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Celý rok 2020 sa niesol v znamení Korony. Na jar, keď sa Korona ešte len 
rozbiehala, sme na stránke našej organizácie uverejnili blog o tom, že kríza 
zviditeľňuje to najhoršie aj to najlepšie v nás. Písali sme, že aj keď sme len 
na začiatku, kladieme si otázku: v čom bude svet po Korone iný? Poznačí 
nás Korona – okrem smútku a tisícov obetí – nejakým zhoršením vzťahov 
v spoločnosti? Začne sa každý starať iba o seba, uprednostní vlastný záu-
jem nadovšetko, nad slušnosť, nad záujem ostatných, nad princíp, že všetci 
závisíme od všetkých a mali by sme sa počúvať a rešpektovať? Budeme sa 
musieť vrátiť k podobám autoritatívnejšieho štátu, ktorý pevnou rukou 
udrží na uzde naše vnútrodruhové násilie a nízke pudy?

V PDCS došlo k opaku. Kríza zviditeľnila to najlepšie z nás. Hneď 
od začiatku sme presunuli všetky naše aktivity do online sveta. Pomáhali 
sme šíriť nádej a dôraz na pozitívne naratívy. Na Slovensku i v zahraničí 
sme do kurzov vsunuli aj odporúčania a postupy ako rozvíjať rezilienciu – 
v neziskovkách, firmách, vo verejných inštitúciách. Pod rezilienciou máme 
na mysli odolnosť, teda schopnosť ustáť a nezlomiť sa vo vetre zmien. 
Myšlienky organizačnej reziliencie sme sa pokúšali šíriť i vlastným príkla-
dom. Po skúsenosti tohto roka pokračujeme ďalej. So vztýčenou hlavou 
a s novou energiou pre novú realitu okolo. 

Nemalým dôkazom našej organizačnej rezilience a kreativity v roku 
2020 bolo aj získanie ocenenia BRaVE, ktoré zviditeľňuje najlepšie pro-
jekty zamerané na boj proti polarizácii a násilnému extrémizmu pro-
stredníctvom budovania reziliencie. Ocenenie sme získali za inovatívne 
prístupy v oblasti vzdelávania mládeže s využitím umeleckých prvkov.

Príspevok z ocenenia BRaVE využijeme na pokračovanie aktivít 
zameraných na budovanie kapacít pedagógov a vytváranie priestoru 
pre dialóg mladých ľudí, keďže to považujeme za dôležitú súčasť pre-
vencie nárastu polarizácie a extrémizmu mládeže.

Fotografie vo výročnej správe sú z rôznych akcií PDCS v roku 2020.  

Autori fotografií: archív PDCS

https://www.pdcs.sk/blog/post/korona-konflikty-o-sebectve-solidarite
https://www.youtube.com/watch?v=eOm-Ix85xC4
https://www.youtube.com/watch?v=eOm-Ix85xC4
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AKTIVITY V ROKU 2020
Témou, ktorá zjednocuje a udáva smer činnosti 

PDCS, je transformácia konfliktov. Vnímame ju 

ako vysoko aktuálnu a relevantnú tiež v súvislosti 

s pandemickou krízou, ktorá v roku 2020 postihla 

celý svet. Posilňovali sa signály radikalizácie 

častí spoločnosti a tiež konflikty spôsobené 

neistotou, strachom o život, zdravie, či materiálne 

zabezpečenie rodín, ale aj odsunutím diskusií do 

virtuálneho priestoru, v ktorom sa oveľa ťažšie 

udržuje slušnosť a ochota počúvať sa navzájom. 

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 2020 

3-dňo vé strategické  
plánovanie

 1-dňový interný  
 tréning trénerov

6  online lunchseminárov

151 dní tréningov   

44 dní facilitácií

  62 dní konzultácií 

 6 dní učenia na vysokých školách, 

z toho 157 dní v online

približne 14 % z našich aktivít 
bolo poskytnutých pro bono

24 otvorených tréningov  
(online aj prezenčne 34 dní)

 na 16 tém, 9 trénerov 
( 7 interných a 2 externí)2 knižné publikácie  

1 audiokniha

autori z PDCS 7 kapitol v zborníkoch  
    a odborných publikáciách

3 výstupy zo vzdelávacích projektov

13 blogpostov, 15 článkov  
v rôznych médiách, 

 9  krát výstúp v audiovizuálnych  
 médiách

 4  podcasty  
na našom kanáli 

44 vlastných videí

ďalších 12 článkov, 
  blogov a videí  
 o našich podujatiach



VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 2020VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 20204 5

Na jeseň sme facilitovali aj niekoľko osobných stretnutí k tvorbe 
kandidatúry mesta Trnava na európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 
v roku 2026. Boli to stretnutia vybraných skupín zainteresovaných akté-
rov, na ktorých pripomienkovali návrh kandidatúry a sami pomenovávali 
námety na smerovanie kultúrnych aktivít v Trnave.

Rovnako sme facilitovali niekoľko stretnutí realizovaných Hlav-
ným mestom Bratislava (Oddelením kultúry) v spolupráci s Bratislavským 
kultúrnym a informačným strediskom (BKIS) k redefinovaniu zmyslu a po-
zície mestského divadla v Bratislave. Diskusie sa venovali najmä budúcej 
podobe divadelnej scény a využitiu priestorov Divadla P. O. Hviezdoslava 
na tento účel.

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

Realizujeme projekty a aktivity s cieľom vytvoriť sieť občian-
skych aktérov intervenujúcich v komunitných a spoločenských konflik-
toch, ktoré majú hodnotový základ. Chceme prepájať občianskych ak-
térov 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 ovplyvňo-
vať verejný diskurz v našom regióne a presadzovať v ňom demokratické 
hodnoty slobody a oceňovania rôznorodosti, ako aj širšej zodpovednosti 
za svet, v ktorom žijeme. Kríza nás prinútila preniesť živé stretnutia do 
online priestoru. Zároveň nás však inšpirovala k mnohým inováciám a ex-
perimentom vo vzdelávaní, ako aj k používaniu nových online nástrojov.

V druhom roku Projektu Grey sme naďalej pracovali s fenomé-
nom online a offline polarizácie a depolarizácie spoločnosti. V posled-
nej dobe často vidíme, že aj dobre mienené aktivity (verejné diskusie, 
kampane, sociálne intervencie) niekedy vyústia do kontraproduktívnych 
výsledkov a namiesto toho, aby prispeli k riešeniu problému, prehlbujú 
konflikty v spoločnosti. Online a offline svety sú tu v priamej interakcii, 

 1 Občianska participácia 
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Presadzujeme, aby boli verejné rozhodnutia v zásadných otáz-
kach verejných politík prijímané s využitím participatívnych procesov. 
Seba aj iných vzdelávame v tom, aké možnosti participatívnych pro-
cesov sú v konkrétnych situáciách tie najvhodnejšie, ale aj v tom, aké 
sú ich obmedzenia. Chceme experimentovať s formami využívania 
deliberatívneho prístupu pri vedení verejnej diskusie. V aktuálnych  spo-
ločenských témach hľadáme formy diskusie, ktoré účastníkom umož-
nia zvažovať odlišné, často konfliktné názory a argumenty a súčasne 
dosahovať porozumenie a prípadne dohodu na tom, čo v konkrétnych 
otázkach máme ako spoločnosť robiť. Počas pandémie sme dokázali 
nadizajnovať a realizovať participatívne procesy cez online stretnutia 
a iné nástroje tak, aby účasť bola plnohodnotná, výstupy relevantné 
a proces príjemný.

V tomto roku sme začali realizovať participatívny proces pri tvor-
be zadania územného plánu mesta Nitra. Našim hlavným partnerom je 
Útvar hlavného architekta mesta Nitra na čele s hlavným architektom 
Viktorom Šabíkom. Okrem návrhu postupu, vytvorenia a prvých stretnutí 
koordinačnej skupiny sme realizovali aj stretnutia členov Výborov mest-
ských častí mesta Nitra, ako aj prvé stretnutia vybraných skupín zaintere-
osvaných aktérov. Keďže proces zapojenia zainteresovaných aktérov začal 
práve v čase rozbiehajúcej sa druhej vlny pandémie, všetky stretnutia sme 
realizovali online. Participatívny proces pokračuje aj v roku 2021. 

Ďalším príkladom nášho zapojenia v participatívnych procesoch 
je tvorba Národného lesníckeho programu pre obdobie rokov 2022 — 2030, 
ktorý predstavuje strategický národný dokument, prostredníctvom ktoré-
ho štát realizuje svoje zámery v oblasti lesníckej politiky. Zainteresovaná 
verejnosť pri tejto úrovni participácie vstupuje do aktívnej roly a podieľa 
sa na formulovaní požiadaviek a ich zdôvodnení pre zadanie tvorby NLP. 
Zainteresovaní aktéri budú mať možnosť diskutovať o identifikovaných 
strategických oblastiach, strategickom smerovaní a prioritách, prípadne 
variantoch strategických cieľov a opatrení.

https://trnava2026.sk/
https://dpoh.sk/zamer/
https://en.pdcs.sk/projects/project/project-grey
http://uzemnyplan.nitra.sk/
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pandemickú situáciu uskutočnila po prvý krát v online priestore. Napriek 
tomu sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť priateľskú atmosféru a dostatok 
priestoru pre vzájomnú interakciu účastníkov/-čiek. Zorganizovali sme 
tri panelové diskusie, desiatky interaktívnych workshopov, open space aj 
online kávičku pre hostí na neformálnu interakciu. Takmer stovka profesi-
onálov, prevažne z občianskeho sektora, mala možnosť priamej interakcie 
s hosťami z 15 krajín. 

kde napríklad online diskusie môžu polarizovať miestne komunity, ale-
bo miestne udalosti vyústia v celonárodné hádky v online. V spolupráci 
s Mládežou ulice sme v roku 2020 vyškolili 25 sociálnych a komunitných 
pracovníkov/-čiek na školeniach v Nitre a Banskej Bystrici v rozpoznávaní 
polarizujúceho správania, identifikácie rizikového správania sa v online 
priestore, využívaní online nástroja na analýzu polarizujúceho správa-
nia a v základných metódach a princípoch depolarizácie. V spolupráci 

s účastníčkami a účastníkmi školenia a kreatívnou agentúrou Cukru sme 
pripravili 5 videí, ktoré videli desaťtisíce ľudí. Videá sa cez pozitívne la-
dené príbehy a osobné príklady snažili zachytiť aktivity jednotlivcov či 
organizácií, ktoré posilňujú zmierlivejšie naratívy, ľudský rešpekt medzi 
konfliktnými stranami, poukazujú na drobné nuansy v konfliktoch a snažia 
sa o hľadanie jednotiacich línií v spoločnosti. 

Na prelome septembra a októbra 2020 sme po piaty krát zor-
ganizovali medzinárodnú konferenciu „Občianski aktéri v konfliktoch“ 
s  názvom Depolarizácia: Cesta k väčšej dôvere, ktorá sa pre zhoršujúcu  

https://www.pdcs.sk/blog/post/sme-v-tom-vsetci-spolu
https://www.pdcs-conference.sk/
http://www.pdcs-conference.sk/
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 3  Globálne a občianske vzdelávanie 
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Prinášame na slovenské školy témy a metódy globálneho vzde-
lávania s dôrazom na občianske vzdelávanie. Prostredníctvom kvalitných 
kurzov, simulácií a iných kultúrno-vzdelávacích podujatí poskytujeme 
študentom a pedagógom vzdelávanie najmä na témy súvisiace s budo-
vaním mieru (peacebuilding) a aktívnym občianstvom, vrátane hľadania 
riešení problémov extrémizmu, radikalizácie a polarizácie spoločnosti. 
Tieto témy sa snažíme prinášať aj do iných častí sveta, nielen  stredoe-
urópskeho regiónu, pričom kladieme dôraz na výmenu skúsenosti s bu-
dovaním demokratickej kultúry v rôznych krajinách a regiónoch sveta. 
Napriek epidémii a s ňou spojených obmedzeniam sa nám podarilo 
širokú paletu aktivít realizovať v online priestore, vrátane festivalu Dni 
Afriky a rôznych sprievodných akcií. 

V roku 2020 sme ukončili aktivity na medzinárodnom projek-
te CEE Prevent Net, ktorého hlavným cieľom bolo posilniť mladých ľudí 
v odolnosti voči radikalizácií vedúcej k násiliu a posilniť demokratickú 
a mierovú spoločnosť. Zorganizovali sme druhý okrúhly stôl zameraný 
na prevenciu radikalizácie mládeže na Slovensku (v spolupráci s REACH 
a CKO), ktorým sa dlhodobo snažíme o hľadanie prepojenia praktických 
aktivít a verejných politík so zameraním na pracovníkov s mládežou, 
sociálnych pracovníkov a prevenčné aktivity a iniciatívy, ktoré sa dejú 
v offline a online prostredí. Spoločne s partnermi zo siedmich krajín sme 
vydali metodickú príručku dobrej praxe dostupnú aj v slovenskom jazyku.  

Na jar sme rozbehli pilotný ročník veľkého jednosemestrálneho 
programu „Akadémia Dialóg v rozvoji – rozvoj v dialógu“ o zvládaní kon-
fliktov a príkladoch dobrej praxe „z terénu aj z kancelárie“ Hoci program 
bol pôvodne koncipovaný ako hybridný naživo a online, kvôli pandémii 
sme ho v priebehu jeho trvania prepracovali na online dištančnú formu. 
Obsahoval 35 hodín prednášok, workshopov a diskusií so slovenskými 
i zahraničnými odborníkmi – trénermi i aktivistami. Rozoberali sme témy 
ako analýza konfliktu, depolarizácia a deradikalizácia, moc a pomoc, kon-
flikty a klimatická kríza, manipulácia v online priestore, nenásilná komu-
nikácia a aktivizmus, apod. Okrem stretnutí naživo účastníci pracovali na 
domácich zadaniach a online úlohách. Z 25 prijatých účastníkov 17 splnilo 
podmienky na získanie certifikátu. Boli to ľudia z mimovládneho sektora, 
biznisu, štátnej správy i samosprávy. 

Hlavný cieľom projektu Polarizácia na školách bolo posilniť kom-
petencie učiteľov v zvládaní hodnotových konfliktov na školách, ktoré ak 
sú neriešené, vyúsťujú do neznášanlivosti, intolerancie, rasizmu a diskri-
minácii. Vyškolili sme 81 ľudí, z toho 67 zo školského prostredia. V rámci 
projektu sme vydali metodickú príručku s názvom Polarizácia na školách. 

https://en.pdcs.sk/projects/project/cee-prevent-net
https://en.pdcs.sk/publications/detail/101-good-practices-in-preventing-intolerance-discrimination-and-group-hatred-in-central-and-eastern-europe
https://www.pdcs.sk/otvorene-kurzy/kurz/akademia-dialogu
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/polarizacia-na-skolach
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ného podujatia v uliciach Bratislavy zišlo, nahradili sme ho inovatívne 
a vykúzlili pestrý programovo zaujímavý online festival, ktorému nechý-
bala ani chuť ani farba. Z africkej kuchyne sme vybrali tri špeciality 
z Etiópie, Kene a Nigérie. Dozvedeli sme sa veľa o afrických šperkoch, 
pestrofarebných látkach a africkej móde. Do tanca sme si pozvali taneč-
níčky moderných aj tradičnejších tanečných štýlov. Po večeroch sme sa 
venovali africkej kinematografii a nechýbali ani živé hudobné vstupy. 
A to nie je zďaleka všetko.

Vďaka festivalovej príprave sme spoznali Shebu Juliet, ktorá nás 
oslovila svojím rozprávačským talentom. Priniesla príbehy z ďalekej Kene, 
ktoré poznala od svojej babičky. Pomenovali sme ich Sigany, tak ako sa 
volajú v kmeni Luo, z ktorého pochádza. Príbehy sme nahrali a spolu so 
zvukovým majstrom vytvorili jedinečnú audioknihu Sigany – príbehy 
afrického kmeňa Luo.

V roku 2020 sme zavŕšili trojročný projekt Build Solid Ground, 
v ktorom sme spolu s ďalšími 13 partnermi z krajín EU pracovali s témami 
udržateľného rozvoja v oblasti bývania, migrácie či nárastu extrémizmu 
medzi mladými Európanmi. Z pripravovaných aktivít sme nepoľavili ani 
napriek nepredvídateľnej situácii spojenej s Covid-19. Promptne sme si 
prispôsobili vzdelávacie aktivity pre žiakov, a tak ponúkli školám zau-
jímavý formát neformálnych diskusií tzv. živých knižníc a divadelného 
predstavenia v online priestore. Vďaka zmenenému režimu sme tak do-
kázali počas prvej vlny pandémie zapojiť naprieč Slovenskom vyše 500 
žiakov do našich vzdelávacích aktivít.  

Skúsenosti s onlinovým “normálom” sme v priebehu roka preta-
vili do manuálu „Dni Afriky v škole“ a prostredníctvom tréningov sme ho 
predstavili aj učiteľom základných a stredných škôl, ktorí si takto mohli 
spestriť dištančné vzdelávanie o prácu s online živou knižnicou a online 
divadelným predstavením Bistro Afrika s vedenou diskusiou.

Posilnení zvládnutými výzvami sme sa v máji pripojili k celosve-
tovým oslavám a pripravili trojdňový festival Dni Afriky. Hoci z pôvod-

https://www.youtube.com/watch?v=xVsjXcMcmrY&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=4DfQLZZDwSU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zYjgW8UDrNA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qBi8q5hrqII
https://www.youtube.com/watch?v=r5EbdeHx9AA
https://www.youtube.com/watch?v=MmPF6W6yFYw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=f3YzJEKl2aM
https://www.facebook.com/104865491233601/videos/1340475889478769
https://www.youtube.com/watch?v=FihtFoeUmkM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=FihtFoeUmkM&t=1s
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/sigany-pribehy-africkeho-kmena-luo
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/sigany-pribehy-africkeho-kmena-luo
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/sigany-pribehy-africkeho-kmena-luo
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/sigany-pribehy-africkeho-kmena-luo
https://en.pdcs.sk/projects/project/build-solid-ground-project
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/dni-afriky-v-skole
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/dni-afriky-v-skole
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/dni-afriky-v-skole
https://www.youtube.com/watch?v=zMu0ek64THE&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=zMu0ek64THE&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=fWbvRQ2DF70&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fWbvRQ2DF70&t=3s
https://www.facebook.com/events/2574338822821206/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/2574338822821206/?active_tab=discussion
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a spoločenskej reziliencii pre cca 26 organizácií, na ktorom sme predstavili 
koncept a vyjasnili najčastejšie prístupy. Na druhom seminári sme popro-
sili najviac motivované organizácie, aby pripravili prípadové štúdie zo svo-
jich organizácií o stratégiách a vlastných skúsenostiach vyrovnávania sa 
s rezilienciou. Tieto prípadové štúdie sú inšpiráciou aj pre iné organizácie. 
Po tomto seminári sme vybrali tri neziskové organizácie, ktoré v roku 2021 
prejdú komplexným procesom diagnostiky a diskusného procesu, ktorého 
výsledkom bude mapovanie progresu organizácie v tomto smere, ako aj 
nastavenie východísk a dobrej praxe pre posilnenie reziliencie organizácie. 
Súčasne sme v spolupráci s Partnes Gobal precizovali diagnostický nástroj 
ROCCS assessment, ako aj prípravu na medzinárodný odborný seminár 
k tejto téme, ktorý sa bude realizovať v roku 2021.  

V auguste sme spustili vzdelávaco-transformačný projekt zame-
raný na budovanie líderských kapacít a reziliencie organizácií s názvom 
Občianski lídri na dlhé trate. Jeho súčasťou je aj Akadémia občianskej 
odolnosti – ročný program zameraný na rozvoj reziliencie (individuálnej, 
organizačnej a ekosystémovej odolnosti) v prostredí občianskeho sektora, 
ktorý sme na otvorili na jeseň pre 25 nastupujúcich riaditeliek a riaditeľov 
MNO. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný 
z Finančného mechanizmu EHP 2014 — 2021. 

 5 Tréningy a vzdelávanie
O ČO NÁM V TÉME IDE: 

Našu misiu napĺňame aj prostredníctvom tréningov, ktoré rea-
gujú na aktuálne témy spojené s transformáciou konfliktov, občianskou 
participáciou, alebo z novými výzvami v oblasti vzdelávania, s ktorými sa 
stretávajú učitelia rôznych typov škôl. Špecializované vzdelávanie posky-
tujeme tiež pracovníkom verejnej správy i súkromného sektora.

Napriek sťaženej situácii v súvislosti s Koronou sme v roku 2020 
naplno pokračovali s otvorenými tréningami. Do ponuky sme pridali via-
cero tém, ktoré súvisia s online učením, online vyjednávaním, online fa-
cilitáciou, online depolarizáciou. Zmenili sa postupy trénovania – osvojili 

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

Organizácie niekedy potrebujú reštart. Pomáhame s procesmi, 
ktoré prinášajú zmeny v ich živote a fungovaní. Facilitujeme strategické 
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.

Na jar sme začali intenzívnu spoluprácu s našou partnerskou 
organizáciou PartnersGlobal na zakoreňovaní Konceptu Resiliency+ v ob-
čianskej spoločnosti v rôznych častiach sveta. O posilnenie odolnosti 
občianskych organizácií a občianskej spoločnosti sa snažíme v rámci 5 
ročného projektu INSPIRES, ktorý financuje USAID. V PDCS sme v prvej 
skupine pracovali so šiestimi organizáciami, tromi z Gruzínska a tromi 
z Kene. Pôvodným zámerom konceptu Resiliency+ bolo pripraviť neziskové 
organizácie na zhoršujúce sa prostredie (legislatívne obmedzenia, nepria-
teľská verejná mienka, obmedzenia pri financovaní, atď.) pre nezávislé 
fungovanie organizácii. Na jar vo svete začala pandémia covid 19 a my 
sme pracovali s organizáciami, ktoré v prvom rade potrebovali zvládnuť 
radikálne zmeny vyplývajúce z dôsledkov pandémie. Sprevádzali sme or-
ganizácie a ich riaditeľky/riaditeľov pri hľadaní spôsobov ako krízu nielen 
zvládnuť, ale v nej nájsť nové spôsoby fungovania v prospech cieľových 
skupín, ktorým slúžia. Sami sme sa v priebehu roka učili ako osobný kon-
takt pri budovaní vzájomnej dôvery a pri koučovaní a pomoci organizáciám 
nahradiť stretnutiami prostredníctvom online platforiem.   

Súčasná doba (doba pandémie, klimatických zmien, globálnych 
migračných pohybov) prináša aj nové potreby, ako sa majú neziskové or-
ganizácie vyrovnávať s krízami a posilňovať svoju rezilienciu (odolnosť). 
Aj preto sme sa rozhodli na Slovensko priniesť Program posilnenia rezi-
liencie neziskových organizácií, ktorý pred dvoma rokmi začali realizovať 
Partners Global a aj s našou konzultačnou pomocou sme pomáhali v pro-
cese reziliencie pre vybrané organizácie v Gruzínsku a v Keni. Podobne 
sme postupovali aj v prípade slovenských organizácií. V prvej fáze sme 
realizovali informačný seminár o individuálnej, organizačnej, sektorovej 

https://en.pdcs.sk/projects/project/cso-leaders-for-the-long-run
https://www.pdcs.sk/otvorene-kurzy
https://www.partnersglobal.org/newsroom/the-7-factors-of-civil-society-resiliency/
https://www.partnersglobal.org/inspires-2018-2022/
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ČO SME V TOMTO ROKU 
POVEDALI, NAPÍSALI 
A VYDALI

V našich blogpostoch sme sa venovali novým typom konfliktov, 
ktoré priniesla kríza, ale aj novým zručnostiam, ktoré si všetci vďaka kríze 
osvojujeme. Nezabudli sme na seniorov ani na mládež a venovali sme sa 
aj spoločenským aspektom klimatickej krízy.

V sérii videí sme predstavili hrdinov krízových časov z radov 
občianskej spoločnosti – ľudí, ktorí pomáhajú iným a nalaďujú v spoloč-
nosti dialóg a porozumenie. Z virtuálnych Dní Afriky nám zostalo niekoľko 
krásnych farebných a poučných spomienok. Začali sme tiež vytvárať vide-
olekcie, ktoré nám pomohli vzdelávať v online priestore.

Podcast PDCS sme začali nahrávať na diaľku a ku koncu roka 
vznikli výborné rozhovory o polarizácii, občianskej spoločnosti, klimatic-
kej kríze a mládežníckych revoltách.

sme si viaceré nové dištančné spôsoby trénovania a obohatili aj viaceré 
online metodiky. Napriek nesporným výhodám prezenčného vzdelávania 
online kurzy zaujali a uvítali ich účastníci z regiónov či iné cieľové skupi-
ny, ktorým vyhovovali kratšie online formáty. Našu ponuku online kurzov 
uvítali aj rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré si objednali kurzy pre svojich 
pracovníkov, kolegov alebo účastníkov vzdelávania. 

V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Radou Európy sme 
vytvorili špeciálny online vzdelávací program Akadémia dobrej samosprá-
vy pre starostov, primátorov a vedenie slovenských samospráv. Program 
obsahoval 72 hodín online lekcií na témy spojené s vedením ľudí, krízo-
vým manažmentom, participáciou, komunikáciou s verejnosťou a pod. 
Zúčastnilo sa ho 52 starostov, prednostov úradov, poslancov a iných 
predstaviteľov samospráv miest a obcí z celého Slovenska.

Nadácia Konrad Adenauer Stichtung (KAS) pripravila koncom 
roka dve online vzdelávania pre tridsať mimovládnych organizácií z 5 kra-
jín Východného partnerstva. Školenia sme realizovali na témy občiansky 
aktivizmus a využitie gamifikácie pre podporu sociálnych tém v občianskej 
spoločnosti. Výsledkom bola séria mini projektov podporených nadáciou 
KAS realizovaná niekoľkými medzinárodnými partnerstvami medzi účast-
níkmi tréningov.

V rámci iniciatívy Techsoup Europe (Projekt Media Literacy Ac-
celerator) sme pripravili a zrealizovali dva nové tréningy primárne určené 
občianskym združeniam. Na tréningu Pozitívne naratívy v kampaniach si 
mohli účastníci/-čky vyskúšať prípravu vlastnej kampane s pozitívnymi 
príbehmi, ktoré majú skutočný dopad. Rozprávali sme sa o teórii príbehu 
či mapovaní publika a o tom, ako pomocou nich vytvoriť alternatívne na-
ratívy, ktoré nehrajú podľa pravidiel nastolovaných šíriteľmi dezinformácií, 
ale ktoré nám naopak umožnia získať prevahu využítím sily pozitívnych 
emócií. V tréningu Bezpečnejšie v online svete sme sa venovali základným 
princípom bezpečnejšieho fungovania v online, základným bezpečnostným 
návykom, detekcii potenciálnych hrozieb, či prevencii voči najbežnejším 
hrozbám. Ukázali sme si konkrétne nástroje (softvér) slúžiace k zabez-
pečeniu individuálnej, ale aj organizačnej bezpečnosti (správca hesiel, 
virtuálna privátna sieť, šifrovací softvér a pod.).

3 knihy 7  kapitol v zborníkoch  
a odborných publikáciách

 28  článkov, blogpostov, rozhovorov 
v rôznych médiách

  44 videí 4  podcasty

https://www.pdcs.sk/blog/post/korona-konflikty-o-sebectve-solidarite
https://www.pdcs.sk/blog/post/hrame-sa-v-online-treningoch
https://www.pdcs.sk/blog/post/hodnota-staroby
https://www.pdcs.sk/blog/post/slang-generacie-c
https://www.pdcs.sk/blog/post/korona-klima-konflikty-nie-virus-nie-uhlik-vztahy-su-problem
https://www.pdcs.sk/blog/post/sme-v-tom-vsetci-spolu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfwAIcUcnqCpUgMvGMdXElunjyk8fGooa
https://www.youtube.com/watch?v=yFOfXuVLzsQ&list=PLfwAIcUcnqCrru0V1S_YEIYEAC1NTtoZL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=yFOfXuVLzsQ&list=PLfwAIcUcnqCrru0V1S_YEIYEAC1NTtoZL&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rH19SF4gcl8
https://open.spotify.com/episode/2DTM9E1Q6fXwLUjCznd7n3?si=grJPj4NUR9qNZLB9NOWmtw
https://open.spotify.com/episode/1LIi5MNby6q1lPFvxLt4zk?si=5Gz_ar8OT5i2zMY2KHQvWQ
https://open.spotify.com/episode/2a3gfGu2kw5tieM15GhATU?si=uUUP2Mt2TwWKlHUVEmdriQ
https://open.spotify.com/episode/2a3gfGu2kw5tieM15GhATU?si=uUUP2Mt2TwWKlHUVEmdriQ
https://open.spotify.com/episode/3kYpEDojUIsvpTo9jdPv8b?si=yJuUox29TSGE8Jq0TLSzpg
https://www.pdcs.sk/otvorene-kurzy/kurz/bezpecnejsie-v-online-svete
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KLIENTI A PARTNERI
Akadémia LEAF – LEAF Academy

Ambrela – Platforma rozvojových organizácií 

Americké veľvyslanectvo na Slovensku 

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

Artfórum Banská Bystrica

Banskobystrický samosprávny kraj

Benjamin Uhrin

Bilingválne gymnázium T. Ružičku

Bratislavské kultúrne a informačné centrum

Centre for the Study of Democracy, Bulharsko

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Centrum komunitného organizovania Banská Bystrica

Centrum inkluzívneho vzdelávania

Centrum pre filantropiu, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Cultures Interactive, Nemecko

Cukru production,

CVEK, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Človek v ohrození 

Dare to be Grey, Holandsko

DCI, s.r.o.

Different – občianske združenie

Dobrovoľný hasičský zbor Soblahov

Domka – združenie saleziánskej mládeže

Elmauer Institute

1

Živá knižnica a
divadelná hra Bistro Afrika s diskusiou

Manuál k aktivitám pre učiteľov

METODIKA 
MONITOROVANIA  

A EVALUÁCIE
Príručka

METODIKA  
MONITOROVANIA  

A EVALUÁCIE  
VZDELÁVACÍCH  

PROGRAMOV PRE  
ODBORNÝ ROZVOJ  

MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

Príručka

Táto príručka prispieva  
k zlepšeniu riadenia  

ľudských zdrojov poskytovaním 
konkrétnych nástrojov  

a postupov, ktoré sa majú 
implementovať pri monitorovaní 

a evaluácii vzdelávacích programov 
poskytovaných pre zamestnancov 

verejnej správy.

ODBORNÉ STREDISKO  
PRE DOBRÉ SPRAVOVANIE 

v spolupráci s

I S I G
Inštitútom medzinárodnej  

sociológie v Gorizii

Apríl 2018

Metodika monitorovania 
a evaluácie vzdelávania  

pre miestnu samosprávu 
URSO

Poznámky k slovenskému vydaniu

November 2020

PDCS
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Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

PLYTČINY A HLBOČINY 
PARTICIPÁCIE
jedenásť rozhovorov

na tému
zapájania verejnosti

Barbara Gindlová (ed.)

Som veľmi rada, že vám môžeme ponúknuť publikáciu z novej knižnej edície Úradu 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s názvom Participácia. 
Séria publikácií vám predstaví to najlepšie z národného projektu „Podpora part-
nerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, podpore-
ného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna 
verejná správa.

Národný projekt začal v apríli 2017 a bol fascinujúcou odbornou expedíciou, 
ktorá trvala do konca augusta 2020. Jej cieľom bolo rozšírenie znalostí o funkč-
nosti a nefunkčnosti participatívnych mechanizmov v každodennom živote na úrovni 
štátu, samosprávnych krajov, mikroregiónov, ako aj miest a obcí. Na našej ceste nás 
sprevádzalo viac ako dvesto expertov z prostredia mimovládnych organizácií, akade-
mického sektora a subjektov štátnej, regionálnej a miestnej územnej samosprávy. 
Bola to dlhá a vzrušujúca cesta, ktorá priniesla mnoho nečakaných výziev, odborných 
dobrodružstiev, výskumných interakcií, ale aj osviežujúcu prácu a pobyt v teréne.

Ako spracovať záverečnú publikáciu k projektu? Ako najlepšie predstaviť 
expertky a expertov, ktorí na projekte spolupracovali? Ako podať svedectvo o ich 
činnosti? Ako zrozumiteľne prezentovať témy a problémy, ktoré prebádali? Ako su-
marizovať príležitosti i výzvy, pred ktorými na ceste zavádzania participácie do 
praxe stojíme? Ako sprostredkovať esenciu z realizovaných expedícií za lepším po-
chopením participácie? Odpoveďou je knižka, ktorú držíte v ruke. Dostala poetický 
názov Plytčiny a hlbočiny participácie, ale pravdou ostáva, že vám ponúkne jedenásť 
neopakovateľných rozhovorov o zapájaní verejnosti. Práve formát rozhovoru ponú-
kol priestor pre otvorený dialóg expertov, ktorí sa vracajú zo svojich jedinečných 
výprav za hlbším poznaním o participácii. Poučení vlastnou skúsenosťou z terénu, 
hľadajú nielen zmysluplné odpovede, ale aj zrozumiteľné otázky, pretože vedia, že 
niekedy je dobre formulovaná otázka kľúčom k novému poznaniu a často aj výcho-
diskovým bodom pre ďalšiu analytickú výpravu.

Prvý z rozhovorov bol spracovaný na sklonku roka 2017 a posledný z nich vznikol 
na záverečnej konferencii k projektu v auguste 2020. K rozhovorom pribudla sumari-
zácia výziev a odporúčaní, profily expertiek a expertov, ako aj zdrojové kódy k data-
báze odborných výstupov z projektu. Leporelo odborných rozhovorov vás prevedie po 
neprebádaných teritóriách novej kultúry vládnutia v čase erózie demokracie a krízy 
dôvery. Súčasne vám pomôže odhaliť pestrofarebnú morfológiu i genetickú štruktú-
ru participatívnych procesov a hlavne pochopiť mystérium zmeny, ktoré spúšťa za-
pájanie verejnosti do tvorby politík. Knižka je určená mnohopočetnému nehomogén-
nemu súhvezdiu čitateľov: od tvorcov politík až po širokú verejnosť a každého z vás.

Barbara Gindlová, odborná garantka národného projektu „Podpora partnerstva 
a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“

HLAS MENŠÍN

Elena Gallová Kriglerová
Jarmila Lajčáková
Alena Holka Chudžíková
Jana Kadlečíková
Zuzana Havírová
Ivana Rapoš Božič

Dvanásť prípadových štúdií
zo zapájania zraniteľných skupín
do tvorby verejných politík
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Som veľmi rada, že vám môžeme ponúknuť publikáciu, ktorú pre Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci národného projektu „Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, podpo-
reného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna 
verejná správa, s názvom Hlas menšín – dvanásť prípadových štúdií zapájania zrani-
teľných skupín do tvorby verejných politík, spracovali expertky z Centra pre výskum 
etnicity a kultúry.

Hlas menšín prináša aktuálne svedectvo o tom, že ľudia vytláčaní na okraj spo-
ločnosti – znevýhodnení z dôvodu etnicity, zdravotného stavu, veku, sexuálnej orien-
tácie alebo iného postavenia, majú v procese tvorby verejných politík slabý hlas 
a nízku reprezentáciu. Na druhej strane ukazuje, že účasť zraniteľných skupín v tvor-
be verejných politík má potenciál meniť politiky na férové a spravodlivé tak, aby žiť 
dôstojný život bol výsadou pre všetkých, nielen pre „vyvolených“…

Publikácia vznikla v rámci uvedeného národného projektu, ktorý začal v apríli 
2017 a bol fascinujúcou trojročnou odbornou expedíciou. Jej cieľom bolo rozšírenie 
poznatkov o funkčnosti a nefunkčnosti participatívnych mechanizmov v každodennom 
živote na úrovni štátu, samosprávnych krajov, mikroregiónov, ako aj miest a obcí.

Projekt sa vydal dvoma smermi – praktickým a teoretickým. Praktickú časť 
zastrešilo dvanásť pilotných projektov, ktoré predstavovali „živé laboratórium par-
ticipatívnych procesov v prostredí verejnej správy“. Projekty boli bránou do tém, 
ktoré mapovali stav a spolu s verejnosťou hľadali riešenia pre rôzne oblasti života:
dlhodobá starostlivosť, podpora práce s mládežou, environmentálne vzdelávanie, 
mikroregionálny rozvoj, odpadové hospodárstvo, prístupnosť a plánovanie verejných 
priestorov, zavádzanie participatívnych rozpočtov, otvorené dáta v praxi a inklúzia 
zraniteľných skupín.

Teoretická časť sa zamerala na podporu zavádzania participácie do praxe 
verejnej správy a orientovala sa na analytickú, metodickú a legislatívnu činnosť, 
ako aj prípravu vzdelávacieho programu na podporu participatívnej tvorby verej-
ných politík pre zamestnancov ministerstiev, vyšších územných celkov, miest a obcí. 
Vzniklo niekoľko pracovných tímov, ktoré skúmali participáciu: od teoretických 
východísk participácie, monitoringu a hodnotenia participatívnej tvorby politík 
na Slovensku i v zahraničí, merania prínosov participácie, participatívne rozpoč-
tom v samospráve a na školách, až k téme zapájania zraniteľných skupín do tvorby 
verejných politík.

Na našej ceste k zefektívneniu mechanizmov participácie občianskej spoloč-
nosti na správe vecí verejných nás sprevádzalo viac ako dvesto expertov z prostredia 
mimovládnych organizácií, akademického sektora a subjektov štátnej, regionálnej 
a miestnej územnej samosprávy.

Bola to dlhá a vzrušujúca cesta odborných výskumných interakcií, nečakaných 
výziev, práce v teréne pri príprave, tvorbe a monitorovaní participatívnych verej-
ných politík, expertných intervencií a odporúčaní pre prax, ako aj nástrah z čerpa-
nia finančných prostriedkov z Európskej únie.

Barbara Gindlová, odborná garantka národného projektu „Podpora partnerstva a dia-
lógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
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http://www.ceepreventnet.eu/center-for-the-study-of-democracy-bg.html
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/dni-afriky-v-skole
https://backend.pdcs.sk/storage/app/media/Publikacie_PDF_Obalky/URSO-prirucka_FIN.pdf
https://backend.pdcs.sk/storage/app/media/Publikacie_PDF_Obalky/URSO-poznamky_FIN.pdf
http://www.fes.sk/fileadmin/user_upload/Slovensko_1989-2019._Budujeme_ferovu_krajin._Prepis_diskusneho_fora..pdf
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/polarizacia-na-skolach
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/Plytciny%20a%20hlbociny_publikacia.pdf
https://www.pdcs.sk/publikacie/detail/sigany-pribehy-africkeho-kmena-luo
https://mareena.sk/assets/files/Stretnut%C3%ADm-k-porozumeniu.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/participacia/2020/publikacie/Hlas%20mensin_publikacia%20USV%20ROS_NP%20PARTI.pdf
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Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Nie v Našom Meste

Občianske združenie Odyseus

Občianske združenie Stopa

Občianske združenie MUDRI

Partners Albania, Albánsko 

Partners Global, USA

Partners Hungary, Maďarsko

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela

Pixel federation

Planpolitik, Nemecko

Program ACF Slovakia

REACH

Ringier Axel Springer SK, a.s.

Saleziáni dona Bosca – Slovenská provincia

Seesame

Slovenská akadémia vied

Slovenská komora učiteľov

SlovakAid

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Stichting Communicantes

Swiss Re Management AG, organizačná zložka

Šamorínčan

Techsoup Global

Textgain, Belgicko

Tichá voda, o.z.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

Truc Sphérique

Európska komisia 

Glopolis ČR

Gymnázium Považská Bystrica

Habitat for Humanity International

Hanns-Seidel-Stiftung e.V. – zastúpenie v Slovenskej republike

HB Reavis group

Human Rights Academy, Nórsko 

Inštitút pre aktívne občianstvo

International Organization for Migration

Iuventa

Karpatská nadácia

Konrad-Adenauer-Stiftung

LITA 

Mareena

MAS Podlipansko

Mesto Nitra

Ministerstvo spravodlivosti SR

Mládež ulice

Movisie, Holandsko

Na ceste, s.r.o.

Nadácia Ekopolis

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia Pontis

Nadácia pre deti Slovenska

Nádvorie Campus

Národné lesnícke centrum

Národné osvetové centrum

Naša Sobota, o.z. 
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KTO JE KTO  
V PDCS V ROKU 2020
Predseda Správnej rady:

Dušan Ondrušek

Riaditeľka: Zástupkyňa riaditeľky:
Karolína Miková Anna Zemanová

Riaditeľka kancelárie:
Monika Straková

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

Katarína Bajzíková

Zuza Fialová

Peter Guštafík

Jiří Chovaneček (do júna 2020)

Miroslava Molnár Ľachká (externá spolupracovníčka)

Ľuboslava Šefčíková

Adela Tihláriková

Filip Vagač

Lukáš Zorád 

Miroslava Žilinská

Finančná manažérka
Lucia Kalmárová

Učitelia Považia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline

 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  
 Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v SR

Verwey Jonker Institute, Holandsko 

Via Iuris

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

WWF Slovensko

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Za slušné Slovensko

Združenie informačných a poradenských centier mladých v SR

a ďalší
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Účtovníčka
Zuzana Kamenická

Starostlivosť o kvietky a naše priestory

Katarína Szigeti

Stážisti a stážistky, junior tréneri

Tereza Bieliková Viktória Malinčáková

Romana Dimmrothová Barbora Ondríková

Lucia Drobná Romana Uhrínová

Eliška Herinková Anna Theodoulides

ROZPOČET PDCS  
V ROKU 2020

v celých eurách k 31. 12. 2020

Súvaha Brutto Korekcia Netto

Aktíva

Dlhodobý hmotný majetok 115 763 70 416 45 347

Dlhodobý finančný majetok    

Zásoby 740 740

Krátkodobé pohľadávky 7 214  7 214

Finančné účty 141 836  141 836

Časové rozlíšenie 39 889  39 889

Aktíva celkom 305 442 70 416 235 026

Pasíva

Imanie a peňažné fondy 6 200

Fondy tvorené zo zisku 49 731

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov 83 929

Výsledok hospodárenia 18 163

Rezervy 1 788

Dlhodobé záväzky 601

Krátkodobé záväzky 6 617

Bankové výpomoci a pôžičky 0

Časové rozlíšenie 67 997

Pasíva celkom 235 026
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Výkaz ziskov a strát 
(v celých eurách) činnosť k 31. 12. 2020

Náklady
Hlavná  
nezdaňovaná

Podnikateľská 
zdaňovaná Spolu

Spotreba materiálu 22 565 878 23 443

Spotreba energie 1 513 1 513

Predaný tovar 0 6 6

Opravy a udržiavanie 1 938 852 2 790

Cestovné 1 510 1 510

Náklady na reprezentáciu

Ostatné služby 232 005 7 598 239 603

Mzdové náklady 97 576 13 527 111 103

Zákonné sociálne poistenie 29 964 4 743 34 707

Zákonné sociálne náklady 3802  3 802

Daň z nehnuteľnosti 172 172 344

Ostatné pokuty a penále 7 149 7 149

Odpísané pohľadávky

Úroky 8  8

Kurzové straty 2 143 2 143

Dary 369 369

Osobitné náklady 2 068 2 068

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

Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 21 435 21 435

Iné ostatné náklady 479 479

Poskytnuté príspevky 
fyzickým osobám  

Náklady celkom 426 141 29 221 455 362

Výnosy

Tržby z predaja služieb 28 019 28 019

Tržby za predaný tovar  5 5

Úroky 1 1

Kurzové zisky 495  495

Prijaté dary

Prijaté príspevky od iných 
organizácií a fyz. osôb 175 367 500 175 867

Osobitné výnosy    

Iné ostatné výnosy 278 278

Príspevky z podielu 
zaplatenej dane 483  483

Dotácie 268 377  268 377

Výnosy celkom 445 001 28 524 473 525

Výsledok hospodárenia  
pred zdanením 18 860 -697 18 163

Daň z príjmov 0 0 0

Výsledok hospodárenia 
po zdanení 18 860 -697 18 163



VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 2020VÝROČNÁ SPRÁVA PDCS 202026 27



PDCS, o. z., Partners for Democratic Change Slovakia
Štúrova 13 / 811 02 Bratislava / Slovensko
tel.: +421–2–52 92 50 16 / e-mail: pdcs@pdcs.sk / www.pdcs.sk


