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I. o nás
kto sme
Sme jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Náš názov je odvodený z latinského
slova most a vyjadruje okrem iného našu ambíciu prepájať sektory slovenskej spoločnosti a napomáhať ich
efektívnej spolupráci.  Motivujeme jednotlivcov a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet a prispievame
k budovaniu demokracie v totalitných a neslobodných krajinách. V roku 1997 sme nadviazali na činnosť
Nadácie pre občiansku spoločnosť (The Foundation for a Civil Society). Máme viac ako desaťročné skúsenosti
s manažovaním grantových programov a nadačných fondov. Sme členom viacerých združení mimovládnych
organizácií na Slovensku a v zahraničí.

naše poslanie
Posilňovať demokraciu prehlbovaním občianskeho povedomia a výmenou skúseností na Slovensku aj v zahraničí.

naša vízia
Slovensko s rozhľadenými občanmi, aktívne vystupujúce na medzinárodnej scéne, známe aj vďaka činorodému
tretiemu sektoru.

pri našej práci sú pre nás dôležité
•	inovatívny prístup
Sledujeme nové trendy vo firemnom darcovstve. Poznáme neziskový sektor a prichádzame so
zaujímavými návrhmi riešení jeho potrieb. Dokážeme nájsť zdroje a perspektívne príležitosti a vhodne
ich spojiť.
•	stratégia a profesionalita
Pristupujeme profesionálne a seriózne ku všetkým partnerom. Spolupracujeme s firmami na budovaní
cielených darcovských stratégií. Ponúkame dobrovoľnícke programy a programy odovzdávania si
skúseností a know-how.
•	transparentnosť
Máme dlhoročné skúsenosti s prerozdeľovaním finančných prostriedkov. Projekty vyberá hodnotiaca
komisia zložená zo zástupcov ziskového a neziskového sektora. Všetky informácie pravidelne
zverejňujeme. Podporené organizácie komunikujú priamo s nami a neprichádzajú do kontaktu
s donorom, čím zamedzujeme ovplyvňovaniu alebo neefektívnemu využívaniu fondov.
•	efektívny monitoring
Pravidelne monitorujeme a kontrolujeme využitie prostriedkov v rámci jednotlivých projektov. Žiadatelia
sú povinní vypracovávať záverečné správy, ktoré sú podkladom pre hodnotiace správy určené donorom.
•	event marketing a PR
Pri realizácii podujatí spolupracujeme s odborníkmi na komunikáciu, PR a organizáciu podujatí.
Vstupujeme do mediálnych partnerstiev s printovými a elektronickými médiami.

naše ciele
•	podpora dlhodobej finančnej udržateľnosti slovenských mimovládnych neziskových organizácií, ich
inštitucionálneho posilnenia a organizačného rozvoja
• podpora firemnej filantropie a presadzovanie spoločensky zodpovedného podnikania firiem
•	podpora disidentov a občianskej spoločnosti v krajinách, kde ešte stále vládnu diktátorské režimy alebo
po ich páde prechádzajú ťažkým transformačným procesom

členovia správnej rady
Viktor Tegelhoff, Poisťovňa GERLING Slovensko, a.s. (predseda), Juraj Alner, Paneurópska únia, Mária Kompišová,
Ministerstvo financií SR, Ján Orlovský, Západoslovenská energetika, a.s., Lívia Osvaldová, Trenkwalder Management
Partners Group, Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko spol. s r.o., František Ružička, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Poľsku



naši ľudia
V roku 2005 s nami pracovali: Lenka Surotchak, riaditeľka, Jamil Al-Sbenaty, Michal Bunčák, Lucia Borovská,
Andrea Gajdošová, Balázs Jarábik, Ivan Ježík, Katka Kahúnová, Michaela Ledňová, Daša Maňková, Milan Nič, Petra
Pazerini, Jana Ružická, Martin Seman, Monika Smolová, Olja Triaška Stefanovič, Milan Šagát, Gabika Zúbriková

naši dobrovoľníci
Andrea Baksayová, Silvia Dorčíková, Agáta Drelová, Diana Ďurdíková, Jana Ďuricová, Juraj Halada, Kristína
Havasová, Danka Hreusová, Sandra Hrivíková, Lucia Kleštincová, Mišo Korytina, Lukáš Kvietok, Nina Lučeničová,
Matúš Németh, Petra Majková, Mirta Manojlović, Anna Michalková, Silvia Neuročná, Tomáš Ondrejka, Lenka
Paalová, Jarmila Paluška, Kamila Polgárová, Apolónia Sejková, Katarína Stehlíková, Zoltán Szöke, Ivan Štelmák,
Lenka Štelmáková, Anna Štiberová, Gabriel Tóth, Katarína Vavreková, Miroslav Vladovič, Artur Weiner

naši partneri
•	na Slovensku: 1. Slovenské neziskové servisné centrum, Človek v ohrození, Inštitút pre verejné otázky,
Nadácia Integra
• v zahraničí: Academy for the Development of the Philanthropy, Poľsko, Božur, Srbsko, Business in the
Community, Veľká Británia, CEDI - Centrum pre spoločenské iniciatívy, Srbsko, Foundation for a Civil
Society, USA, International Business Leaders Forum, Veľká Británia, Nadace Via, Česká republika, The
Civil Society Development Foundation Hungary, Maďarsko, William Davidson Institute, USA

členstvo v organizáciách
• na Slovensku: Fórum donorov, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
•	v zahraničí: Business in the Community, Veľká Británia, CONCORD - European NGO Confederation
for Relief and Development, Belgicko, CSR Europe, Belgicko, European Foundation Centre, Belgicko,
International Business Leaders Forum, Veľká Británia, William Davidson Institute, USA

naše najvýraznejšie úspechy v roku 2005
• udelili sme 50 grantov MVO v celkovej hodnote 10 134 515 Sk
• poskytli sme neziskovým organizáciám 24 pôžičiek v celkovej výške 6 713 938 Sk
•	usporiadali sme 6 seminárov, 7 verejných diskusií s medzinárodnou účasťou a 6 tlačových konferencií,
ktoré obsahovo vyvážene pokrývali naše programové aktivity
• zorganizovali sme 3 medzinárodné konferencie s celkovo takmer 400 účastníkmi
• usporiadali sme 3 prednášky o situácii v Bielorusku pre predstaviteľov EÚ v Bruseli
•	vydali sme a distribuovali medzinárodnej komunite 4 hodnotiace správy o spoločensko-politickej situácii
v Bielorusku, 4 analýzy zamerané na kľúčové aspekty občianskej spoločnosti a reformnej politiky
v Bielorusku, 4 správy z monitoringu občianskej spoločnosti a 2 Belarus Newslettre
•	realizovali sme 5 prieskumov – 4 o kľúčových aspektoch spoločenského a politického vývoja v Bielorusku
a 1 o vnímaní SZF obyvateľmi na Slovensku
• poskytli sme 5 študijných pobytov 33 mladým Iračanom
• vyškolili sme 22 predstaviteľov MVO a miestnej samosprávy zo Srbska
• zorganizovali sme 2 študijné cesty na Slovensku pre 10 bieloruských expertov
•	odovzdali sme výťažok z verejnej zbierky na pomoc 12 rodinám politických väzňov na Kube v celkovej
hodnote 181 849 Sk
•	pripravili sme 13 prednášok o globálnom vzdelávaní pre 28 študentov Filozofickej fakulty UK
v Bratislave
• udelili sme 8 cien Via Bona Slovakia za filantropické aktivity realizované v roku 2004
• vydali sme 5 čísel BLF Newslettra
• vytvorili sme náš dizajn manuál
•	začali sme využívať profesionálny mediálny monitoring spoločnosti NewtonIT, s ktorou sme nadviazali
spoluprácu
• naša činnosť bola zachytená vo vyše 200 správach v médiách

čo robíme
Ciele, ktoré sme si stanovili, sme sa v roku 2005 snažili napĺňať realizáciou aktivít spadajúcich do troch základných
oblastí našej činnosti
• posilňovanie mimovládneho sektora
• firemná filantropia a spoločenská zodpovednosť firiem
• demokratizácia a rozvojová pomoc



II. posilňovanie mimovládnych organizácií
V oblasti posilňovania slovenských mimovládnych neziskových organizácií (MVO) je naším cieľom podpora ich
dlhodobej finančnej udržateľnosti, inštitucionálneho posilnenia a organizačného rozvoja. Našou snahou bolo aj
v roku 2005 týmto organizáciám pomáhať poskytovaním grantov na ich rozvoj a pokrytie nevyhnutných
prevádzkových nákladov, pôžičkovým programom, sprostredkovaním odbornej pomoci a konzultácií
v oblasti riadenia, finančného manažmentu, vnútornej a vonkajšej komunikácie, realizácie výskumov
a zverejňovania získaných poznatkov a v neposlednom rade aj zvyšovaním povedomia firiem i verejnosti o poslaní,
význame a aktivitách MVO.

granty, ktoré sme udelili v roku 2005
V roku 2005 sme udelili 50 grantov v celkovej sume 10 134 515 Sk. Zoznam podporených projektov uvádzame
v nasledujúcej tabuľke:
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Názov projektu
Verejná zbierka na pomoc rodinám väznených kubánskych
disidentov

Príjemca grantu

Región

Dary spolu Sk

23 kubánskych rodín

Kuba

181 849 Sk

Spolu odovzdaný výťažok z Verejnej zbierky na pomoc
kubánskym disidentom v roku 2005

181 849 Sk

Program: BLF Lesom Nadačný fond Bussiness Leaders Forum - na pomoc víchricou zničeným Tatrám
Názov projektu
Názov organizácie
Región

Výška grantu

Dobrovoľníci pre Tatry

1 076 377 Sk

Slovenský skauting

Spolu granty - Nadačný fond Nadácie Pontis a BLF na pomoc
víchricou zničeným Tatrám

1 076 377 Sk

Program: T-Mobile pomáha komunite Nadačný fond spoločnosti T-Mobile a Nadácia Pontis
Názov projektu:
Názov organizácie (prijímateľ grantu): Región

Výška grantu

Detský skanzen - história a súčasnosť regiónu

Bratislava

38 000 Sk

Občianske združeniue HABARKA

Budovanie mostov

Betánia Kalinovo, n.o.

B. Bystrica

40 000 Sk

Šport sprístupnený verejnosti

Gymnázium Alberta Einsteina

Bratislava

40 000 Sk

Športový areál

Materská škola Kráľová pri Senci

BA - okolie 36 392 Sk

Zlepšenie hygienických podmienok na ZŠ a MŠ Porúbka pri
spoločnom stravovaní

ZŠ s MŠ PORÚBKA

Košice

7 497 Sk

Pestovanie ľudových tradícií a záujmovo -umeleckých činnosti v
ZŠI pre sluchovo postihnutých
detskom amfiteátri

Bratislava

40 000 Sk

Otvorme bábkami bránu do sveta

Materská škola, 29. Augusta, Bratislava

Bratislava

39 468 Sk

Čarovný svet rozprávok

Občianske združenie Rodinka.sk

Bratislava

32 000 Sk

Drevený altánok „Briezka“ v športovom areáli

Obec Brezolupy

TC

39 762 Sk

Deti v pohybe

Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava Bratislava

40 000 Sk

„Veci, čo sa dejú v obyčajnom živote“

DOM,nezisková organizácia,Chránené bývanie B. Bystrica

40 000 Sk

Stop násiliu

Občianske združenie Labyrint

Bratislava

30 000 Sk

„V zdravom tele zdravý duch-v zdr.rodine zdravý vzduch“

Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa

BA - okolie 40 000 Sk

Učíme sa v tom plávať

ECHO-združenie pre pomoc ľuďom s ment.
postihnutím

Bratislava

13 000 Sk

Arteterapeutické aktivity s mentálne postihnutými deťmi

Špec.zákl.škola internátna V. Predmerského

Trenčín

40 000 Sk

Chráňme dedičstvo našich otcov

DSS MEREMA

BA - okolie 40 000 Sk

Ľudové tradície ožívajú

Základná škola, Pankúchova 4, Bratislava

Bratislava

36 435 Sk

Prostredie pre všetkých

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Bratislava

40 000 Sk

Umelecko-zaujmová činnosť

Mestské divadlo ACTORES Rožňava

Košice

39 870 Sk

Dobudovanie školského šport.areálu - basketbal.ihriska

Bystrický svet najmenších

BA - okolie 40 000 Sk

Spolu granty - Nadačný fond spoločnosti T-Mobile a Nadácia Pontis

712 424 Sk



Nadačný fond Západoslovenská energetika - Nadácia Pontis
Názov projektu
Názov organizácie

Región

Výška grantu

Viacúčelové ihrisko

Základná škola Čaka

Čaka

400 000 Sk

Dobudovanie viacúčelového ihriska

Obec Brezolupy

Bánovce
nad

89 000 Sk

Multifunkčné ihrisko

Základná škola s materskou školou Preseľany Preseľany

70 000 Sk

Športom ku zdraviu

Základná škola J. A. Komenského Sereď

Sereď

500 000 Sk

Sídliskoví Indiáni

Základná škola s materskou školou Gbely

Gbely

300 000 Sk

Skate park – dobudovanie

Obec Bošany

Bošany

310 000 Sk

Príď pomôž a športuj

Základná škola s materskou školou Radošina Radošina

330 000 Sk

Outdoor lezecká stena

Kontakt – Mládežnícke centrum

Levice

128 000 Sk

Deti, šport, škola

Základná škola s materskou školou Bolešov

Bolešov

85 000 Sk

Mini – ihrisko ŠK Gajary

ŠK Gajary

Gajary

135 000 Sk

Viac športu pre Petržalku

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Bratislava

300 000 Sk

Pohyb, zeleň a čerstvý vzduch patrí deťom

Základná škola Bélu Bartóka s vo Veľkom
Mederi

Veľký
Meder

100 000 Sk

Projekt rekonštrukcie veľkého ihriska

Základná škola Nám. SUT, Trnava

Trnava

103 000 Sk

Cyklotrasy na západnom Slovensku

Slovenský cykloklub

Bratislava

1 550 000 Sk

Analýza: Cyklotrasy na západnom Slovensku

Bicyklová Bratislava

Bratislava

227 650 Sk

Odklínanie slovenských hradov

Slovenský Skauting

Bratislava

400 000 Sk

51. Mimoriadna aukcia súčasného slovenského výtvarného
umenia

Nadácia - Centrum súčasného umenia

Bratislava

500 000 Sk

Konvergencie 2005 - festival komornej hudby

Konvergencie - spoločnosť pre komorné
umenie

Bratislava

600 000 Sk

Materské centrá na záp.Slov. - vzdelávanie

MC Pikolo

Bratislava

250 000 Sk

Spolu granty - Nadačný fond Západoslovenská energetika Nadácia Pontis

6 377 650 Sk

Nadačný fond Východoslovenská energetika - Nadácia Pontis
Názov projektu
názov organizácie

Región

Výška grantu

Podpora obciam postihnutým povodňami júl - august 2004

Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava

300 000 Sk

Výchova a vzdelávanie mladých zo Slovenska a zo zahraničia

Koinonia Ján Krstiteľ

Zladá Idka

40 000 Sk

Edičná činnosť - knižná publikácia

Spišské osvetové stredisko

Spišská
Nová Ves

15 000 Sk

Cvičné firmy na Obchodnej akadémii

Rada Akadémia

Košice

70 000 Sk

Košice

23 727 Sk

Organizačné a technické zabezpečenie otvorenia Konzultačného
Špeciálna materská škola
centra pomoci
Spolu granty - Nadačný fond Východoslovenská energetika - Nadácia Pontis

448 727 Sk

Nadačný fond Zarin Buckingham - Forel International School
Názov projektu
názov organizácie

Región

Výška grantu

Podpora činnosti a aktivít Forel Int.school

Bratislava

469 072 Sk

Forel International School

Spolu grant - Nadačný Fond Zarin Buckingham - Forel International School

469 072 Sk

Program zahraničnej rozvojovej pomoci 2005
Názov projektu

Názov organizácie

Región

Klub mládeže v Smedereve

Srbská organizácia CEDI

Smederevo 328 160 Sk

Klub mládeže v Smederevskej Palanke

Srbská organizácia Božur

Smederevska
357 360 Sk
Palanka

Spolupráca na projekte Budovanie kapacít MVO v Srbsku

Maďarská organizácia DemNet

Maďarsko

Výška grantu

182 896 Sk

Spolu Granty - Program zahraničnej rozvojovej pomoci

868 416 Sk

Total granty poskytnuté Nadáciou Pontis v roku 2005

10 134 515 Sk



pôžičkový program
Pôžičky poskytujeme mimovládnym organizáciám od roku 2003. Náš program im ponúka alternatívny zdroj
financovania programových, prevádzkových a rozvojových aktivít MVO. Poskytujeme ním nielen potrebné
zdroje, ale zároveň učíme organizácie zodpovednému prístupu k riadeniu, plánovaniu a kontrole financií.
Udeľujeme pôžičky preklenovacie (na dočasné vykrytie krátkodobého nesúladu príjmov a výdavkov organizácie)
a samofinancujúce (na štartovanie alebo rozvoj podnikateľských aktivít MVO).
Prostriedky vo výške 2,1 mil. Sk, ktoré v počiatočnej fáze vložila do fondu nadácia Ford Foundation, navýšil Trust
for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) v roku 2005 o ďalšie 3 mil. Sk. Pri úrokovej miere 9,9%
sme v roku 2005 poskytli 24 pôžičiek v celkovej výške 6 713 938 Sk.
Všetky pôžičky boli preklenovacie, vo viacerých prípadoch boli využité na úhradu nákladov organizácií v súvislosti
s realizovanými projektmi z Európskeho sociálneho fondu. Všetky organizácie splácajú úroky z pôžičiek
z vlastných zdrojov, ktoré tvoria prevažne príjmy z asignácie 2% alebo z chránenej dielne či inej samofinancujúcej
činnosti. Väčšina podporených organizácií pôsobí v sociálnej oblasti a zameriava sa na resocializačné
služby, prácu s menšinami, so zdravotne postihnutými či dlhodobo nezamestnanými. Sedem organizácií bolo
z Banskobystrického VÚC, 4 z Prešovského VÚC, dve spadali do Bratislavského VÚC, tri boli z Trenčianskeho VÚC
a po dve z Nitrianskeho a zo Žilinského VÚC.

rozvojové partnerstvá
S názvom Rozvojové partnerstvá sme 8. decembra 2005 vyhlásili pilotný program zameraný na podporu finančnej
udržateľnosti občianskych MVO. Naším zámerom bolo napomôcť finančnej nezávislosti organizácií, ktoré svojimi
aktivitami prispievajú k obhajobe a ochrane verejného záujmu, alebo sa venujú analýze a riešeniu širších otázok
verejnej politiky.
Pri príprave programu sme sa inšpirovali myšlienkou angažovanej filantropie. Vyznačuje sa tým, že darcovská
organizácia sa snaží poskytnúť vybraným MVO nielen finančnú pomoc, ale aj intelektuálny a sociálny kapitál
(využívanie sociálnych sietí, networking). Investovanie týchto zdrojov do rozvoja kapacít MVO by malo podľa
nášho názoru viesť v priebehu niekoľkých rokov k ich stabilizácii a k posilneniu ich finančnej udržateľnosti.
Vďaka firemným donorom sme vložili do tohto programu počiatočný finančný kapitál v celkovej hodnote takmer
1 milión Sk. Ten by sme chceli spolu s podporenými organizáciami zhodnotiť pri realizácii spoločných projektov
a vytvoriť tak neformálne zoskupenie MVO snažiace sa o ďalšie zveľaďovanie finančného, intelektuálneho
a sociálneho kapitálu.
Na našu výzvu zareagovalo a do programu sa prihlásilo 13 organizácií. Dvanásť z nich splnilo formálne kritériá
pre postup do hodnotiaceho kola. Celkovo tieto organizácie žiadali o finančný príspevok v hodnote 3 425 550 Sk
a priemerná výška požadovaného príspevku bola 285 463 Sk.
Výber prihlásených MVO uskutočnila hodnotiaca komisia začiatkom roka 2006. V dvojkolovom hodnotení boli
vybrané 3 organizácie, ktoré získali finančný dar na financovanie prevádzkových nákladov: Aliancia Fair-play (316
500 Sk), Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (299 500 Sk), BROZ – Bratislavské Regionálne Ochranárske
Združenie (320 000 Sk). Tieto MVO sa prijatím finančného príspevku zaviazali k spolupráci s našou nadáciou
a ostatnými členmi pracovnej skupiny, ktorej cieľom je snaha realizovať spoločné aktivity v oblasti generovania
finančných zdrojov a zvyšovania dôveryhodnosti občianskych MVO.

index udržateľnosti mimovládnych organizácií
Medzinárodná organizácia USAID pripravuje od roku 1988 spolu s lokálnymi partnermi Index udržateľnosti
mimovládnych organizácií v Európe a Eurázii. Je to metodológia, pomocou ktorej sa získa informácia o celkovej
sile a vitalite MVO v regióne od Baltiku až po strednú Európu. Index sa vytvára na základe expertného hodnotenia
predstaviteľov neziskových organizácií pôsobiacich v tej ktorej krajine. Ich úlohou je zodpovedať súbor otázok
zoskupených v siedmich oblastiach: právne prostredie, organizačné kapacity, finančná udržateľnosť, obhajoba
verejných záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúra, imidž.
Index MVO je dôležitým ukazovateľom pre USAID, medzinárodných donorov, ako aj pre zastrešujúce a služby
poskytujúce organizácie. Zároveň slúži ako komparatívny ukazovateľ rozvoja MVO medzi jednotlivými krajinami.



Počas uplynulých troch rokov sme Index udržateľnosti MVO na Slovensku spolu s expertmi z mimovládneho
sektora pripravovali my. Jeho vypracovanie prebiehalo počas panelovej diskusie 4. novembra 2005. Na hodnotení
sa v roku 2005 podieľali: Jana Kadlecová, Sasakawa Peace Foundation, Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play, Zuzana
Konrádová, NOS - OSF, Adriana Komorníková, Nadácia Socia, Milan Andrejkovič, 1.SNSC, Lenka Surotchak,
Nadácia Pontis a Jana Vlašičová.
Z Indexu vyberáme: Zaznamenali sme len mierne zlepšenie stavu v oblasti právneho prostredia, finančnej
udržateľnosti a organizačnej kapacity. MVO pokračujú v snahe preklenúť obdobie poklesu záujmu zahraničných
donorov o Slovensko a úbytku zdrojov zo zahraničia. Viac ako kedykoľvek predtým sú závislé od lokálnych zdrojov
a musia sa obracať so žiadosťami o podporu na individuálnych alebo firemných prispievateľov alebo hľadať iné
spôsoby, ako pokryť svoje náklady. To vedie k zníženiu počtu pracovníkov a obmedzeniu programových aktivít.
Zároveň viac zaťažuje prácou kmeňových zamestnancov a hlavne riaditeľov organizácií. ... MVO sa stávajú
profesionálnejšími pri komunikácii so ziskovým sektorom a v oblasti finančného manažmentu. Niektoré MVO
môže táto situácia donútiť, aby ukončili svoje aktivity z dôvodu nedostatku zdrojov. Môže to byť ale aj prirodzený
ozdravný proces, ktorý môže vyústiť do posilnenia neziskového sektora.
MVO potrebujú väčšiu podporu verejnosti. Tá je však vo všeobecnosti voči ich problémom a požiadavkám apatická.
Rovnako apatický je aj štát a aj napriek rôznym príkladom spolupráce medzi štátom a MVO, vládni predstavitelia
sú veľmi pasívni a nehľadajú kooperatívne partnerstvá.
Viac formácií nájdete na našej webovej stránke alebo v angličtine na http://usaid.gov/locations/europe_eurasia/
dem_gov/ngoindex/index.html



III. firemná filantropia
a spoločenská zodpovednosť firiem
Naším cieľom je podporovať firemnú filantropiu a presadzovať spoločenskú zodpovednosť firiem (SZF). S firmami
spolupracujeme pri realizácii filantropických aktivít a poskytujeme im poradenstvo pri tvorbe filantropickej
stratégie. Realizujeme prieskumy, vydávame publikácie, pripravujeme vzdelávacie podujatia, organizujeme
ocenenie filantropických aktivít Via Bona Slovakia. Podporujeme firemné dobrovoľníctvo a odporúčame
konkrétne projekty, do ktorých sa dobrovoľníci spomedzi zamestnancov môžu zapojiť. Administrujeme nadačné
fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Sme administrátorom združenia Business
Leaders Forum, poslaním ktorého je motivovať firmy podnikajúce na Slovensku k spoločenskej zodpovednosti.

nadačné fondy
Realizovať a podporovať filantropické aktivity pomáhame firmám aj prostredníctvom nadačných fondov, ktoré si
u nás firmy môžu zriadiť. V roku 2005 sme administrovali nadačné fondy spoločností:
•	Západoslovenská energetika, a.s. – fond zameraný na podporu sociálnych, kultúrnych, environmentálnych,
športových i zdravotných projektov na západnom Slovensku – v roku 2005 podporil 19 projektov v celkovej
sume 6 377 650 Sk.
•	Východoslovenská energetika a.s. – fond zameraný na rozvoj východoslovenského regiónu predovšetkým
v oblastiach vzdelávania, ekológie, kultúry a kvality života komunity – v roku 2005 podporil 5 projektov
v celkovej sume 448 727 Sk.
•	Accenture s.r.o. – fond zameraný na pomoc obetiam obchodu s ľuďmi a podporu resocializácie väzňov.
Accenture okrem toho podporuje aj vzdelávanie a výchovu talentovaných mladých ľudí, budúcich lídrov,
ako aj prospešné projekty svojich zamestnancov. Fond podporil aj pomoc Tatrám po ničivej víchrici.
V roku 2005 podporil projekt Slovenského skautingu Dobrovoľníci pre Tatry v celkovej sume 792 500 Sk.
•	T-Mobile Slovensko, a.s. realizuje časť svojich filantropických aktivít prostredníctvom zamestnaneckého
grantového programu s cieľom podporiť inovatívne myšlienky a nápady, ktoré vedú k zvýšeniu kvality
života v komunite, v ktorej žijú alebo z ktorej pochádzajú zamestnanci tejto spoločnosti. O grant mohol
požiadať ktorýkoľvek zamestnanec, ktorý v spolupráci s neziskovou organizáciou vypracoval projekt podľa
definovaných kritérií. V roku 2005 bolo takto podporených 20 projektov v celkovej sume 712 424 Sk.
•	Slovenergo, s.r.o. si u nás zriadilo nadačný fond Usmej sa na mňa podporujúci predovšetkým projekty
na pomoc zdravotne postihnutým deťom východného Slovenska. V roku 2005 boli z fondu podporené
2 projekty v celkovej sume 42 000 Sk.
•	Škola Forel International School si u nás zriadila fond European Education Fund, ktorý založili Zarin
a Thomas Buckingham s cieľom podporovať školu a poskytovať financie a štipendiá na vzdelávanie jej
žiakov. V roku 2005 bolo na tento účel použitých 492 072 Sk.
•	Účelový nadačný fond BLF Lesom založili firmy ZSE, Pfizer, Citibank, Hewlett-Packard, Provident Financial
a Accenture s cieľom pomôcť Vysokým Tatrám po ničivej víchrici z roku 2004. Zamestnanci Nadácie
Pontis, ZSE a Hewlett-Packard sa tiež zapojili do dobrovoľníckych prác v teréne. V roku 2005 bol z fondu
sumou 931 298 Sk podporený projekt Dobrovoľníci pre Tatry, ktorý realizoval Slovenský skauting.

via bona slovakia
Via Bona Slovakia (VBS) je ocenenie za filantropiu pre spoločensky zodpovedné firmy a podnikateľov. V roku
2005 sme zorganizovali jeho piaty ročník. VBS je poďakovaním tým, ktorí majú myšlienku filantropie a darcovstva
vo svojich stratégiách a uskutočňujú konkrétne projekty. Verejné uznanie týchto aktivít napomáha zvýšiť záujem
o vzájomne prospešné partnerstvá medzi podnikateľmi a MVO v oblasti rozvoja komunity, vzdelávania, ochrany
ľudských práv, životného prostredia, zdravia, kultúrnych pamiatok a tradícií a sociálnej pomoci.
Piaty ročník ocenenia sme vyhlásili 16. marca 2005 s podporou generálneho partnera projektu Citigroup
a partnerov U. S. Steel Košice, KPMG Slovensko, mediálnych partnerov TA3, Trend, Centrum.sk, Zoznam.sk,
Poradca podnikateľa a reklamných partnerov Interel, Congress Service Reduta. Do termínu uzávierky sme získali
51 nominácií. Na základe rozhodnutia osemčlennej hodnotiacej komisie, ktorú sme zostavili spolu s Poradným
výborom, sme v tomto ročníku udelili päť cien, dve čestné uznania a prvýkrát v histórii súťaže aj zvláštne ocenenie



za spoločensko-zodpovedný projekt spolupráce súkromného a verejného sektora. Víťazov ocenenia v siedmych
kategóriách sme vyhlásili 26. mája 2005 na slávnostnom galavečeri v priestoroch bratislavskej Reduty za účasti
takmer 200 hostí. Záštitu nad piatym ročníkom ocenenia prevzali Michal Kováč, prvý prezident SR, Ján Figeľ, člen
Európskej komisie a Ivan Mikloš, minister financií SR.
Členmi hodnotiacej komisie Via Bona Slovakia 2004 boli: Simona Bubánová, CD Ogilvy & Mather, Branislav
Cehlárik, Citigroup, Táňa Hlavatá, Nadace VIA, Česká republika, Vladimír Michal, Artfórum, Zuzana Mistríková,
Ministerstvo kultúry SR, Martin Podstupka, Hospodárske noviny, Balázs Sátor, The Civil Society Development
Foundation, Maďarsko a Katarína Šulíková, U. S. Steel Košice, s.r.o.
Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2004
kategória
Víťaz

ocenený projekt

Hlavná cena pre veľké podniky

Orange Slovensko, a.s.

Ocenenie za stratégiu zodpovedného
podnikania  

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

Agentúra MANNA

Ocenenie za stratégiu zodpovedného
podnikania  

Cena za dlhodobé partnerstvo

SHELL Slovakia, spol. s r.o.

Podpora mikro-podnikania
znevýhodnených žien

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

Projekt Zdravie pre európske rómske ženy

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti
v regióne

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.

Projekty fondu BRAMAC

Čestné uznanie pre podnikateľa

Ing. Milan Fiľo, Mondi Business Paper
SCP Ružomberok

Podpora projektu výstavby operačného
traktu nemocnice v Južnom Sudáne

Čestné uznanie za mediálny prínos

TREND – týždenník o hospodárstve
a podnikaní

Ocenenie za spoločensko-zodpovedný projekt
spolupráce súkromného a verejného sektora

Slovak Telecom, a.s. a Deutsche Telekom
AG

Projekt počítače pre školy

Víťazi jednotlivých kategórií si počas slávnostného vyhlasovania cien prevzali originálne ocenenie, ktoré vzišlo zo
súťaže o umelecké stvárnenie ocenenia za filantropiu. Súťaž sme v roku 2005 organizovali prvýkrát. Vyhlásili sme
ju v spolupráci s Nadáciou - Centrum súčasného umenia s cieľom podporiť tvorbu mladých výtvarných umelcov
a umožniť im prezentovať svoje dielo v podnikateľskom prostredí. Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili: Simona
Bubánová, CD Ogilvy & Mather, Andrea Kopernická, denník SME, Emil Drličiak, grafický dizajnér a výtvarník, Aurel
Hrabušický, Slovenská národná galéria a Michal Moravčík, výtvarník a pedagóg na Trnavskej univerzite. Komisia
v dvoch kolách (23. marca a 1. apríla 2005) hodnotila umelecké návrhy Mateja Gavulu, Sylvie Jokelovej, Patrika
Kovačovského a Martina Piačeka. Hodnotenie vychádzalo zo zadania súťaže - návrh mal primárne vyjadrovať
partnerstvo medzi firmami a mimovládnymi organizáciami, ich vzájomnú súhru, rozmer pomoci a dobročinnosti.
Spomedzi umeleckých návrhov odborná komisia vybrala pre netradičný a originálny prístup k stvárneniu témy
filantropie víťazný umelecký návrh, ktorého autorom je Martin Piaček, výtvarník a dizajnér, pôsobiaci ako asistent
na Katedre sochy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

publikácia o spoločensky zodpovednom podnikaní
V spolupráci autorov z Nadácie Integra (Allan Bussard, Marek Markuš), združenia PANET (Eduard Marček)
a Svetovej banky (Piotr Mazurkiewicz) a našej nadácie (Michal Bunčák) vznikla v lete 2005 na Slovensku prvá
pôvodná publikácia o spoločenskej zodpovednosti firiem. Čitatelia sa v nej môžu oboznámiť s definíciou pojmov
z tejto oblasti a príkladmi z prostredia malých, stredných a nadnárodných firiem pôsobiacich na Slovensku. Kniha
sa venuje aj spoločensky zodpovednému podnikaniu v dodávateľskom reťazci, príprave správ o spoločenskej
zodpovednosti a ďalším témam. V elektronickej podobe je k dispozícii na našej webovej stránke.

business leaders forum
Od roku 2004 sme administrátorom združenia firiem Business Leaders Forum (BLF), ktoré sa zaväzujú byť
lídrami v presadzovaní princípov spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. Jeho poslaním je
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motivovať a inšpirovať firmy operujúce na Slovensku k spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom zvyšovania
povedomia a poskytovania potrebného know-how.  Združenie si kladie za cieľ pomáhať firmám, ako aj iným
organizáciám, dobrovoľne vytvárať vyššie etické štandardy podnikania, aktívne prispievať k trvalo udržateľnému
rozvoju a podporovať skvalitňovanie spoločnosti uplatňovaním princípov SZF v ťažisku ich hlavnej činnosti.
Víziou BLF sú komunity rozvíjajúce sa vďaka spoločenskej angažovanosti firiem, ktorá sa odráža v ich zvýšenej
konkurencieschopnosti a prosperujúcej ekonomike Slovenska.
Spolupráca s členmi združenia BLF nám umožňuje realizovať konferencie a podujatia, ktoré poskytujú priestor
na výmenu praktických skúseností, širšiu diskusiu o princípoch, výhodách a nových trendoch spoločensky
zodpovedného podnikania. Viac informácií o jednotlivých podujatiach uvádzame na www.blf.sk.
workshop o firemnom dobrovoľníctve
V spolupráci s BLF a jeho partnerskou organizáciou Business in the Community (BITC) sme 16. februára 2005
usporiadali workshop o firemnom dobrovoľníctve. Zúčastnilo sa na ňom 30 špecialistov z oddelení komunikácie
a ľudských zdrojov, ktorí diskutovali o tom, prečo a ako pripraviť dobrý dobrovoľnícky program. Workshop priniesol
informácie, praktické návody a nástroje na úspešnú prípravu, implementovanie a vyhodnotenie dobrovoľníckeho
programu ako súčasti stratégie firmy pre prácu s ľudskými zdrojmi. Program viedol britský odborník David Halley,
ktorý viac ako 14 rokov pracoval ako firemný konzultant v oblasti dobrovoľníctva a komunitných projektov pre
BITC. Partnerom podujatia bol Slovak Telekom, a.s.
prezentácie aktivít členov blf v bruseli
Pri príležitosti 10. výročia CSR Europe, partnerskej organizácie BLF, sa v Bruseli 3. – 4. marca 2005 konala
medzinárodná konferencia, ktorej cieľom bola diskusia o zavádzaní princípov spoločenskej zodpovednosti
podnikania vo vnútri firmy. V rámci programu prezentovalo sto najlepších európskych prípadových štúdií, ktorými
firmy prispeli k zlepšeniu stavu životného prostredia a spoločnosti. Zo Slovenska boli vybrané tri projekty členských
firiem BLF – Slovak Telekom, a.s. Pfizer Luxembourg SARL, o.z. a Orange Slovensko, a.s. Na konferencii sa
zároveň prezentoval dokument Európskej únie A European Roadmap for Businesses definujúci model európskeho
podnikania, ktorý môže prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalej udržateľnosti európskych firiem.
Dokument je výsledkom iniciatívy organizácie CSR Europe a jej 18 partnerských organizácií, ktoré na Slovensku
reprezentuje združenie BLF.
medzinárodná konferencia o spoločenskej zodpovednosti firiem
Druhý ročník medzinárodnej konferencie Spoločenská zodpovednosť firiem, ktorý sme zorganizovali 26. mája
2005 v hoteli Bôrik v Bratislave, vytvoril priestor pre diskusiu o problematike SZF, prezentovanie stratégií, trendov
a praktických informácií so zavádzaním princípov spoločensky zodpovedného správania sa, a zároveň aj inšpiráciu
pre ďalšie firmy, aby sa zaradili medzi spoločensky zodpovedné. Podujatie sa výrazne zameralo na skúsenosti
firiem pôsobiacich na Slovensku. Zástupcovia firiem Orange Slovensko, a.s., Holcim (Slovensko), a.s., Philip
Morris Slovakia, s.r.o. a Citigroup prezentovali výhody, ktoré pre firmu vznikajú pri integrovaní SZF do firemných
stratégií.
Jedným z dôležitých aspektov konferencie bolo zameranie sa na citlivé témy, ktoré boli identifikované na základe
prieskumov BLF a Svetovej banky o postojoch firiem a verejnosti k zodpovednému podnikaniu. Jednou z takýchto
tém bol aj dialóg firiem a médií. Michael Hastings z BBC Londýn predstavil filozofiu SZF, ktorú má BBC v kontexte
svetových trendov, ako sú strata dôvery a globalizácia, rastúci dosah médií a pod. Podujatie podporil generálny
partner Orange Slovensko, a.s. a partneri Philip Morris Slovakia, s.r.o., Západoslovenská energetika, a.s. a Svetová
banka. Pozvanie prijalo viac ako sto zástupcov významných domácich a zahraničných spoločností.
medzinárodný seminár o spoločenskej zodpovednosti firiem
V spolupráci s BLF, generálnym partnerom spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., partnermi Syngenta Slovakia
spol. s r.o. a Veľvyslanectvom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sme zorganizovali
medzinárodný seminár o SZF. Podujatie sa konalo dňa 12. októbra 2005 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.
Zúčastnilo sa ho takmer 100 osôb – zástupcov top manažmentu veľkých, malých a stredných firiem a médií.
Svoje príspevky prezentovalo sedem rečníkov, z toho štyria zo zahraničia. Seminár otvoril princ Andrew, Vojvoda
z Yorku a zástupca Veľkej Británie pre medzinárodný obchod a investície.
Cieľom stretnutia bolo prezentovať na Slovensku stratégie, trendy a praktické informácie z oblasti zavádzania
princípov spoločensky zodpovedného správania sa firiem vo Veľkej Británii, poskytnúť účastníkom príležitosť na
výmenu skúseností pri integrovaní princípov SZF vo veľkých, stredných a malých firmách a zvýšiť tak povedomie
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o výhodách SZF pre všetky zúčastnené strany. Program sa zameral aj na zvýšenie citlivosti slovenskej verejnosti
k dodržiavaniu princípov zodpovedného správania sa firiem pôsobiacich na Slovensku, možnosť reagovať na
Rezolúciu Rady Európy o spoločenskej zodpovednosti firiem, prijatej vo februári 2003, ktorá apeluje a vyzýva
členské štáty EÚ k propagácii dodržiavania základných princípov spoločenskej zodpovednosti. Podujatie rovnako
prispelo k naplneniu cieľa, ktorý si EÚ stanovila v Lisabone – stať sa najkonkurencieschopnejšou a poznatkovoorientovanou ekonomikou na svete, s trvalo-udržateľným rastom, dostatkom pracovných miest a vzájomnou
sociálnou súdržnosťou. 

prieskum o vnímaní spoločenskej zodpovednosti firiem
Cieľom druhej vlny prieskumu verejnej mienky obyvateľov Slovenska, ktorý sme opäť uskutočnili v spolupráci
s agentúrou FOCUS pre potreby združenia BLF, bolo spoznať základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na
problematiku spoločensky zodpovedného podnikania. Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 7. do 13. septembra
2005. Podrobnejšie informácie a správa mapujúca výsledky sú k dispozícii na našej webovej stránke.
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IV. demokratizácia a rozvojová pomoc
Našou činnosťou v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci (pôvodne pod názvom Inštitút občianskej
diplomacie) sa snažíme podporovať disidentov a občiansku spoločnosť v krajinách, kde ešte stále vládnu
diktátorské režimy alebo po ich páde teraz prechádzajú ťažkým transformačným procesom. Využívame nedávne
skúsenosti Slovenska z prekonania komunistického režimu v roku 1989 a z následného zápasu o otvorenú
demokratickú spoločnosť. Vtedajšia solidarita a pomoc zo zahraničia je pre nás záväzkom pokračovať ďalej v tejto
misii v ďalších krajinách.
Naše projekty v Bielorusku, Iraku, na Kube a v Srbsku smerujú do oblasti občianskej aktivizácie a vzdelávania,
budovania kapacít mladých lídrov a perspektívnych MVO, pôsobiacich v oblasti verejnej politiky. Vychádzajúc
z dobrej znalosti situácie a rozsiahlych kontaktov v cieľových krajinách sa snažíme do týchto aktivít vtiahnuť aj
ďalšie slovenské MVO. Praktická činnosť v teréne je našou odpoveďou na novú medzinárodnú zodpovednosť SR
po vstupe do EÚ, NATO a OECD.
Dôležitú časť našej práce venujeme zvyšovaniu povedomia a citlivosti slovenskej spoločnosti voči krajinám, ktorých
obyvateľstvo trpí pod vládou totalitných a neslobodných režimov. V rámci projektov globálneho vzdelávania sa
snažíme informovať verejnosť na Slovensku o situácii v cieľových krajinách. 
Obhajujeme hodnotovo orientovanú zahraničnú politiku Slovenska a EÚ, založenú na podpore občianskych hnutí,
dodržiavania ľudských práv a šírenia slobody v neslobodných častiach sveta.  

bielorusko
Hlavným cieľom našej činnosti v Bielorusku je rozvoj občianskej spoločnosti, posilňovanie domácej analytickej
komunity a príprava reforiem pre obdobie po páde Lukašenkovho režimu.
Po bieloruskom referende v roku 2004, ktorého predmetom bolo tretie volebné obdobie prezidenta Alexandra
Lukašenka, sme založili Slovensko-bieloruskú pracovnú skupinu ako spoločnú platformu pre výmenu skúseností
medzi občianskymi aktivistami zo SR a demokratickými silami v Minsku, hlavnom meste Bieloruska, v oblasti
politických reforiem a občianskej mobilizácie. Slovenským partnerom v Pracovnej skupine pre občiansku
spoločnosť bol bratislavský Inštitút pre verejné otázky. Pracovná skupina pre ekonomické reformy vďaka
návštevám slovenských konzultantov posilňovala spoluprácu nezávislých think tankov v Minsku na príprave
spoločnej stratégie alternatívnych ekonomických reforiem pre Bielorusko. V tejto oblasti sme intenzívne pracovali
s bieloruským Inštitútom pre privatizáciu a manažment.
V spolupráci s miestnymi partnermi v Bielorusku sme v roku 2005 vypracovali a vydali štyri analýzy zamerané na
kľúčové aspekty občianskej spoločnosti a reformnej politiky v Bielorusku, štyri správy z monitoringu občianskej
spoločnosti a štyri prieskumy zaoberajúce sa kľúčovými aspektmi spoločenského a politického vývoja v Bielorusku.
Tieto informácie boli vypracované v angličtine, keďže boli určené prevažne medzinárodnej komunite (vyše 600
príjemcom). Mnohé z reakcií na ne nás presvedčili, že poskytujú množstvo zaujímavých a užitočných informácií.
Všetky materiály sme v elektronickej podobe zverejnili na našej webovej stránke. Pre verejnosť na Slovensku
sme počas roka 2005 pripravili dve štvrťročné vydania Belarus Newslettra, ktorý poskytoval aktuálne informácie
o ekonomickom a spoločensko-politickom vývoji v krajine, vrátane otázky nezávislosti médií a postoja iných krajín
voči Bielorusku v slovenskom jazyku.
Počas práce v Bielorusku sme sa aktívne podieľali na rozširovaní medzinárodnej siete spolupracovníkov
a partnerov, ktorých počet v roku 2005 vzrástol na takmer 1000.
Okrem zvyšovania povedomia o Bielorusku a organizovania verejných podujatí s cieľom oboznámiť verejnosť na
Slovensku i v zahraničí o aktuálnej situácii v Bielorusku, sa zameriavame na aktívne ovplyvňovanie zahraničnej
politiky SR a EÚ voči tejto krajine. S týmto cieľom sme iniciovali proces založenia Kancelárie pre demokratické
Bielorusko so sídlom v Bruseli.
S ohľadom na bezpečnosť bieloruských partnerov sme v roku 2005 zorganizovali dve konferencie (4. – 5. mája
a 1. – 3. decembra) v litovskom Vilňuse pre vyše 40 MVO lídrov. V spolupráci s EEDC z poľska sme tu zorganizovali
aj dve koordinačné stretnutia medzinárodných donorov pre Bielorusko. Z ďalších projektových aktivít vyberáme:
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hodnotiaca cesta do minska
Hodnotiacu a prípravnú cestu do Minska sme od 22. januára do 6. februára 2005 zorganizovali s cieľom uskutočniť
sériu stretnutí s lídrami občianskej spoločnosti z rôznych regiónov Bieloruska, predstaviteľmi miestnych think
tankov a medzinárodných organizácií, pracujúcimi priamo s politickými stranami. Zároveň sme usporiadali prvé
strategické stretnutie Slovensko-bieloruskej pracovnej skupiny pre rozvoj občianskej spoločnosti. Výsledky cesty
sme spracovali a distribuovali medzinárodnej komunite vo forme hodnotiacej správy.
študijná cesta bieloruských expertov na slovensku
S cieľom oboznámiť bieloruských expertov s transformačným procesom na Slovensku, prácou relevantných MVO
a prieskumných agentúr sme od 3. – 8. apríla zorganizovali študijnú cestu, ktorej sa zúčastnilo päť bieloruských
expertov – Andrej Vardomackij z organizácie NOVAK Sociological Laboratory, Václav Areška z analytického centra
10+, Jurij Čavusov z bieloruskej Asociácie MVO, Andrej Kazakievič z mládežníckej organizácie StuDumka. Študijnú
cestu sme zorganizovali so zámerom oboznámiť bieloruských účastníkov s príkladmi politických a predvolebných
kampaní na Slovensku a dôrazom na spoluprácu think tankov, výskumných agentúr, PR agentúr a dopad výskumov
na verejnú mienku. V spolupráci s Bratislavským regionálnym centrom UNDP sme pre slovenskú odbornú verejnosť
uskutočnili stretnutie s Andrejom Vardomackým venované súčasnej politickej situácii v Bielorusku.
cesta slovenských expertov do bieloruska
Druhé stretnutie Slovensko-bieloruskej pracovnej skupiny pre ekonomické reformy sme uskutočnili 25. – 27.
apríla v Misku s cieľom zistiť možnosti privatizácie bankového sektora v Bielorusku, priestor pre spoluprácu
v tomto smere a prenos skúseností z oblasti ekonomických reforiem medzi Slovenskom a Bieloruskom. Pracovnú
skupinu reprezentovali slovenskí experti - Juraj Renčko, poradca ministra financií SR pre otázky verejných
financií a bývalý splnomocnenec vlády pre bankovú privatizáciu a Karel Hirman, manažér vonkajších vzťahov
pre Slovenský plynárenský priemysel. V spolupráci so zastupiteľstvom SR v Minsku mali slovenskí experti
možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi Národnej banky Bieloruska, súkromných bánk (Priorbank, Minskiij Tranzitnij
Bank, Commerzbank), ministerstva financií, spoločnosťou Beltransgaz, ako aj MVO. V rámci cesty sa uskutočnil
okrúhly stôl, ktorý sme zorganizovali s Inštitútom pre privatizáciu a manažment a Asociáciou bieloruských bánk.
Na podujatí odznela prednáška Juraja Renčka o procese bankovej privatizácie v SR. Súčasnú situáciu a trendy
rozvoja bankového systému v Bielorusku zhodnotil Felix Černiakovskij, predseda Asociácie. Výsledky cesty sme
spracovali a sprostredkovali medzinárodnej komunite vo forme hodnotiacej správy.
študijná cesta mladých ekonómov na slovensku
Študijnú cestu piatich mladých ekonómov z Minska sme 16. – 19. mája 2005 zorganizovali v Bratislave s cieľom
upevniť vzťahy medzi bieloruskými a slovenskými proreformnými elitami a poskytnúť viac profesionálnej pomoci
zo strany slovenských ekonomických expertov. Pätica ekonómov z Inštitútu pre privatizáciu a manažment (Dmitrij
Kruk, Elena Rakova, Jurij Valevič, Kiryl Haiduk a Vera Volčokova) absolvovala stretnutia so slovenskými ekonómami
zo súkromnej a verejnej sféry a dozvedela sa viac o vývoji ekonomiky Slovenska.
konzultačná cesta bieloruských expertov do bruselu
S podporou britskej ambasády sme 22. – 24. mája 2005 zorganizovali konzultačnú cestu do Bruselu, ktorej sa
zúčastnil Andrej Vardomackij z bieloruskej organizácie NOVAK Sociological Laboratory. V rámci programu cesty sa
v priestoroch Nadácie Bertelsman Stiftung uskutočnil podujatie pre odbornú politickú verejnosť v Bruseli, vrátane
predstaviteľov Európskych inštitúcií, s cieľom poskytnúť najnovšie analytické informácie o dianí v Bielorusku.
Tretie stretnutie Slovensko-bieloruskej pracovnej skupiny pre ekonomické reformy sa vzhľadom na nepriaznivú
bezpečnostnú situáciu v Bielorusku usporiadali 19. – 23. júna v Bruseli. Zúčastnil sa na ňom vyššie spomenutý
Juraj Renčko, nás programový manažér pre Bielorusko Balázs Jarábik, Pavel Danejko, Igor Pelipas a Alexander
Čubrik z bieloruského Inštitútu pre privatizáciu a manažment. Výsledky cesty sme spracovali a sprostredkovali
medzinárodnej komunite vo forme hodnotiacej správy.
seminár o bieloruských parlamentných voľbách v bruseli
S cieľom informovať politickú komunitu v Bruseli o vývoji spoločensko-politickej situácie v Bielorusku sme 7. – 11.
novembra 2005 zorganizovali konzultačnú cestu Olega Manajeva z Nezávislého inštitútu sociálno-ekonomických
a politických štúdií v Bielorusku. Jej súčasťou bol seminár, ktorý sme tematicky zamerali na situáciu pred
prezidentskými voľbami v Bielorusku.
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séria verejných podujatí v bratislave
Cieľom podujatí Neznáme Bielorusko, ktoré sme pripravili 15. – 16. novembra 2005 s bieloruskými partnermi
v Bratislave, bolo zviditeľniť zápas bieloruskej občianskej spoločnosti a symbolicky povzbudiť jej predstaviteľov
v období pred prezidentskými voľbami v Bielorusku a výročím Nežnej revolúcie na Slovensku, ktorá by mohla
byť inšpiráciou pre zmenu režimu v Bielorusku. Dňa 14. novembra sme v našich priestoroch usporiadali tlačovú
konferenciu o aktuálnej situácii v Bielorusku a predvolebných očakávaniach. Nasledujúci deň sme v bratislavskom
kníhkupectve Artfórum zorganizovali besedu s Alešom Ancipienkom, bieloruským filozofom a editorom zborníka
Neznáme Bielorusko, ktorý vyšiel aj v českom preklade. Zborník je sumárom príspevkov popredných desiatich
bieloruských intelektuálov, ktorí popisujú a vysvetľujú celý rad udalostí z bieloruských moderných aj starších
dejín, ktoré môžu pomôcť porozumieť príčinám súčasného stavu v tejto krajine. Besedu viedol čestný prezident
Inštitútu pre verejné otázky Martin Bútora. V ten deň sme večer v reštaurácii Hlava XXII v Bratislave v rámci
projektu Máš chuť pomôcť? uskutočnili verejné stretnutie s bieloruskými hosťami, ktorého cieľom bolo oboznámiť
slovenskú verejnosť so spoločensko-politickou situáciou v ich krajine. V bratislavskom obchodnom dome Polus
City Center sme 16. novembra 2005 otvorili vernisáž fotografií o živote občianskej spoločnosti v Bielorusku za
posledných 15 rokov. Výstavu v priestoroch pred kníhkupectvom Phanta Rei slávnostne otvoril podpredseda
Národnej rady SR Béla Bugár a jeden z lídrov bieloruskej opozície Anatolij Lebeďko. A. Lebeďko spolu s ostatnými
hosťami krátko navštívil koncert na námestí SNP, ktorý sa konal pri príležitosti 17. novembra 1989. 
diskusia o bielorusku v prahe
V spolupráci s Asociáciou pre medzinárodné otázky sme 22. novembra 2005 v Prahe zorganizovali neverejnú
diskusiu k perspektívam vývoja v Bielorusku. Na podujatí sa zúčastnili diplomati z európskych krajín, predstavitelia
medzinárodných a českých MVO.

irak
Cieľom našej činnosti v Iraku je výchova prvej generácie MVO lídrov a posilňovanie ich organizácií, ktoré predstavujú
alternatívu voči tradičným štruktúram a náboženským prúdom. Pri realizácii projektov využívame naše skúsenosti
zo začiatkov budovania občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií po roku 1989. V prvej fáze sme sa ešte
v roku 2004 začali venovať mladým irackým lídrom z rôznych politických a etnických prostredí, od septembra
2005 sme sa zamerali na budovanie kapacít mimovládneho sektora v Bagdade a ďalších mestách. Na úvodnej
tréningovej konferencii v jordánskom Ammáne sa zúčastnilo 27 lídrov irackých MVO. Tí najaktívnejší boli pozvaní
na študijné stáže na Slovensko. Počas nich získali informácie, tlmočené do arabského jazyka, o manažmente
MVO, projektovom cykle, aktívnej komunikácii a prevencii konfliktov. Celkovo našimi školeniami v roku 2005
prešlo na Slovensku 37 Iračanov a mimo Slovenska 27.
V roku 2005 sme v rámci projektu Mladí irackí lídri zorganizovali tri študijné cesty pre 24 Iračanov
a) 7. marec 2005 – 25. marec: 8 účastníkov
b) 25. apríl 2005 – 13. máj: 9 účastníkov
c) 4. júl 2005 – 24. júl: 7 účastníkov.
V projekte zameranom na budovanie kapacít mimovládneho sektora sme usporiadali dve študijné cesty pre 9
Iračanov
a) 14. marec – 26. marec: 5 účastníkov
b) 5. jún – 19. jún: 4 účastníci.
Pri tvorbe programu študijných ciest sme spolupracovali s MZV SR, MŠ SR, NR SR, PDCS, agentúrou Interel
a Úradom verejného ochrancu ľudských práv. Irackí účastníci navšívili organizácie: Hlava 98, Aliancia Fair-play,
MEMO 98, Občianske oko, FOCUS, TIS, Nadáciu Integra, Občan a demokracia, Nadáciu Socia a TA3.
Bezpečnostná situácia v Iraku nám žiaľ nedovolila pomáhať miestnym partnerom pri realizácii projektov priamo
v teréne. Aj naďalej im však poskytujeme konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty. Aj v priebehu roka
2005 sme sa snažili zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o situácii v Iraku a s týmto zámerom sme organizovali
verejné podujatia a diskusie. V spolupráci s Medzinárodným republikánskym inštitútom (IRI) v Bratislave sme
v roku 2005 zorganizovali dve verejné diskusie – 23. marca bola zameraná na situáciu v Iraku po parlamentných
voľbách a 20. júna na tému, do akej miery je slovenská transformačná skúsenosť aplikovateľná pre budovanie
občianskej spoločnosti v Iraku. Detailnejšiu prezentáciu o irackých parlamentných voľbách sme v priestoroch
Spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave usporiadali 4. júla 2005.
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konferencia v jordánsku pre lídrov irackých mvo
Konferenciu s názvom Rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku po roku 1989 sme usporiadali 25. septembra – 1.
októbra v hlavnom meste Jordánska Ammáne. Hlavným cieľom podujatia, na ktorom sa zúčastnilo dvadsaťsedem
predstaviteľov irackých MVO, bolo sprostredkovať skúsenosti Slovenska z obdobia politickej a hospodárskej
transformácie po roku 1989, neskoršieho vývoja politickej scény, vývoja občianskej spoločnosti, ako aj vznik
a úlohu, ktoré zohrali MVO v tejto etape. Na konferencii prednášali Vladimír Talian, Hlava 98, Zuzana Wienk,
Aliancia Fair-play, Balázs Jarábik, Nadácia Pontis, v jednotlivých oblastiach, ktorí mali s danou problematikou aj
bohaté osobné skúsenosti.
”Pád každého neslobodného režimu prináša so sebou boj o nové slobodné hodnoty a hlavné o ich udržanie preto
si myslím, že obe skúsenosti sú v podstate podobné lebo slobodné a demokratické hodnoty by mali byť všade
rovnaké”.
účastník ammánskej konferencie
”Lepšie dokážem chápať dôležitosť delenia moci v štáte a jej význam pre transparentné fungovanie jednotlivých
inštitúcií. V tomto kontexte vidím, akú podstatnú úlohu zohrávajú mimovládne organizácie a ich prínos pre
spoločnosť. Prekvapuje ma, aký záber dokáže MVO sektor pokrývať“.
účastníčka študijnej cesty
verejná diskusia o pomeroch v iraku
V priestoroch Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave sme usporiadali stretnutie a verejnú
diskusiu o pomeroch v irackej spoločnosti pred voľbami, volebných vyhliadkach a očakávaniach. Diskusiu
moderovali Milan Nič, programový riaditeľ a Jamil Al-Sbenaty, programový koordinátor našej nadácie.

kuba
Cieľom nášho pôsobenia na Kube je aktívna medzinárodná podpora kubánskeho disidentského hnutia a pomoc
rodinám väznených občianskych aktivistov. Okrem zakázanej literatúry sme v roku 2005 kubánskym disidentom
dodali materiálnu pomoc a tričká so symbolom slobody v národných farbách. Naša pomoc sa zamerala na
občianskych aktivistov a manželky politických väzňov v najchudobnejších častiach ostrova. Začiatkom októbra
2005 sme sa v spolupráci s OZ Človek v ohrození zapojili do medzinárodnej iniciatívy na podporu ľudských práv
na Kube. Akcia paralelne prebiehala vo viacerých krajinách Európy a Latinskej Ameriky. Skupina žien aktívne
pôsobiacich v politickom, občianskom, podnikateľskom a kultúrnom živote na Slovensku vyjadrila solidaritu
so skupinkou kubánskych žien v ich boji za oslobodenie všetkých politických väzňov na Kube. Ide o manželky
kubánskych politických väzňov z roku 2003 spojené v hnutí Damas de Blanco (Ženy v bielom), ktoré sa každú
nedeľu schádzajú v centre Havany, aby mobilizovali domácu i medzinárodnú podporu za vyhlásenie všeobecnej
amnestie politických väzňov na Kube. Ženy v bielom získali v roku 2005 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia,
ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament.
Podporu týmto ženám vyjadrila v októbri 2005 skupinka štrnástich slovenských žien podpisom Petície za
všeobecnú amnestiu politických väzňov na Kube: Monika Beňová, Ingrid Brocková, Zora Bútorová, Laura Dittel,
Jana Juráňová, Emília Kováčová, Petra Masácová, Klára Orgovánová, Šarlota Puflerová, Dorota Sadovská, Soňa
Szomolányi, Helena Woleková, Anna Záborská a Lucia Žitňanská. Neskôr sa k nim symbolicky pridala aj vtedajšia
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Iveta Radičová. K iniciatíve na podporu sme 18. októbra 2005
usporiadali tlačovú konferenciu, na ktorej vystúpili dve zo signatárok Petície – sociologička Zora Bútorová
a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Klára Orgovánová.
Našimi podpismi vyjadrujeme týmto ženám podporu a žiadame okamžité prepustenie stoviek politických väzňov
na Kube. Ich počet v posledných týždňoch prudko rastie, čo sledujeme s veľkým znepokojením. Žiadame preto
kubánsku vládu, aby okamžite prestala so zatýkaním ďalších kubánskych aktivistov. Zároveň vyzývame všetky
demokratické krajiny, aby podporovali boj za ľudské práva na Kube. Táto solidarita je naším príspevkom k snahám
o pokojný prechod k demokracii v tejto krajine.
z textu petície
Na podporu rodín väznených kubánskych disidentov pokračovala v roku 2005 verejná zbierka, ktorú sme vyhlásili
v septembri 2003 v spolupráci s OZ Človek v ohrození. Vyzbierané financie, lieky, knihy a základné hygienické
potreby doručili naši dobrovoľníci rodinným príslušníkom kubánskym väzňov. Od marca 2005 sa do tejto pomoci
prostredníctvom programu adopcií zapojili aj poslanci NR SR, Európskeho parlamentu a člen Európskej komisie
za SR.
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Od leta 2005 sme súčasťou medzinárodnej kampane v Európe a Latinskej Amerike, ktorú koordinuje Directorio
Democrático Cubano. V rámci nej vedieme dialóg s inštitúciami EÚ v Bruseli, ovplyvňujeme vytváranie spoločnej
pozície EÚ voči Kube a pripravujeme diskusné stretnutia s politikmi, novinármi, MVO a študentmi medzinárodných
vzťahov v ďalších európskych hlavných mestách (napr. Vilňus, Viedeň, Sofia). Na Slovensku sme iniciovali dialóg
o postoji voči kubánskemu režimu, ktorý prispel k zmene pozície SR v EÚ v tejto otázke.
beseda o ľudských právach na kube
V Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave sme 7. decembra 2005 usporiadali besedu o ľudských právach
na Kube. Zúčastnili sa na nej dobrovoľníci našej Nadácie a OZ Človek v ohrození, ktorí cestovali na Kubu s cieľom
navštíviť rodiny politických väzňov a podporiť ich finančnými prostriedkami z verejnej zbierky. So zámerom bližšie
oboznámiť prítomných študentov o problematike ľudských práv na Kube, sa na besede premietal český
dokumentárny film Kubánska jar, ktorý je sondou do života rodín disidentov a bežných ľudí žijúcich uprostred
nátlaku a propagandy režimu Fidela Castra.  Zároveň sme účastníkom prezentovali fotografie z cesty našich
dobrovoľníkov.

srbsko
V Srbsku pracujeme od roku 1999. Vzhľadom na to, že mimovládny sektor v krajine trpí vážnymi nedostatkami
v oblasti inštitucionálneho rozvoja a ľudských zdrojov, ktoré sú koncentrované najmä v Belehrade, reagovali sme
na nepriaznivú situáciu projektmi zameranými na aktivizáciu mládeže.
Z prostriedkov Oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid sme realizovali projekt zameraný na mladých ľudí v strednom
Srbsku v spolupráci s dvoma srbskými MVO - CEDI (Smederevo) a Božur (Smederevska Palanka) a zapojili ich
do riešenia pálčivých problémov miestnych komunít.  Realizáciou projektu, ktorý sme ukončili v októbri 2005,
sme prispeli k vytvoreniu dvoch komunitných klubov, vybavených prístupom na internet, knižnicou, databázou
pracovných príležitostí a pomôckami pre výučbu angličtiny a prispievajúcich k občianskej aktivizácii povojnovej
generácie srbskej mládeže v ekonomicky zanedbanom regióne. Zámerom Mládežníckeho klubu v meste
Smederevo, ktorý bol otvorený vo februári 2005, je podpora proaktívneho prístupu mládeže pri hľadaní práce
a sprostredkovanie nových pracovných príležitostí. Zámerom klubu, otvorenom v marci 2005 vo vidieckej
Smederevskej Palanke, je sociálna integrácia detí srbských utečencov z Kosova medzi rovesníkov v mieste ich
nového bydliska. Súčasťou celého projektu boli dve týždňové študijné cesty:
a) 27. február – 7. marec: štyria projektoví pracovníci z organizácií CEDI a Božur absolvovali program
zameraný na sprostredkovanie skúseností slovenských MVO, ktoré pôsobia najmä v hospodársky menej
rozvinutých častiach Slovenska a poskytovanie konzultácií o manažmente MVO
b) 12. jún – 15. jún: osem účastníkov (dvaja projektoví pracovníci z organizácií CEDI a Božur, dvaja starostovia
Smedereva a Smederevskej Palanky, štyria pracovníci miestnej samosprávy oboch týchto miest). Stretnutia
a prezentácie sa sústredili na skúsenosti Slovenska v oblasti medzisektorovej spolupráce medzi MVO,
miestnou samosprávou a podnikmi.
Od apríla 2005, kedy Európska komisia oficiálne otvorila so Srbskom asociačné a stabilizačné rozhovory, sme
začali spoluprácu s kľúčovými skupinami v rámci európskej integrácie a transferu skúseností Slovenska v tejto
oblasti.
Srbský mimovládny sektor sa nachádza v ťažkej situácii, charakterizovanej nedostatkom silných, skúsených
a vyprofilovaných MVO mimo Belehradu. Väčšina srbských MVO v regiónoch nemá jasnú predstavu o svojej úlohe
v partnerstve s miestnymi samosprávami a podnikateľským sektorom, chýbajú im aj potrebné skúsenosti, vízia.
Skúsenosť s transformáciou k demokracii Slovenska a Maďarska a najmä s budovaním občianskej spoločnosti
a partnerstvami medzi sektormi, nám ponúkla príležitosť poskytovať svoje know-how MVO v južnom a strednom
Srbsku – regiónoch, ktoré sú značne opomínané zahraničnými donormi. S podporou japonskej nadácie Sasakawa
Peace Foundation a v spolupráci s maďarskou organizáciou DemNet sme začali pracovať na vytvorení partnerstiev
medzi piatimi srbskými MVO (CEDI – Centrum pre spoločenské iniciatívy, Smederevo, Pirgos, Pirot, Forum,
Kraljevo, Edukativni Centar, Kruševac, Protecta – Centrum pre rozvoj občianskej spoločnosti, Niš), miestnou
samosprávou a firmami s cieľom prispieť k dlhodobému rozvoju občianskeho sektora v Srbsku. V roku 2005 sme
budovali kapacity srbských partnerov prostredníctvom tréningov, seminárov, pravidelných konzultácií a študijných
ciest na Slovensku a v Maďarsku. V Belehrade sme 9. – 10. mája sme zorganizovali seminár o komunikácii MVO
s miestnymi podnikateľskými subjektmi. V októbri 2005 sme s DemNetom v srbskom Niši realizovali tréning
o participácii občanov na rozhodovaní miestnej samosprávy.
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Tretí workshop sme zorganizovali 8. - 11. mája v Belehrade. Program viedla naša programová manažérka Daša
Maňková. Seminár sa zameral najmä na spôsob, ako úspešne spolupracovať s firmami, prezentovať svoju
organizáciu pred podnikateľským sektorom a zároveň, na dôležitosť budovania kapacít vo vnútri organizácie. 
Študijná cesta od 27. novembra do 3. decembra predstavila desiatim účastníkom piatich MVO (CEDI, Pirgos,
Forum, Edukativni Centar, Protecta) rôzne príklady úspešných stratégií MVO voči firemným donorom a príklady
medzisektorovej spolupráce v regióne Bratislavy. Väčšina účastníkov cesty bola na Slovensku prvýkrát a získala
podnetné informácie od predstaviteľov Nadácie Ekopolis, Komunitnej nadácie Bratislava, Nadácie Integra,
organizácie Partners for Democratic Change, Agentúry pre regionálny rozvoj, ako aj od členov BLF – Philip Morris
Slovakia, s.r.o. a T-Mobile Slovensko, a.s.
“Získal som užitočné inštrukcie dôležité pre budúcu prácu v mojej organizácii, know-how a skúsenosti, ako
pracovať na jej rozvoji.”
účastník študijnej cesty Dragan Mladenovic, Pirgos

globálne vzdelávanie
Naším cieľom je posilňovanie občianskej tradície a solidarity Slovenska s rozvojovým svetom. Veríme, že tento cieľ
je možné dosiahnuť zvyšovaním povedomia a posilňovaním dialógu o medzinárodnej zodpovednosti našej krajiny
v otázke rozvojovej pomoci a širšieho susedstva EÚ. Hoci sú naše vzdelávacie aktivity zamerané na celú škálu
cieľových krajín, v ktorých pôsobíme, západný Balkán má pre nás z politických, kultúrnych a geografických
dôvodov najdôležitejší význam. Projekty globálneho vzdelávania sme začali koordinovať v roku 2004.
Zorganizovali sme sériu podujatí a prednášok o cieľových regiónoch slovenskej rozvojovej pomoci a oslovili nimi
viac ako 250 univerzitných študentov v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici či Nitre. Pripravili sme ročný univerzitný
seminár o slovenskej rozvojovej pomoci a západnom Balkáne na Univerzite Komenského v Bratislave a na jeho
príprave spolupracovali s viac ako 25 odborníkmi z mimovládneho prostredia, akademickej obce či diplomacie.
V roku 2005 sme výrazne prispeli k zvýšeniu medializácie západného Balkánu v dôležitých slovenských médiách
a vybudovali databázu takmer 30 aktívnych dobrovoľníkov. Nadviazali sme úzku spoluprácu s MZV SR, UK
v Bratislave či rakúskou vzdelávacou organizáciou Institute for the Danube Region and Central Europe vo Viedni.
V rámci projektu rozvojového vzdelávania s názvom Západný Balkán a stredná Ázia ako cieľové regióny slovenskej
rozvojovej pomoci zameraného na zvýšenie informovanosti a záujmu študentov vysokých škôl o Balkán a strednú
Áziu, ako i problematiku samotnej rozvojovej pomoci sme v roku 2005 vyhlásili prvý ročník súťaže o najlepšiu
diplomovú prácu v školskom roku 2004/2005 na tému západný Balkán.
Na základe hodnotenia výberovej komisie, ktorú tvorili: Peter Juza, zastupiteľstvo SR v Uzbekistane, Miroslav
Lajčák, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Oľga Marčáková, Zahraničný výbor Národnej rady SR, Milan Nič,
Nadácia Pontis, Marek Rybář, Filozofická fakulta UK v Bratislave, boli ako najlepšie vyhodnotené tri diplomové
práce.
Prvé miesto získal Milan Šagát (Filozofická fakulta, UK v Bratislave) za diplomovú prácu Rozpad Juhoslávie. Druhé
miesto patrilo Romanovi Chovancovi (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita M. Bela
v Banskej Bystrici) za diplomovú prácu Rozvojová pomoc ako nástroj zahraničnej politiky štátu – prípadová štúdia
Slovenská republika. S prácou nazvanou Zdroje konfliktov na Balkáne na konci 20. storočia získal tretie miesto
Ivan Seleštiansky (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici).
Víťazi súťaže získali vecné ceny v celkovej hodnote 10 000 Sk. Ceny boli udelené na slávnostnej recepcii 15. júna
2005 v Konzultačnom a infromačnom centre energetiky v Bratislave, na ktorej sa zúčastnili významné osobnosti
politického a spoločenského života, aktívne pôsobiace v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci.
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V. finančná správa
Strana aktív

Účtovné obdobie

č.r.

Brutto
a
A. MAJETOK SPOLU

súčet r. 002+009+021

Korekcia

Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

b

1

2

3

4

001

8,372

1,276

7,096

6,772

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK súčet r. 003 až 008

002

-

0

0

0

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

009

8,372

1,276

7,096

6,772

súčet r. 010 až 020

Stavby

(021-(081+092AÚ)

012

6,669

333

6,336

6,506

Stroje,prístroje a zariadenia

(022-(082+092AÚ)

013

1,061

683

378

266

Dopravné prostriedky

(023-(083+092AÚ)

014

510

128

382

Drobný dlhodobý hmotný majetok

(028-(088+092AÚ)

017

132

132

0

3. FINAČNÉ INVESTÍCIE

súčet r. 022 až 027

021

0

-

-

-

r.001 až 027

991

25,116

3,828

21,288

20,316

B. OBEŽNÝ MAJETOK

r.029+036+041+049+056

028

30,791

0

30,791

21,635

1. ZÁSOBY

súčet r. 030 až 035

029

0

0

0

0

2. DLHODOBÉ POHĽADÁVKY

súčet r. 037 až 040

036

0

0

0

0

3. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

súčet r. 042 až 048

041

18,212

0

18,212

9,636

Pohladavky z obchodneho styku
(311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)

042

442

442

157

Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+37
5AÚ+378AÚ)-391AÚ)

048

17,770

17,770

9,479

12,220

11,974

173

122

12,047

11,852

359

25

322

21

Kontrolné číslo

4. FINANČNÝ MAJETOK

súčet r. 050 až 055

049

12,220

Pokladnica

(211+213)

050

173

Bankove ucty

(221+261)

051

12,047

súčet r. 057 až 059

056

359

(381)

057

322

5. PRECHODNE UCTY AKTIV
Naklady buducich obdobi
Prijmy buducich obdobi

0

0

(385)

058

37

37

4

AKTIVA celkom

súčet r. 001 a 028

060

39,163

1,276

37,887

28,407

Kontrolne cislo

r.028 až 061

992

131,536

1,276

130,260

93,312
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Bezprostredne
č.r. Účtovné obdobie predchádzajúce
účtovné obdobie

Strana pasív
a

b
061

18,329

14,081

Fondy organizácie

súčet r. 062 až 065

062

18,329

14,081

Základné imanie

(901)

063

1,621

1,621

Fondy účtovnej jednotky

(911+912+913+914)

065

16,708

12,460

súčet r. 067 až 069

066

0

0

070

19,558

14,320
12

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV súčet r.062+066
1.

2. Výsledok hospodárenia
B. CUDZIE ZDROJE súčet r. 071+072+079+089+093
1.

6

REZERVY ZÁKONNÉ

2. DLHODOBÉ ZÁVAZKY

(941)

071

súčet r. 073 až 078

072

298

Záväzky z prenájmu

(954AÚ)

074

287

Sociálny fond

(956)

076

11

12

súčet r. 080 až 088

079

1,464

1,729

Záväzky z obchodného styku

(321 až 325)

080

1,195

318

Záväzky voči zamestnancom

(331+333)

081

67

10

Zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezpečenia

(336)

082

56

11

Daňové záväzky

(341 až 345)

083

24

12

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Ostatné záväzky (379AÚ+373AÚ+954AÚ+959AÚ)

088

122

1,378

súčet r. 090 až 092

089

2,064

2,654

Dlhodobé bankové úvery

(951AÚ)

090

1,474

2,064

Bežné bankové úvery

(231+232+951A=U)

091

590

590

4. BANKOVÉ VÝPOMOCI A POŽIČKY

5. PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ

súčet r. 094 až 096

093

15,732

9,925

Výnosy budúcich období

(384)

095

15,728

9,824

Odhadné účty pasívne

(389)

096

4

101

PASÍVA celkom

súčet r. 061+070

097

37,887

28,401

Kontrolné číslo

r. 061 až 097

992

151,548

113,604
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Činnosť
Číslo
Náklady
účtu

Č.r.

Hlavná
Podnikateľská
nezdaňovaná zdaňovaná
7

Spolu

8

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

9

10

501

Spotreba materiálu

01

422

422

407

502

Spotreba energie

02

32

32

176

511

Opravy a udržiavanie

05

177

177

226

512

Cestovné

06

19

19

231

513

Náklady na reprezentáciu

07

421

421

15

518

Ostatné služby

08

21,034

21,034

7,506

521

Mzdové náklady

09

1,598

1,598

1,151

524

Zákonné sociálne poistenie

10

191

191

68

527

Zákonné sociálne náklady

12

19

19

10

538

Ostatné dane a poplatky

16

46

46

30

541

Zmluvné pokuty a penále

17

2

2

4

544

Úroky

20

170

170

80

545

Kurzové straty

21

262

262

703

546

Dary

22

3

3

-

548

Manká a škody

24

-

0

64

549

Iné ostatné náklady

25

127

127

85

551

Odpisy DNM a DHM

26

746

746

118

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

34

9,953

9,953

14,576

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

182

182

122

36

35,404

0

35,404

25,572

994

70,808

0

70,808

51,144

Účtovná trieda 5 celkom r.1 až 35
Kontrolné číslo r.01 až 36

Činnosť
Číslo
Výnosy
účtu

Č.r.

Hlavná
Podnikateľská
nezdaňovaná zdaňovaná
7

8

9

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
10

Spolu

644

Úroky

51

258

258

315

645

Kurzové zisky

52

731

731

22

547

Iné ostatné výnosy

53

1,530

1,530

3,178

651

Tržby z predaja DNM a DHM

54

70

70

-

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

64

23,933

23,933

9,775

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

67

8,907

8,907

12,339

Účtová trieda 6 celkom r. 37 až 68

69

35,429

0

35,429

25,629

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.69-36

70

35,429

0

35,429

25,629

591

Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení r.70-(71+72) (+/-)
Kontrolné číslo r.37 až 73

71

25

25

57

73

35,404

0

35,404

25,572

995

141,716

0

141,716

102,516
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Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti nadácie a osobitne výšku nákladov na správu nadácie
Náklady v Sk % vyjadrenie
Grantový program - Benefit program/Fondy

9,084,250

25.6%

Granty jednotlivcom - z verejnej zbierky / Kuba

181,849

0.5%

Granty na rozvoj MVO / IOD-Srbsko

868,416

2.5%

218,473

0.6%

Priame programové náklady:
Pôžičkový program pre MVO
Program posiľňovania MVO

138,795

0.4%

1,050,219

3.0%

607,047

1.7%

Program rozvoja Spoločenskej Zodpovednosti Firiem- (Bussines Leaders Forum, Konferencia
o SZF, Semináre o SZF, Prieskum o SZF, Publikácia o SZF, SZF newsletter)

2,486,604

7.0%

Inštitút občianskej diplomacie (Bielorusko)

4,077,897

11.5%

Inštitút občianskej diplomacie (IRAQ)

5,383,120

15.2%

Inštitút občianskej diplomacie (Kuba)

1,040,387

2.9%

Inštitút občianskej diplomacie (Srbsko)

1,705,734

4.8%

Via Bona Slovakia 2005
Benefit program / správa fondov

Inštitút občianskej diplomacie (Rozvojové vzdelávanie)

470,929

1.3%

Inštitút občianskej diplomacie (ostatné)

147,374

0.4%

Strategic Management - Program Wiliam Davidson Institute
Konferencia Svetovej banky, Konferencia MVO - WDI
Administratívne náklady
SPOLU

230,871

0.7%

4,157,039

11.7%

3,579,695

10.1%

35,428,699

100.00%

31,849,004.00

Štruktúra príjmov za rok 2005 podľa zdrojov
Príjmy v Skspolu
Granty

Príjmy v Skmedzisúčet

25,140,991

Zahraničné nadácie (v tom Trust for CS in CEE, aj WDI)

% vyjadrenie
69.80%

13,858,269

Svetová banka

3,790,138

Domáce vládne zdroje (Slovak Aid)

3,521,929

Domáce súkromné zdroje - firemné

1,950,611

Domáce súkromné zdroje - regranting

1,076,377

Zahraničné ambasády v SR

720,067

Domáce nadácie

223,600

Bankové úroky

134,642

0.37%

Príjem z 2% dane z príjmov FO,PO

350,193

0.97%

8,073,999

22.42%

166,783

0.46%

2,149,543

5.97%

Príjem z 2% dane z príjmov FO,PO - grantový program
Verejná zbierka na pomoc rodinám Kubánskych disident.
Ostatné príjmy z činnosti nadácie v súlade s poslaním nadácie
Členské príspevky na Bussines leaders forum

910,000

Príjem z ostatných aktivít SZF piliera (semináre, newsletter)

451,847

Účastnícke poplatky na II. Konferenciu o SZF a Konfer.Svetovej banky

343,760

Úroky z poskytnutých pôžičiek v rámci pôžičkového programu

185,659

Príjem z administrovania nadačných fodov

168,320

Príjem z predaja hmotného majetku

70,000

Poskytovanie prednášok a konzultácií
Spolu príjmy ku 31. 12. 2005

19,957
36,016,151

100.00%
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