €
753 006,25 €
190 435,75 €
183 295,57 €
52 230,82 €
124 839,81 €
0,00 €
6 224,94 €
13 622,79 €
32 159,47 €
82 384,38 €
1 258 704,21 €

Strana 17

Nadácia otvorenej spoločnosti

Výročná správa za rok 2020
Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom
z toho: programové náklady
náklady na správu

1 258 704,21 €
1 176 319,83 €
82 384,38 €

Náklady na správu nadácie
z toho: ochrana a zhodnotenie majetku
propagácia verejnoprospešného účelu
prevádzka nadácie
odmena za výkon funkcie správcu
cestovné náhrady
mzdové náklady
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
a iného orgánu ustanoveného nadačnou listinou

-€
127,00 €
34 558,38 €
26 157,00 €
-€
21 542,00 €

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 2020 – 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 2020 nezaložila nové nadačné fondy.
Prehľad o prostriedkoch v nadačných fondoch:
Nadačný fond LEAF
stav k 31.12.2019
prijaté prostriedky do NF
200,00 €
- €
NF nevykonával v priebehu roka 2020 žiadnu činnosť.

použité prostriedky z NF
- €

zostatok v NF k 31.12.2020
200,00 €

Nadačný fond pre nezávislú regionálnu žurnalistiku pri Nadácii otvorenej spoločnosti
stav k 31.12.2019
prijaté prostriedky do NF
použité prostriedky z NF
zostatok v NF k 31.12.2020
- €
- €
- €
- €
NF nevykonával v priebehu roka 2019 žiadnu činnosť.
Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti
stav k 31.12.2019
prijaté prostriedky do NF
použité prostriedky z NF
zostatok v NF k 31.12.2020
- €
8 072,85 €
5 808,70 €
2 264,15 €
V roku 2020 bolo do Nadačného fondu priateľov Činohry SND poukázaných 4.687,85 EUR z prijatého podielu zaplatenej dane a
3.385,- EUR z príspevkov fyzických osôb poukázaných priamo na účet Nadačného fondu v čase pandémie a v čase obmedzenej
prevádzky Činohry SND.
Finančné prostriedky z NF priateľov Činohry SND boli použité v súlade s účelom fondu na podporu projektov a aktivít mladých
tvorcov a podporu nepravidelnej dramaturgie.
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Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (FIŽ)
stav k 31.12.2019
prijaté prostriedky do NF
použité prostriedky z NF
63 848,55 €
23 202,00 €
28 373,28 €

zostatok v NF k 31.12.2020
58 677,27 €

V roku 2020 bolo do NF investigatívnej žurnalistky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (FIŽ)
poukázané nasledovné príspevky:
Nadácia Slovenskej sporiteľne
10 000,00 €
Nadácia Pontis
8 700,00 €
Tatra Banka, a.s.
2 302,00 €
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
2 200,00 €
Finančné prostriedky NF FIŽ boli v roku 2020 použité nasledovne:
1. Poskytnuté a zúčtované granty v celkovej výške
32 143,67 €
2. Náklady na grantové kolá
1 021,50 €
3. Aktivity FIŽ - diskusia
2 000,00 €
4. Réžia a správa NF
2 021,51 €
5. Náklady na doménu
37,39 €
6. Poplatky za vedenie BU a audit
201,70 €

Zmeny v nadačnej listine v roku 2020
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v roku 2020 neboli v nadačnej listine zaznamenané žiadne zmeny,
okrem zmien členov správnej rady.

Zloženie orgánov v roku 2020
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou:
Správca NOS – OSF
Ján Orlovský do 30.11.2020
Jana Dravecká od 01.12.2020
Správna rada NOS – OSF
Správna rada NOS – OSF má 6 členov:
Meno
Ivana Molnárová
Michaela Benedigová
Miroslav Šarišský
Radovan Pala
Tatiana Švrčková
Peter Kubina
Katarína Strýčková
Pavol Hardoš
Ján Orlovský
Olga Beláňová

Pozícia
predsedníčka do 31.12.2020
členka / predsedníčka od 11.02.2021
člen do 12.11.2020
člen do 12.11.2020
členka
člen do 31.01.2021
členka od 15.12.2020
člen od 15.12.2020
člen od 01.01.2021
členka od 01.02.2021

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
Renáta BLAHOVÁ
Magdaléna DOBIŠOVÁ
Peter GAŽÍK

Pozícia
predsedníčka
členka
člen do 31.12.2020
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Rada starších v roku 2020 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 spoločnost, 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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Príloha č.1

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
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

951 737

-12 512

964 249

962 535

964 249

962 535

850 000

850 000

114 249

112 535

002

003
004
005
006
007
008

009

1 737

1 737

010

x

011

x

012
013

1 737

1 737

021

950 000

-14 249

022

850 000

014
015
016
017
018
019
020

023
024
025
026

100 000

-14 249

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

4 312 894

4 312 894

4 848 574

507 910

507 910

1 469 170

041

507 910

507 910

1 469 170

042

3 371 602

3 371 602

2 905 708

2 359 601

1 346 174

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

043
044
045

x

046

x

a

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

047

2 359 601

x

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

1 012 001

1 012 001

1 559 534

051

433 382

433 382

473 696

052

1 040

x

1 040

1 773

053

432 342

x

432 342

471 923

054

x

055

a

Obstaranie
krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
a

056

C.

Časové
rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059
a

057

277 587

277 587

25 238

1.

Náklady
budúcich období (381)
a

058

277 587

277 587

25 238

5 554 730

5 836 347

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

059
060

5 542 218

-12 512
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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

1 238 833

1 291 114

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

178 305

179 499

Základné imanie (411)

063

102 915

102 915

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

61 141

64 049

Fond reprodukcie (413)

065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

14 249

12 535

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.

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

068

Rezervný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

Ostatné fondy (427)

071

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072

1 111 614

1 222 760

4.

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

073

-51 086

-111 145

B.

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

074

1 559 665

666 195

1.

Rezervy r. 076 až r. 078

075

8 965

9 124

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

8 965

9 124

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

1 037 943

127 786

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

1 566

1 226

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

1 036 377

126 560

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

512 683

529 285

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

13 235

5 733

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

6 710

11 045

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

090

4 149

7 494

091

1 242

1 953

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

487 347

503 060

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

74

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100

2.

3.

4.

C.

093
094

2 756 232

3 879 038

103

2 756 232

3 879 038

104

5 554 730

5 836 347

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101

74
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4

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

04

0

512

Cestovné

05

513

Náklady na reprezentáciu

06

518

Ostatné služby

521

15 511

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie
4

15 511

8 829

0

24

4 855

4 855

6 156

202

202

346

07

161 165

161 165

209 081

Mzdové náklady

08

146 683

146 683

192 413

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

52 137

52 137

66 198

525

Ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

2 441

2 441

2 546

528

Ostatné sociálne náklady

012

140

140

531

Daň z motorových vozidiel

013

532

Daň z nehnuteľností

014

538

Ostatné dane a poplatky

015

80

80

67

541

Zmluvné pokuty a penále

016

0

0

0

1

542

Ostatné pokuty a penále

017

0

0

0

24

0

0

15

0

543

Odpísanie pohľadávky

018

544

Úroky

019

0

545

Kurzové straty

020

4 263

4 263

1 195

546

Dary

021

1 300

1 300

2 273

547

Osobitné náklady

022

24 197

24 197

52 375

548

Manká a škody

023

549

Iné ostatné náklady

024

2 193

2 193

41 074

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

822 237

822 237

217 397

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

035

13 000

13 000

14 331

565

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

8 300

8 300

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

037
1 258 704

1 258 704

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

038
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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

5

5

5

645

Kurzové zisky

054

221

221

2 164

646

Prijaté dary

055

13 302

13 302

14 386

647

Osobitné výnosy

056

1 162

1 162

2 271

648

Zákonné poplatky

057

649

Iné ostatné výnosy

058

4 525

4 525

16 485

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

29 582

29 582

32 699

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

290 973

290 973

152 508

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

0

0

29 497

664

Prijaté členské príspevky

070

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

8 896

5 211

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

691

Dotácie

8 896

0

073

858 953

858 953

447 975

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

1 207 619

1 207 619

703 201

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

075

-51 085

-51 085

-111 144

1

1

1

-51 086

-51 086

-111 145

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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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

3 0 8 4 5 1 7 3

/SID

Čl. I Všeobecné údaje
Názov nadácie:
Adresa:

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF (ďalej len „Nadácia“ alebo „NOS-OSF“)
Baštová 5, 811 03 Bratislava

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje
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., 888 Seventh Avenue, 101 06 New York
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 techniky

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 do 30.11.2020

Dravecká Jana

správkyňa nadácie od 01.12.2020

Molnárová Ivana

Správna rada - predsedníčka do 31.12.2020

Šarišský Miroslav

Správna rada - člen do 12.11.2020

Pala Radovan

Správna rada - člen do 12.11.2020

Benedigová Michaela

Správna rada - členka

Švrčková Tatiana

Správna rada - členka

Kubina Peter

Správna rada - člen

Hardoš Pavol

Správna rada - člen od 15.12.2020

Strýčková Katarína

Správna rada - členka od 15.12.2020

Blahová Renáta

Dozorná rada - predsedníčka

Dobišová Magdaléna

Dozorná rada - členka

Gažík Peter

Dozorná rada - člen do 31.12.2020

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

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

Názov položky

3 0 8 4 5 1 7 3

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
- z toho počet vedúcich zamestnancov

/SID

4,8

5,5

1

2

15

15

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
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, v znení neskorších predpisov, 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 podnikateľské 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.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2019 bola schválená dozornou radou Nadácie 29.05.2020.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2020 bude schválená dozornou radou Nadácie v roku 2021.
Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno
Nie

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód
a) Poskytnuté granty:
Nadácia účtuje o poskytnutých grantoch nasledovným spôsobom:
Nadácia účtuje poskytnuté granty na základe Rozhodnutia Správnej rady NOS-OSF o schválení poskytnutého grantu a následne uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí grantu ako
záväzok voči prijímateľovi grantu v plnej výške so súvzťažným zápisom na účet náklady budúcich období. Do nákladov zúčtuje čerpanie grantu postupne na základe
predložených a schválených reportov o čerpaných prostriedkov z poskytnutých grantov.
Nadácia je súčasťou konzorcia nadácií v programe ACF Slovakia. Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom
Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.
Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie o poskytnutí grantu sa zaúčtuje celý záväzok voči grantistovi v schválenej výške poskytnutého grantu v prospech účtu dotácie a
ostatné zúčtovanie so ŠR, nakoľko sa jedná o prostriedky EHP. Čerpanie sa zúčtuje do nákladov postupne na základe predložených a schválených reportov o čerpaných
prostriedkov z poskytnutých grantov.
b) 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, v znení neskoreších predpisov, 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.
Čl. II (2) 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
Druh zmeny zásady alebo metódy

Hodnota vplyvu na príslušnú
položku súvahy

Dôvod zmeny

V účtovnom období nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód

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

3 0 8 4 5 1 7 3

Ocenenie majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

/SID

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

finančné investície sa ku koncu roka
nepreceňujú, pri zmene hodnoty sa
vytvára opravná položka

obstarávacia cena

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.

Dlhodobý hmotný majetok:

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.

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

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

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku
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IČO

3 0 8 4 5 1 7 3

/SID

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

Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

010

011

012

Dlhodobý hmotný majetok
Riadok súvahy:

Samostatné
hnuteľné
Pestovateľsk
veci a súbory
Základné
é celky
hnuteľných
stádo a ťažné
trvalých
Dopravné
vecí
zvieratá
porastov
prostriedky
013

014

015

016

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Poskytnuté
Obstaranie preddavky na
dlhodobý
dlhodobého
hmotný
hmotného
majetok
majetku

017,018

019

Spolu

020

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

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

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
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Dlhodobý finančný majetok
Riadok súvahy:

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

023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

Pôžičky
podnikom v
Ostatný
skupine a
dlhodobý
ostatné pôžičky finančný majetok
025

024

026

3 0 8 4 5 1 7 3

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný majetok

027

028

/SID

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

850 000

100 000

950 000

850 000

100 000

950 000

12 535

12 535

1 714

1 714

14 249

14 249

Prírastky
Úbytky
Presuny
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

850 000

112 535

962 535

Stav na konci bežného účtovného obdobia

850 000

114 249

964 249

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku
V priebehu roka končiaceho 31. decembrom 2014 Nadácia otvorenejs poločnosti obstarala 100% podiel v spoločnosti Otvorená spoločnosť spol. s r.o. v hodnote 850.000,- EUR.
Investícia je k 31. decembru 2020 ocenená v historických nákladoch.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok 26. súvahy) predstavujú:
- podiely otvoreného podielového fondu Tatra Asset Management
Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti

Otvorená spoločnosť spol. s r.o.

Podiel účtovnej
Podiel na základnom
jednotky na
imaní
hlasovacích právach
(v %)
(v %)
100,00

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

100,00

850 000

850 000

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok
Významnú položku pohľadávok (r. 041 a r. 050) tvorí pohľadávka voči Nadácii Ekopolis na základe Zmluvy o spolupráci na riadení programu Active Citizens Fund in Slovakia
(ďalej len Program, alebo ACF), ktorý je súčasťou Grantov EHP 2014-2021 v rámci finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie.
Zostatok pohľadávky k 31.12.2020 je vykázaný v členení podľa doby splatnosti na dlhodobú pohľadávku (časť splatná v rokoch 2022 - 2023) a krátkodobú pohľadávku (časť
splatná v priebehu roka 2021)
Ďalšou významnou položkou je r. 047. Túto položku tvorí zostatok na zdieľanom účte v ING Bank v rámci programu ACF Slovakia, z ktorého Nadácia poukazuje finančné
prostriedky grantistom a nezúčtované časti poskytnutých grantov z programu ACF Slovakia, ktoré budú do nákladov zúčtované po splnení podmienok grantov a predložení
reportov v nasledujúcicj účtovných obdobiach.
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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IČO

Opis pohľadávky

Riadok súvahy

Zdaňovaná činnosť a podnikateľská
činnosť

Hlavná nezdaňovaná činnosť

Dlhodobé pohľadávky

037

Pohľadávky z obchodného styku

038

Ostatné pohľadávky

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

040

Iné pohľadávky

041

507 910

Krátkodobé pohľadávky

042

3 371 602

Pohľadávky z obchodného styku

043

Ostatné pohľadávky

044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

045

Daňové pohľadávky

046

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

047

Pohľadávky voči účastníkom združení

048

Spojovací účet pri združení

049

Iné pohľadávky

050

/SID

3 0 8 4 5 1 7 3

507 910

2 359 601

1 012 001

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

3 879 512

4 374 778

3 879 512

4 374 778

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období
Významnú položku časového rozlíšenia tvoria poskytnuté granty, ktoré ku dňu zostavenia účtovnej závierky neboli vyúčtované a budú vyúčtované v nasledujúcom účtovnom
období.
Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období
Významné položky nákladov a príjmov budúcich období

Riadok súvahy

Náklady budúcich období (381)

058

Príjmy budúcich období (385)

059

Hodnota BO

Hodnota PO
277 587

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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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Riadok
súvahy

Opis položky

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

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

64 049

31 274

12 535

1 714

34 182

61 141

14 249

Fondy zo zisku
Rezervný fond

069

Fondy tvorené zo zisku

070

Ostatné fondy

071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

072

1 222 760

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

073

-111 145

-51 086

1 291 114

-18 098

Spolu

-111 145

1 111 615

111 145
34 182

-51 086
1 238 834

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

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná strata

111 145

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

111 145

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
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Predpokladaný rok
použitia rezervy

Druh rezervy
rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

2021

Zákonné rezervy spolu
rezerva na audit účtovnej závierky

2021

Tvorba rezerv

3 0 8 4 5 1 7 3
Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Použitie rezerv

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 804

5 365

4 804

5 365

4 804

5 365

4 804

5 365

4 320

3 600

4 320

3 600

4 320

3 600

4 320

3 600

9 124

8 965

9 124

8 965

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

x

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky
Významnú položku ostatných záväzkov tvoria záväzky z grantových zmlúv v programe ACF Slovakia.
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
ostatné záväzky grantové
ostatné záväzky DDP - minulé roky

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

5 672

17 258

20 120

2 810

623 482

1 920 913

1 023 946

1 520 449

465

Spolu

465

629 619

1 938 171

1 044 066

1 523 724

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
Krátkodobé záväzky spolu

512 683

529 285

512 683

529 285

1 037 943

127 786

Dlhodobé záväzky spolu

1 037 943

127 786

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

1 550 626

657 071

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

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

Hodnota BO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

Hodnota PO
1 226

1 001

581

1 232

241

1 007

1 566

1 226

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

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)

IČO
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Prírastky

3 0 8 4 5 1 7 3

/SID

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Úbytky

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 - OP EVS

123 934

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie - ACF Slovakia

2 982 704

922

124 856
756 946

2 225 758

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku
zostatku podielu zaplatenej dane
zostatku prijatých príspevkov na realizáciu projektov - Stronger
Roots, HOPE, Novinárska cena, Aflatoun a iné

8 984

12 407

8 984

12 407

763 417

10 324

255 673

518 068

3 879 038

23 653

1 146 459

2 756 232

nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského
SPOLU

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

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

Druh výrobku, služby, podnikateľskej činnosti

Hodnota BO

Hodnota PO

iné ostatné výnosy

ZoS reklama na podujatí

5 000

iné ostatné výnosy

organizačné zabezpečenie školenia

3 135

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
prijaté príspevky od právnických osôb - tuzemských
prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - sieť OSF

10 302

29 497

64 351

45 034

229 322

65 005

35 048

42 578

8 896

5 211

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - ostatné
prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté dary

14 386

výnosy z použitia nadačných fondov

29 582

32 699

ostatné výnosy

16 485

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

Výška dotácie alebo grantu

Operačný program Efektívna verejná správa - realizovaný projekt Nadáciou v období 06/2018 - 05/2020, priebežne
financovaný na základe predkladaných Žiadostí o platbu v súlade s pravidlami OP EVS, celková zmluvne dohodnutá
výška dotácie: 377.616,- EUR

102 007

ACF Slovakia - správa grantového programu ACF Slovakia ako súčasť konzorcia nadácií, v období 06/2018 - 12/2023,
priebežne financovaný v zmysle pravidiel programu, celková výška dotácie: 3,220.000,- EUR

756 946

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

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:

221

2 164

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

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

Hodnota BO

Hodnota PO

poštovné, telefóny, poplatky RTVS
prenájmy priestorov - sídlo nadácie, aktivity
ubytovanie, strava, občerstvenie - aktivity

2 560

3 202

20 366

22 641

6 182

23 807

koordinačné služby, autorské honoráre, experti

71 602

55 607

organizačné služby, inzercia, reklama, audio, video

15 833

28 552

služby ekonomické, právne, notárske

24 441

28 616

IT služby, internet, tvorba webov, licencie, software

17 995

19 082

služby - aktivity

17 121

služby - ostatné

1 714

osobitné náklady - náklady cieľových skupín
osobitné náklady - náklady partnera OP EVS
iné ostatné náklady - bankové poplatky
iné ostatné náklady - poistenie
iné ostatné náklady - členské príspevky

10 452

830

6 951

23 368

45 424

807

1 088

30

30

770

782

iné ostatné náklady - zmluvy o spolupráci

39 160

iné ostatné náklady - ostatné

586

14

20 881

21 838

poskytnuté granty ACF Slovakia

664 691

195 557

poskytnuté granty Stronger Roots

136 665

poskytnuté granty FIŽ

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

prevádzka organizácie

1 296

ochrana kultúrnych hodnôt - príspevky z NF priateľov Činohry SND

4 688

vzdelávacie programy (Aflatoun, Aflatot)

3 000

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

8 984

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

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

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

Strana: 10

12 407

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO
Opis položky

3 0 8 4 5 1 7 3

Hodnota BO

/SID

Hodnota PO

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

4 263

1 192

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

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

Hodnota

overenie účtovnej závierky

3 600

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

3 600

Miesto pre ďalšie záznamy
Miesto pre ďalšie záznamy
transakcie so spriaznenými osobami:
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Výročná správa za rok 2020

Nadácia otvorenej spoločnosti

Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2020

Príloha č.2

