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Ďakujeme Nadácií otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation – za finančnú podporu. 
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Kto sme
 

 

 

Sme nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na  
celoživotné vzdelávanie.  
 
Realizujeme kvalitné a zaujímavé programy, ktoré citlivo reagujú na rozvoj  
osobnosti, individuálne potreby a prispievajú k transformácii vzdelávania  
pre otvorenú občiansku spoločnosť.   
 
Sme súčasťou siete 30 nezávislých partnerských organizácií zameranej na iniciatívy v oblasti výchovy 
a vzdelávania detí predškolského a školského veku – International Step by Step Association.  
 
Od svojho vzniku v roku 1994 sme prispeli k zvýšeniu kvality vzdelávania v 834 materských školách, v 826 
základných školách a k vzdelávaniu 2 870 učiteľov a 516 asistentov učiteľa.  
 
Väčšinou pôsobíme v lokalitách s vyšším počtom rómskych komunít a detí zo sociálne a jazykovo 
znevýhodneného prostredia.  

 
Vízia 

Otvorená demokratická spoločnosť založená na poznatkoch a na všeľudských hodnotách.  

 

Poslanie 

Podpora celoživotného vzdelávania, integrácie detí a mládeže ohrozených sociálnym vylúčením 
a harmonického spolunažívania rôznych národností a etnických skupín v zmiešaných komunitách.  

 

Ciele 

Základným cieľom aktivít v rámci učiacej sa spoločnosti je rozvoj ľudského potenciálu a zvýšenie kvality 
vzdelávania za účelom vytvárania rovnakých šancí pre každého jednotlivca.   

 

Hodnoty, v ktoré veríme:  

• potenciál každého jednotlivca; 
• možnosť prekonávať predsudky a stereotypy a tak dospieť k sociálnej spravodlivosti; 
• silu učiacej sa spoločnosti.  
 

Princípy, ktorými sa riadime: 

• starostlivosť; 
• otvorená komunikácia; 
• pozitívne vzťahy; 
• komunitný prístup. 
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Pracovníci nadácie 
 
 
Správca NŠD 
Eva Končoková 
 
Správna rada 

Správna rada má 3 členov: 
Zita Baďuriková, predsedníčka 
Klára Orgovánová, členka 
Janka Hažírová, členka 
 
Zamestnanci  
Eva Končoková, výkonná riaditeľka 
Jozefína Schmidtová, ekonómka 
Jana Mackovičová, mzdy a personalistika 
Jana Magulová, asistentka 
Eva Wagnerová, koordinátor predškolských programov 
Vincent Červeň, koordinátor rómskej vzdelávacej aktivity 
Peter Repiský, koordinátor rómskej vzdelávacej aktivity 
Františka Vantušková, Eva Lukáčová, Bohuslav 
Ilavský - koordinátori regionálnych aktivít 
 
Lektori materských škôl Programu Krok za krokom:  
Bartošová Emília, Batunová Eva, Fialová Oľga, Galková 
Anna, Frankovičová Ľudmila, Jackulíková Jitka, Kisová 
Angelika, Klepáčová Anna, Klikáčová Eva, Košturiaková 
Mária, Krčulová Kvetoslava, Moravíková Dana, Oboňová 
Dagmar, Ogurčáková Alžbeta, Pavlanská Beáta, Petrová 
Eva, Poláková Dana, Rapková Ľubica, Schwarzbacherová 
Alžbeta, Sabeková Bibiana, Šutúrová Jana, Teplicová Marta 
 
Lektori základných škôl Programu Krok za krokom:  
Bafiová Slavomíra, Bobályová Iveta, Bobková Jana, 
Bubancová Emília, Caisová Beáta, Ciglanová Iveta, 
Dávidová Viera, Gaalová Natália, Glazunová Iveta, 
Hoffmannová Jana, Kramárová Jana, Kuklová Zuzana, 
Lukáčová Eva, Luptáková Miroslava, Marušková Marta, 
Meszárošová Anežka, Mužíková Katarína, Noščáková 
Ľubica, Réveszová Zuzana, Ruttkayová Edita, 
Stanovčáková Jaroslava, Sušaníková Margita, Sutranová 
Taťána, Tomeková Milota, Trevaiová Terézia, Vargová 
Anna, Žák Václav 
 
Regionálne vzdelávacie centrá: 
Banská Bystrica, Bratislava,  Detva, Dolný Kubín, Komárno, 
Košice, Levice, Martin, Modra, Partizánske, Prešov, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, Trenčianska Teplá, Žiar nad 
Hronom 

                                                                                        
Úspechy v roku 2005 

 

 

Naše úspechy 
v roku 2005 

 
 

5 160 650,- Sk 
bolo použitých na podporu 

celoživotného vzdelávania, integrácie 
detí a mládeže ohrozených sociálnym 

vylúčením a harmonického 
spolunažívania rôznych národností 
a etnických skupín v zmiešaných 

komunitách.  
 

56 287,- Sk 
venovaných z 2 % z dane z príjmov 

bolo využitých na realizáciu projektov 
výchovy a vzdelávania detí, ktoré to 
najviac potrebujú – rómske deti, deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, rodičia, rómski asistenti 
učiteľa, budúci učitelia. Ďakujeme. 

 

30 850,- Sk 
zozbieraných počas vianočnej 

finančnej zbierky v spolupráci so 
Slovenskou humanitnou radou 

v Hypermarkete Tesco v Žiari nad 
Hronom. Ďakujeme.  

 

850  
rómskych detí, žiakov a študentov bolo 

zapojených do našich projektov.  
 

143 
dobrovoľníkov poskytlo svoje 

schopnosti a neoceniteľnú pomoc 
nadácií.  

 

249  
učiteľov, rómskych aktivistov 

a rómskych asistentov učiteľa prispelo 
svojou prácou, výchovou 

a vzdelávaním k zlepšovaniu 
podmienok rómskych detí, žiakov 

i dospelých.  
 

 14 
medzinárodných inštitúcií z 8 krajín 

sveta spolupracovalo s NŠD na 
nadnárodných projektoch.  



 

 
 
Na čom sme  

pracovali 
 

NŠD a rómska komunita 
 

1. Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní  
(Desegregácia rómskych detí prostredníctvom výchovy a vzdelávania – prevencia 
sociálneho vylúčenia) 

      
Grantová organizácia: Nadácia Otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, 

Bratislava 
Open Society Institute, Budapest 

Doba trvania projektu: 1. 9. 2003 – 31. 12. 2005  

Výška grantu pre rok 2005: 81 066 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková  
Peter Repiský 
Vincent Červeň 

Partneri: Nadácia Otvorenej spoločnosti, Bratislava 
Projekt Schola, Košice 
Občianske združenie ASAL, Jarovnice 
Občianske združenie Sakoneske Mištes, Jarovnice 

Účastníci projektu: 91 rómskych detí predškolského veku 
407 rómskych žiakov základnej školy 
4 dobrovoľníci 

Opis projektu:  
Projekt sa zaoberal rôznymi aspektmi desegregácie rómskych detí/žiakov prostredníctvom výchovy 
a vzdelávania, prácou s nimi, rodinami a komunitou. Cieľom programu bolo zvýšiť integráciu rómskych 
detí/žiakov prostredníctvom výchovy a vzdelávania, maximalizovať prospešné interetnické kontakty, 
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minimalizovať rozdiely v školskej úspešnosti a odstraňovať profesijné, osobné predsudky, dosiahnuť 
akceptovanie rómskych detí ich rovesníkmi. V rámci realizácie projektu sa implementovala metodika 
Programu Krok za krokom. Ako podporné programy sa realizovali ženský, sociálny, zdravotný program, 
program gramotnosti dospelých a druhotnej gramotnosti a práce s PC.  

 
 

2. Program rómskej mládeže a technológií  
 
Grantová organizácia: Jacobs Foundation, Švajčiarsko  

Doba trvania projektu: 1. 3. 2002 – 31. 12. 2005  

Výška grantu pre rok 2005: 55 964 EUR 

Koordinátor projektu:  Miroslav Sklenka 

Partneri: Základná škola Detva 
Základná škola Smižany 
Základná škola Jarovnice 

Účastníci projektu: 64 rómskych žiakov základnej školy 
18 rómskych žiakov zo stredných škôl 
36 nezamestnaných mladých Rómov 
13 rómski aktivisti a rómski asistenti učiteľa  

Opis projektu:  
Projekt bol zameraný na vzdelávanie rómskych detí/žiakov a mládeže s neukončeným vzdelaním, rómskych 
aktivistov a rómskych asistentov učiteľa v oblasti práce s PC a na oboznámenie sa so základnými 
počítačovými funkciami. V treťom roku jeho realizácie sme sa predovšetkým zamerali na rozširovanie 
vedomostí participantov v oblasti počítačovej gramotnosti, s konkrétnym dôrazom na operačný systém 
Windows XP, MS Power point, MS Word, MS Excel, Paint Brush Zonner Calisto, prácu s internetom, e-
mailovú poštu, vzdelávacie programy a multimédia. Účastníci získali certifikáty o absolvovaní vzdelávacieho 
akreditovaného programu. Dôležitou súčasťou tohto roka realizácie projektu bola aj akreditácia vzdelávacej 
aktivity Základy výpočtovej techniky na ministerstve školstva.  
 
 

3. Podpora školskej úspešnosti rómskych žiakov zo segregovaných 
separovaných osídlení  

 
Grantová organizácia: Úrad vlády Slovenskej republiky 

Doba trvania projektu: 11. 11. 2005 – 31. 1. 2006 

Výška grantu: 150 000 Sk  

Koordinátor projektu:  Vincent Červeň 

Partneri: Rómske komunitné centrum, Jarovnice 
Materská škola Košice Luník  IX  

Účastníci projektu: 50 žiakov 1. stupňa základných škôl Jarovnice, Košice Luník IX 
50 dobrovoľníkov – rodičia, rodinní príslušníci 
11 učiteľov a pedagogických pracovníkov 

Opis projektu:  
Kľúčovým faktorom zlepšenia školskej úspešnosti rómskych žiakov, ich prospechu v škole bolo vytvorenie 
optimálneho podporného prostredia pre ich osobný rozvoj. Vybrané lokality tvoria jednu z najzložitejších 
v segregovaných a separovaných rómskych osídlení. Existujúce školské zariadenia majú značné rezervy 
v materiálno-technickom a profesijnom využití na podporu učenia detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Projekt bol orientovaný na realizáciu efektívneho 
podporného programu cieľovej skupiny pre zvýšenie ich školskej úspešnosti. Poskytnutím priestoru, 
občerstvenia a podporných vzdelávacích aktivít sa vytvorila kompenzácia základných potrieb cieľovej 
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skupiny najmä v zimných mesiacoch. Celkove sa zlepšil prospech, školská dochádzka a zapojenie rodičov. 
Projekt môže slúžiť ako model víkendových aktivít s využitím existujúceho ľudského a materiálneho 
potenciálu školských a komunitných zariadení.  

 
 

4. Pomoc ohrozenej skupine rómskych detí v osade 
 
Grantová organizácia: Nadácia PONTIS, Bratislava 

Doba trvania projektu: 1. 7. 2004 – 1. 7. 2005 

Výška grantu pre rok 2005: 2 500 USD  

Koordinátor projektu:  Vincent Červeň 

Partneri: Pedagogickí pracovníci škôl v Jarovniciach 
Rómski dobrovoľníci 
Občianske združenie ASAL  
Občianske združenie Sakoneske Mištes 

Účastníci projektu: 25 rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia  
10 rómskych detí s mentálnym postihom 
4 rómske deti telesne postihnuté 
5 detí – sirôt a polosirôt 
39 rómskych dobrovoľníkov  

Opis projektu:  
Zámerom projektu bolo vytvorenie funkčného podporného mechanizmu v oblasti usmernenia a uľahčenia 
prípravy 5- a 6-ročných rómskych detí v Jarovniciach na úspešný vstup do 1. ročníka základnej školy 
a osvetovej práce zameranej na rodičov rómskych detí. Ďalším cieľom projektu bolo vyprofilovanie skupiny 
rómskych dobrovoľníkov, ktorí by boli schopní v budúcnosti pôsobiť v komunite ako priekopníci vzdelávania 
rómskych detí v osade. 
 
 

5. Čitáreň a knižnica pre obyvateľov osady Jarovnice 
 
Grantová organizácia: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, 

Bratislava 

Doba trvania projektu: 1. 1. 2005 – 31. 5. 2005 

Výška grantu pre rok 2005: 10 000 Sk 

Koordinátor projektu:  Peter Repiský 

Partneri: Rómske komunitné centrum, Jarovnice 

Účastníci projektu: rómska komunita v Jarovniciach  

Opis projektu:  
Projekt bol zameraný na rozvoj vzdelanostnej úrovne v celej komunite. Jeho cieľom bolo prostredníctvom 
interaktívnych  metód vyučovania naučiť písať a čítať skupinu rómskeho obyvateľstva a následne využívať 
nadobudnuté zručnosti v praktickom živote, oboznámiť sa s knihami, naučiť sa s nimi pracovať, získať si 
k nim vzťah a dokázať čerpať a využívať vedomosti. Cieľovú skupinu tvorili rómske matky s deťmi vo veku 
od 0 do 5 rokov, ktoré sa pomocou detských kníh oboznamovali so slovenským jazykom, deti školského 
veku, pre ktoré bola určená detská literatúra a dospelí rómski obyvatelia osady. Takisto bol zorganizovaný 
workshop Práca s knihou pre dobrovoľníkov, ktorí pracujú v osade s cieľovou skupinou detí a žiakov, 
zameraný na rozvoj slovnej zásoby v slovenskom jazyku, rozvoj raných gramotnostných zručnosti a tvorbu 
vlastných kníh.  
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6. Školská úspešnosť rómskych žiakov  
 
Grantová organizácia: Roma Education Fund ZUG, Švajčiarsko  

Doba trvania projektu: 1. 9. 2005 – 1. 8. 2007 

Výška grantu pre rok 2005: 14 100 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Centre for Education and Professional Development, Rumunsko 
Bulgarian Reading Association, Bulharsko 
Romanian Reading and Writing for Critical Thinking Association, 
Rumunsko 
Developmental Research Center for Pedagogical Initiatives Step by Step, 
Slovinsko 
Forum for Freedom in Education, Chorvátsko 

Účastníci projektu: 3 učitelia základnej školy 
90 rómskych žiakov 

Opis projektu:  
Cieľom projektu je príprava procesov učenia vhodných pre rómske deti špeciálne zamerané na čitateľské 
zručnosti, ktoré bude možné využiť v ďalších projektoch zameraných na vzdelávanie rómskych žiakov 
v Strednej Európe. V roku 2005 sa v rámci projektu konal workshop, na ktorom sa stretli 18 pedagogickí 
pracovníci zo všetkých 5 krajín a bol pripravený prvý  návrh manuálu pre čítanie a písanie s dôrazom na 
rozvoj kritického myslenia.  

 
 

7. Program Európskej únie Phare pre Slovenskú republiku 
Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie 
životných podmienok – PHARE 2002/000.610-03  
Integrácia rómskych detí do štandardných základných škôl 

   
Grantová organizácia: European Community External Aid 

Doba trvania projektu: 30. 6. 2005 – 30. 4. 2006 

Výška grantu: 7 000 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková  

Partneri: European Consultants Organization spr., (ECO) 
Fórum Inštitút 

Účastníci projektu: Základné školy – učitelia, asistenti učiteľov 
Špeciálne základné školy – učitelia, asistenti učiteľov 
Špeciálnopedagogické poradne – psychológovia  
Pedagogicko-psychologické poradne – psychológovia 

Opis projektu:  

Úspešná realizácia integrovaného systému vzdelávania rómskych detí. Vytvorenie podmienok pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia na osvojenie si obsahu základnej školy štandardného typu/umožnenie 
ich reintegrácie zo špeciálnych do základných škôl štandardného typu. 
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NŠD a nadnárodná spolupráca 
 
 

1. Sokrates Európskej komisie – projekt Comenius 2.1 - Efektívna 
výchova a vzdelávanie detí národnostných menšín  v materskej 
škole 

 
Grantová organizácia: Commission of the European Communities 

 
 

Doba trvania projektu: 21. 3. 2005 – 3. 9. 2006 

Výška grantu: 47 585 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: International Step by Step Association, Holandsko 
Hea Algus Foundation, Estónsko 
Sardes Educational Services, Holandsko  
Co-operation for the Development of Emerging Countries, Taliansko 

Účastníci projektu: MŠ Čaklov 
MŠ Hlinné 
MŠ Smižany 
MŠ Bystré 
MŠ Jarovnice  
- učitelia a asistenti učiteľov  

Opis projektu:  
Cieľom projektu bola výchova detí, osvojenie vedomostí, sebavedomia a skupinovej identity v triede, 
posilnenie vzťahov medzi školami, rodinami a komunitami, v ktorých deti vyrastajú, a integrovanie ich 
materinského jazyka a domácej kultúry do prostredia triedy a školy. Učebné pomôcky a materiály pre deti 
 predškolského veku, ktoré neovládajú štátny jazyk. Model ďalšieho vzdelávania učiteľov so zameraním na 
efektívne využitie projektových materiálov, vrátane ich adaptovania na lokálne podmienky a tvorby nových 
materiálov, ktoré podporujú rozvíjanie jazyka detí predškolského veku. 
 
 

2. Sokrates Európskej komisie – projekt Grundtvig 2 –     
Partnerstvá vo vzdelávaní dospelých  

 
Grantová organizácia: Commission of the European Communities 

 
Doba trvania projektu: 1. 8. 2004 – 31. 7. 2006 

Výška grantu: 21 204 USD  

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Greta Paramedical Et Social, Francúzsko 
Association Pour le Develomppment de la Pédagogie de L’Individualisation, 
Francúzsko 
Organismo Autonomo Local De Formación Y Promoción de Empleo, 
Španielsko   
Directon Generale des Affaires Sociales, Belgicko 
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Opis projektu:  
Projekt sa zameriava na pomoc mladým ľuďom s problémami učenia a správania, ako aj zdravotne 
postihnutým pri začleňovaní sa do spoločnosti a pri hľadaní uplatnenia na pracovnom trhu. Cieľom 
projektu je zlepšenie kvality služieb poskytovaných týmto ľuďom. Čiastkovými cieľmi sú vytvorenie 
medzinárodnej siete na výmenu skúseností zameraných na integráciu, vybudovanie medzinárodnej siete 
s cieľom zlepšenia vzájomnej spolupráce, rozšírenie metód učenia, zlepšenie existujúcich didaktických 
pomôcok a zdrojov na vzdelávanie mladých a znevýhodnených ľudí. Ďalej zlepšenie profesijnej integrácie 
cieľovej skupiny, budovanie profesijných a osobných zručností, podnecovanie sebahodnoty a sebarealizácie 
prostredníctvom medzikultúrneho vzdelávania a poznávania európskych zvyklostí. 
 
 

3. EUROPEACE (EUROpean Project for Ethnic And Cultural Equality) 
 
Grantová organizácia: European Commission 

 

Doba trvania projektu: 1. 7. 2004 – 31. 6. 2007 

Výška grantu pre rok 2005: 8 684 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: The Pupil Parent Partnership LTD, Veľká Británia 
Centre for Behavioural Studies, Nórsko 
Step by Step Program, Bulharsko 
Grupa 484, Srbsko & Montenegro 
SMS Holandsko 

Účastníci projektu: Mládež ohrozená sociálnou exklúziou vrátane rómskej populácie 

Opis projektu:  
Projekt je orientovaný na medzinárodnú spoluprácu v rámci partnerstva krajín bývalého Východného bloku, 
Nórska a Veľkej Británie. Rieši problémy mladých ľudí vystavených rasizmu a ohrozených sociálnou 
inklúziou. V projekte sa vytvorili a realizovali školenia a workshopy na elimináciu diskriminácie a na rozvoj 
multidisciplinárnych stratégií. Výstupom projektu je tvorba webovej stránky a 7 workshopov na budovanie 
kapacity interkultúrneho a celoživotného vzdelávania na medzinárodnej úrovni. 
 
 



 12 

NŠD a inštitucionálna zmena -  
Program Krok za krokom 

 

1. Učenie sa druhého jazyka – projekt s Medzinárodnou asociáciou 
Krok za krokom (ISSA) 

 
Grantová organizácia: Foundation Open Society Institute (FOSI), Švajčiarsko 

Doba trvania projektu: 31. 12. 2004 – 31. 12. 2007 

Výška grantu: 23 000 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková  

Účastníci projektu: Deti predškolského veku, ktoré pochádzajú z menšín 
Učitelia v predškolských zariadeniach, ktorí majú v triede deti z menšín 

Opis projektu:  
Cieľom projektu je príprava replikovateľných školiacich modulov a vzdelávacích materiálov vhodných pre 
potreby detí predškolského veku, ktoré pochádzajú z menšín, prostredníctvom ich materinského jazyka a 
kultúry v kombinácii efektívnym vyučovaním štátneho jazyka ako druhého jazyka. Projekt sa snaží 
budovať sebavedomie detí predškolského veku a skupinovú identitu v triede, posilniť vzťahy medzi 
školou, rodinou a komunitou. 
 
 

2. Medzinárodné stretnutie  
     Implementácia certifikačného systému ISSA 
 
Grantová organizácia: International Step by Step Association 

Doba trvania: 11. 12. 2005 – 16. 12. 2005 

Výška grantu: 10 203 EUR 

Koordinátor:  Eva Končoková 

Účastníci: Partneri Step by Step programu 

Opis:  
Organizovanie medzinárodnej konferencie pre členské organizácie International Step by Step Association 
(ISSA). Konferencia bola zameraná na výsledky a ďalšie výzvy implementácie certifikačného systému ISSA 
pre učiteľov a vzájomnú výmenú skúseností medzi jednotlivými členskými organizáciami.   
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NŠD a rozvoj ľudských zdrojov 
 
 

1. Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pedagogických 
pracovníkov v oblasti integrácie ohrozených skupín detí 
a mládeže – ProIntegra   

 
Grantová organizácia: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Európsky sociálny fond 

Doba trvania projektu: 1. 10. 2005 – 31. 12. 2006 

Výška grantu: 3 579 680 Sk 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Slovenská technická univerzita, Bratislava 

Účastníci projektu: Učitelia MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, VŠ 

Opis projektu:  
"Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného 
ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov". Projekt je zameraný na efektívny 
systém širšieho poskytovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (pedagogickí pracovníci, 
školskí inšpektori, učitelia, lektori ďalšieho vzdelávania a absolventi) s cieľom zlepšiť/zvýšiť kvalifikáciu 
a nadobudnutie lepšej adaptability na širšie uplatnenie v pedagogickej praxi. Vzdelávanie prebieha formou 
dištančného interného vzdelávania s využitím progresívnych technológií a prostriedkov (digitálna 
technológia). Obsahom vzdelávania sú špeciálne zamerané moduly na problematiku zlepšenia úplného 
a úspešného integrovania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 
 

2. EQUAL – Sociálnou inklúziou k prosperite 
   
Grantová organizácia: Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Európsky sociálny fond  

        
 

Doba trvania projektu: 3. 3. 2005 – 3. 3. 2007 

Výška grantu pre rok 2005: 3 256 076 Sk 

Koordinátor projektu:  Ladislav Kopper 

Partneri: Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov, Prešov 
ASED, n. o., - Agentúra pre hospodársky a sociálny rozvoj, Košice 

Účastníci projektu: Uchádzači o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou a bez kvalifikácie,  
dlhodobo nezamestnaní, ktorí majú problémy s reintegráciou na trh 
práce 

Opis projektu:  
Projekt svojim zameraním zavádza inovatívny efektívny intervenčný systém umiestňovania osôb dlhodobo 
nezamestnaných s nízkou kvalifikáciu, resp. bez kvalifikácie na trh práce. Pre tento účel boli v projekte 
vytvorené pracovné skupiny, zložené zo zástupcov relevantných aktérov na miestnej úrovni, ktoré 
vypracovali miestne akčné plány rozvoja zamestnanosti. V spolupráci s remeselníckymi združeniami 
a zamestnávateľmi bude vytvorený alternatívny kvalifikačný systém na vyšpecifikované profesie 
uplatniteľné v miestnych podmienkach. Služby v oblasti zamestnanosti budú zabezpečovať novovytvorené 
špecializované agentúry sociálneho marketingu a personálneho manažmentu. 
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3. Tréningový kurz pre ženy po materskej dovolenke 
„Prekonávanie znevýhodneného postavenia na trhu práce“ 

 
Grantová organizácia: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Doba trvania projektu: Aríl 2005 

Výška grantu: 63 905 Sk 

Koordinátor projektu:  Daniela Haragová 

Partneri: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Pezinok 

Účastníci projektu: 20 žien po materskej dovolenke 

Opis projektu:  
Obsah jednotlivých lekcií kurzu bol zostavený tak, aby ženy po materskej dovolenke cieľavedome rozvíjali 
svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Výber vedomostí, 
schopností a zručností, ktoré majú byť rozvíjané, bol realizovaný na základe výsledkov výskumu 
požiadaviek zamestnávateľov. Obsah kurzu svojím zameraním pomáha upevňovať sebadôveru žien 
a rozvíja proaktívny prístup k pracovnému uplatneniu. Podnetné návrhy v kurze nabádajú ženy hľadať aj 
alternatívne spôsoby pracovného uplatnenia sa, vrátane praktických návodov na ich realizáciu. 
 
 

4. Prosperita – Program Trust 
 
Grantová organizácia: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Bratislava 

Doba trvania projektu: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2005 

Výška grantu: 278 160,- Sk 

Koordinátor projektu:  Jozefína Schmidtová 

Účastníci projektu: Zamestnanci Nadácie Škola dokorán 

Opis projektu:  
Projekt sa zameriaval na ďalší inštitucionálny rozvoj a posilnenie našej organizácie. Jeho cieľom bolo 
zameriavať sa na projektovú činnosť so zameraním na EÚ fondy, vytvoriť špecializovanú agentúru so 
zameraním na integrované vzdelávanie rómskych detí a mládeže, sociálnu inklúziu, prevenciu a podporu 
umiestňovania na trhu práce, tvorbu nástrojov, multikultúrnu výchovu a vzdelávanie – rovnosť šancí, 
vytvorenie pozície „fundraisera“, marketingového špecialistu za účelom finančného zhodnotenia 
intelektuálneho majetku a „know how“ organizácie a posilnenie kapacít našej organizácie prostredníctvom 
vzdelávania zamestnancov v anglickom jazyku, v projektovej tvorbe, v marketingu a v manažmente. 
 
 

5. Vzdelávanie v ekonomike  
 
Grantová organizácia: 1. slovenské servisné neziskové centrum, Bratislava 

Doba trvania projektu: 1. 11. 2004 – 31. 10. 2005 

Výška grantu: 30 000 Sk 

Koordinátor projektu:  Jozefína Schmidtová 

Účastníci projektu: Zamestnanci Nadácie Škola dokorán 

Opis projektu:  
Obsahom projektu bol rast profesionalizácie vedenia ekonomickej agendy a otvorenie možnosti skvalitniť 
prístup organizácie v oblasti personalistiky vo vzťahu k svojim zamestnancom, členom a dobrovoľníkom. 
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NŠD a výskum 
 
 

1. POSILNENIE MIGRANTOV: Integrácia prostredníctvom informácií 
a školení predstaviteľov verejnej správy a MVO (Zisťovanie 
názorov a potrieb  na obsah školení týkajúcich sa integrácie migrantov) 

   
Grantová organizácia: International Organization for Migration, Bratislava 

Doba trvania projektu: 1. 5. 2005 – 30. 4. 2006 

Výška grantu: 5 900 EUR 

Koordinátor projektu:  Jana Magulová 

Partneri: Czech Helsinki Committee 
Slovene Philanthropy, Slovinsko 
Caritas Archdiocese of Warsaw, Poľsko  
Menedek, Maďarsko 
IOM Missions, Praha, Ľubľana, Varšava, Bratislava a Budapešť 

Účastníci projektu: Cudzinci, mimovládne organizácie, krajanské organizácie, štátna správa 

Opis projektu:  
Cieľom výskumu je získať dostatok informácií o potrebách cieľovej skupiny na vypracovanie obsahu 
informácií a školení predstaviteľov verejnej správy, krajanských organizácií cudzincov a mimovládnych 
organizácií. Zo strany štátnej správy boli získané relevantné informácie o formách kontaktu, typoch 
poskytovanej pomoci a jej postojoch a problémoch vo vzťahu k integrácii cudzincov. Krajanské organizácie 
cudzincov a MVO poskytli informácie o ich aktivitách, profesionálnom zázemí a úrovni kooperácie 
s krajanmi. Spracované dotazníky dávajú prehľad o nedostatočnom prístupe k informáciám najmä vo 
vzťahu k podnikaniu, o príčinách i problémoch chýbajúcej podpory a o kontaktoch s krajanskými 
organizáciami na území Slovenskej republiky. Za týmto účelom bolo vypracovaných 21 dotazníkov 
s cudzincami, 10 dotazníkov s krajanskými organizáciami a MVO a 5 dotazníkov so štátnou správou. 
Hlavnou metódou výskumu bola dotazníková anketa s cudzincami a zástupcami jednotlivých organizácií. 
Výsledky poukazujú na potrebu sprístupnenia informácií a zvýšenia podpory, poradenstva v sociálnej 
a ekonomickej oblasti. 
 
 

2. Projekt participatívnej evalvácie   
 
Grantová organizácia: Minority Right Group International, Veľká Británia 

Doba trvania projektu: 15. 11. 2005 – 15. 7. 2006 

Výška grantu: 4 488 £ 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Minority Rights Group International United Kingdom 
Projekt Schola, Košice  

Účastníci projektu: Materská škola Kecerovce 
Materská škola Soľ 
Rómska komunita Kecerovce 
Rómska komunita Soľ 

Opis projektu:  
Projekt je zameraný na hodnotenie efektivity vzdelávacích projektov zameraných na rómsku komunitu. 
Cieľovou skupinou participatívnej evalvácie sú rómske deti.  
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Vianočná verejná zbierka 
 
Grantová organizácia: Slovenská humanitná rada 

 
Doba trvania projektu: December 2005 

 
Výška grantu: 30 850,- Sk 

 
Koordinátor projektu:  Jana Mackovičová 

 
Partneri: Slovenská humanitná rada 

Hypermarket Tesco Žiar nad Hronom 
 

Účastníci projektu: 9 dobrovoľníci 
 

Opis projektu: 
Počas verejnej vianočnej zbierky sa podarilo získať 30 850,- Sk, ktoré budú použité na organizáciu 
a koordináciu voľnočasových aktivít so zámerom na výtvarný rozvoj detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia v projekte v roku 2006.  
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Finančná 
správa 
 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
 
 
Majetok nadácie v obstarávacích cenách 
 
 k 1. 1. 2005  k 31. 12. 2005  
     
1.     Softvér 281 069,20 Sk 59 532,00 Sk 
2.     Stavby a budovy 7 452 200,00 Sk 7 452 200,00 Sk 
3.     Stroje, prístroje a zariadenia 5 743 361,40 Sk 4 419 157,30 Sk 
4.     Dopravné prostriedky 3 159 396,80 Sk 3 159 396,80 Sk 
5.     Drobný dlhodobý hmotný 

majetok 
63 152,90 Sk 63 152,90 Sk 

6.     Pozemky 425 670,00 Sk 425 670,00 Sk 
7.     Peňažné prostriedky 1 375 928,74 Sk 18 396 924,87 Sk 
8.     Pohľadávky 215 450,80 Sk 17 678 729,81 Sk 
9.     Dohadné účty aktívne 190 936,30 Sk 433 449,25 Sk 
      
       CELKOM:  19 907 166,14 Sk 52 088 212,93 Sk 
 
 
Oprávky k hmotnému majetku 
 
1. Softvér 59 532,00 Sk 
2. Stavby a budovy 1 050 825,00 Sk 
3. Stroje, prístroje a zariadenia 4 104 369,80 Sk 
4. Dopravné prostriedky 2 913 041,50 Sk 
    
 CELKOM: 8 127 768,30 Sk 
 
Záväzky nadácie 
     
1.     Záväzky voči dodávateľom 62 717,57 Sk 211 843,30 Sk 
2.     Záväzky voči pracovníkom 94 612,00 Sk 298 563,00 Sk 
3.     Záväzky voči poisťovniam 63 638,00  Sk 58 801,00 Sk 
4.     Záväzky voči daňovému úradu 12 020,00 Sk 62 850,00 Sk 
5.     Iné záväzky 30 611,00 Sk 30 707,00 Sk 
6.     Dohadné účty pasívne 346 240,96 Sk 17 566 956,48 Sk 
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7.     Základné imanie 200 000,00 Sk 200 000,00 Sk 
8.     Sociálny fond 30 398,54 Sk 12 172,54  Sk 
     
       CELKOM:  840 239,07 Sk 18 441 893,32  Sk 
 

Prehľad príjmov a výdavkov 
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v Sk – prehľad darov presahujúcich hodnotu 
10 000,- Sk 
1. Nadácia otvorenej spoločnosti 

Baštová 5, Bratislava 
3 756 519,67  Sk 

2. Jacobs Foundation  
Švajčiarsko 

2 152 618,12 Sk 

3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  
Bratislava 

2 335 128,97 Sk 

4. Ministerstvo školstva  SR 
Bratislava 

167 492,80 Sk 

5. International Organization for Migration  
Bratislava  

309 589,20 Sk 

6. Open Society Institute  
Budapešť 

664 178,67 Sk 

7. Úrad vlády Slovenskej republiky  
Bratislava 

121 706,29 Sk 

8. ECO – European Consultants Organisation   
Belgicko 

156 064,00 Sk 

9. Foundation Open Society Institute 
 Švajčiarsko   

113 097,00 Sk 

10. International Step by Step Association   
Holandsko  

377 146,60 Sk 

11. 1. slovenské neziskové servisné centrum  
Bratislava 

20 100,00 Sk 

12. Roma Education Fund ZUG 
Švajčiarsko 

23 782,10 Sk 

13. The Pupil Parent Partnership LTD. 
Veľká Británia  

244 182,20 Sk 

14. Socrates, Leonardo &  Youth Technical Assitance Office 
Belgicko 

310 433,35 Sk 

15. SAAIC – Národná kancelária programu Socrates  
Bratislava  

55 819,66 Sk 

16.  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Pezinok   

63 905,00 Sk 

17. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Banská Štiavnica  

73 794,50  Sk 

18. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Prešov  

1 082 825,00 Sk 

19. Príjmy z prenájmu vlastného majetku  9 870,00 Sk 
20. Kurzy pre učiteľov  59 727,00 Sk 
10. Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 % 56 287,00 Sk 
11. Prijaté úroky z účtov nadácie 6 345,87  Sk 
    
 CELKOM: 12 094 213,00  Sk 
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Prehľad výdavkov v členení podľa programov a projektov 
 
1. Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní  1 850 319,69 Sk 
2. Medzinárodná certifikácia  377 146,60 Sk 
3. Equal – Sociálnou inklúziou k prosperite  2 335 128,97 Sk 
4. ProIntegra  167 492,80 Sk 
5. Podpora školskej úspešnosti rómskych žiakov zo segregovaných 

separovaných osídlení 
121 706,29  Sk 

6. Učenie sa druhého jazyka – projekt s Medzinárodnou asociáciou 
Krok za krokom (ISSA) 

113 097,00 Sk 

7. Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie 
životných podmienok – Integrácia rómskych detí do štandardných 
základných škôl 

61 811,80 Sk 

8. POSILNENIE MIGRANTOV: Integrácia prostredníctvom informácií a 
školení predstaviteľov verejnej správy a MVO 

309 589,20  Sk 

9. Sokrates Europskej komisie – projekt Comenius 2.1 - Efektívna 
výchova a vzdelávanie detí národnostných menšín  v materskej škole 

548 340,64  Sk 

10. Prosperita – Program Trust 286 738,98 Sk 
11. Program rómskej mládeže a technológie   1 607 818,58 Sk 
12.  Školská úspešnosť rómskych žiakov 23 782,20  Sk  
13.  Sokrates Európskej komisie – projekt Grundtvig 2 – Partnerstvá vo  

vzdelávaní dospelých 
224 598,01 Sk 

14.  Vzdelávanie v ekonomike  20 100,00 Sk 
15.  EUROPEACE (EUROpean Project for Ethnic And Cultural Equality) 244 677,70  Sk 
16. Tréningový kurz pre ženy po materskej dovolenke „Prekonávanie 

znevýhodneného postavenia na trhu práce“ 
63 905,00 Sk 

17.  Knižnica a čitáreň pre obyvateľov osady Jarovnice  10 023,00 Sk 
18.  Step by Step  371 828,86 Sk 
19.  Pomoc ohrozenej skupine rómskych detí v osade 34 768,00 Sk 
    
 CELKOM: 8 772 873,32 Sk 
 

Výška nákladov na správu nadácie 
 
1. Ochrana majetku 235 143,50  Sk 
2. Propagácia 103 860,50 Sk 
3. Prevádzka nadácie 248 178,50  Sk 
4. Cestovné náhrady  19 477,00 Sk 
5.  Mzdové náklady 438 897,00 Sk 
6. Iné náklady 240 799,34  Sk 
    
 CELKOM: 1 286 355,84  Sk 

 

Správa nadácie v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách 
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného nadačnou listinou 
Orgány NŠD ustanovené nadačnou listinou 
Správca: Odmena za výkon funkcie správcu nadácie v roku 2005 predstavuje 5 000,00 Sk mesačne. 
Správna rada: V hodnotenom období Správna rada NŠD, ani jej predsedníčka, za výkon svojej funkcie 
nepoberali žiadnu finančnú, ani nefinančnú odmenu.  
Revízor: V hodnotenom období revízor NŠD za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú, ani 
nefinančnú odmenu. 
Správna rada schválila náklady na správu nadácie vo výške 15 % z príjmov na rok 2005.  
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NŠD podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období v zmysle nadačnej listiny 
neustanovila žiadne ďalšie orgány nadácie.  
 
 
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov 
V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách  NŠD v hodnotenom období - rok 2005 - nezaložila 
a nedisponuje žiadnym nadačným fondom.  
 
Zloženie orgánov NŠD ustanovených nadačnou listinou 
Podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období - rok 2005 – v NŠD nenastali v zložení 
orgánov žiadne zmeny.  
 
Zmeny v nadačnej listine v roku 2005 
V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období NŠD neboli v nadačnej listine 
zaznamenané žiadne zmeny. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
Zoznam škôl, ktorým boli poskytnuté peňažné prostriedky v rámci grantov NŠD 
 
Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní 

Materská škola v Smižanoch 
Základná škola, Komenského, Smižany 
Základná škola, Jarovnice 192 
Základná škola s materskou školou v Jarovniciach 
 
 

Rómska mládež a technológia 
Základná škola, Bernolákova, Detva 
Základná škola, Komenského, Smižany 
Základná škola v Jarovniciach 
 
 

Podpora školskej úspešnosti rómskych žiakov zo segregovaných a separovaných osídlení 
Materská škola, Hrebendova, Košice 
Komunitné centrum v Jarovniciach 

 
Pomoc ohrozenej skupine rómskych detí v osade 

Osada Jarovnice 
 

Ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenia životných podmienok – 
Integrácia rómskych detí do štandardných základných škôl 

Špeciálna základná škola, Michalská 39, Markušovce 
Špeciálna základná škola, Školská 478, Zborov 
Špeciálna základná škola, Toporec 39 
Špeciálna základná škola, Chminianske Jakubovany 22 
Špeciálna základná škola, Levočská 22, Stará Ľubovňa 
Špeciálna základná škola, Matice Slovenskej 11, Prešov 
Špeciálna základná škola, Jarovnice 96 
Špeciálna základná škola, Tehelná 3, Lipany 
Špeciálna základná škola, M. R. Štefánika 83, Trebišov 
Špeciálna základná škola, Poľná 1, Trebišov 
Špeciálna základná škola, Rovníkova 11, Košice 
Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, Košice 
Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice 
Špeciálna základná škola, Hlavná 1, Pavlovce nad Uhom 
Špeciálna základná škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany 
Špeciálna základná škola, Valova 427/40, Piešťany 
Špeciálna základná škola, Zvolenská cesta 59, Lučenec 
Špeciálna základná škola, Kukorellyho 552, Hanušovce nad Topľou 
Špeciálna základná škola, Zápotockého 127, Hnúšťa 
Špeciálna základná škola, Námestie republiky 62, Jelšava 
 

Sokrates Európskej komisie – projekt Comenius 2.1 – Efektívna výchova a vzdelávanie detí 
národnostných menšín v materskej škole 

Materská škola, Čaklov 
Materská škola, Hlinné 
Materská škola, Smižany 
Materská škola, Bystré 
Materská škola, Jarovnice 
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Ing. Milena Korcová, audítor Slovenskej komory audítorov Bratislava, 
licencia 392, Štefana Moysesa 38/9, 965 01 Žiar nad Hronom 

 
 
 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
pre Správnu radu Nadácie Škola dokorán 

za rok  2005 
 
 

Uskutočnila som audit priloženej riadnej účtovnej závierky Nadácie Škola dokorán so 
sídlom v Žiari nad Hronom, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. 12. 2005 uvedenú účtovnú 
závierku je zodpovedné vedenie nadácie. Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na účtovnú 
závierku na základe auditu.  
 
Audit som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými auditorskými štandardmi ISA. Podľa týchto 
štandardov mám audit naplánovať a vykonať tak, aby som získala primerané uistenie, že účtovná 
závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  
 
Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje v účtovnej závierke na základe 
testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie 
významných odhadov, ktoré uskutočnilo vedenie obce, ako aj prezentácie účtovnej závierky ako 
celku. Som presvedčená, že môj audit poskytuje primerané východisko pre môj názor.  
 
Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii k 31. 
decembru 2005 a výsledkoch jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, 
v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. 
 
v Žiari nad Hronom, 04.05.2006 
 
 
Ing. Korcová Milena 
zodpovedný audítor 
Licencia SKAu č. 392 
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Nádácia Škola dokorán – Wide Open School Foundation 

Dr. Janského 19/16, 965 01 Žiar nad Hronom 

tel./fax: 045/673 5394, 672 3137 

e-mail: nsd@nsd.sk, http://www.skoladokoran.sk  

 

IČO: 31930514 

DIČ: 2020533779 

Číslo účtu: 20730 422/0200 
 
 


