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BYŤ SLUŠNÝ NESTAČÍ
Filozof Miroslav Kusý vo svojej poslednej eseji „Byť slušný ne-

stačí“ povedal: „Pre mňa má angažovaný občan väčšiu spoločenskú cenu 
ako slušný človek. A to aj v prípade, že sa mýli, že vyvolává hádky, vedie 
spory, že je považovaný za „konfliktného“ človeka. Pravdaže, angažo-
vaný občan nie je a nesmie byť protikladom slušného človeka. On je 
jeho nevyhnutným logickým pokračovaním v rozvinutej demokratickej 
spoločnosti. Tam, kde slušný človek končí, angažovaný občan začína. 
Klobúk dole pred slušným človekom. Pestujme si ich, lebo ich nikdy nie 
je a nebude dosť. Iba z tohto podhubia nám vyrastajú angažovaní obča-
nia, ktorí sú ochotní za princípy týchto slušných ľudí aj bojovať.“ Celý 
rok sme mali možnosť na tréningoch a počas konzultácií a konferencií 
stretávať množstvo ľudí, ktorí sú aj slušní, aj angažovaní. A s nimi je to 
naozaj radosť. Z nich čerpáme energiu do ďalšej práce. 

Rok 2019 priniesol ocenenie našej organizácie Cenou Nadácie Orange 
„za dlhoročnú prácu na vysokej odbornej a ľudskej úrovni v témach, 
ako sú spoluvytváranie a posilňovanie kultúry demokracie, šírenie 
participatívnych prístupov a mechanizmov na vedenie dialógu a pred-
chádzanie konfliktom medzi rôznymi záujmovými skupinami; za prí-
nos v rozvoji občianskej spoločnosti.“ 

Príspevok v rámci Ceny Nadácie Orange nám umožnil pod-
robne pripraviť unikátny vzdelávací kurz – Rozvoj v dialógu, dialóg 
v rozvoji. Je zameraný na poznanie konfliktov a na odbarikádovanie 
dialógu. Ten je jedným zo základných prvkov demokracie a treba ho 
neustále kultivovať.

Tento kurz chceme pretvoriť na opakujúcu sa každoročnú 
aktivitu, ktorá bude reagovať na aktuálne problémy v spoločnosti.

Fotografie vo výročnej správe sú z rôznych akcií PDCS v roku 2019.  

Autori fotografií: Jakub Kratochvíl, Tibor Czitó a archív PDCS
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AKTIVITY V ROKU 2019
Témou, ktorá zjednocuje a udáva smer činnosti 

PDCS, je transformácia konfliktov. Vnímame 

ju ako vysoko aktuálnu a relevantnú najmä 

v súvislosti so signálmi radikalizácie častí 

spoločnosti a tiež v súvislosti so štiepením 

spoločnosti podľa vzťahu k demokratickým 

hodnotám, ľudským právam či migrácii. V téme 

hodnotových konfliktov sme aktívni nielen na 

Slovensku, ale aj v Európe, najmä v kultúrnom 

priestore Strednej Európy, kde sa snažíme 

spájať relevantných aktérov, propagovať dobrú 

prax a prinášať nové metódy na depolarizáciu 

a posilňovanie kultúry demokratického dialógu.

PDCS V ČÍSLACH 2019 

samostatných  
knižných publikácií

článkov v rôznych médiách

výstupov v audiovizuálnych médiách

podcastov na našom kanáli

vlastné videá

napísali o nás článkov, blogov a videí

vydali a publikovali sme

2-dňový interný T4T

2-dňové  
strategické  
plánovanie

otvorených tréningov/46 dní/14 tém 
8 trénerov (6 interných/2 externí)

lunchseminárov  
a vzdelávacích  
olovrantov

uskutočnili sme

v 10 krajinách

na Slovensku

pôsobili sme

konzultácií

facilitácií

dní prezentácií

dní učenia

tréningov

realizovali sme
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V rámci tejto spolupráce sme pripravili sylaby vzdelávacieho 
programu a metodické materiály o tom, ako efektívne viesť participa-
tívne procesy na úrovni verejných politík. Realizovali sme tréningy 
participatívnej tvorby verejných politík pre štátnych zamestnancov 
a zamestnancov Úradu vlády SR a v roku 2020 pokračujeme tréningami 
pre samosprávy.

Participáciu sa však nemožno naučiť zo dňa na deň - preto sme 
sa podieľali aj na príprave budúcich trénerov a konzultantov partici-
patívnych procesov, ktorí budú môcť poskytovať podporu pri realizácií 
participatívnych procesov a ďalej šíriť dobrú prax participácie naprieč 
inštitúciami na Slovensku. 

Aj naši albánski partneri rozvíjajú tému participácie. V rámci 
projektov Partnerstvá mimovládnych organizácií a samospráv: spo-
ločne pre efektívnejšiu participáciu a  Mosty spolupráce: občiansky 
sektor a verejná správa pre stabilnú občiansku spoločnosť sme školili 
a konzultovali mimovládne organizácie, aby získali zručnosti nevyhnut-
né na spoluprácu s verejnou správou. Na tréningoch sa zúčastnili aj 
predstavitelia miestnych samospráv, čo prinieslo nové úrovne diskusie 
a možnosti nových partnerstiev či spolupráce. Príležitosti pre stretnutia 
a diskusiu, no najmä spoločné vzdelávanie mimovládnych organizácií 
a samospráv, sú v Albánsku stále dosť vzácne.

 2 Občianski aktéri v konfliktoch 
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Realizujeme projekty a aktivity s cieľom vytvoriť sieť ob-
čianskych aktérov intervenujúcich v komunitných a spoločenských 
konfliktoch, ktoré majú hodnotový základ. Chceme prepájať občian-
skych aktérov na Slovensku a vo Východnej a Strednej Európe, ktorí sa 
podobne ako my, snažia nájsť formy intervenovania do spoločenských 
konfliktov, a to či prostredníctvom diskusie (deliberácie), alebo inými 
komunitnými alebo vzdelávacími aktivitami. Spolu s týmito aktérmi 
chceme ovplyvňovať verejný diskurz v našom regióne a presadzovať 

 1 Občianska participácia 
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Presadzujeme, aby boli verejné rozhodnutia v zásadných 
otázkach verejných politík prijímané s využitím participatívnych 
procesov. Seba aj iných vzdelávame v tom, aké možnosti participa-
tívnych procesov sú v konkrétnych situáciách tie najvhodnejšie, ale 
aj v tom, aké sú ich obmedzenia. Chceme experimentovať s forma-
mi využívania deliberatívneho prístupu pri vedení verejnej diskusie. 
V aktuálnych spoločenských témach hľadáme formy diskusie, ktoré 
účastníkom umožnia zvažovať odlišné, často konfliktné názory a ar-
gumenty a súčasne dosahovať porozumenie a prípadne dohodu na 
tom, čo v konkrétnych otázkach máme ako spoločnosť robiť. 

Aj na Slovensku môžeme robiť verejné politiky participatívne. 
Preto sme sa v PDCS zapojili do Národného projektu Podpora partnerstva 
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorý reali-
zuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 
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kých šeliem (vlky, medvede a rysy). Stretnutie bolo zamerané na nové 
formy komunikácie ohľadom spolužitia človeka a veľkých šeliem na 
Slovensku a v Českej republike. Stretnutie organizovalo WWF Slovensko 
a Elmauer Inštitút. 

Súčasťou projektu Mladí bez hraníc bolo vyškoliť 60 učiteľov 
a učiteliek z celého Slovenska v používaní novej metodiky Výlet na zá-
pad v roku 1987, pomocou ktorej mohli priblížiť žiakom a žiačkam, aké 
to bolo cestovať za hranice socialistického Československa. Cez rolovú 
hru si to v triedach zažili tak trochu na vlastnej koži a bol to zážitok, na 
ktorý sa tak ľahko nezabúda. Spomínanú metodiku sme vydali aj knižne 
v rozšírenej edícií knihy Hodnotové strety hrou, ktorá bola distribuova-
ná na vyše 45 škôlách po celom Slovensku. 

 3  Globálne a občianske vzdelávanie 
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Prinášame na slovenské školy témy a metódy globálneho 
vzdelávania s dôrazom na občianske vzdelávanie. Prostredníctvom 
kvalitných kurzov, simulácií a iných kultúrno-vzdelávacích podujatí 
poskytujeme študentom a pedagógom vzdelávanie najmä na témy 
súvisiace s budovaním mieru (peacebuilding) a aktívnym občian-
stvom, vrátane hľadania riešení problémov extrémizmu, radikalizácie 
a polarizácie spoločnosti. Tieto témy sa snažíme prinášať aj do iných 
častí sveta, nielen stredoeurópskeho regiónu, pričom kladieme dôraz 
na výmenu skúsenosti s budovaním demokratickej kultúry v rôznych 
krajinách a regiónoch sveta.

„Afrika nie je len to, čo je v médiách.” 
“Nemať predsudky a nebáť sa spoznávať nové.” 
žiaci Zdravotníckej školy v Košiciach  
a účastníci Živej Knižnice

v ňom demokratické hodnoty slobody a oceňovania rôznorodosti, 
ako aj širšej zodpovednosti za svet, v ktorom žijeme.

V roku 2019 sme v spolupráci s dátovými analytikmi v rámci 
projektu Grey: Building the middle ground vytvorili online nástroj 
na analýzu polarizujúceho obsahu na slovenskom internete, ktorého 
cieľom je lepšie porozumenie fenoménu polarizácie v online priestore. 
Jeho koncovými užívateľmi sú rôzni sociálni pracovníci a pracovníci 
s mládežou. V roku 2019 sme v spolupráci s Mládežou ulice realizovali 
pilotný tréning pre sociálnych pracovníkov z Prešovského kraja zame-
raný na využitie online nástroja, rozpoznávanie znakov polarizácie 
v komunitách a realizáciu depolarizačných offline itervencii v prostredí 
terénnej sociálnej práce či škôl. 

V rámci medzinárodného projektu CEE Prevent Net (Central 
and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and 
Group Hatred) sme realizovali okrúhly stôl zameraný na prevenciu 
radikalizácie mládeže na Slovensku, ktorého cieľom bolo iniciovanie 
spolupráce kľúčových ľudí zo štátnej správy, výskumných think tankov 
a ďalších profesionálnych organizácií v oblasti prevencie radikalizácie 
mládeže vedúcej k extrémizmu. Ďalším z cieľov bolo vzájomné informo-
vanie sa o bežiacich a plánovaných iniciatívach a možnej koordinácie 
aktivít a overenie možnosti spolupráce na tvorbe verejnej politiky v tejto 
oblasti. Okrúhleho stola sa zúčastnilo 20 kľúčových aktérov v oblasti 
prevencie radikalizácie mládeže na Slovensku zo štátneho aj občian-
skeho sektora. 

PDCS sa tiež podieľalo na príprave a realizácii medzinárodnej 
letnej školy v Ružomberku zameranej na ľudské práva a prevenciu pred 
extrémizmom. Letná škola bola určená predovšetkým pre sociálnych 
pracovníkov a pracovníkov s mládežou, ako aj ďalších expertov v oblasti 
vzdelávania. Zúčastnilo sa jej okolo 50 účastníkov a lektorov zo šiestich 
krajín EÚ (SK, CZ, HU, PL, BU, DE).

V rámci projektu Euro Large Carnivores sme dizajnovali a fa-
cilitovali cezhraničné stretnutie medzi českými a slovenskými aktérmi 
(25 účastníkov), ktorých prácu a živobytie ovplyvňuje prítomnosť veľ-

https://pdcs.us8.list-manage.com/track/click?u=7001ebba17da30d6725926bf1&id=84053364d3&e=96c8c42638
https://pdcs.us8.list-manage.com/track/click?u=7001ebba17da30d6725926bf1&id=84053364d3&e=96c8c42638
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/hodnotove-strety-hrou
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Kodani, Sofii či Plovdive, ako aj miniprojekty účastníkov programu v ich 
domovských komunitách. 21 mladých ľudí pôvodom z 9 rôznych krajín 
prostredníctvom tréningov, študijnej cesty a podpornej mini grantovej 
schémy získalo teoretické informácie a praktické zručnosti v oblasti 
mapovania a budovania komunít a mostov medzi polarizujúcimi sa 
skupinami komunity.

Otvoreným vzdelávaním k aktívnemu občianstvu PDCS od-
pilotovalo projekt globálneho vzdelávania na Bilingválnom gymnáziu 
T. Ružičku v Žiline. Prostredníctvom série tréningov ako pre žiakov, 
tak i pre pedagógov sme cez aktívny prístup k občianstvu motivovali 
našich účastníkov k vlastným aktivitám, ktoré aj spoločne realizova-
li. Napríklad vytvorením školského nahrávacieho štúdia a vyškolením 
žiakov v oblasti videotvorby vznikla séria video náhrávok „Spomienka 
na Nežnú revolúciu očami rodičov.“ 

V roku 2019 sa nám podarilo úspešne dokončiť konzorciál-
ny projekt Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých 
školách na Slovensku v partnerstve s Človekom v ohrození, Živicou, 
Pedagogickou fakultou UMB a sociologičkou Lýdiou Marošiovou. Jeho 
hlavným výstupom je Analýza stavu globálneho vzdelávania na Sloven-
sku a ďalších sedem dokumentov skúmajúcich stav globálneho vzdelá-
vania vo formálnom vzdelávacom procese na Slovensku vrátane Návrhu 
evaluačného rámca globálneho vzdelávania z dielne PDCS. Naďalej sme 
pokračovali v sérii vzdelávacích olovrantov, tentokrát aj v online verzii 
a tréningoch pre vysokoškolských učiteľov na témy ako motivácia, re-
flexia v práci pedagóga, prezentačné zručnosti, využitie aktivizujúcich 
metód vo vzdelávaní, vedenie stretnutí a motivácia zamestnancov.

„Naučila som sa, že ‚komunita‘ má pre mňa teraz 
iný význam. Ak na začiatku to bol viac môj pohľad 
na to, čo komunita potrebuje, teraz viem, že ide skôr 
o inšpirovanie ľudí, ktorí sú si bližšie ako väčšie skupiny.“  
Miruna Mirica, účastníčka Open Up for Dialogue

Aj v roku 2019 sme pokračovali v projekte Build Solid Ground 
spolu s ďalšími 13 partnermi z krajín EU v téme udržateľného rozvoja 
v oblasti bývania, migrácie či nárastu extrémizmu medzi mladými Eu-
rópanmi. Prostredníctvom neformálnych diskusií tzv. živých knižníc 
a divadelných predstavení Bistro Afrika sme oslovili stredoškolákov 
a verejnosť v Košiciach, Prešove, Bardejove, Banskej Bystrici, Žiline či 
Považskej Bystrici.

Nosnou aktivitou bol 8-mesačný vzdelávací program pre mla-
dých ľudí z krajín V4, Bulharska a Rumunska Open Up for Dialogue. 
Ich kroky zachytil dokumentárny film Talking Feet a približne tucet 
krátkych videí, mapujúcich navštívené iniciatívy v Berlíne, Aarhuse, 

https://globalnevzdelavanie.sk/analyza/
https://globalnevzdelavanie.sk/analyza/
https://www.facebook.com/groups/215468399188101/
https://youtu.be/Qk6m6X_BxWg
https://youtu.be/Nt-2sOzfKTY
https://www.facebook.com/BistroAfrika/
https://youtu.be/t6XiIF7GyqE
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 5 Tréningy a vzdelávanie
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Našu misiu napĺňame aj prostredníctvom tréningov, ktoré 
reagujú na aktuálne témy spojené s transformáciou konfliktov, ob-
čianskou participáciou, alebo z novými výzvami v oblasti vzdelávania, 
s ktorými sa stretávajú učitelia rôznych typov škôl. Špecializované 
vzdelávanie poskytujeme tiež pracovníkom verejnej správy i súkrom-
ného sektora.

Tak, ako každý rok, aj tentoraz sme uskutočnili dva štvordňové 
kurzy pre skupinu študentov a doktorandov zo Sokratovho Inštitútu 
a skupinu učiteľov rôznych typov škôl z Komenského inštitútu. Tieto 
akcie sú pre nás mimoriadne atraktívne, pretože pracujeme s ľuďmi, 
ktorí majú perspektívu, sú tvoriví a neboja sa inovácií. Týchto ľudí aj po 
rokoch stretávame na dôležitých postoch vo verejnej správe, vo firmách 
i občianskych organizáciách, kde využívajú svoj talent aj siete, ktoré 
vytvorili počas štúdiá v týchto programoch.

 4 Organizačný rozvoj a zmena 
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Organizácie niekedy potrebujú reštart. Pomáhame s proces-
mi, ktoré prinášajú zmeny v ich živote a fungovaní. Facilitujeme strate-
gické stretnutia, koučujeme lídrov, konzultujeme organizačné zmeny, 
ktoré pomáhajú reagovať na nové výzvy, robíme evaluácie programov. 
Keďže nás zmena baví, pomáhame ju zvládať aj našim partnerom.

Pre našu partnerskú organizáciu v USA Partners Global (PG) 
sme poskytli sériu konzultácií zameraných na organizačné zmeny 
a transformáciu budúcich programov. V tejto časti sme pracovali s celým 
tímom - jadrom organizácie, ako aj s novými ľuďmi, ktorí sa nedávno 
pridali do PG a snažia sa osvojiť si organizačnú kultúru a meniace sa 
podmienky pri inom smerovaní PGl. Pomáhali sme formulovať obsahové 
zameranie dlhodobého interného vzdelávania. Pripravili a realizovali 
sme tréningy trénerov a konzultantov na témy participatívnych po-
stupov a témy interaktívneho vzdelávania. Na tomto procese najviac 
pracoval Dušan Ondrušek. 

Päť tréningových dní sme venovali Tréningu pre trénerov, 
ktorý sme zamerali na to, ako viesť stretnutia, animátorské aktivity 
a tréningy na rozvoj mladých ľudí z organizácie Saleziáni dona Bosca. 
Mladí animátori, vedúci stretnutí a tréneri sa naučili, ako aplikovať 
rôznorodé tréningové metódy, pracovať so skupinovou dynamikou či 
špecifickými potrebami mladých ľudí. 

Pre Nadáciu Orange sme realizovali hodnotenie 20 rokov jej 
donorského pôsobenia v oblastiach podpory vzdelávania a komunit-
ného rozvoja. Formou individuálnych a skupinových rozhovorov sme 
získali pohľad zapojených strán, predovšetkým organizácií realizujúcich 
projekty, na dopad a špecifickú úlohu, ktorú mala podpora od Nadácie 
Orange v rôznych obdobiach vývoja ich organizácie a v oblasti pôsobenia 
občianskej spoločnosti. 
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pilotných vzdelávaní v téme práce s páchateľmi násilia na deťoch, kto-
rým sa venuje málo odbornej pozornosti a na Slovensku chýbajú služby 
pre túto cieľovú skupinu. 

Veľkému záujmu sa tešila téma vzdelávania dospelých Tréning 
pre trénerov (akreditovaný program Participatívne postupy vo vzdeláva-
ní dospelých). Toto vzdelávanie sme poskytli mimovládnej organizácii 
Mareena, ktorá pripravuje budúcich dobrovoľníkov a mentorov, ktorí 
pomáhajú integrácií cudzincov na Slovensku. Štyri tréningové dni sme 
strávili aj s lektorkami Poštovej banky, ktoré majú na starosti vzdelá-
vanie a rozvoj zamestnancov. Ich mnohoročné skúsenosti mohli doplniť 
o informácie o nových trendoch vo vzdelávaní, osvojiť si nové metódy 
a vzájomne sa v skupinovej diskusii inšpirovať. Toto vzdelávanie sme 
realizovali aj pre 14 trénerov a pedagógov, ktorí pracujú vo viacerých 
väzniciach na Slovensku v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
Účastníci oceňovali hlavne praktickosť a nové interaktívne postupy, 
ktoré využívajú vo svojej práci. Bolo mimoriadne povzbudzujúce vidieť, 
že tieto postupy budú využívať aj pri práci s ľuďmi, ktorí sú vo výkone 
trestu a vyžadujú si špecifické prístupy. Spolupráca s nimi bude pokra-
čovať kolektívnou supervíziou o pol roka. 

Tréneri Dušan Ondrušek a Miroslava Žilinská tiež spolupraco-
vali pri realizácií tréningov pre Justičnú akadémiu SR v téme efektívnej 
komunikácie pri vedení hlavného pojednávania. Skupina sudcov a sud-
kýň si tak mohla vymeniť užitočné tipy, ako správne viesť pojednávanie, 
ako klásť otázky korektne a efektívne tak, aby bol proces užitočný a zá-
roveň komunikačne správny. 

Aj v tomto roku sme realizovali kurzy pre Národnú sieť 
Miestnych akčných skupín (MAS) v Českej republike. Jednalo sa najmä 
o kurzy facilitácie, ale aj kurzy zamerané na participatívne procesy 
a tvorivé písanie. 

V PDCS nám záleží aj na otvorených kurzoch, ktorých sa môže 
zúčastniť prakticky hocikto. Nemusia to byť len organizované uzavreté 
skupiny, ale aj jednotlivci z inštitúcií verejnej správy, biznisu či z ne-
ziskoviek. Spája ich záujem o tému a obohatením je aj medzisektorový 

Na základe partnerskej spolupráce sme sa podieľali na dlho-
dobom vzdelávacom projekte „Tvorba vzdelávacieho programu Ako 
efektívne vzdelávať 50+“, ktorý realizovalo Centrum vzdelávania nezis-
kových organizácií (CVNO). Projekt o vzdelávaní lektorov a manažérov 
pracujúcich vo vzdelávaní dospelých Ako robiť „strieborné“ vzdelávanie tr-
val celý rok. Cieľom bolo pripraviť dlhodobý intenzívny tréning trénerov 
pre 45 lektorov / školiteľov pracujúcich s cieľovou skupinou 50+ v troch 
regiónoch Slovenska. V programe vznikol aj vyše 120 stranový vzdelávací 
materiál určený na dištančné vzdelávanie, množstvo materiálov, testov 
a videí v Moodle, ktoré bude CVNO používať aj v budúcnosti. 

Naši tréneri Karolína Miková, Dušan Ondrušek a Miroslava 
Žilinská tiež spolupracovali s Národným koordinačným strediskom 
pre riešenie problematiky násilia na deťoch v rámci Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny. Podieľali sa na tréningoch zameraných na 
prácu s páchateľom násilia na deťoch, ale aj na príprave Národnej kon-
cepcie ochrany detí v digitálnom priestore. Tréneri PDCS tak pomáhajú 
pri rozvoji pilotných a inovatívnych aktivít na Slovensku a sú súčasťou 
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ČO SME  
V TOMTO ROKU POVEDALI, 
NAPÍSALI A VYDALI
Podarilo sa nám vydať päť samostatných publikácií:

• Z. Fialová, M. Posch: Metodická príručka pre učiteľov 
stredných škôl – Rolová hra „Výlet na Západ v roku 1987”. 
PDCS 2019. 42 s. 

• D. Ondrušek, a kol.: Hodnotové strety hrou – Rozšírené 
vydanie. 1. vydanie 2015, rozšírené vydanie, PDCS 2019. 236 s. 

• D. Ondrušek, M. Grochová: Ako vzdelávať 50+ 
Materiál pre účastníkov programu Tréning trénerov  
(T4T) pre lektorov/školiteľov pracujúcich s cieľovou 
skupinou 50+. CVNO 2019.

• K. Miková, D. Ondrušek, M. Žilinská:  
Vzdelávacie sylaby pre participatívnu tvorbu verejných 
politík, PDCS 2019. 116s.

• Z. Fialová, P. Guštafík: 20 rokov verne pri vás.  
Správa z analýzy pôsobenia Nadácie Orange v oblastiach 
vzdelávania a komunitného rozvoja. PDCS 2019.

Na našej webstránke sme uverejnili 27 blogpostov, najmä na 
témy polarizácie spoločnosti, hodnotových konfliktov a iných globál-
nych výziev, ale aj na témy súvisiace s našimi tréningami, ako naprí-
klad time management, kritické myslenie, vyjednávanie či vzdelávanie 
dospelých. 

Niekoľkokrát sme vystúpili v televízii a v rozhlase na témy 
súvisiace s hodnotovými konfliktami, klimatickou krízou či ľudskopráv-
nymi otázkami. 

dialóg, ktorý prebieha medzi účastníkmi, keď sa oboznamujú s tým, 
ako fungujú iné organizácie a firmy. Tieto spoločné aktivity väčšinou 
pomáhajú aj k tomu, že ľudia si vedia lepšie predstaviť čomu sa venujú 
iné pracoviská, o ktorých často veľa nevedia a to, že počujú príklady ich 
problémov a riešení často vedie aj k tomu, že účastníci strácajú pred-
sudky voči organizáciám a sektorom, ktoré dovtedy veľmi nepoznali. 
Medzi veľmi obľúbené témy otvorených tréningov, ktoré sa v tomto roku 
opakovali niekoľkokrát, patrili tréningy Ako písať, aby nás čítali, Facili-
tácia I. a II., Tréning trénerov I. a II., Ako vystupovať presvedčivo, Kríza 
a stres ako príležitosť pre rast, Leadership 2.0. Celkove sme v tomto roku 
realizovali 16 rôznych tém tréningov. Okrem už spomínaných to boli aj 
témy: Ako rozvíjať kreativitu, Ako sa brániť nepravdám a manipulácii, 
Bez odpadu v hlave a v koši, De-polarizácia: Ako premosťovať rozdelené 
komunity, Gamifikácia, Komunikácia v konflikte, Kritické myslenie ako 
životný štýl, Negociácia a Time manažment inak. Otvorené tréningy 
sú pre nás aj dobrým ukazovateľom, kam smeruje záujem účastníkov 
vzdelávania a do určitej miery je to aj testovanie podoby nových tém, 
ktoré neskôr ponúkame aj pre uzavreté skupiny. Z interných trénerov 
sa na nich najviac podieľali Zuza Fialová, Karolína Miková, Miroslava 
Žilinská, Dušan Ondrušek, Peter Guštafík a Adela Tihláriková. Otvorené 
tréningy sú vzhľadom na rôznorodosť účastníkov náročnejšie, ale určite 
v nich budeme pokračovať aj naďalej. 

https://pdcs.sk/sk/publikacie/hodnotove-strety-hrou
https://pdcs.sk/sk/publikacie/hodnotove-strety-hrou
https://www.pdcs.sk/blog
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Human Rights Academy, Nórsko

 ING Business Shared Services B.V.,  
 organizačná zložka Bratislava

Inklukoalícia

Inštitút pre aktívne občianstvo

International Organization for Migration

Iuventa

Jablko.sk 

LITA

LOTKA Slovensko

Mareena

Mládež ulice

Movisie, Holandsko

Nadácia Orange

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia Pontis

Nádvorie Campus

Naša Sobota, o.z.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Nezisková organizácia EPIC

NN Životná poisťovňa, a.s.

Nový priestor

Občianske združenie Odyseus

Občianske združenie Zrejme

Partners Albania, Albánsko 

Partners Global, USA

Partners Hungary, Maďarsko

KLIENTI A PARTNERI
A4A-Agency 4 Academy

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.

Akadémia LEAF - LEAF Academy

Americké veľvyslanectvo na Slovensku 

Bilingválne gymnázium T. Ružičku 

Budapest Centre for Mass Atrocities Prevention, Maďarsko

Centre for the Study of Democracy, Bulharsko

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Centrum komunitného organizovania Banská Bystrica

Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Cirkevná základná škola Narnia

CKM 2000 Travel s.r.o.

Cultures Interactive, Nemecko

CVNO Banská Bystrica

Človek v ohrození 

Dare to be Grey, Holandsko

Elmauer Institute

Európska komisia 

 Fakulta sociálnych a ekonomických vied  
 Univerzity Komenského

Filozofická fakulta Univerzity Komenského

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Globsec

Goldbeck

Habitat for Humanity International

Historický ústav SAV K
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http://www.ceepreventnet.eu/center-for-the-study-of-democracy-bg.html
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Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Planpolitik, Nemecko

Poštová banka

Ratolest Brno

Reach Institute

Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia

Seesame

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská akadémia vied

SlovakAid

Textgain, Belgicko

The Anti-discrimination Education Society, Poľsko

The British Council

Truc Spherique

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  
 Slovenskej republiky

 Úrad splnomocnenca vlády SR  
 pre rozvoj občianskej spoločnosti

Verwey Jonker Institute, Holandsko 

Via Iuris

WWF Slovensko

YMCA Dobrich, Bulharsko

Za slušné Slovensko

a ďalší
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http://www.ceepreventnet.eu/ratolest-brno-cz.html
http://www.ceepreventnet.eu/tea.html
http://www.ceepreventnet.eu/ymca-dobrich-bg.html
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Účtovníčka
Zuzana Kamenická

Starostlivosť o kvietky a naše priestory

Katarína Szigeti

Stážisti a stážistky, junior tréneri

Tereza Bieliková Kristína Rankovová

Martina Debnárová Jana Reiterová

Alžbeta Hamráková Petra Sliepková

Branislav Jamriška Mária Široká

Vanesa Lippová

KTO JE KTO  
V PDCS V ROKU 2019
Predseda Správnej rady:

Dušan Ondrušek

Riaditeľka: Zástupkyňa riaditeľky:
Karolína Miková Anna Zemanová

Office manažérka:
Monika Straková

Projektoví manažéri a manžérky, tréneri 
a trénerky, konzultanti a konzultantky

Katarína Bajzíková

Zuza Fialová

Peter Guštafík

Jiří Chovaneček

Ľuboslava Šefčíková

Adela Tihláriková

Lukáš Zorád 

Miroslava Žilinská

Finančná manažérka
Lucia Kalmárová
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ROZPOČET PDCS  
V ROKU 2019

v celých eurách k 31. 12. 2019

Súvaha Brutto Korekcia Netto

Aktíva

Dlhodobý hmotný majetok 121 658 73 421 48 237

Dlhodobý finančný majetok    

Zásoby 1 115 1 115

Krátkodobé pohľadávky 3 509  3 509

Finančné účty 168 557  168 557

Časové rozlíšenie 27 176  27 176

Aktíva celkom 322 015 73 421 248 594

Pasíva

Imanie a peňažné fondy 6 200

Fondy tvorené zo zisku 49 731

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 79 634

Výsledok hospodárenia 4 295

Rezervy 1 788

Dlhodobé záväzky 730

Krátkodobé záväzky 4 411

Bankové výpomoci a pôžičky 0

Časové rozlíšenie 101 805

Pasíva celkom 248 594
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Výkaz ziskov a strát 
(v celých eurách) činnosť k 31. 12. 2019

Náklady
Hlavná  
nezdaňovaná

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu

Spotreba materiálu 11 685 2 100 13 785

Spotreba energie 1 331 190 1 521

Predaný tovar 0 9 9

Opravy a udržiavanie 2 096 1 283 3 379

Cestovné 15 441 110 15 551

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby 155 271 26 790 182 061

Mzdové náklady 70 239 28 652 98 891

Zákonné sociálne poistenie 22 639 9 012 31 651

Zákonné sociálne náklady 3 107  3 107

Daň z nehnuteľnosti 121 120 241

Ostatné pokuty a penále 129 129

Odpísané pohľadávky

Úroky 2 821  2 821

Kurzové straty 53 53

Dary 493 493

Osobitné náklady 27 740 27 740

Odpisy dlhodobého 
nehmotného a hmotného 
majetku 1 445 1 445 2 890

Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 56 393 56 393

Iné ostatné náklady 489 489

Poskytnuté príspevky 
fyzickým osobám 40  40

Náklady celkom 371 533 69 711 441 244

Výnosy

Tržby z predaja služieb 200 68 297 68 497

Tržby za predaný tovar  9 9

Úroky  1 1

Kurzové zisky 11  11

Prijaté dary

Prijaté príspevky od iných 
organizácií a fyz. osôb 105 746 700 106 446

Osobitné výnosy    

Iné ostatné výnosy 321 321

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 403  403

Dotácie 269 890  269 890

Výnosy celkom 376 571 69 007 445 578

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením 5 038 -704 4 334

Daň z príjmov 0 40 40

Výsledok hospodárenia 
po zdanení 5 038 -744 4 294
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