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¶  V Nadácii otvorenej spoločnosti sme aj napriek 
pretrvávajúcej pandémii v roku 2021 pokračovali v 
ľudsko-právnych a vzdelávacích aktivitách najlepšie ako sme 
vedeli a ako nám to situácia umožňovala.  Minulý rok bol, 
tak ako predošlý, poznačený pandémiou. Mnohé aktivity 
boli obmedzené a nemohli fungovať tak, ako sme boli 
zvyknutí. A preto nás ešte viac teší, že aj vďaka podpore a 
aktivitám našej Nadácie sa podarilo rozvíjať a posúvať vpred 
spoločnosť k jej lepším a otvorenejším zajtrajškom.     ¶



Active Citizen Found Slovakia
Active Citizens Fund Slovakia je grantový program zameraný na 
posilnenie občianskej spoločnosti,  podporu aktívneho občianstva a 
zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. Active 
Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska 
a Nórska. ACF na Slovensku spravuje konzorcium nadácií pod 
vedením Nadácie Ekopolis,  súčasťou konzorcia je Karpatská nadácia a 
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava.   

26. JANUÁRA 2021 SME VYHLÁSILI TRETIE KOLO 
PROGRAMU.  V treťom kole grantových výziev programu ACF 
bolo prijatých spolu 235 žiadostí o grant v piatich prioritných témach. 
Po administratívnej kontrole a vyhodnotení žiadostí bolo na podporu 
vybratých dokopy 44 projektov.  V téme Občianska participácia bolo 
podporených 6 projektov spolu vo výške 406 557 €.  

V téme Obhajoba občianskych záujmov boli na podporu vybrané 4 projekty spolu vo výške 401 673 
€. V téme Ľudské práva boli podporené 4 projekty vo výške 193 511 €.  V téme Zraniteľné skupiny 
bolo pridelených 22 malých grantov, spolu vo výške 318 148 € a 3 základné granty spolu vo výške 180 
934 €. Podporené boli aj 4 projekty v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti v celkovej výške 
301 562 €.   

Pre úspešných žiadateľov sme zorganizovali dva info-semináre 24.11 a 8.12.2021 pre čo najlepšie 
porozumenie procesov reportovania, vyplácania platieb, pravidiel publicity a pre možnosť vyjasnenia 
prípadných otázok zo strany realizátorov projektov. V súčasnosti prebieha realizácia všetkých 
podporených projektov.  

V rámci Programu ACF Slovakia realizujeme aj Preddefinovaný projekt 1 (PDP 1) s názvom In 
defence of open society - targeting youth within online and school enviroment. Cieľom tohto 
projektu je podpora kritického myslenia u mladých ľudí a podpora demokratickej kultúry a 
participácie na školách. Projekt sa člení na dve aktivity:  

¶  Aktivita č. 1 Projekt Hope, ktorý bol realizovaný v období od 04/2019 do 04/2021 (Viac o 
projekte nájdete na našom webe.)  

¶  Aktivita č. 2 Otvorené školy, ktorú v rámci ACF Slovakia realizujeme od júla 2020.  

Preddefinovaný projekt 1, aktivita Otvorené školy je detailnejšie popísaná v samostatnej časti o 
Otvorených školách.

WORKSHOP OD HOAXOV K POROZUMENIU

Workshop o informačnej bezpečnosti pre občianske organizácie sa uskutočnil 25. februára 2021 a 
zorganizovali sme ho v rámci Preddefinovaného projektu 3 – časť Capacity Accelerator. Celodenný 
workshop až pre 25 účastníkov viedol Tomáš Kriššák - expert na online bezpečnosť a náš bývalý 
kolega.  Workshop sa z dôvodu pandemickej situácie realizoval online.  
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Workshop priblížil účastníkom mýty a omyly v prístupe k informačnej 
bezpečnosti, odpovede na otázku, prečo nestačí mať pravdu a priniesol 
aj pár tipov ako dosiahnuť schopnosť konverzácie a priniesť dôveru a 
porozumenie do rozdelenej spoločnosti.  

Pandémia spôsobila, že komunikácia na sociálnych sieťach sa stala 
agresívnejšou než kedykoľvek predtým a boj proti nenávisti na 
internete sa stal každodennou rutinou mnohých organizácií občianskej 
spoločnosti.

REGIONÁLNA INICIATÍVA OBČIANSKEJ 
SPOLOČNOSTI (RCSI) 

Aj keď bola naša hlavná aktivita – Konferencia o inkluzívnom 
vzdelávaní – odložená na začiatok jesene 2022, zapojili sme sa do RCSI 

organizovaného českou OSF.  Nadácia OSF Praha pripravila workshop na tému Advokačné kampane. 
Možnosť zúčastniť sa ho bola ponúknutá piatim občianskym organizáciám zo Slovenska. Workshop sa 
konal dňa 21.10.2021 prostredníctvom platformy Zoom. Volal sa Advocacy Inspiration a využíval 
metódu interaktívnej diskusie založenú na akváriovom formáte. Cieľom workshopu bolo predstaviť 
inšpiratívnych rečníkov a konkrétne advokačné kampane, na ktorých pracujú.  

Rečníkmi na workshope boli Juraj Melichar - koordinátor environmentálnych projektov, ekonomický 
analytik zameraný na ekologické hospodárstvo a komunitný aktivista a Jan Rovenský - hlavný 
energetický aktivista Greenpeace Česká republika. Hovorili o svojich skúsenostiach z kampaní ako 
napríklad „Život ako uhlie“ - z kampane proti rozširovaniu obrovských povrchových uhoľných baní a 
ničeniu miestnych komunít na severe Čiech. Prednášajúci tiež ukázali dobré príklady využitia 
Twitteru alebo LinkedInu a iných typov sociálnych platforiem v týchto typoch kampaní.  

ACTIVE CITIZEN DAYS OSLO 2021 

Ako súčasť programu ACF Slovakia sme zorganizovali už druhý ročník podujatia Active Citizen Days 
Oslo. Aktivity Aktívni občania za ľudské práva sa zúčastnili tri menšie, miestne organizácie občianskej 
spoločnosti vybrané prostredníctvom otvorenej výzvy, a  to:  

¶  Slovenská spoločnosť pre rázštep chrbtice a/alebo hydrocefalus zo Smoleníc – podporuje deti   
s týmto ochorením a ich rodičov  

¶  Ženský algoritmus z Košíc – zameriava sa na rodovú rovnosť v IT a iných technologických 
profesiách  

¶  Tanana – mimovládna organizácia zameraná na podporu rodín po strate dieťaťa  

Zorganizovali sme aj online workshopy s účastníkmi zo všetkých 15 programových krajín. Po týchto 
workshopoch nasledovalo off-line záverečné podujatie v marci 2022 v Osle.  
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Grantový program Stronger Roots
Grantový program Stronger Roots pomáha organizáciám občianskeho 
sektora rozširovať okruh ich podporovateľov a tým umožňuje obnoviť 
spoločenskú dôveru v občiansky sektor.  

V rámci programu sme grantmi vo výške 30 000 € podporili projekty 
11 organizácií, ktoré ich v decembri 2021 po dvoch rokoch zavŕšili. 
Program Stronger Roots realizujeme spoločne ako konzorcium nadácií 
pod vedením Nadace OSF v Prahe spolu s českým think-tankom 
Glopolis a maďarskou NIOK Foundation. 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 ich projektov a rozširovanie okruhu podporovateľov. Zhostili 
sme sa aktívnej úlohy a pozorne sme sledovali, aj v spolupráci s 

partnermi z Česka a Maďarska, ako sa podporené organizácie rozvíjajú a snažili sa pripravovať program 
tak, aby sme im v rozvoji pomohli.  

VZDELÁVACIE AKTIVITY V RÔZNYCH OBLASTIACH  

V roku 2021 sme pre grantistov pripravili 7 osobných a online stretnutí, kde získali znalosti o 
organizovaní crowdfundingovej kampane, advokácii a o komunikácii prostredníctvom newslettrov a 
podcastov. V oblasti práce s ľuďmi sme pripravili tréningy o motivovaní dobrovoľníkov a o vedení 
tímu počas home office. Na networkingovom stretnutí si grantisti vymieňali skúsenosti s budovaním 
okruhu podporovateľov, so zvládnutím druhej vlny pandémie a hodnotili svoj pokrok. Uvedené 
vzdelávacie aktivity sme poskytovali aj pre 4 organizácie podporené v grantovom programe Building 
Social Base realizovanom OSIFE.  

CROWDFUNDINGOVÉ KAMPANE  

Organizácie zapojené do programu Stronger Roots dostali aj možnosť uskutočniť vlastné 
crowdfundingové kampane. Osem z nich túto príležitosť využilo a v praxi tak zužitkovali poznatky 
získané v tomto programe - v kampaniach sa im podarilo vyzbierať 48 511 eur. OSF prispela 
organizáciám realizujúcim crowdfundingovú kampaň dodatočnou sumou 33 000 €. 

MENTORSKÁ POMOC  

V grantových programoch Stronger Roots a Building Social Base mala každá z 15 organizácií 
pridelenú mentorku alebo mentora, ktorí im svojou expertízou a skúsenosťami pomáhali všestranne sa 
rozvíjať. Organizáciám boli tiež poskytnuté konzultačné hodiny so 16 expertkami a expertmi, na 
ktorých sa mohli v rámci ich špecializácie individuálne obrátiť. Grantisti v roku 2021 využili spolu vyše 
325 hodín mentoringových a expertných konzultácií.  

STRONGER TIES  

V roku 2021 dokončili svoje projekty aj dve organizácie podporené v aktivite Stronger Ties 
zameranom na rozvoj koalícií a spolupráce neziskových organizácií.  
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AFLATOUN Program na rozvoj
           sociálnej a finančnej gramotnosti detí

Aflatoun je medzinárodný program na rozvoj sociálnej a finančnej 
gramotnosti detí a mladých ľudí. Riadi ho organizácia Aflatoun 
International sídliaca v Amsterdame, ktorá pri spolupráci s partnermi 
využíva model sociálnej franšízy. Partneri sa tak stávajú „vlastníkmi“ 
programu a vďaka sieti všetkých spolupracujúcich organizácií, 
učiteľov, podporovateľov a spolupracovníkov dokážu priniesť kvalitné 
sociálne a finančné vzdelávanie miliónom detí a mladých ľudí na 
celom svete. Zásadnou pridanou hodnotou programu Aflatoun je 
jeho významný dopad na zapojené skupiny a finančne nenáročná 
škálovateľnosť.

Víziou programu Aflatoun sú sociálne a ekonomicky posilnené deti 
a mladí ľudia, ktorí sú aktérmi zmeny vo svojom vlastnom živote v prospech spravodlivejšieho sveta.

Misiou programu Aflatoun je zabezpečiť všetkým deťom a mladým ľuďom, najmä tým 
najzraniteľnejším, prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v 
centre ktorého je dieťa. Program je určený pre deti od raného detstva až do dospelosti.

Program Aflatoun sa v súčasnosti realizuje vo viac než 100 krajinách sveta, do aktivít sa ročne zapojí 
vyše 5 miliónov detí, z toho približne 53% dievčat.

Súčasťou programu Aflatoun sú aj špeciálne doplnkové programy, ktoré boli prispôsobené 
konkrétnym okolnostiam, reagujúc tak na najnaliehavejšie problémy sveta a detí v súčasnosti, ako je 
mier, zraniteľnosť dievčat, zamestnateľnosť mladých ľudí či dopady pandémie koronavírusu.

AFLATOUN NA SLOVENSKU

Jednou z partnerských organizácií implementujúcich program Aflatoun v Slovenskej republike je aj 
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava. Na Slovensku realizujeme časť programu s názvom 
Aflatot, ktorá je primárne určená na prácu s deťmi v predškolskom veku. Vďaka  svojej flexibilite je 
však metodika programu Aflatot využívaná aj na prvom stupni základných škôl či v komunitnom 
centre.

V roku 2021 využívali metodiku programu Aflatot alebo jej prvky v 14 slovenských materských, 
základných a špeciálnych školách, ako aj v jednom komunitnom centre. Pre všetky tieto 
zariadenia je významným spájajúcim prvkom to, že pracujú prevažne s deťmi a rodičmi z 
marginalizovaných rómskych komunít. Posilniť ich sociálne zručnosti  a finančnú gramotnosť 
považujeme za veľmi dôležité pre ich život a budúcnosť.

Ku koncu roka 2021 aktívne pracovalo na Slovensku podľa metodiky programu Aflatot viac než 700 
detí a ich rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zapojenie do programu s cieľom pracovať na rozvoji finančnej gramotnosti odporúčalo materským 
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školám aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/22.

VÝZVY V ROKU 2021

Aj v roku 2021 pokračovali obmedzenia vo výuke spôsobené 
pandémiou. Program Aflatoun tak zažil ďalší rok, ktorý bol pre 
realizáciu bežných programových aktivít veľmi náročný. Systematická 
práca na programových aktivitách bola obtiažná a častokrát musela byť 
vtesnaná do mesiacov, ktoré boli priaznivejšie a bezpečnejšie z pohľadu 
epidemiologických opatrení. Zapojeným zariadeniam sa však napriek 
všetkému aktivity darilo realizovať a postavička Aflatoun sprevádzala deti 
pri sebaspoznávaní, no aj spoznávaní sveta peňazí a prírodných zdrojov. 

Neoddeliteľnou súčasťou programu Aflatoun sa stala téma hygieny a ochrany zdravia. Pokračovala 
informačná a vzdelávacia kampaň, ktorej cieľom bolo malých Aflatouncov detsky prístupnou formou 
naučiť, čo je koronavírus a ako si správne umývať ruky. Priebežne sme do viacerých materských a 
základných škôl dodávali dezinfekciu, mydlo, rúška, no aj oblečenie a topánky.

Oblasť sociálnej a finančnej gramotnosti sme na jednej zapojenej škole posilnili aj o ich prepojenie 
s čitateľskou gramotnosťou. Deti z 3. a 4. ročníka si niekoľko mesiacov rozvíjali zručnosti v čítaní a 
porozumení textu tak, že sa online spájali s dospelými dobrovoľníkmi, čítali im, rozprávali sa s nimi a 
spoznávali sa. Deti mali možnosť pravidelne zažívať aj interaktívne online rozprávkové čítania s 
hercami a herečkami viacerých slovenských divadiel. 

Napriek náročnosti situácie sme pozorovali veľký entuziazmus zapojených učiteľov a učiteliek, ako aj 
ostatných odborných zamestnancov a zamestnankýň, ktorí toto obdobie využili aj na rozvoj svojich 
vlastných zručností v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti. 

Viac sa o programe Aflatoun dočítate na našej webovej stránke.
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programu a vďaka sieti všetkých spolupracujúcich organizácií, 
učiteľov, podporovateľov a spolupracovníkov dokážu priniesť kvalitné 
sociálne a finančné vzdelávanie miliónom detí a mladých ľudí na 
celom svete. Zásadnou pridanou hodnotou programu Aflatoun je 
jeho významný dopad na zapojené skupiny a finančne nenáročná 
škálovateľnosť.

Víziou programu Aflatoun sú sociálne a ekonomicky posilnené deti 
a mladí ľudia, ktorí sú aktérmi zmeny vo svojom vlastnom živote v prospech spravodlivejšieho sveta.

Misiou programu Aflatoun je zabezpečiť všetkým deťom a mladým ľuďom, najmä tým 
najzraniteľnejším, prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu sociálnemu a finančnému vzdelávaniu, v 
centre ktorého je dieťa. Program je určený pre deti od raného detstva až do dospelosti.

Program Aflatoun sa v súčasnosti realizuje vo viac než 100 krajinách sveta, do aktivít sa ročne zapojí 
vyše 5 miliónov detí, z toho približne 53% dievčat.

Súčasťou programu Aflatoun sú aj špeciálne doplnkové programy, ktoré boli prispôsobené 
konkrétnym okolnostiam, reagujúc tak na najnaliehavejšie problémy sveta a detí v súčasnosti, ako je 
mier, zraniteľnosť dievčat, zamestnateľnosť mladých ľudí či dopady pandémie koronavírusu.

AFLATOUN NA SLOVENSKU

Jednou z partnerských organizácií implementujúcich program Aflatoun v Slovenskej republike je aj 
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava. Na Slovensku realizujeme časť programu s názvom 
Aflatot, ktorá je primárne určená na prácu s deťmi v predškolskom veku. Vďaka  svojej flexibilite je 
však metodika programu Aflatot využívaná aj na prvom stupni základných škôl či v komunitnom 
centre.

V roku 2021 využívali metodiku programu Aflatot alebo jej prvky v 14 slovenských materských, 
základných a špeciálnych školách, ako aj v jednom komunitnom centre. Pre všetky tieto 
zariadenia je významným spájajúcim prvkom to, že pracujú prevažne s deťmi a rodičmi z 
marginalizovaných rómskych komunít. Posilniť ich sociálne zručnosti  a finančnú gramotnosť 
považujeme za veľmi dôležité pre ich život a budúcnosť.

Ku koncu roka 2021 aktívne pracovalo na Slovensku podľa metodiky programu Aflatot viac než 700 
detí a ich rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zapojenie do programu s cieľom pracovať na rozvoji finančnej gramotnosti odporúčalo materským 

školám aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v dokumente Sprievodca školským rokom 2021/22.

VÝZVY V ROKU 2021

Aj v roku 2021 pokračovali obmedzenia vo výuke spôsobené 
pandémiou. Program Aflatoun tak zažil ďalší rok, ktorý bol pre 
realizáciu bežných programových aktivít veľmi náročný. Systematická 
práca na programových aktivitách bola obtiažná a častokrát musela byť 
vtesnaná do mesiacov, ktoré boli priaznivejšie a bezpečnejšie z pohľadu 
epidemiologických opatrení. Zapojeným zariadeniam sa však napriek 
všetkému aktivity darilo realizovať a postavička Aflatoun sprevádzala deti 
pri sebaspoznávaní, no aj spoznávaní sveta peňazí a prírodných zdrojov. 

AFLATOUN Program na rozvoj
        sociálnej a �nančnej gramotnosti detí
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Neoddeliteľnou súčasťou programu Aflatoun sa stala téma hygieny a ochrany zdravia. Pokračovala 
informačná a vzdelávacia kampaň, ktorej cieľom bolo malých Aflatouncov detsky prístupnou formou 
naučiť, čo je koronavírus a ako si správne umývať ruky. Priebežne sme do viacerých materských a 
základných škôl dodávali dezinfekciu, mydlo, rúška, no aj oblečenie a topánky.

Oblasť sociálnej a finančnej gramotnosti sme na jednej zapojenej škole posilnili aj o ich prepojenie 
s čitateľskou gramotnosťou. Deti z 3. a 4. ročníka si niekoľko mesiacov rozvíjali zručnosti v čítaní a 
porozumení textu tak, že sa online spájali s dospelými dobrovoľníkmi, čítali im, rozprávali sa s nimi a 
spoznávali sa. Deti mali možnosť pravidelne zažívať aj interaktívne online rozprávkové čítania s 
hercami a herečkami viacerých slovenských divadiel. 

Napriek náročnosti situácie sme pozorovali veľký entuziazmus zapojených učiteľov a učiteliek, ako aj 
ostatných odborných zamestnancov a zamestnankýň, ktorí toto obdobie využili aj na rozvoj svojich 
vlastných zručností v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti. 

Viac sa o programe Aflatoun dočítate na našej webovej stránke.



Otvorené školy sa snažili žiakom a žiačkam ozvláštniť lockdowny.  
Program Otvorené školy pokračoval aj v roku 2021 a naši dobrovoľníci 
sa snažili žiakom a žiačkam ozvláštniť lockdowny a dištančné 
vzdelávanie aj interaktívnymi online workshopmi na témy ako 
klimatická kríza, feminizmus, rasizmus, demokracia a iné. Napriek 
tomu, že väčšina workshopov a stretnutí so žiackymi školskými radami 
(ŽŠR) sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnila v online forme, 
veľmi sme sa tešili z toho, že posledné workshopy školského roka sa na 
všetkých školách uskutočnili prezenčne.  

DIŠTANČNÁ VÝUČBA AKO PRÍLEŽITOSŤ  

Mnoho škôl zápasilo v roku 2021 s tým, ako aktivizovať členov a 
členky ŽŠR počas dištančnej výučby. Na jednej z našich zapojených 

Otvorené školy 2021

9

škôl sa však na túto situáciu pozreli ako na príležitosť. Vďaka motivácii a viere, že zmysluplné veci sa 
dajú robiť aj v online priestore, sa naša dobrovoľníčka a ŽŠR v Zlatých Moravciach stretli až 8-krát a 
spoločne podrobne rozobrali kompetencie školskej rady, participáciu žiakov na chode školy či 
aktuálne témy a výzvy, ktorým ich žiacka rada čelí; venovali sa aj témam práva detí a feminizmu.

VEĽKÁ POMOC DOBROVOĽNÍKOV  

Za ďalší úspech programu v roku 2021 považujeme fakt, že sa nám podarilo prilákať a zapojiť do 
ďalšieho ročníka dostatočný počet dobrovoľníkov, ktorí vo dvojiciach vyrazili v septembri do piatich 
zapojených škôl. Ide o rozmanitý tím stredoškolákov a vysokoškolákov z celého Slovenska s rôznymi 
skúsenosťami a zameraniami (medzinárodné vzťahy, etnografia, masmédiá, pedagogika a iné). 
Všetkých však spája motivácia prinášať na školy nové aktuálne témy a diskutovať o nich s rovesníkmi. 
Takisto rôznorodé sú aj zapojené základné školy – mestské, vidiecke, s malým aj veľkým počtom 
žiakov a žiačok, školy so zastúpením rôznych menšín či školy veľmi homogénne.

PREKRAČOVANIE LIMITOV 

Každý školský rok sa v Otvorených školách snažíme posúvať latku vyššie a piaty ročník programu 
nebol výnimkou.   

Po prvom ročníku sme sa okrem workshopov s dobrovoľníkmi zamerali aj na prácu so ŽŠR a 
podporili ich vznik na školách tam, kde doteraz neboli.  

Po druhom roku pôsobenia sme zaviedli súbor kritérií, ktoré každá zapojená škola potrebuje počas 
školského roku splniť na získanie titulu „Otvorená škola“.   

Vo štvrtom ročníku sme pridali do programu väčší dôraz na kvalitné informácie poskytované 
zapojeným žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a učiteľkám a všetci zainteresovaní tak počas školského 
roka priebežne dostávali spracované materiály na témy ako vývoj ľudských práv, demokracia, rasizmus, 
práva LGBTQIA+ komunity, rodová rovnosť a získané vedomosti si overovali v tematických kvízoch.   

A v  piatom ročníku sme priniesli v spolupráci s Úradom 
Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti do 
Otvorených škôl projekt „Participatívne rozpočty na školách“. V 
rámci tohto projektu samotní žiaci a žiačky navrhujú projekty na 
zlepšenie prostredia a klímy školy, podieľajú sa na diskusiách o 
rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a 
rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty. Už teraz sa 
tešíme na to, s akými projektmi žiaci prídu a čo sa im v spolupráci s 
vedením a učiteľmi a učiteľkami podarí zrealizovať.   

V piatom ročníku takisto pokračujeme v koordinácii online stretnutí 
medzi zapojenou základnou školou v Komárne a základnou školou v 
nórskom Haugesunde. Počas týchto stretnutí diskutujú slovenskí a 
nórski žiaci po anglicky o rôznych témach – od vianočných tradícií cez 

dopady pandémie na ich životy až po rozšírenosť hoaxov a konšpiračných teórií v ich krajinách.  

Program Otvorené školy nezapája do diskusií o ľudskoprávnych témach len žiakov a žiačky. Aj 
učiteľom a učiteľkám z jednotlivých škôl sa snažíme prinášať relevantné školenia a zaujímavé 
stretnutia s odborníkmi, vďaka ktorým získajú nové podnety využiteľné v ich profesionálnom, no aj     

Krátky prehľad realizovaných školení a stretnutí na piatich zapojených školách v roku 2021:   

¶  28 workshopov (15 prezenčných, 13 online)  

¶  11 stretnutí so žiackymi školskými radami  

¶  6 medzinárodných online stretnutí slovenských a nórskych žiakov  

¶  8 školení pre učiteľov a učiteľky a členov a členky ŽŠR  

¶  10 monitorovacích stretnutí s vedením a pedagógmi na zapojených školách  

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM ZAPOJENÍ ŽIACI A ŽIAČKY? 

¶  „Z workshopov si odnášam, že je potrebné omnoho viac myslieť na životné prostredie, na lásku a na to 
že sme si všetci rovní.“  

¶  „Uvedomil som si, že LGBTQIA+ ľudia nie sú zlí, že rasizmus by sa nemal podporovať, že rozdielne 
práva mužov a žien sú veľakrát bezvýznamné a že by sme si mali  viac vážiť našu planétu.“   

¶  „Mňa to veľmi bavilo, mali sme čo robiť každú sekundu, bolo to veľmi dobre vymyslené.“   

¶  „Na workshopoch som sa cítila úžasne, lebo viem, že nie som sama.“ 

¶  „Odnášam si, že ženy vždy boli odvážne a nikdy sa nebáli presadiť svoj názor, ibaže v dnešnej dobe je 
to očividne potrebné.“   

¶  „Z workshopov si odnášam dobrý pocit, že som sa mohol s niekým o 
tých témach porozprávať a niečo nové som sa dozvedel.“   

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM ZAPOJENÍ 
UČITELIA A UČITEĽKY?  

¶  „Som veľmi rada, že aj napriek sťaženým podmienkam sa žiackej 
školskej rade podarilo pravidelne stretávať v online priestore, kde 
vytvorili mnohé zaujímavé návrhy, ktoré verím budú vedieť realizovať v 
ďalšom školskom roku. Po príchode do školy nás prekvapili aktivitou v 
spolupráci so školskou jedálňou.“

¶  „Žiaci na workshopoch dostali možnosť voľne, bez cenzúry sa 
vyjadrovať k zaujímavým témam, lepšie spoznali seba aj svojich 
spolužiakov. Učitelia oceňujú materiály k daným témam, ktoré ste 

posielali. A všetci sme dostali možnosť vidieť a inšpirovať sa prácou iných ŽŠR a škôl.”   

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM NAŠI DOBROVOĽNÍCI?  

Ninka sa zapojila do programu Otvorené školy pred dvomi rokmi. V školskom roku 2021/2022 
pokračuje vo vedení workshopov a stretávaní 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 
pritom nostalgicky spomínala na časy na základnej škole.“
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¶  „Odnášam si, že ženy vždy boli odvážne a nikdy sa nebáli presadiť svoj názor, ibaže v dnešnej dobe je 
to očividne potrebné.“   

10

¶  „Z workshopov si odnášam dobrý pocit, že som sa mohol s niekým o 
tých témach porozprávať a niečo nové som sa dozvedel.“   

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM ZAPOJENÍ 
UČITELIA A UČITEĽKY?  

¶  „Som veľmi rada, že aj napriek sťaženým podmienkam sa žiackej 
školskej rade podarilo pravidelne stretávať v online priestore, kde 
vytvorili mnohé zaujímavé návrhy, ktoré verím budú vedieť realizovať v 
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pokračuje vo vedení workshopov a stretávaní 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 
pritom nostalgicky spomínala na časy na základnej škole.“



Otvorené školy sa snažili žiakom a žiačkam ozvláštniť lockdowny.  
Program Otvorené školy pokračoval aj v roku 2021 a naši dobrovoľníci 
sa snažili žiakom a žiačkam ozvláštniť lockdowny a dištančné 
vzdelávanie aj interaktívnymi online workshopmi na témy ako 
klimatická kríza, feminizmus, rasizmus, demokracia a iné. Napriek 
tomu, že väčšina workshopov a stretnutí so žiackymi školskými radami 
(ŽŠR) sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnila v online forme, 
veľmi sme sa tešili z toho, že posledné workshopy školského roka sa na 
všetkých školách uskutočnili prezenčne.  

DIŠTANČNÁ VÝUČBA AKO PRÍLEŽITOSŤ  

Mnoho škôl zápasilo v roku 2021 s tým, ako aktivizovať členov a 
členky ŽŠR počas dištančnej výučby. Na jednej z našich zapojených 

škôl sa však na túto situáciu pozreli ako na príležitosť. Vďaka motivácii a viere, že zmysluplné veci sa 
dajú robiť aj v online priestore, sa naša dobrovoľníčka a ŽŠR v Zlatých Moravciach stretli až 8-krát a 
spoločne podrobne rozobrali kompetencie školskej rady, participáciu žiakov na chode školy či 
aktuálne témy a výzvy, ktorým ich žiacka rada čelí; venovali sa aj témam práva detí a feminizmu.

VEĽKÁ POMOC DOBROVOĽNÍKOV  

Za ďalší úspech programu v roku 2021 považujeme fakt, že sa nám podarilo prilákať a zapojiť do 
ďalšieho ročníka dostatočný počet dobrovoľníkov, ktorí vo dvojiciach vyrazili v septembri do piatich 
zapojených škôl. Ide o rozmanitý tím stredoškolákov a vysokoškolákov z celého Slovenska s rôznymi 
skúsenosťami a zameraniami (medzinárodné vzťahy, etnografia, masmédiá, pedagogika a iné). 
Všetkých však spája motivácia prinášať na školy nové aktuálne témy a diskutovať o nich s rovesníkmi. 
Takisto rôznorodé sú aj zapojené základné školy – mestské, vidiecke, s malým aj veľkým počtom 
žiakov a žiačok, školy so zastúpením rôznych menšín či školy veľmi homogénne.

PREKRAČOVANIE LIMITOV 

Každý školský rok sa v Otvorených školách snažíme posúvať latku vyššie a piaty ročník programu 
nebol výnimkou.   

Po prvom ročníku sme sa okrem workshopov s dobrovoľníkmi zamerali aj na prácu so ŽŠR a 
podporili ich vznik na školách tam, kde doteraz neboli.  

Po druhom roku pôsobenia sme zaviedli súbor kritérií, ktoré každá zapojená škola potrebuje počas 
školského roku splniť na získanie titulu „Otvorená škola“.   

Vo štvrtom ročníku sme pridali do programu väčší dôraz na kvalitné informácie poskytované 
zapojeným žiakom a žiačkam, ako aj učiteľom a učiteľkám a všetci zainteresovaní tak počas školského 
roka priebežne dostávali spracované materiály na témy ako vývoj ľudských práv, demokracia, rasizmus, 
práva LGBTQIA+ komunity, rodová rovnosť a získané vedomosti si overovali v tematických kvízoch.   

A v  piatom ročníku sme priniesli v spolupráci s Úradom 
Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti do 
Otvorených škôl projekt „Participatívne rozpočty na školách“. V 
rámci tohto projektu samotní žiaci a žiačky navrhujú projekty na 
zlepšenie prostredia a klímy školy, podieľajú sa na diskusiách o 
rozdelení rozpočtu, aktívne vstupujú do fázy hodnotenia a 
rozhodovania a v konečnej fáze realizujú vybrané projekty. Už teraz sa 
tešíme na to, s akými projektmi žiaci prídu a čo sa im v spolupráci s 
vedením a učiteľmi a učiteľkami podarí zrealizovať.   

V piatom ročníku takisto pokračujeme v koordinácii online stretnutí 
medzi zapojenou základnou školou v Komárne a základnou školou v 
nórskom Haugesunde. Počas týchto stretnutí diskutujú slovenskí a 
nórski žiaci po anglicky o rôznych témach – od vianočných tradícií cez 

dopady pandémie na ich životy až po rozšírenosť hoaxov a konšpiračných teórií v ich krajinách.  

Program Otvorené školy nezapája do diskusií o ľudskoprávnych témach len žiakov a žiačky. Aj 
učiteľom a učiteľkám z jednotlivých škôl sa snažíme prinášať relevantné školenia a zaujímavé 
stretnutia s odborníkmi, vďaka ktorým získajú nové podnety využiteľné v ich profesionálnom, no aj     

Krátky prehľad realizovaných školení a stretnutí na piatich zapojených školách v roku 2021:   

¶  28 workshopov (15 prezenčných, 13 online)  

¶  11 stretnutí so žiackymi školskými radami  

¶  6 medzinárodných online stretnutí slovenských a nórskych žiakov  

¶  8 školení pre učiteľov a učiteľky a členov a členky ŽŠR  

¶  10 monitorovacích stretnutí s vedením a pedagógmi na zapojených školách  

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM ZAPOJENÍ ŽIACI A ŽIAČKY? 

¶  „Z workshopov si odnášam, že je potrebné omnoho viac myslieť na životné prostredie, na lásku a na to 
že sme si všetci rovní.“  

¶  „Uvedomil som si, že LGBTQIA+ ľudia nie sú zlí, že rasizmus by sa nemal podporovať, že rozdielne 
práva mužov a žien sú veľakrát bezvýznamné a že by sme si mali  viac vážiť našu planétu.“   

¶  „Mňa to veľmi bavilo, mali sme čo robiť každú sekundu, bolo to veľmi dobre vymyslené.“   

¶  „Na workshopoch som sa cítila úžasne, lebo viem, že nie som sama.“ 

¶  „Odnášam si, že ženy vždy boli odvážne a nikdy sa nebáli presadiť svoj názor, ibaže v dnešnej dobe je 
to očividne potrebné.“   

¶  „Z workshopov si odnášam dobrý pocit, že som sa mohol s niekým o 
tých témach porozprávať a niečo nové som sa dozvedel.“   

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM ZAPOJENÍ 
UČITELIA A UČITEĽKY?  

¶  „Som veľmi rada, že aj napriek sťaženým podmienkam sa žiackej 
školskej rade podarilo pravidelne stretávať v online priestore, kde 
vytvorili mnohé zaujímavé návrhy, ktoré verím budú vedieť realizovať v 
ďalšom školskom roku. Po príchode do školy nás prekvapili aktivitou v 
spolupráci so školskou jedálňou.“

¶  „Žiaci na workshopoch dostali možnosť voľne, bez cenzúry sa 
vyjadrovať k zaujímavým témam, lepšie spoznali seba aj svojich 
spolužiakov. Učitelia oceňujú materiály k daným témam, ktoré ste 
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posielali. A všetci sme dostali možnosť vidieť a inšpirovať sa prácou iných ŽŠR a škôl.”   

A ČO HOVORIA NA NÁŠ PROGRAM NAŠI DOBROVOĽNÍCI?  

Ninka sa zapojila do programu Otvorené školy pred dvomi rokmi. V školskom roku 2021/2022 
pokračuje vo vedení workshopov a stretávaní 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 
pritom nostalgicky spomínala na časy na základnej škole.“



Novinárska cena 2021
Aj v roku 2021 sme podporili kvalitnú žurnalistiku a prácu našich 
novinárok a novinárov, ktorí každý deň bojujú za pravdu v prvej línii.

V roku 2021 sme vyhlásili 17. ročník súťaže Novinárska cena s cieľom 
oceniť a podporiť kvalitnú žurnalistiku a vyzdvihnúť prácu našich 
novinárok a novinárov. Tento ročník Novinárskej ceny bol iný ako 
predošlé. Oceňovaný rok 2020 bol prvý rok, ktorého témy a 
spracovanie príspevkov významným spôsobom poznačila pandémia 
koronavírusu. Pandemické obmedzenia ovplyvnili nielen 
rozhodovanie porôt Novinárskej ceny, ktoré sa preniesli výlučne na 
ZOOM, ale aj udeľovanie cien, ktoré sme mohli zorganizovať len v 
obmedzenom režime.  

Novinári a novinárky mohli v roku 2021 do súťaže prihlásiť príspevky 
uverejnené v období od 1.1.2020 do 31.12.2020  v 13 žánrových 
kategóriách a súťažili aj o 6 špeciálnych cien.  

Novinári, redakcie aj verejnosť mohli príspevky do súťaže prihlasovať prostredníctvom online 
formulára na www.novinarskacena.sk. Práce v jednotlivých kategóriách hodnotili 4-členné odborné 
poroty, špeciálne ceny vyhodnocovala Rada súťaže. Do súťaže bolo podaných 362 prihlášok a dokopy 
viac ako 600 príspevkov.   

Hlavným partnerom podujatia bola Slovenská sporiteľňa, Novinársku cenu podporili aj partneri 
Nadácia Zastavme korupciu, MEMO98, Mayer/McCann Erickson, NEWTON Media, Nadace 
Open Society Fund Praha, Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM, Človek v ohrození/Svet 
medzi riadkami a Nadácia ESET. Podujatie finančne podporili aj Veľvyslanectvo USA v Bratislave a 
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku.  

Medzi laureátmi 17. ročníka Novinárskej ceny sa objavili zástupcovia všetkých typov médií z rôznych 
redakcií zo Slovenska i Českej republiky. Medzi víťazov sa zaradil aj rómsky tím národnostného 
vysielania Rádia Patria či autori podcastu Zracast o živote nevidiacich. Odborné poroty udelili okrem 
samotných cien aj tri čestné uznania. Klimatická kríza, pandémia COVID-19, korupcia a proces s 
obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka boli nosnými témami roku 2020.  

Pridali sa k nim však i ďalšie témy, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť svet i udalosti okolo nás: 
reportáž o likvidovaní slobodných médií v Maďarsku, mimoriadne citlivo a vážne spracovaná téma 
sexuálneho obťažovania v našej spoločnosti či výborná reportáž o príčinách a dôsledkoch migrácie z 
afrického kontinentu. Ocenili sme i prácu talentovaných regionálnych novinárov z rôznych kútov 
Slovenska či rómskych žurnalistov, ktorí prinášali počas roka viac svetla do komunít, ktoré zostávajú aj 
mimo kríz často zabudnuté.  

17. ročník Novinárskej ceny priniesol hneď niekoľko noviniek. Jednou z nich bola samostatná 
kategória podcastov. Pribudla tiež možnosť prihlasovať príspevky do dvoch špeciálnych cien 
reagujúcich na aktuálne trendy v žurnalistike – Solutions Journalism a Global Journalism.
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Fond investigatívnej žurnalistiky
     Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej  vznikol dňa 

15. mája 2018, ako reakcia na tragickú vraždu Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Táto udalosť naplno 
odhalila dôležitosť a zraniteľnosť novinárskeho povolania na 
Slovensku a potrebu podporiť prácu investigatívnych novinárov a ich 
projektov.  

V grantovej výzve 2021 sa odborná štvorčlenná porota rozhodla 
podporiť tieto 3 projekty grantom vo výške do 5 000 €.

¶  1. Investigatívne centrum Jána Kuciaka: Biele kone v kravatách

¶  2. Transparency International Slovensko: Kto vlastní rekreačné 
a športové rezorty?  

¶  3. Martina Štepianská Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy    

Členmi odbornej hodnotiacej komisie boli: 

¶  Erik Láštic, vedúci katedry politológie UK  

¶ Oľga Baková, bývalá novinárka, Manager of International Relations, Environment and 
Communication v Slovenských elektrárňach  

¶  Jana Neumannová, investigatívna novinárka a reportérka ČT   

¶  Marie Wichtlerová, Nadační fond nezávislé žurnalistiky (ČR)    

AKADÉMIA INVESTIGATÍVNEJ ŽURNALISTIKY  

„Prostredníctvom akadémie chceme ešte cielenejšie pomôcť rozvoju investigatívnej žurnalistiky na 
Slovensku, ktorá je pre celú spoločnosť z roka na rok dôležitejšia.“  

Fond investigatívnej žurnalistiky bol v roku 2021 prvý krát rozšírený o edukačnú Akadémiu 
investigatívnej žurnalistiky, na ktorej sme spolupracovali s nadáciou Pontis. Prostredníctvom 
akadémie chceme cielenejšie pomôcť rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku, ktorá je pre 
celú spoločnosť z roka na rok dôležitejšia.  

Akadémia sa konala v termíne 10. – 12.9.2021 ako trojdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 10 
účastníkov z printových, elektronických a online médií na Slovensku. Prednášať prišli odborníci 
na investigatívnu žurnalistiku zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí si pre účastníkov 
pripravili prednášky na tieto témy:  

¶  Sarah Hurtes: Proces investigatívnej práce    ¶  Lukáš Diko: Editovanie investigatívy  

¶  Martin Turček: Práca s otvorenými zdrojmi    ¶  Peter Kunder: Občan vs štát  

¶  Ondrej Kubovič: Digitálna sebaobrana  
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Účastníci akadémie mali možnosť požiadať o menšie granty na 
podporu svojich projektov, o ktorých rozhodovala nezávislá 
odborná porota. Tá sa rozhodla grantom vo výške 2000 € 
podporiť týchto účastníkov Akadémie a ich projekty:   

¶  Martin Vančo – Financializácia bývania   

¶ Viktor Kniš - Financovanie politických strán so zameraním na 
novovzniknuté subjekty  

¶  Lenka Haniková - Neefektívne prerozdeľovanie peňazí z programu 
pre najmenej rozvinuté okresy  

¶  Karin Kőváry Sólymos - „Pax Hungarica“ za hranicami Maďarska? 
– Maďarská krajne pravicová scéna na Slovensku   

¶  Radoslav Marek - Register environmentálnych záťaží    

VZDELÁVACÍ PROGRAM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

„Študenti žurnalistiky stále nemajú dosť príležitostí stretnúť sa so skúsenými novinármi.“  

Tradične sa slovenskí študenti žurnalistiky na vysokej škole venujú hlavne teoretickým poznatkom. 
Kvalita vysokých škôl a fakúlt žurnalistiky sa síce postupne zvyšuje, študenti stále nemajú dosť 
príležitostí stretnúť sa so skúsenými novinármi a dostať sa k modernejším a praktickým študijným 
materiálom. V rámci nášho vzdelávacieho programu sme zorganizovali sériu prednášok na 2 vysokých 
školách s laureátmi Novinárskej ceny a sprostredkovali tak študentom informácie o práci novinárok a 
novinárov z prvej ruky. 



Fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej  vznikol dňa 
15. mája 2018, ako reakcia na tragickú vraždu Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej vo februári 2018. Táto udalosť naplno 
odhalila dôležitosť a zraniteľnosť novinárskeho povolania na 
Slovensku a potrebu podporiť prácu investigatívnych novinárov a ich 
projektov.  

V grantovej výzve 2021 sa odborná štvorčlenná porota rozhodla 
podporiť tieto 3 projekty grantom vo výške do 5 000 €.

¶  1. Investigatívne centrum Jána Kuciaka: Biele kone v kravatách

¶  2. Transparency International Slovensko: Kto vlastní rekreačné 
a športové rezorty?  

¶  3. Martina Štepianská Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy    

Členmi odbornej hodnotiacej komisie boli: 

¶  Erik Láštic, vedúci katedry politológie UK  

¶ Oľga Baková, bývalá novinárka, Manager of International Relations, Environment and 
Communication v Slovenských elektrárňach  

¶  Jana Neumannová, investigatívna novinárka a reportérka ČT   

¶  Marie Wichtlerová, Nadační fond nezávislé žurnalistiky (ČR)    

AKADÉMIA INVESTIGATÍVNEJ ŽURNALISTIKY  

„Prostredníctvom akadémie chceme ešte cielenejšie pomôcť rozvoju investigatívnej žurnalistiky na 
Slovensku, ktorá je pre celú spoločnosť z roka na rok dôležitejšia.“  

Fond investigatívnej žurnalistiky bol v roku 2021 prvý krát rozšírený o edukačnú Akadémiu 
investigatívnej žurnalistiky, na ktorej sme spolupracovali s nadáciou Pontis. Prostredníctvom 
akadémie chceme cielenejšie pomôcť rozvoju investigatívnej žurnalistiky na Slovensku, ktorá je pre 
celú spoločnosť z roka na rok dôležitejšia.  

Akadémia sa konala v termíne 10. – 12.9.2021 ako trojdňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 10 
účastníkov z printových, elektronických a online médií na Slovensku. Prednášať prišli odborníci 
na investigatívnu žurnalistiku zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí si pre účastníkov 
pripravili prednášky na tieto témy:  

¶  Sarah Hurtes: Proces investigatívnej práce    ¶  Lukáš Diko: Editovanie investigatívy  

¶  Martin Turček: Práca s otvorenými zdrojmi    ¶  Peter Kunder: Občan vs štát  

¶  Ondrej Kubovič: Digitálna sebaobrana  

Fond investigatívnej žurnalistiky
Účastníci akadémie mali možnosť požiadať o menšie granty na 
podporu svojich projektov, o ktorých rozhodovala nezávislá 
odborná porota. Tá sa rozhodla grantom vo výške 2000 € 
podporiť týchto účastníkov Akadémie a ich projekty:   

¶  Martin Vančo – Financializácia bývania   

¶ Viktor Kniš - Financovanie politických strán so zameraním na 
novovzniknuté subjekty  

¶  Lenka Haniková - Neefektívne prerozdeľovanie peňazí z programu 
pre najmenej rozvinuté okresy  

¶  Karin Kőváry Sólymos - „Pax Hungarica“ za hranicami Maďarska? 
– Maďarská krajne pravicová scéna na Slovensku   

¶  Radoslav Marek - Register environmentálnych záťaží    
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VZDELÁVACÍ PROGRAM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH  

„Študenti žurnalistiky stále nemajú dosť príležitostí stretnúť sa so skúsenými novinármi.“  

Tradične sa slovenskí študenti žurnalistiky na vysokej škole venujú hlavne teoretickým poznatkom. 
Kvalita vysokých škôl a fakúlt žurnalistiky sa síce postupne zvyšuje, študenti stále nemajú dosť 
príležitostí stretnúť sa so skúsenými novinármi a dostať sa k modernejším a praktickým študijným 
materiálom. V rámci nášho vzdelávacieho programu sme zorganizovali sériu prednášok na 2 vysokých 
školách s laureátmi Novinárskej ceny a sprostredkovali tak študentom informácie o práci novinárok a 
novinárov z prvej ruky. 



Nadačný fond priateľov Činohry SND
           pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava
       Posledné dva roky výrazne obmedzili a zasiahli aj fungovanie kultúry 

na Slovensku. Preto sme radi, že aj v roku 2021 sme spolu v Nadačným 
fondom priateľov Činohry SND mohli pomáhať rozvíjať projekty 
podporujúce slovenskú kultúru.  

V roku 2021 bolo do Nadačného fondu priateľov Činohry SND 
poukázaných 2.445,20 € z prijatého podielu zaplatenej dane a 296,90 
€ 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 medzinárodných projektov, aktivít 
mladých tvorcov a podporu nepravidelnej dramaturgie nasledovne:  

¶  V marci boli prostriedky z NF čerpané na vytvorenie autorského hudobného diela, podmazovej 
hudby do programu podcastov Sme Národné, pričom účelom príspevku v súlade so Štatútom NF 
bola podpora nepravidelnej dramaturgie Činohry SND (vytvorenie autorského diela pre použitie v 
online priestore s dôrazom na nové cieľové skupiny divákov).  

¶  V septembri boli poskytnuté príspevky na podporu medzinárodných projektov v súvislosti s 
divadelnou činnosťou, a to napríklad na titulkovanie divadelných predstavení Činohry SND v 
anglickom jazyku pre zahraničných divákov (hra Glengarry Glenn Ross, dramatický text L. N. 
Tolstoj: Vojna a mier a A. Rachmanovov/R. Polák: Ruské denníky).  

¶  Na podporu nepravidelnej dramaturgie bol poskytnutý príspevok na vytvorenie videospotov a 
kameramanské práce v súvislosti s projektami Činohry SND v Modrom salóne SND.  

¶  Rada Nadačného fondu rozhodovala o poskytnutí finančných príspevkov z dôvodu pandémie 
COVID prostredníctvom on-line hlasovania.
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Bratislavská kaviareň
V mesiacoch september – december 2021 sme realizovali sériu 
otvorených diskusií s názvom Bratislavská kaviareň na rôzne dôležité 
témy, ktorými sa zaoberá naša spoločnosť. Pozvanie prijalo množstvo 
zaujímavých hostí zo Slovenska aj zahraničia a diskusie si návštevníci 
mohli vychutnať naživo či už u nás v Nadácii, v Goetheho inštitúte 
alebo dokonca v Národnom divadle, prípadne si ich pozrieť v pohodlí 
domova prostredníctvom livestreamov.  

¶  23.9.2021 – Aj my sme utekali: Otvorená diskusia o 
Afganistane  

Hostia: Jana Čavojská, reportérka a fotografka; Ján Orlovský, riaditeľ 
migračného úradu SR; Peter Burian, bývalý splnomocnenec EU pre 
Strednú Áziu. 

Moderoval: Pavol Demeš 

¶  21.10.2021 - Diskriminácia žien v rodine a kariére - predsudok či realita?  

Hostia: Barbora Paulovič-Deckerová - riaditeľka Divízie partnerského predaja pre región CEE v 
IBM, Timea Keresztényiová - šéfka publicistiky ženských magazínov Eva a Madam Eva, Daniela 
Gáliková - riaditeľka krízového centra Brána do života, Lívia Hurbanová - autorka konceptu Future 
Skills™, revolučného vzdelávania  

Moderovala: Katarína Strýčková  

¶  18.11.2021 Boj za slobodu a demokraciu, vtedy a dnes...  

Hostia: Ľubica Lacinová – profesorka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, aktérka 
novembra ´89, Peter Tatár - lekár, ponovembrový politik, zakladajúci člen Koordinačného výboru 
občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu, Karolína Farská- spoluorganizátorka zhromaždení a 
iniciatívy Za slušné Slovensko Simona Sládkovičová – študentka etnológie, aktivistka.  

Moderoval: Michal Vašečka 
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Výbory, platformy a iné
OSF sa zapája do činností nasledovných výborov, platforiem a 
iniciatív:  

¶  Výbor pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, 
národnostné menšiny a rodovú rovnosť  – Zuzana Čačová, zvolená 
ako členka komory MVO  

¶  VRAX - Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie – Erika Szabóová 
zastupuje  OSF  

¶  Platforma občianskych organizácií Hlas – Zuzana Čačová 
pôsobila v roku 2021 ako členka výkonného výboru  

¶  Inklukoalícia -  je neformálnym neregistrovaným združením 
organizácií a  sympatizantov z radov rodín, učiteľov a odbornej 
verejnosti. OSF je členom  

¶  Iniciatíva Otvorené vládnutie v gescii  Úradu splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti 
– program Otvorené školy sa stal súčasťou kapitoly Otvorené vzdelávanie  

Pracovné skupiny Štátneho pedagogického ústavu:  

¶  Nadpredmetové hodnotové vzdelávanie – členka Zuzana Čačová  

¶  Ústredná predmetová komisia pre predprimárne a základné vzdelávanie, Vzdelávacia oblasť 
Človek a svet práce – členka Erika Szabóová  

¶  Koalícia pre deti Slovensko –  združuje mimovládne neziskové organizácie so zámerom 
presadzovať práva a potreby detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku i v zahraničí. OSF 
je členom koalície, Zuzana Čačová zastupuje Koalíciu v aktivitách  Eurochild  

¶  REYN Slovensko - sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania 
služieb pre rómske deti v ranom veku od 0 do 10 rokov. Od roku 2017 spolupracujeme s organizáciou 
Škola dokorán n.o. na aktivitách siete Romani Early Years Network (REYN) Slovakia, OSF v týchto 
aktivitách zastupuje Erika Szabóová  

¶  Fundamental Rights Agency – Agentúra €ópskej únie pre základné práva (FRA) je centrom 
odborných znalostí EÚ v oblasti základných práv, OSF je jej členom.  
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Organizačná štruktúra
VÝKONNÝ MANAŽMENT
Jana Dravecká   ¶   správkyňa do 07/2021

Andrea Erdősová  ¶  správkyňa  od 08/2021 do 03/2022 

PROGRAMOVÉ ODDELENIE  

¶  Zuzana Čačová  

¶  Erika Szabóová  

¶  Tomáš Kriššák do 04/2021  

¶  Ondrej Škvarenina do 10/2021  

¶  Miroslava Širotníková do 10/2021  

¶  Matúš Horvatovič od 11/2021  

¶  Júlia Birčáková od 11/2021

ASISTENTKA KANCELÁRIE  

¶  Milica Štefánková 

FINANČNÉ ODDELENIE  
¶  Jana Dravecká,  finančná riaditeľka  

¶  Ján Benian, účtovník  

¶  Petronela Mesároš Uskobová, finančná kontrola grantov ACF  

¶  Vladimíra Sýkorová, finančná kontrola grantov ACF  

¶  Milica Štefánková, finančná kontrola grantov ACF  

IT PODPORA 

¶  Peter Bernáth     

KONTAKT  
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF  

Baštová 5 811 03 Bratislava  
Tel: +421 2 5441 4730  

URL: https://www.osf.sk  
E-mail: osf@osf.sk
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FINANČNÁ SPRÁVA

Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2021 bol schválený 
správnou radou dňa 21.01.2021, pričom celková rozpočtovaná suma 
bola vo výške 1,601.956,- €. Správna rada súčasne určila náklady na 
správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 84.985,- €. Do 
rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy 
dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady 
na správu boli rozpočtované v členení:

¶  24.373,- € prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 

¶  2.000,- € cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/),  

¶  58.612,- € mzdové náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 35.766,- € odmena

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

Účtovná závierka nadácie za rok 2021 tvorí Prílohu č.1 Výročnej správy.

Výrok audítora k účtovnej závierke nadácie za rok 2021 tvorí Prílohu č. 2 Výročnej správy.
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Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR: 
príjmy od fyzických osôb do FIŽ 2 500,00 € 
príjmy od fyzických osôb do NF SND 296,90 € 
príjmy od fyzických osôb 2 990,48 € 
príjmy od právnických osôb - tuzemských 1,045 626,45 € 
príjmy od právnických osôb - zahraničných 205 031,64 € 
príjmy zo štátnych zdrojov a zdrojov EÚ 40 663,49 € 

 
Prehľad o darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 EUR 
 
Príjmy od fyzických osôb: 
príspevky od FO do NF FIŽ   
Hrabovec Michal  2 500,00 € 

 
Príjmy od právnických osôb – tuzemských: 
Asociácia tlačených a digitálnych médí - ATDM                                     1 000,00 €  
Tatra Banka, a.s.                                     2 500,00 €  
Človek v ohrození                                     3 000,00 €  
MEMO ´98                                     3 000,00 €  
Férová Nadácia                                     5 000,00 €  
Nadácia ESET                                     5 000,00 €  
Nadácia Orange                                     5 000,00 €  
Nadácia Slovenskej sporiteľne                                     5 000,00 €  
Nadácia Zastavme korupciu                                     5 000,00 €  
Slovak Telekom, a.s.                                     5 000,00 €  
Nadácia Pontis                                  12 400,00 €  
Slovenská Sporiteľňa                                  15 000,00 €  
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu                                  78 691,00 €  
Nadácia Ekopolis                                900 035,45 €  

 
Príjmy od právnických osôb zahraničných: 
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike                                     1 000,00 €  
OxYgen Foundation                                     1 500,00 €  
Embasy of the Federal Republic of Germany                                     4 000,00 €  
Fundacja TechSoup                                     4 580,00 €  
Embassy of the Kingdom of the Netherlands                                     8 000,00 €  
OSIFE                                  13 476,00 €  
American Embassy Bratislava                                  15 935,00 €  
Open Society Institute - NY                                  61 527,64 €  
Nadace Open Society Fund Praha                                  95 003,00 €  

Príjmy od štátnych inštitúcií: 
Ministerstvo vnútra SR       40 663,49 € 
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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 suma príspevku 
Nikulin Vladimír                                        150,00 €  
Samuel Marec                                        150,00 €  
Marek Moučka                                        210,00 €  
Dária Fojtíková Féherová                                        250,00 €  
Nikola Rapčová                                        730,00 €  

 
Fyzické osoby: 
Novinárska cena 2020 
Godlová Erika                                        125,00 €  
Goroľ Roman                                        125,00 €  
Mojžišová Kristína                                        125,00 €  
Sivák Tomáš                                        125,00 €  
Jánošová Soňa                                        276,70 €  
Kovačič Hanzelová Zuzana                                         276,70 €  
Žureková Michaela                                        276,70 €  
Barát Andrej                                        500,00 €  
Brada Ivan                                        500,00 €  
Burčík Matúš                                        500,00 €  
Burza Michal                                        500,00 €  
Hanák Peter                                        500,00 €  
Holinová Nataša                                        500,00 €  
Jarabik Peter                                        500,00 €  
Kellöová Laura                                        500,00 €  
Kovačič Michal                                        500,00 €  
Jacková Anna , Mgr.                                     1 000,00 €  
Kellöová Laura                                     1 000,00 €  
Onderčanin Lukáš                                     1 000,00 €  
Prušová Veronika                                     1 000,00 €  
Žureková Michaela, Mgr.                                      1 000,00 €  

 
Právnické osoby: 
Novinárska cena 2020 
Investigatívne centrum Jána Kuciaka                                        500,00 €  
Občianske združenie 'Divadlo ZRAKÁČ'                                        500,00 €  

 
Poskytnuté dary: 
Obdarovaný suma účel 

Mesto Medzev 500,00 € 
zabezpečenie prístupu k pitnej vode 
pre obyvateľov obce a osady 

 



Poskytnuté granty FIŽ: 
Investigatívne centrum Jána Kuciaka Poskytnutie grantu FIŽ/2021/04/001        4 995,00 €  
Transparency International Slovensko Poskytnutie grantu FIŽ/2021/04/002        4 999,95 €  
Martina Štepianská Hilbertová Poskytnutie grantu FIŽ/2021/04/003        4 442,40 €  
 
Poskytnuté granty Akadémia investigatívnej žurnalistiky: 
Vančo Martin  Poskytnutie grantu AIŽ/2021/01/001        2 000,00 €  
Kniš Viktor Poskytnutie grantu AIŽ/2021/01/002        2 000,00 €  
Haniková Lenka  Poskytnutie grantu AIŽ/2021/01/003        2 000,00 €  
Kovary Sólymos Karin  Poskytnutie grantu AIŽ/2021/01/004        2 000,00 €  
Marek Radoslav  Poskytnutie grantu AIŽ/2021/01/005        2 000,00 €  

 
Poskytnuté granty v programe Stronger Roots – matching 
Islamská nadácia na Slovensku finančný príspevok CrfC/2021/001        5 000,00 €  
Amnesty International Slovensko finančný príspevok CrfC/2021/002        5 000,00 €  
Nadácia DEDO finančný príspevok CrfC/2021/003        5 000,00 €  
Humánny pokrok o.z. finančný príspevok CrfC/2021/004        5 000,00 €  
Transparency International Slovensko finančný príspevok CrfC/2021/005        5 000,00 €  
NepocujuceDieta.sk finančný príspevok CrfC/2021/007        5 000,00 €  
Nadácia Milana Šimečku finančný príspevok CrfC/2021/008        3 000,00 €  
 
Poskytnuté granty ACF Slovakia: 
T2 – Obhajoba verejných záujmov 
OZ Za našu vodu Poskytnutie grantu T2-2021-019   113 641,00 €  
Platforma rozvojových organizácií - Ambrela Poskytnutie grantu T2-2021-020   107 189,00 €  
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové 
aktivity Poskytnutie grantu T2-2021-021      98 490,00 €  
Nadácia pre deti Slovenska Poskytnutie grantu T2-2021-022      82 353,00 €  
 
T3 – Ľudské práva 
Islamská nadácia na Slovensku Poskytnutie grantu T3-2021-017      41 256,00 €  
Laputa, o.z. Poskytnutie grantu T3-2021-018      59 283,00 €  
Občan, demokracia a zodpovednosť Poskytnutie grantu T3-2021-019      34 913,00 €  
LEAF Poskytnutie grantu T3-2021-020      58 059,00 €  
 
T6 – Bilaterálna spolupráca 
Centrum environmentálnej a etickej výchovy 
Živica Poskytnutie grantu T6-2020-005        9 925,00 €  
Saplinq, o.z. Poskytnutie grantu T6-2021-006        9 230,50 €  
Dialogue Centre, n.o. Poskytnutie grantu T6-2021-007      10 000,00 €  
Ženský algoritmus Poskytnutie grantu T6-2021-008        9 992,00 €  
Zvieratá a ľudia navzájom Poskytnutie grantu T6-2021-009      10 000,00 €  
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 

Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách: k 31.12.2020 k 31.12.2021 
1. Dlhodobý nehmotný majetok                           -   €                           -   €  
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 737,00 € 1 737,00 € 

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

850 000,00 € 850 000,00 € 

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok 100 000,00 € 100 000,00 € 
5. Peňažné prostriedky 433 382,00 € 482 714,00 € 
6. Pohľadávky 3 879 512,00 € 2 669 797,00 € 
7. Dohadné účty aktívne 277 587,00 € 14 922,00 € 

  SPOLU 5 542 218,00 € 4 119 170,00 € 
 
 

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v EUR: k 31.12.2020 k 31.12.2021 
1. Dlhodobý nehmotný majetok     -   €     -   €  
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -1 737,00 € -1 737,00 € 

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

          -   €            -   €  

4. Ostatný dlhodobý finančný majetok 14 249,00 € 18 670,00 € 
5. Peňažné prostriedky  -   €   -   €  
6. Pohľadávky    -   €     -   €  
7. Dohadné účty aktívne -   €  -   €  
  SPOLU 12 512,00 € 16 933,00 € 

 
 

Záväzky a zdroje nadácie v EUR: k 31.12.2020 k 31.12.2021 
1 Záväzky voči dodávateľom 13 235 € 14 641 € 
2 Ostatné záväzky 0 € 0 € 
3 Záväzky z titulu grantov a ostatné záväzky 1 523 724 € 1 181 251 € 
4 Záväzky voči pracovníkom  6 710 € 9 337 € 
5 Záväzky voči poisťovniam 4 149 € 5 999 € 
6 Záväzky voči ŠR 1 242 € 1 683 € 
7 Záväzky zo sociálneho fondu 1 566 € 1 630 € 
8 Dohadné účty pasívne 2 756 232 € 1 711 364 € 
9 Rezervy  8 965 € 11 303 € 

10 Bežné bankové úvery 74 € 69 € 
11 Základné imanie 96 276 € 96 276 € 
12 Nadačné imanie 6 639 € 6 639 € 
13 Nadačné fondy 61 141 € 57 569 € 
14 oceňovacie rozdiely z precenenia majetku 14 249 € 18 670 € 
15 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  1 111 614 € 1 060 528 € 
16 Výsledok hospodárenia -51 086 € -40 462 € 

  SPOLU 5 554 730,00 € 4 135 497,00 € 
 



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 2021 – 
nadačnou listinou neboli ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF.
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2021 v členení podľa jednotlivých druhov činností 
 
Náklady v EUR 
Poskytnuté granty a príspevky (mimo ACF Slovakia)  500,00 € 
Demokracia a ľudské práva - ACF Slovakia 911 473,57 € 
Stronger Roots 325 645,88 € 
Vlastné programy / projekty 65 850,81 € 

z toho: 

MÉDIÁ - Kritické myslenie a participácia 45 297,60 € 
EDUKÁCIA - Ľudské práva, slobody a prístup k spravodlivosti 17 141,95 € 
EURÓPA - vytváranie spoločného priestoru 0,00 € 
HOPE (Hall Of Positive Engagement) 3 411,26 € 

Rozvojové aktivity 17 110,26 € 
Nadačné fondy 56 574,50 € 
Správa a réžia 73 708,45 € 
NÁKLADY CELKOM 1 450 863,47 € 

 
 
Výška nákladov na správu NOS – OSF 
 
Náklady celkom: 1 450 863,47 € 
Z toho  
 - programové náklady 1 377 155,02 € 
 - náklady na správu  73 708,45 € 

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

 – prevádzka nadácie 24 571,59 € 
 – odmena za výkon funkcie správcu 10 900,47 € 
 – cestovné náhrady 1 994,16 € 
 – mzdové náklady 36 242,23 € 
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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 2021 nezaložila nové nadačné fondy.  
 
Prehľad o prostriedkoch v nadačných fondoch: 
Nadačný fond priateľov Činohry SND pri Nadácii otvorenej spoločnosti 

stav k 31.12.2020 
prijaté prostriedky 
do NF 

použité prostriedky  
z NF zostatok v NF k 31.12.2021 

                  2 264,15 €          2 742,10 €             1 632,80 €                    3 373,45 €  
 
V roku 2021 bolo do Nadačného fondu priateľov Činohry SND poukázaných 2.445,20 EUR z prijatého 
podielu zaplatenej dane a 296,90 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. 
 
Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (FIŽ) 

stav k 31.12.2020 
prijaté prostriedky 
do NF 

použité prostriedky z 
NF 

zostatok v NF k 31.12.2021 

                58 677,27 €        50 393,53 €  55 075,70 €                  53 995,10 €  
 
V roku 2021 boli do NF investigatívnej žurnalistky pri Nadácii otvorenej spoločnosti (FIŽ) poukázané 
nasledovné príspevky: 
 
Hrabovec Michal                                           2 500,00 €  
Tatra banka a.s.                                           2 500,00 €  
Férová Nadácia                                           5 000,00 €  
Nadácia Orange                                           5 000,00 €  
Nadácia Slovenskej sporiteľne                                           5 000,00 €  
Slovak Telekom                                           5 000,00 €  
Holandská ambasáda 6 000,00 €  
Orange Slovensko                                         10 000,00 €  
Nadácia Pontis 10 000,00 €   

 
 
Finančné prostriedky NF FIŽ boli v roku 2021 použité nasledovne: 

1. Poskytnuté a zúčtované granty FIŽ v celkovej výške  25 484,43 €  
2. Poskytnuté granty AIŽ v celkovej výške 10 000,- €  
3. Náklady na grantové kolá 450,- €  
4. Aktivity AIŽ vo výške  15 271,58 €  
5. Réžia a správa NF 3.600,- €  
6. Náklady na doménu a poštovné poplatky 61,59 €  
7. Poplatky za vedenie BU a audit vo výške 208,10 €  
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Nadačný fond LEAF 

stav k 31.12.2020 
prijaté prostriedky do 
NF 

použité prostriedky z 
NF zostatok v NF k 31.12.2021 

        200,00 €                   -   €  -   €            200,00 €  
NF nevykonával v priebehu roka 2021 žiadnu činnosť. 
 
 
Nadačný fond pre nezávislú regionálnu žurnalistiku pri Nadácii otvorenej spoločnosti 

stav k 31.12.2020 
prijaté prostriedky 
do NF 

použité prostriedky z 
NF zostatok v NF k 31.12.2021 

-   €      -  €  - €  - €  
NF nevykonával v priebehu roka 2021 žiadnu činnosť. 
 
 
Zmeny v nadačnej listine v roku 2021 
 
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v roku 2021 neboli v nadačnej listine zaznamenané 
žiadne zmeny, okrem zmien členov správnej rady. 
 
 
Zloženie orgánov v roku 2021 
 
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou: 
 
Správca NOS – OSF 
Jana Dravecká do 31.07.2021 
Andrea Erdősová od 01.08.2021 
 
Správna rada NOS – OSF 
Správna rada NOS – OSF má 6 členov: 
 
Meno:   Pozícia: 
Michaela Benedigová    predsedníčka  
Tatiana Švrčková    členka 
Katarína Strýčková   členka  
Pavol Hardoš   člen  
Ján Orlovský   člen  
Olga Beláňová   členka  
 
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. 
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Dozorná rada NOS – OSF 
Meno:   Pozícia: 
Magdaléna DOBIŠOVÁ členka  
Csilla Droppová   členka 
Roman Ružbársky   člen 
 
 
Rada starších v roku 2021 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. 
 



PRÍLOHA č.1 





IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  951 737 -16 933  968 670  964 249

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  1 737  1 737

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  1 737  1 737

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021  950 000 -18 670  968 670  964 249

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022  850 000  850 000  850 000

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026  100 000 -18 670  118 670  114 249

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  3 151 905  3 151 905  4 312 894

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037  0  0  0  507 910

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

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041  0  0  0  507 910

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  2 669 191  2 669 191  3 371 602

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

043

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047  2 053 010 x  2 053 010  2 359 601

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  616 181  616 181  1 012 001

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  482 714  482 714  433 382

 
aPokladnica (211 + 213)

052  78 x  78  1 040

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  482 636 x  482 636  432 342

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

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

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  14 922  14 922  277 587

1. aNáklady budúcich období (381) 058  14 922  14 922  277 587

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  4 118 564 -16 933  4 135 497  5 554 730
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  1 199 220  1 238 833

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  179 154  178 305

 102 915  102 915Základné imanie (411) 063

 57 569  61 141Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

 18 670  14 249Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  1 060 528  1 111 614

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

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

073 -40 462 -51 086

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  1 224 913  1 559 665

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  11 303  8 965

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 11 303  8 965Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  576 884  1 037 943

 1 630  1 566Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

 575 254  1 036 377Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  636 657  512 683

 13 641  13 235Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 9 337  6 710Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 5 999  4 149Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 1 683  1 242Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

 605 997  487 347Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  69  74

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

 69  74Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  1 711 364  2 756 232

Výdavky budúcich období (383) 102

 1 711 364  2 756 232Výnosy budúcich období (384) 103

 5 554 730 4 135 497Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104

4Strana :



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 8 453 8 453  15 511501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 1 692 1 692511 04Opravy a udržiavanie

 3 363 3 363  4 855512 05Cestovné

 355 355  202513 06Náklady na reprezentáciu

 115 704 115 704  161 165518 07Ostatné služby

 126 789 126 789  146 683521 08Mzdové náklady

 52 250 52 250  52 137524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 3 380 3 380  2 581527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 199 199  80538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 60 60542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

 9 9544 019Úroky

 576 576  4 263545 020Kurzové straty

 500 500  1 300546 021Dary

 7 932 7 932  24 197547 022Osobitné náklady

 68 68548 023Manká a škody

 1 953 1 953  2 193549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 1 114 038 1 114 038  822 237562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

 12 052 12 052  13 000563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 1 490 1 490  8 300565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  1 258 704 1 450 863 1 450 863038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 5 5  5644 053Úroky

 4 412 4 412  221645 054Kurzové zisky

 2 846 2 846  13 302646 055Prijaté dary

 0 0  0  1 162647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 706 706  4 525649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

 56 709 56 709  29 582656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 424 288 424 288  290 973662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

 9 962 9 962  8 896665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 911 474 911 474  858 953691 073Dotácie

  1 207 619 1 410 402 1 410 402074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 -51 085-40 461-40 461075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 1 1  1591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 -51 086-40 462-40 462078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

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

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

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

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

Open Society Fund, New York. U.S.A., 888 Seventh Avenue,  101 06 New York

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

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

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

Dravecká Jana správkyňa nadácie od 01.12.2020 do 31.07.2021

Erdősová Andrea správkyňa nadácie od 01.08.2021

Benedigová Michaela Správna rada - predsedníčka

Švrčková Tatiana Správna rada - členka

Hardoš Pavol Správna rada - člen

Strýčková Katarína Správna rada - členka

Orlovský Ján Správna rada - člen

Beláňová Olga Správna rada - členka

Dobišová Magdaléna Dozorná rada - členka

Droppová Csilla Dozorná rada - členka

Ružbársky Roman 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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Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 8 5

- z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 10 15

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 Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2021 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 2021 do 31. decembra 2021.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2020 bola schválená dozornou radou Nadácie 09.12.2021.
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2021 bude schválená dozornou radou Nadácie v roku 2022.

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

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

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 metód

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 Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na príslušnú

položku súvahy

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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Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou 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 obstarávacia cena
finančné investície sa ku koncu roka
nepreceňujú, pri zmene hodnoty sa
vytvára opravná položka

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

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 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.

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:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

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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Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

Pozemky

 010

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Stavby

 012

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Dopravné
prostriedky

 014

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

1 737 1 737

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

1 737 1 737

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

1 737 1 737

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

1 737 1 737

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

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) Informácie 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

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku
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Dlhodobý finančný majetok

Riadok súvahy:

Podielové cenné
papiere a podiely

v ovládanej
obchodnej

spoločnosti

 022

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

 023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

 024

Pôžičky
podnikom v
skupine a

ostatné pôžičky

  025

Ostatný
dlhodobý

finančný majetok

 026

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

 027

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
finančný majetok

 028

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

850 000 100 000 950 000

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného účtovného obdobia 850 000 100 000 950 000

Opravné položky *

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

14 249 14 249

Prírastky 4 421 4 421

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia 18 670 18 670

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

850 000 114 249 964 249

Stav na konci bežného účtovného obdobia 850 000 118 670 968 670

V priebehu roka končiaceho 31. decembrom 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 2021 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

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na základnom

imaní
 (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na

hlasovacích právach
 (v %)

Hodnota vlastného
imania ku koncu BO

Hodnota vlastného
imania ku koncu PO

Účtovná hodnota ku
koncu BO

Účtovná hodnota ku
koncu PO

Otvorená spoločnosť spol. s r.o. 100,00 100,00 850 000

Významnú položku pohľadávok (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.

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) 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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Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť a podnikateľská

činnosť

Dlhodobé pohľadávky 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky 041

Krátkodobé pohľadávky 042

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 2 053 010

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky 050 616 787

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
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 2 669 798 3 879 512

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu 2 669 798 3 879 512

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) 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 14 922 277 587

Príjmy budúcich období (385) 059

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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Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063 102 915 102 915

- nadačné imanie v nadácii 102 915 102 915

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064 61 141 37 742 40 708 58 175

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066 14 249 4 421 18 670

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 1 111 614 -51 086 1 060 528

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 -51 086 -40 462 51 086 -40 462

Spolu 1 238 833 1 701 40 708 1 199 826

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 51 086

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 51 086

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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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov 2022 5 365 7 703 5 365 7 703

Zákonné rezervy spolu 5 365 7 703 5 365 7 703

rezerva na audit účtovnej závierky 2022 3 600 3 600 3 600 3 600

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 3 600 3 600 3 600 3 600

Rezervy spolu x 8 965 11 303 8 965 11 303

Významnú položku ostatných záväzkov tvoria záväzky z grantových zmlúv v programe ACF Slovakia.

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia
Prírastky

 (+)
Úbytky

 (-)
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

ostatné záväzky z bežnej prevádzky 2 810 58 365 54 523 6 652

ostatné záväzky grantové 1 520 449 2 529 956 2 876 272 1 174 133

ostatné záväzky DDP - minulé roky 465 465

Spolu 1 523 724 2 588 321 2 930 795 1 181 250

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

Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 638 867 512 683

Krátkodobé záväzky spolu 638 867 512 683

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 576 884 1 037 943

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 576 884 1 037 943

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 215 751 1 550 626

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 1 566 1 226

Tvorba na ťarchu nákladov 678 581

Tvorba zo zisku

Čerpanie 614 241

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1 630 1 566

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
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 -  ERASMUS+

195 729 195 729

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

2 225 757 911 474 1 314 283

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku podielu zaplatenej dane 12 407 9 755 12 407 9 755

zostatku prijatých príspevkov na realizáciu projektov - Stronger
Roots, HOPE, Novinárska cena, Aflatoun a iné

518 068 38 499 365 114 191 453

nepoužitého sponzorského

nepoužitého príspevku od fyzických osôb 144 144

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

SPOLU 2 756 232 244 127 1 288 995 1 711 364

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

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 4 027 10 302

prijaté príspevky od právnických osôb - tuzemských 79 124 64 351

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - sieť OSF 367 614 229 322

prijaté príspevky od právnických osôb - zahraničných - ostatné 30 446 35 048

prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane 9 962 8 896

iné ostatné výnosy 706 4 525

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

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

911 474

ERASMUS+ realizácia proejktu AFLATOUN – Boosting social inclusion through targeted action, celková výška dotácie
196 729 EUR

1 000

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné výnosy, z toho:

- Kurzové zisky, z toho: 4 412 221

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
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IČO 3 0 8 4 5 1 7 3 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

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 3 195 2 560

prenájmy priestorov - sídlo nadácie, aktivity 22 222 20 366

ubytovanie, strava, občerstvenie - aktivity 1 675 6 182

koordinačné služby, autorské honoráre, experti 35 721 71 602

organizačné služby, inzercia, reklama, audio, video 7 229 15 833

služby ekonomické, právne, notárske 25 138 24 441

IT služby, internet, tvorba webov, licencie, software 17 277 17 995

služby - aktivity 3 142

služby - ostatné 2 315 1 714

osobitné náklady - náklady cieľových skupín 7 932 830

osobitné náklady - náklady partnera OP EVS 23 368

iné ostatné náklady - bankové poplatky 855 807

iné ostatné náklady - poistenie 39 30

iné ostatné náklady - členské príspevky 965 770

iné ostatné náklady - zmluvy o spolupráci

iné ostatné náklady - ostatné 94 586

poskytnuté granty FIŽ 25 484 20 881

poskytnuté granty AIŽ 10 000

poskytnuté granty ACF Slovakia 809 958 664 691

poskytnuté granty Stronger Roots 268 596 136 665

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

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

prevádzka organizácie 670

ochrana kultúrnych hodnôt - príspevky z NF priateľov Činohry SND 2 445

vzdelávacie programy (Aflatoun, Aflatot) 8 000

podpora kritického myslenia 1 292

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 12 407 9 755

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: 576 4 263

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
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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
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Miesto pre ďalšie záznamy 

transakcie so spriaznenými osobami: 

záväzky

partner predmet 
31.12.2021

EUR
31.12.2020

EUR

Otvorená spoločnosť spol s r.o. nájom kancelárskych priestorov  -  -

náklady

partner predmet 
31.12.2021

EUR
31.12.2020

EUR

Otvorená spoločnosť spol s r.o. nájom kancelárskych priestorov           18 070,00           18 554,00 

Slovak Telekom telekomunikačné služby  453,00  453,00 

Seesame s.r.o. konzultačné a poradenské služby             1 068,00             1 190,00 
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