Výročná správa SAIA-SCTS 2000

ÚVOD
Rok 2000 bol pre Slovenskú akademickú informačnú agentúru - Servisné centrum pre tretí sektor z
viacerých dôvodov výnimočným. Jedným z nich bolo určite aj to, že sme si pripomenuli desať rokov
činnosti. V Primaciálnom paláci v Bratislave sme 24. marca pri okrúhlom stole pod názvom "10-ročná
cesta" v spoločnosti priateľov SAIA-SCTS zrekapitulovali, čo sa nám podarilo dosiahnuť a urobiť pre
tisícky ľudí a inštitúcií, či už hlásiacich sa k akademickej komunite alebo patriacich do veľkej rodiny
mimovládnych organizácií, s ktorými sme prostredníctvom našich aktivít prišli do kontaktu.
Za desať rokov svojej existencie SAIA-SCTS a všetci tí, ktorí sa rozhodli s ňou spojiť časť svojho
profesionálneho života, prežili veľa. Museli sa učiť získavať a spracovávať informácie, manažovať mnohé
nové a predtým u nás nepoznané vzdelávacie projekty. Museli sa za chodu zoznámiť s moderným
manažmentom mimovládnych organizácií, písať grantové návrhy tak, aby mohli učiť iných, ktorí sa
rozhodli pôsobiť v nezávislom treťom sektore, tak dôležitom pre demokratizáciu Slovenska.
Výnimočnosť roku 2000 potvrdili aj ďalšie udalosti v živote organizácie. Po štvorročnej nútenej prestávke
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky obnovilo spoluprácu so SAIA-SCTS zameranú na poskytovanie
informácií o štúdiu v zahraničí, organizovanie výberov na štipendiá ministerstva školstva, administratívne
zabezpečenie bilaterálneho programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní a
multilaterálneho programu CEEPUS. Stalo sa tak na základe verejnej súťaže, ktorú na uvedené programy
vypísalo ministerstvo školstva.
SAIA-SCTS pokračovala úspešne aj v plnení svojich tradičných funkcií a programov. Mimoriadne
potešiteľný bol neutíchajúci záujem o služby a aktivity, ktorý dokumentujú aj mnohé výsledky
prezentované v tejto výročnej správe. Vďaka sieti našich pracovísk pôsobiacich vo všetkých regiónoch
Slovenska sme zorganizovali množstvo domácich a medzinárodných seminárov a okrúhlych stolov na
aktuálne témy, ako napríklad legislatíva MVO, financovanie MVO, správne rady ap., ako aj sériu
seminárov o medzinárodných programoch pre vysoké školy, informačných dní pre študentov stredných a
vysokých škôl. Vydali sme nové adresáre MVO, ďalšie fakty o treťom sektore a príležitostné publikácie
orientované na problematiku MVO, ako aj štúdia v zahraničí.
Poskytli sme priestor na diskusiu viacerým novým iniciatívam, ktoré vznikli ako reakcia na dianie v
spoločnosti. Zapojili sme so do spolupráce so štátnou správou, ako aj samosprávou. Upevnili sme si svoje
postavenie vo viacerých medzinárodných projektoch, pričom sme kládli prirodzený dôraz na partnerstvo s
organizáciami najmä v strednej a východnej Európe.
Rok 2000 priniesol aj personálne zmeny vo vedení organizácie. Zo SAIA-SCTS sa rozhodol odísť jeden z
jej zakladateľov a výkonný riaditeľ organizácie v ostatných troch rokoch - Pavol Demeš, aby využil svoje
dlhoročné skúsenosti z práce v treťom sektore v zahraničnej nadácii. So SAIA-SCTS ho však naďalej
spája členstvo v správnej rade. Do funkcie výkonnej riaditeľky bola od 1.januára 2000 Správnou radou
SAIA-SCTS vymenovaná Katarína Košťálová a do funkcie jej zástupkyne Oľga Šubeníková, zakladateľky
organizácie, ktoré do roku 2000 boli spolu s Pavlom Demešom členmi Výkonného výboru SAIA-SCTS.
Správna rada SAIA-SCTS rozhodla, že až do odvolania bude Výkonný výbor SAIA-SCTS dvojčlenný.
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Od septembra 2000 sme sa v spolupráci so Správnou radou SAIA-SCTS začali venovať otázkam
transformácie organizácie na sieť nezávislých neziskových organizácií, ktorá prinesie viac nezávislosti, ale
aj zodpovednosti najmä pre pobočky. Ide o logický krok súvisiaci s pripravovanou reformou verejnej
správy, ktorého cieľom je ďalej zefektívňovať činnosť organizácie a vytvoriť priestor na ešte aktívnejšie
zapájanie sa do aktivít v rámci jednotlivých regiónov. Sme presvedčení, že tento krok prispeje k posilneniu
organizácie a bude dobrým základom pre jej ďalšie úspešné pôsobenie v oblasti akademických
programov, ako aj pri spoluvytváraní životaschopného tretieho sektora na Slovensku.
Výkonný výbor SAIA-SCTS
Katarína Košťálová Oľga Šubeníková
výkonná riaditeľka zástupkyňa výkonnej riaditeľky
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AKTIVITY A SLUŽBY PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
Aktivitám, ktoré sa spájajú s mimovládnymi organizáciami, sa SAIA-SCTS intenzívne venuje od roku
1993. V roku 2000 sa orientovali na štyri hlavné oblasti: 1.Informačné služby o treťom sektore a pre tretí
sektor; 2. Vzdelávacie programy pre MVO; 3. Vnútrosektorový dialóg, medzisektorová spolupráca a
medzinárodné aktivity; 4. Dobrovoľnícke centrum SAIA-SCTS. Už tradične je táto programová oblasť
finančne podporovaná na základe schválených projektov najmä z prostriedkov zahraničných a domácich
nadácií, ako aj grantových programov viacerých veľvyslanectiev. Vďaka dlhodobému záujmu donorov tak
mohli stovky mimovládnych organizácií, ako aj ďalších záujemcov o otázky, týkajúce sa tretieho sektora,
využívať široké spektrum služieb a zapájať sa do rôznych aktivít, ktoré v roku 2000 SAIA-SCTS pripravila.
I. INFORMAČNÉ SLUŽBY O TREŤOM SEKTORE A PRE TRETÍ SEKTOR
Databáza slovenských MVO
Databáza slovenských mimovládnych organizácií je dôležitým médiom pre uchovávanie a odovzdávanie
informácií predovšetkým o občianskych združeniach, nadáciách, neinvestičných fondoch, neziskových
organizáciách, ale i o iných typoch mimovládnych organizácií. Údaje v databáze sa priebežne aktualizujú.
Nové informácie pochádzajú z rôznych zdrojov, ako sú vlastné dotazníky SAIA-SCTS, Obchodný vestník
Ministerstva vnútra SR, internet.
V decembri 2000 sa v databáze SAIA-SCTS nachádzalo 2565 záznamov, najväčšie zastúpenie podľa
právnej formy mali občianske združenia.
Databáza v roku 2000 slúžila ako základ pre poskytovanie rôznych informácií týkajúcich sa tretieho
sektora. Celkovo sa na deväť pracovísk SAIA-SCTS obrátilo s rôznymi otázkami 9 034 klientov, tak
zástupcov MVO, štátnej správy, samosprávy, ako aj jednotlivci z radov podnikateľov. Najviac otázok sa
týkalo financovania tretieho sektora, resp. všeobecných otázok o treťom sektore, dobrovoľníctve a
manažmente MVO.
MVO podľa právnej formy/NGOs according to their legal form
Občianske združenia/Civic associations
1 541
Nadácie/Foundations

480

Neinvestičné fondy/Non-investment funds
Neziskové organizácie/Non-profit organizations
Iné/Other
Spolu/Total

280
123
141
2 565

MVO podľa krajov / NGOs according to regions
Bratislava
883

34,4%

Trnava

163

6,4%

Trenčín
Nitra
Žilina
Banská Bystrica
Košice
Prešov
Spolu/Total

188
242
249
260
319
261
2565

7,3%
9,4%
9,7%
10,1%
12,4%
10,2%
100%
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MVO podľa oblasti pôsobenia / NGOs according to their areas of activity
Vzdelávanie/Education

1357

Sociálna starostlivosť/Social care

791

Rekreácia, voľný čas/Recreation, leisure time
Zdravie/Health care
Konzultačné a informačné služby/Consultation and information services
Umenie, kultúra, masmédia/Art, culture, and mass media

703
625
577
542

Šport/Sports

489

Životné prostredie/Environment

389

Ľudské práva/Human Rights

247

Charita/Charity

220

Knižnica publikácií o treťom sektore
Knižnica publikácií o treťom sektore SAIA-SCTS je jedinou knižnicou na Slovensku, ktorá systematicky
získava, spracováva a poskytuje na prezenčné štúdium literatúru z oblasti neziskového sektora doma i v
zahraničí. V roku 2000 knižnica získala 473 nových prírastkov, vrátane publikácií, výročných správ,
periodík, informačných materiálov, videokaziet, diplomových prác a ďalších. Databáza kníh sa priebežne
aktualizovala a dosiahla počet 1 225 záznamov. Presťahovanie knižnice do väčších priestorov sa prejavilo
na počte klientov, ktorých v roku 2000 bolo celkom 1 439.
Legislatívne a daňové poradenstvo
V roku 2000 pokračovala realizácia projektu Právne a daňové poradenstvo pre mimovládne organizácie,
ktorý finančne podporuje Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. V jeho rámci
poskytovala SAIA-SCTS prostredníctvom externých spolupracovníkov v Bratislave, Banskej Bystrici,
Košiciach a v Žiline právny servis pre MVO. V roku 2000 poskytli odborníci v štyroch centrách 337
konzultácií.
SAIA-SCTS organizovala aj niekoľko podujatí, ktoré ponúkli priestor na diskusiu o legislatívnych otázkach
MVO. K najvýznamnejším patrili medzinárodná konferencia Medzinárodné princípy neziskového práva regionálne perspektívy a odporúčania (v spolupráci s americkou organizáciou International Center for Notfor-Profit Law - ICNL) a okrúhly stôl predstaviteľov MVO a štátnej správy, ktorý bol zameraný
predovšetkým na otázky verejného obstarávania.
II. VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE MVO
V roku 2000 SAIA-SCTS pokračovala aj v aktivitách, ktorých hlavným cieľom bolo prispieť k ďalšiemu
profesionálnemu rastu mimovládnych organizácií. Uskutočnila 93 školení pre 1 375 účastníkov. Podiel
otvorených školení na celkovom počte zorganizovaných školení predstavoval 43 % a špeciálnych školení
57 %.
Popri školiacich aktivitách pracovníci deviatich pracovísk SAIA-SCTS poskytli približne 1 436 hodín
konzultácií z rôznych oblastí týkajúcich sa tretieho sektora, pomoc začínajúcim organizáciám v rámci
projektu inkubátory a pripravili 52 prednášok, ktoré prezentovali na rôznych fórach.
Otvorené školenia
Tento typ školení je už tradične otvorený pre širokú verejnosť. V roku 2000 sa uskutočnilo 40 školení a
zúčastnilo sa na nich 419 osôb. Najviac vyhľadávané témy školení boli získavanie finančných
prostriedkov, písanie grantových návrhov a projekty pre Európsku úniu.
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Špeciálne školenia
V roku 2000 SAIA-SCTS zorganizovala podľa špecifických požiadaviek klientov 53 špeciálnych školení,
ktorých sa zúčastnilo 956 osôb. Témy školení sa týkali predovšetkým písania projektov a grantových
návrhov, získavania finančných prostriedkov, strategického plánovania, finančného manažmentu a
spolupráce so samosprávami.

Konzultácie
Všetky pracoviská SAIA-SCTS poskytli 990 konzultácií, čo predstavovalo 1436 konzultačných hodín.
Medzi najčastejšie konzultované témy patrili manažment, získavanie finančných prostriedkov, písanie
grantových návrhov, zakladanie MVO a všeobecné otázky týkajúce sa tretieho sektora a fungovania
mimovládnych organizácií.
Inkubátory - pomoc začínajúcim mimovládnym organizáciám
Program inkubátorov, ktorý prebiehal aj v roku 2000, zaznamenal najväčší záujem predovšetkým v
regiónoch Poprad, Trnava a Prešov. Celkový počet mimovládnych organizácií, ktorým bola poskytnutá
materiálno-technická pomoc a poradenstvo bol 62.
Rozvoj správnych rád
SAIA-SCTS už niekoľko rokov v spolupráci s americkým Národným centrom pre správne rady
neziskových organizácií (National Center for Nonprofit Boards - NCNB) vyvíja úsilie na zlepšenie situácie
v tejto oblasti.
V roku 2000 sa na medzinárodnom programe v USA organizovanom NCNB zúčastnila projektová
manažérka Marianna Belejová. Výsledkom predchádzajúcej účasti na tomto štipendijnom pobyte v roku
1999 boli, okrem iného, i preklad a adaptácia sebahodnotiaceho manuálu, ktorý využili pri svojej práci
členovia správnej rady komunitnej nadácie Modrá Torysa.
V máji zorganizovali SAIA-SCTS a NCNB seminár s názvom Správna rada - záruka dôveryhodnosti a
transparentnosti MVO, na ktorom sa zúčastnilo 30 predstaviteľov výkonnej zložky, ako i členov správnych
rád významných slovenských mimovládnych organizácií.
Prednášky
Pracovníci SAIA-SCTS vo všetkých regiónoch Slovenska pripravili 52 prednášok, ktoré si na rôznych
fórach vypočulo 1800 osôb. K najvyhľadávanejším témam patrili fungovanie MVO a ich financovanie,
získavanie finančných prostriedkov, predvstupové fondy EÚ - SAPARD, ISPA a PHARE, vytváranie
partnerstiev, programy SAIA-SCTS, dobrovoľníctvo a charita, občianska participácia, spolupráca MVO a
štátnej správy atď.
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III. VNÚTROSEKTOROVÝ DIALÓG, MEDZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCA A MEDZINÁRODNÉ
AKTIVITY
Vnútrosektorový dialóg
Vytváraniu priestoru na vnútrosektorový dialóg pripisovala SAIA-SCTS vždy veľký význam. V roku 2000
nebola len spoluorganizátorom 7. Stupavskej konferencie, ale aj desiatok okrúhlych stolov, seminárov,
stretnutí, na ktorých sa hovorilo o otázkach dôležitých pre celý tretí sektor.
Stupavská konferencia
7.Stupavská konferencia mimovládnych organizácií, ktorej tradičným organizátorom sú Grémium tretieho
sektora a SAIA-SCTS, sa konala 20. - 21. októbra 2000 v Poprade pod názvom Tretí sektor - aby ľudia
spolupracovali. Konferencie sa zúčastnilo 400 účastníkov z viac než 300 mimovládnych organizácií a tiež
viacerí predstavitelia štátnej správy. Rôznorodosť zúčastnených MVO, ktorá bola dôkazom pestrosti
aktivít tretieho sektora, sa prejavila i na 1. veľtrhu mimovládnych organizácií. Na záver konferencie bola
prijatá Výzva tretieho sektora ústavným činiteľom Slovenskej republiky "Odblokujte reformu verejnej
správy!".
Okrúhle stoly, semináre, konferencie
Okrúhle stoly, semináre, konferencie boli aktivitou, ktorá prispela k ďalšiemu profesionálnemu rastu MVO,
umožnila rôznym skupinám v spoločnosti oboznámiť sa s tretím sektorom a hovoriť o možnej spolupráci.
V roku 2000 SAIA-SCTS zorganizovala 102 okrúhlych stolov a seminárov, niektoré aj s medzinárodnou
účasťou. Týchto podujatí sa zúčastnilo 2 200 účastníkov. Pre ilustráciu spomenieme aspoň niektoré z
nich:
ú seminár Rozvoj siete dobrovoľníckych centier v krajinách strednej a východnej Európy (Bratislava, 27.
1., 39 účastníkov zo 14 krajín)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tretia konferencia MVO Prešovského kraja (Prešov, 16. 2., 47 účastníkov)
stretnutie MVO s predstaviteľmi Svetovej banky (Bratislava, 17. 2., 57 účastníkov)
konferencia Koncepcia územného rozvoja Slovenska (Banská Bystrica, 21. 3. 96 účastníkov)
konferencia v spolupráci s ICNL - Medzinárodné princípy neziskového práva (Bratislava, 4. 4., 60
účastníkov, hostia z Čiech, Maďarska, Veľkej Británie a USA)
Piata konferencia MVO Banskobystrického kraja (Banská Bystrica, 12. 4., 40 účastníkov)
seminár Phare Partnership Networking (Bratislava, 14. 4., 45 účastníkov)
tretie stretnutie MVO k Týždňu dobrovoľníkov (Bratislava, 27. 4., 23 účastníkov)
Regionálna konferencia MVO Žilinského kraja (Žilina, 9. 5., 47 účastníkov)
medzinárodný seminár Výmena informácií o aktivitách MVO na Slovensku a v Rakúsku (Prešov,
10. 5., 24 účastníkov)
diskusné fórum na tému dobrovoľníctvo (Košice, 10. a 11. 5., 90 účastníkov)
Druhá slovensko-nemecká konferencia mimovládnych organizácií (Bratislava, 11.-13. 5., 79
účastníkov)
informačné stretnutia s mladými nezamestnanými (Nitra, 12. a 19. 5., 71 účastníkov)
stretnutie Správna rada - záruka spoľahlivosti a transparentnosti MVO (Bratislava, 30. 5., 30
účastníkov)
regionálna konferencia Občianska participácia (Žilina, 14. 6., 98 účastníkov)
medzinárodná konferencia Budovanie mostov demokracie (Viedeň, Bratislava, 26. a 27. 5., 40
účastníkov)
stretnutie dobrovoľníkov k projektu Dobrovoľníci v nemocniciach (Bratislava, 6. 9., 21 účastníkov)
prezentácia publikácie SAIA-SCTS Súčasný stav financovania mimovládnych organizácií zo
štátnych zdrojov na Slovensku (Košice, 5. 10., 24 účastníkov)
stretnutie servisných organizácií z krajín V4 (Bratislava, 6.-7. 10., 13 účastníkov)
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Medzisektorová spolupráca
Spolupráca so štátnou správou a samosprávou na všetkých úrovniach, ale aj nadväzovanie kontaktov s
podnikateľmi patrili taktiež k dôležitým aktivitám pracovísk SAIA-SCTS v roku 2000.
SAIA-SCTS v Bratislave iniciovala stretnutia s predstaviteľmi Úradu vlády SR a Protidrogového fondu SR,
ktoré sa týkali financovania a prerozdeľovania finančných prostriedkov mimovládnym organizáciám.
Témou rokovaní s Ministerstvom vnútra SR bolo poskytovanie služieb spojených s informovanosťou o
MVO zaregistrovaných na Slovensku. Niekoľko rokovaní o možných zdrojoch financovania projektu
Dobrovoľníci v nemocnici sa uskutočnilo s podnikateľmi.
Banskobystrická pobočka sa pričinila o zlepšenie komunikácie mimovládnych organizácií s krajským a
okresnými úradmi, samosprávou mesta Banská Bystrica. Medzi spoločné témy patrili regionálny rozvoj a
informácie o MVO v Banskej Bystrici.
Pracovníčky pobočky v Košiciach Zuzana Kalináčová a Eloenóra Bánovská sa podieľali na vytváraní
nových partnerstiev s Okresným úradom Košice IV, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Slovenským plynárenským priemyslom a Technickou univerzitou v Košiciach. Noví partneri sa dohodli na
výmene informácií a budúcej spolupráci.
Riaditeľka pobočky v Poprade Dana Plučinská vstúpila do spolupráce s Úradom práce a predstaviteľmi
podnikateľských subjektov, ako Chemosvit Svit, Autonova, Slovenská poisťovňa a mnohými ďalšími.
SAIA-SCTS Prešov úzko spolupracovala s krajským úradom a prešovskou samosprávou. Julianna
Hajduková, riaditeľka pobočky, organizovala stretnutia s predstaviteľmi krajského úradu s cieľom
nadviazať kontakty a zlepšiť pochopenie problematiky mimovládnych organizácií. SAIA-SCTS Prešov
spolupracovala s 11 samosprávami v rámci programu Obnova vidieka a cezhraničná spolupráca.
Spolupráca SAIA-SCTS Žilina, predovšetkým jej riaditeľky Aleny Mičicovej, so samosprávami, okresnými
a krajským úradom sa zamerala na reformu verejnej správy, financovanie MVO aktívnych v sociálnej sfére
a výstavbu diaľnic v regióne. Pobočka úspešne ukončila jednoročný projekt Občianska participácia na
veciach verejných, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok predstaviteľov samosprávy a mimovládnych
organizácií.
Riaditeľka pobočky SAIA-SCTS Nitra Ľuba Lachká pripravila sériu tréningov pre MVO a samosprávy
zamerané na budovanie partnerstva medzi týmito subjektami, plánovanie projektov, písanie grantových
návrhov a prípravu projektov pre Európsku úniu.
V prvom polroku 2000 spočívala práca pobočky v Trnave predovšetkým v poskytovaní informácií v rámci
programu Konto Globtel. Informácie smerovali k rôznym inštitúciám v Trnavskom kraji ako sú nemocnice,
múzeá, školy, podnikateľské subjekty, krajské a okresné úrady, samospráva.
SAIA-SCTS Trenčín, spolu s trnavskou pobočkou, patrili v oblasti medzisektorovej spolupráce k
najaktívnejším pracoviskám. Dagmar Lišková, riaditeľka pobočky, sa podieľala na vytváraní veľmi živých
kontaktov so samosprávami Trenčianskeho kraja. Vzájomné diskusie sa týkali regionálnej spolupráce,
komunitných iniciatív, finančného riadenia MVO, Phare programov CBC, ISPA a SAPARD, cezhraničnej
spolupráce, vzdelávania, budovania Domu mimovládnych organizácií, atď. Pobočka organizovala
stretnutia s predstaviteľmi Krajského úradu v Trenčíne, ministerstvami, Úradom vlády SR a podnikateľmi.
Medzi dôležité projekty v medzisektorovej spolupráci patril prieskum miery a spôsobu, akým sa štát v
rámci svojich rozpočtových pravidiel podieľa na spolufinancovaní slovenských MVO. Výsledkom tohto
projektu, ktorý mala v Bratislave na starosti projektová manažérka Marianna Belejová, je publikácia
Súčasný stav financovania mimovládnych organizácií zo štátnych zdrojov na Slovensku (v slovenskej a
anglickej verzii). Načrtáva obraz o formách verejného financovania na Slovensku, jeho súčasnom stave,
vzťahu k štátnemu rozpočtu, a znázorňuje mechanizmy udeľovania dotácií vybraných ministerstiev a
štátnych fondov ako priamu formu financovania MVO zo štátneho rozpočtu. V poslednej časti uvádza
konkrétny prehľad čerpania štátnych prostriedkov formou dotácií podľa rezortov v roku 1999.
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Medzinárodné aktivity
SAIA-SCTS aj v roku 2000 pokračovala v aktívnej spolupráci s partnerskými inštitúciami v zahraničí a
prezentovala výsledky dosiahnuté slovenskými MVO na rôznych medzinárodných podujatiach.
A. Spolupráca s partnerskými organizáciami v zahraničí
Cezhraničná spolupráca
Dagmar Lišková zo SAIA-SCTS Trenčín sa zúčastnila Prvej medzinárodnej konferencie Euroregiónov na
Slovensku a ich cezhraničných partnerov. Na podobnú tému organizovala niekoľko okrúhlych stolov pre
slovenské a české MVO, ako aj slávnostnú ceremóniu pri príležitosti podpisu zmluvy o založení
Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty.
Žilinská pobočka SAIA-SCTS zastúpená Alenou Mičicovou sa zúčastňovala prípravy Regionálnych
operačných plánov a spolupracovala na spoločných projektoch s partnerskými organizáciami z Českej
republiky.
Pobočka v Prešove reprezentovaná Julianou Hajdukovou nadviazala spoluprácu s poľskou organizáciou z
Krosna. Spoločne diskutovali o možnej spolupráci dvoch susediacich regiónov.
Pod záštitou svetovej organizácie CIVICUS zorganizovala SAIA-SCTS, rakúska organizácia World of
NGOs a maďarský European House konferenciu Budovanie mostov demokracie. Konferencie, ktorá sa
uskutočnila počas plavby loďou po Dunaji so zastávkami vo Viedni a Bratislave, sa zúčastnilo vyše 40
účastníkov z Rakúska, Maďarska, Slovenska, Poľska a Bieloruska.
Orpheus - Spolupráca v strednej a východnej Európe
SAIA-SCTS v rámci programu Orpheus Európskeho nadačného centra (European Foundation Centre,
Brusel), ktorý spája asi 30 servisných centier z 15 krajín strednej a východnej Európy, mala v roku 2000
zastúpenie v poradnej rade tohto programu, a tak priamo vstupovala do rozhodovania o aktivitách tejto
neformálnej siete partnerských inštitúcií.
Spolupráca s organizáciami zo strednej a východnej Európy mala v roku 2000 rôzne podoby. Či už išlo o
diskusiu Desať rokov podpory občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe - podpora budovania
infraštruktúry v regióne v rámci stretnutia zorganizovaného vo Varšave, alebo o pozvanie partnerskej
organizácie NIOK na seminár na tému maďarský model "1% zákona". V novembri zorganizovala SAIASCTS v spolupráci s C. S. Mott Foundation dvojdňové stretnutie servisných centier krajín V4 zamerané na
výmenu skúseností a diskusiu o ich udržateľnosti a stratégii ich ďalšieho rozvoja.
Spolupráca s americkými organizáciami
SAIA-SCTS pokračovala aj v spolupráci so svojimi tradičnými partnermi z USA.
V spolupráci s Medzinárodným centrom pre neziskové právo (International Center for Not-for-Profit Law ICNL) zorganizovala medzinárodnú konferenciu na tému Medzinárodné princípy neziskového práva regionálne perspektívy a odporúčania. Podujatia sa zúčastnilo viac než 60 účastníkov zo Slovenska, z
Českej republiky, Maďarska, Veľkej Británie a USA.
V spolupráci s Národným centrom pre správne rady neziskových organizácií (National Center for NonProfit Boards - NCNB) zorganizovala seminár Správna rada - záruka spoľahlivosti a transparentnosti
MVO.
Projekt Hodnotenia trvalej udržateľnosti MVO na Slovensku v roku 2000, ktorý sa realizoval v spolupráci s
Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) a Freedom House predstavoval zmapovanie
stavu tretieho sektora v danom roku.
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Medzinárodná spolupráca v oblasti dobrovoľníctva
V januári 2000 pripravilo Dobrovoľnícke centrum SAIA-SCTS konferenciu zameranú na Rozvoj siete
dobrovoľníckych centier v strednej a východnej Európe (27.- 29. január, 39 účastníkov zo 14 krajín), v
rámci ktorej sa sformovala neformálna sieť dobrovoľníckych centier pôsobiacich v regióne strednej a
východnej Európy a Euroázie s názvom Volunteernet. K členom tejto siete patrí aj Dobrovoľnícke centrum
SAIA-SCTS.
V rámci spolupráce s britskou organizáciou GAP prišlo na Slovensko jedenásť dobrovoľníkov z Veľkej
Británie v dvoch skupinách s cieľom pomáhať pri výučbe anglického jazyka na základných a stredných
školách. V rámci reciprocity sprostredkovalo Dobrovoľnícke centrum šesťmesačné pobyty v Norfolku
dvom slovenským dobrovoľníčkam, ktoré pôsobili v charitatívnej organizácii Break starajúcej sa o ľudí s
ťažkým telesným postihnutím.
Dobrovoľnícke centrum sa aktívne zapojilo aj do príprav Medzinárodného roka dobrovoľníkov 2001 (IYV
2001), na medzinárodnej i národnej úrovni. Oficiálne otvorenie Medzinárodného roka dobrovoľníkov na
Slovensku sa uskutočnilo 5. decembra v rámci slávnostného ceremoniálu odovzdávania ocenenia Srdce
na dlani 2000.
B. Prezentácia tretieho sektora v zahraničí
Komunikáciu s partnerskými organizáciami v zahraničí považuje SAIA-SCTS za veľmi podnetnú a
dôležitú. Jej pracovníci sa preto zúčastňujú rôznych podujatí, na ktorých získavajú nové informácie a
skúsenosti, ale aj prezentujú výsledky a aktivity, za ktorými stoja desiatky slovenských MVO. Tu je
niekoľko príkladov podujatí, na ktorých SAIA-SCTS v roku 2000 participovala:
• Eva Mydlíková sa zúčastnila seminára EÚ v nemeckom Kőnigswinteri a vystúpila s príspevkom
Rozvoj sociálnych aktivít (4. február)
• Katarína Zvonárová bola na seminári Supervízia práce s dobrovoľníkmi v Prahe (17. február)
• Oľga Šubeníková a Katarína Košťálová navštívili partnerské organizácie v Berlíne a v Bonne s
cieľom prediskutovať organizáciu spoločnej konferencie nemeckých a slovenských MVO (6.-9. 3.)
• Zuzana Kalináčová a Katarína Košťálová sa zúčastnili stretnutia na tému 1%-ný zákon v
Maďarsku (Budapešť, 1. marec)
• Katarína Zvonárová sa zúčastnila seminára Dobrovoľníci v nemocniciach v Čechách a v zahraničí
(Praha, 6. apríl)
• Juliana Hajduková sa zúčastnila seminára Obce a mestá na ich spoločnej ceste k
environmentálnemu rozvoju (Varšava, 12.-16. jún)
• Katarína Košťálová sa zúčastnila 4. medzinárodnej konferencie o výskume tretieho sektora v
Dubline (4.-7. júl)
• Katarína Rajcová a Dagmar Lišková prezentovali v Mikušovciach aktivity regiónu Bielych Karpát
na medzinárodnom fóre predstaviteľov ETP Slovensko, Česká republika a Poľsko
• Marianna Belejová a Katarína Košťálová sa zúčastnili konferencie Udržateľnosť tretieho sektora v
strednej a východnej Európe a facilitovali seminár na tému Úloha servisných centier (Budapešť,
28. september - 1. október)
• Paula Jójárt sa zúčastnila seminára 9. VOLONTEUROPE (Praha, 13.-16. október)
• Paula Jójárt na stretnutí programových manažérov a zástupcov organizácie GAP v Budapešti
informovala o projekte GAP na Slovensku (19. - 21. október)
• Katarína Košťálová vystúpila v úlohe facilitátora na stretnutí Úloha servisných organizácií a
koalícií pri budovaní imidžu tretieho sektora v krajinách strednej a východnej Európy (Varšava,
11.-14. november)
• Dagmar Lišková sa 22. novembra zúčastnila otvorenia Českej a slovenskej environmentálnej
výstavy pre deti v Uherskom Brode
• Marianna Belejová bola na štipendijnom pobyte vo Washingtone organizovanom National Center
for Non-Profit Boards (5. - 23. november)
• Katarína Košťálová sa zúčastnila slávnostného ceremoniálu OSN pri príležitosti otvorenia
Medzinárodného roka dobrovoľníkov (New York, 25.-29. november)
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IV. DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM SAIA-SCTS
SAIA-SCTS v rámci rozvoja nových služieb pre tretí sektor začala v roku 1998 realizovať projekt
Dobrovoľnícke centrum (DC), ktorého dlhodobým cieľom je všeobecné oživenie ideí dobrovoľníctva na
Slovensku, zvýšenie jeho uznania a rozšírenie počtu dobrovoľníkov pracujúcich v rôznych oblastiach
verejného života. Počas svojej existencie naštartovalo DC niekoľko aktivít, ktoré propagujú dobrovoľnú
prácu a zvyšujú uznanie dobrovoľnej práce na verejnosti, ako sú informačná kampaň Týždeň
dobrovoľníkov a ocenenie práce výnimočných dobrovoľníkov Srdce na dlani. Rozvoj a rast dobrovoľníctva
na Slovensku podporuje DC novými projektmi, akým sú napríklad Dobrovoľníci v nemocniciach.
Svoje ciele napĺňalo DC i sprostredkovávaním dobrovoľníckych príležitostí potenciálnym dobrovoľníkom.
Záujemcom o dobrovoľnícku prácu poskytovali pracovníci informácie a pomáhali pri výbere vhodnej
organizácie prostredníctvom databázy mimovládnych organizácii a záujemcov o dobrovoľnú prácu. V roku
2000 sa do databázy záujemcov o dobrovoľnú prácu prihlásilo len v Bratislave 105 nových záujemcov
(spolu zaregistrovaných približne 260 záujemcov). DC pre nich pripravilo dve vydania Občasníka DODO
prinášajúceho informácie o aktuálnych a tiež dlhodobých dobrovoľníckych príležitostiach v Bratislave a
okolí. Poskytovalo i informačno-konzultačné služby pre tých, ktorí hľadajú informácie a odbornú literatúru
z oblasti dobrovoľníctva (v roku 2000 - 230 záujemcov). V rámci zvyšovania vnútornej kapacity
mimovládnych organizácii pripravilo školenia o manažmente dobrovoľníkov, ktorých cieľom bolo
vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov v oblasti prípravy dobrovoľníckych projektov, náboru a motivácie
dobrovoľníkov a pod. (v roku 2000 celkom 126 účastníkov).
Týždeň dobrovoľníkov
V roku 2000 sa Týždeň dobrovoľníkov po prvýkrát vďaka spolupráci s pobočkami SAIA-SCTS uskutočnil
vo všetkých regiónoch Slovenska. Do projektu sa zapojilo celkom 135 MVO z celého Slovenska. V rámci
Týždňa dobrovoľníkov (9.-14. máj 2000) sa uskutočnili workshopy pre koordinátorov dobrovoľníkov (114
koordinátorov), panelové výstavy (12 výstav), prezentácie MVO na školách a iných miestach, kde
zástupcovia MVO prostredníctvom prezentácií a diskusií oboznamovali so svojou činnosťou predovšetkým
študentov, ale i ostatnú verejnosť. Dní a Týždňov otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 20 MVO.
Srdce na dlani 2000
Pod záštitou prezidenta SR udeľovalo Dobrovoľnícke centrum po druhýkrát ocenenie Srdce na dlani
výnimočným dobrovoľníkom. Laureátmi v kategórii Dobrovoľná práca sa stali Július Hron z Bratislavy,
Štefan Kruško z Prešova, Agneša Kukumbergová zo Šenkvíc, Jana Lalíková zo Slavošoviec a Ing.
Ladislav Pleša z Košíc. Za dobrovoľný čin roka bola ocenená PaedDr. Marta Győriová z Košíc.
Dobrovoľníci v nemocniciach
Dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave a za finančnej pomoci
Nadácie pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom pripravilo projekt Dobrovoľníci v nemocniciach. Cieľom
projektu bolo spríjemniť malým pacientom čas, ktorý trávia v nemocnici a zároveň pomôcť
zdravotníckemu personálu, pedagogickému personálu a rodičom detí. V roku 2000 bolo do projektu
aktívne zapojených 20 dobrovoľníkov.
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AKADEMICKÉ PORADENSTVO A MOBILITY
Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor na základe zmluvy o
poskytovaní služieb zo dňa 18. októbra 1999 medzi Ministerstvom školstva SR a SAIA-SCTS od 1.januára
2000 organizačne a administratívne zabezpečovala program "Akademické mobility".
Program je spolufinancovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation v Bratislave.
Vďaka finančnému grantu NOS-OSF a dotácie Ministerstva školstva SR mohla SAIA-SCTS v Bratislave a
vo svojich pobočkách aj v roku 2000 naďalej poskytovať informácie o štúdiu v zahraničí, informovať
študentov a širokú verejnosť o existujúcich štipendiách, organizovať verejné konkurzy a ponúkané
štipendiá, organizovať pre vysoké školy semináre o medzinárodnej spolupráci, organizovať školenia pre
záujemcov o pobyty v zahraničí, spracovávať informačné brožúrky o štúdiu v zahraničí, vydávať mesačník
Bulletin SAIA a poskytovať informácie prostredníctvom internetu.
SAIA-SCTS v roku 2000 poskytla informácie o štipendiách ministerstva školstva viac ako 6 000 osobám (z
toho v Bratislave skoro 3000) a spracovala 1 118 prihlášok uchádzačov o štipendijné pobyty (študijné,
výskumné, jazykové) v školskom roku 2000/2001 do Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Cypru, Českej
republiky, Číny, Dánska, Egypta, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Indie, Izraela, Japonska,
Kuby, Maďarska, Mexika, Nemecka, Nórska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Slovinska,
Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Turecka a Ukrajiny.
SAIA-SCTS spolupracovala s domácimi aj zahraničnými organizáciami pri výbere študentov na
zahraničné štipendijné pobyty. Už desiaty rok pomáhala pri propagácii štipendií na ročný postgraduálny
pobyt zameraný na európske štúdia pre College of Europe v Brugách (Belgicko) a jej pobočky v Natoline
(Poľsko), už šiesty rok poskytovala informácie a pomáhala pri výbere kandidátov o finančný príspevok na
postgraduálne štúdium v USA vo výške 2000 USD, ktorý každoročne udeľuje Americký fond pre
československú pomoc so sídlom v New Yorku. Od roku 1999 spolupracuje so Slovenským plynárenským
priemyslom v Bratislave pri výbere študentov na štipendiá SPP na semestrálne študijné pobyty v
zahraničí.
SAIA-SCTS taktiež zabezpečovala prijatie 136 uchádzačov z 20 krajín na študijné/výskumné pobyty a
vedecké pobyty na slovenských vysokých školách a pracoviskách Slovenskej akadémie vied v letnom
semestri v školskom roku 1999/2000 a v školskom roku 2000/2001.
Záujem o informácie o štúdiu v zahraničí, jazykových a štandardizovaných testoch, o tom, ako si pripraviť
podkladové materiály k žiadosti o štipendium naďalej pretrváva. V roku 2000 navštívilo pracoviská SAIASCTS vyše 26 000 záujemcov o štúdium v zahraničí, čo znamená vyše 105 návštevníkov denne,
priemerne na pracovisko 13 osôb denne, z toho najviac v Bratislave 35 osôb denne, najmenej v Trenčíne
3 osoby denne. Najväčší záujem je o štipendiá Ministerstva školstva SR (vyše 6000 osôb), podľa krajín je
najväčší záujem o štúdium v Nemecku (vyše 3 300 osôb), po ktorom nasleduje Rakúsko (vyše 1600 osôb)
a USA na treťom mieste (vyše 1 500 osôb).
Prehľad o uchádzačoch o štipendiá v jednotlivých rokoch
Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Spolu

Počet uchádzačov o
štipendiá
150
525
1114
1113
1214
945
515
274
163
201
1118
7332

Počet nominovaných
8
222
503
626
626
412
198
138
117
136
687
3673

Počet členov
konkurzných komisií
15
152
203
293
224
153
67
41
53
21
189
1411
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Tabuľka:
Oblasti záujmu návštevníkov v akademických informačných centrách SAIA - SCTS v roku 2000
Oblasti záujmu návštevníkov v AIC SAIA - SCTS
v období od januára - do decembra 2000
Štipendiá Štúdium v Štúdium DAAD Štúdium v
ministerstva
USA
v
ostatných
školstva
Nemecku
krajinách

Testy
TOEFL,
GMAT..

Použitie Postgrad. Všeobecné
CEEPUS EF jazykové SPOLU
Akcia
test.
štúdium informácie Rakúskokurzy
materiálov
Slovensko

BRATISLAVA

2929

384

613

376

1391

776

145

581

1122

690

396

171

9574

KOŠICE

576

353

270

189

573

328

101

362

721

231

174

92

3970

ŽILINA

440

207

218

218

358

207

65

116

756

160

136

71

2952

B.BYSTRICA

729

164

159

358

740

174

127

321

489

210

69

95

3635

NITRA

946

220

214

208

313

104

14

143

210

93

160

25

2650

PREŠOV

439

67

60

120

210

54

14

74

207

55

47

35

1382

TRENČÍN

161

53

76

94

214

56

11

36

129

66

16

61

973

TRNAVA

230

62

73

129

159

54

22

49

78

144

70

11

1081

6450

1510

1683

1692

3958

1753

499

1682

3712

1649

1068

561

26217

SPOLU

Tabuľka: Informačné dni, semináre a školenia pre stredné a vysoké školy - 2000
Činnosť Akademických informačných centier SAIA-SCTS
január - december 2000
Informačné dni
Stretnutia so študentskými organizáciami
Semináre pre VŠ
Školenia pre VŠ
Počet
Informačné Z toho
dni
pre SŠ účastníkov

BRATISLAVA
KOŠICE

Z toho
pre VŠ

Počet
účastníkov

Počet
účastníkov
(spolu)

Počet
Semináre
Stretnutia
so študent. účastníkov pre VŠ
org.

Počet
účastníkov

Školenia
Počet
pre VŠ účastníkov

13

7

5700

6

7 100

12 800

0

0

1

90

0

0

2

0

0

2

86

86

2

25

7

323

1

12

ŽILINA

7

2

66

5

500

566

0

0

6

165

0

6

B.BYSTRICA

21
13

12
4

339
306

9
9

410
572

749
878

0
0

0
0

5
1

199
20

6
0

62
0
0

PREŠOV
TRENCÍN

6

2

175

4

215

390

0

0

6

225

0

TRNAVA

11

0

0

11

468

468

0

0

1

31

0

0

NITRA

10

0

0

10

238

238

0

0

7

208

2

7

83

27

6586

56

9 589

16 175

2

25

34

1261

9

87

SPOLU

V roku 2000 v rámci poskytovania informácií o možnostiach štúdia v zahraničí zorganizovala SAIA-SCTS
83 "Informačných dní" pre vysokoškolských (56) a stredoškolských študentov (27). Zúčastnilo sa ich spolu
16 175 študentov. Ďalej zorganizovala 34 seminárov pre vysoké školy, 9 školení pre študentov,
doktorandov a pracovníkov vysokých škôl. Zúčastnilo sa na nich 1 348 osôb.
SAIA-SCTS organizovala aj semináre na tému "Akademické mobility - robme ich lepšie" pre zástupcov
vysokých škôl (prorektorov pre zahraničné styky, prodekanov pre zahraničné styky, pracovníkov
zahraničných oddelení) s nasledujúcim programom: aktuálne informácie Sekcie medzinárodnej
spolupráce a európskej integrácie MŠ SR, predstavenie akademických programov SAIA - SCTS, výber
štipendistov Ministerstva školstva SR (pravidlá, kritéria, podkladové materiály, zloženie výberovej komisie
ap.), prijatia štipendistov Ministerstva školstva SR zo zahraničia na slovenských vysokých školách (úloha
prijímajúcej univerzity/fakulty, termíny pre zaslanie podkladových materiálov zahraničných štipendistov
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slovenskej univerzite/fakulte, spôsob úhrady štipendií ap.), úloha Domu zahraničných stykov MŠ SR
(štipendiá, cestovné, zdravotné poistenie ap.), zapájanie univerzít do medzinárodných výmenných
programov.
Semináre sa konali v októbri 2000 v Žiline (aj pre zástupcov Trenčianskej univerzity, v Košiciach (aj pre
zástupcov Prešovskej univerzity), v Banskej Bystrici (aj pre zástupcov TU Zvolen), v Nitre (aj pre
zástupcov trnavských univerzít) a v Bratislave.
SAIA-SCTS v projekte Tempus "ORBIS"
SAIA-SCTS spolupracovala v rámci projektu "ORBIS" (program Tempus) so Slovenskou technickou
univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou a partnerskými organizáciami na Slovensku - Univerzitou
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovskou univerzitou a Trnavskou univerzitou a zahraničnými partnermi
na vytvorení informačného systému o existujúcich štipendiách na internete (www.stipendia- projekty.sk) a
na vytvorení pomôcky pre pracovníkov zahraničných oddelení rektorátov a dekanátov "Manuál pracovníka
zahraničného oddelenia". Informačný systém ako aj "Manuál pre pracovníkov zahraničných oddelení"
budú k dispozícii užívateľom v roku 2001.
Knižný dar pre Slovensko
Po dvojročnej prestávke získala SAIA-SCTS pre Slovensko vďaka nadácii Sabre Foundation, Inc. z USA,
Peace Corps, Americkému veľvyslanectvu v Bratislave a Nadácii otvorenej spoločnosti 13. zásielku
knižného daru (7 000 odborných publikácií).
Prehľad knižných darov v rokoch 1991 - 2000
Number of gift books received in 1991 - 2000
Rok/Year
SABRE FOUNDATION
1991
18 000 kníh/books
1992
29 000 kníh/books
1993
23 000 kníh/books
1994
30 144 kníh/books
1995
18 144 kníh/books
1996
18 000 kníh/books
1997
14 844 kníh/books
1998
------1999
2000
SPOLU/TOTAL

INTERNATIONAL BOOK BANK
------3 000 kníh/books
8 000 kníh/books
25 000 kníh/books
------19 960 kníh/books
------10 425 kníh/books

-------

-------

7 000 kníh/books
158132 kníh/books

------66 385 kníh/books

Pobočky SAIA-SCTS v spolupráci s knižnicami pripravili v júni v Bratislave, Nitre, Trnave, Trenčíne, Žiline,
Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a v Košiciach výstavy, na ktorých si zástupcovia knižníc, učitelia a
študenti mohli knihy prezrieť a následne objednať.
Jazykové kurzy
SAIA-SCTS sprostredkovávala aj v roku 2000 vyslania na jazykové kurzy na vlastné náklady vo Veľkej
Británii, USA, Írsku, Francúzsku, Nemecku a Taliansku prostredníctvom britskej organizácie EF
International Language Schools.
Pobočky SAIA-SCTS v Nitre a v Žiline organizovali počas letných prázdnin v mesiacoch júl a august kurzy
anglického jazyka v spolupráci so zahraničnými lektormi.
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Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
SAIA-SCTS po trojročnej prestávke opäť organizačne a administratívne zabezpečovala bilaterálny
program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní.
V roku 2000 Ministerstvo školstva SR vložilo do programu 4 000 000 Sk a Spolkové ministerstvo pre
vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky 2 610 000 šilingov. Spoločný rozpočet na rok 2000 činil 3
910 800 šilingov.
V roku 2000 sa uskutočnili 4. zasadnutia Riadiaceho grémia Akcie, ktoré posúdilo 63 projektov, z ktorých
38 získalo finančnú podporu z prostriedkov Akcie.
Okrem projektov Akcia podporuje aj študijné, výskumné pobyty a jazykové kurzy, na ktoré bolo
schválených pre školský rok 2000/2001 sto štipendijných mesiacov (10 mesiacov na jazykové kurzy a 90
mesiacov na študijné a krátkodobé výskumné pobyty v Rakúsku). O štipendiá na pobyty v Rakúsku sa
uchádzalo 92 osôb. Štipendiá boli pridelené 34 osobám, 24 na študijné a krátkodobé výskumné pobyty a
10 na letné jazykové kurzy.
Grémium schválilo štipendiá na študijné pobyty a jazykové kurzy 6 rakúskym uchádzačom, 3 na študijné
pobyty a 3 na jazykový kurz SAS - Studia Academica Slovaca.
Multilaterálny program CEEPUS
Po štvorročnej prestávke SAIA-SCTS organizačne a administratívne zabezpečovala multilaterálny
program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies - Stredoeurópsky
výmenný program univerzitných štúdií) ako Národná kancelária programu. Ministerstvo školstva SR vložilo
v roku 2000 do programu 2 350 000 Sk.
V akademickom roku 2000/2001 sa Slovenská republika zaviazala poskytnúť 320 štipendijných mesiacov
na študijné, výskumné, prednáškové pobyty, letné odborné školy a odborné exkurzie. V skutočnosti sa
vyčerpalo len 240 štipendijných mesiacov.
Účasť na medzinárodných seminároch, konferenciách a študijných pobytoch
•

21. - 22. januára 2000 - Pilotný seminár k projektu Tempus "ORBIS", vytvorenie informačného
systému o štipendiách a medzinárodných programoch, Harmónia, účasť za SAIA-SCTS Daniela
Drobná a Oľga Šubeníková

•

7. - 9. mája 2000 - "Slovensko na ceste do Európskej únie", slovensko-rakúska konferencia v
Alpbachu v Rakúsku, účasť O. Šubeníková

•

2. - 10. septembra 2000 - Fínsko - študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS, účasť Marcela
Grošeková a Stela Rebeťáková, pobyt v CIMO a na helsinských vybraných vysokých školách

•

14. septembra 2000 seminár "Sú rakúske vysoké školy pripravené na akademické mobility?",
Viedeň, účasť O. Šubeníková a I. Vernerová

•

18. - 22. septembra 2000 - Rakúsko, študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS (TU Viedeň,
Rakúska výmenná služba), účasť Ingrid Vernerová

•

7. - 14. októbra 2000 - Francúzsko - študijný pobyt v rámci projektu Tempus ORBIS (ONICEP a
Univerzita v Poitiers), účasť Eleonóra Bánovská a Veronika Veselá (výsledky cesty zverejnené v
decembrovom Bulletine SAIA)
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•

23. - 26. októbra 2000 - seminár Tempus - ORBIS v Stupave, účasť: Oľga Šubeníková, Mária
Guregová, Marcela Grošeková, Eleonóra Bánovská, Stela Rebeťáková

•

14. - 25. novembra 2000 - Nemecko, dvojtýždňový študijný pobyt na pozvanie DAAD - Zoltán
Nagy

•

14. a 15. novembra 2000, zasadnutie Správnej rady ACA a členov ACA v Bruseli, účasť Oľga
Šubeníková

Účasť na informačných veľtrhoch
V roku 2000 sa SAIA-SCTS prezentovala na týchto informačných veľtrhoch a výstavách:
•
•
•
•

Národné dni kariéry 2000 (Bratislava, 22. - 24. marec)
4. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania AKADÉMIA a 2. ročník veľtrhu práce a cestovania
VAPAC (Bratislava, 9. - 11. november)
8. medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA a 5. výstava vzdelávania a didaktickej techniky
PEDAGOGIKA (Bratislava, 9. - 12. november)
4. ročník špecializovanej dvojvýstavy SALÓN PRÁCE a GAUDEAMUS (Košice, 29. - 30.
november)
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PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
SAIA-SCTS v roku 2000 pokračovala vo vydávaní adresárov, publikácií a faktov s problematikou tretieho
sektora, ako aj publikácií pre záujemcov o štúdium v zahraničí. S finančnou podporou Ministerstva
školstva a Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyšlo 12 čísel Bulletinu SAIA,
informačného mesačníka pre záujemcov o štúdium v zahraničí. SAIA-SCTS bola aj spoluvydávateľom
mesačníka pre a o treťom sektore NonProfit. V súlade s rozhodnutím edičnej rady, ako aj na základe
širšej diskusie so zástupcami rôznych mimovládnych organizácií o dlhodobej udržateľnosti tohto projektu,
prevzala vydávanie NonProfitu v druhom polroku Nadácia Médiá.
Publikačnú činnosť finančne podporila najmä Nippon Foundation, ale aj ďalšie čiastkové granty, napríklad
z Holandského veľvyslanectva, Sasakawa Peace Foundation, NPOA, NOS-OSF. Publikácia Súčasný stav
financovania mimovládnych organizácií zo štátnych zdrojov na Slovensku vyšla s finančnou podporou The
National Endowment for Democracy.
V roku 2000 vydala SAIA-SCTS 13 adresárov mimovládnych organizácií pôsobiacich v rôznych
oblastiach, zameraných na rôzne cieľové skupiny, resp. zoradených podľa ich právnej formy (Adresár
MVO s komunitným programom v SR, Adresár MVO so ženským programom v SR, Mimovládne
neziskové organizácie na Slovensku pôsobiace v oblasti ľudských a občianskych práv a demokracie,
Zahraničné a domáce finančné zdroje pre slovenské MVO, Adresár nadácií v Slovenskej republike a
osem krajských adresárov MVO). Encyklopedický charakter má aj publikácia Kto je kto v treťom sektore,
ktorá sa zameriava na osobnosti tretieho sektora na Slovensku. Sto reprezentantov MVO tvorí len
skromnú podmnožinu z množstva vynikajúcich predstaviteľov našich občianskych organizácií.
Okrem adresárov vydala SAIA-SCTS v roku 2000 aj publikácie zamerané na manažment MVO, resp.
týkajúce sa zaujímavých oblastí spájajúcich sa s tretím sektorom na Slovensku. Medzi tieto publikácie
patrí Občianska advokácia alebo ako dosiahnuť spoločenskú zmenu. Jej autor Pavol Demeš sa opiera
okrem zahraničných skúseností aj o zovšeobecnenia z mnohých pozoruhodných príkladov občianskej
advokácie na Slovensku realizovaných našimi neziskovými organizáciami. Jej cieľom je stimulovať
záujem a zvýšiť porozumenie pre občiansku advokáciu. Publikácia Ako založiť MVO, ktorej autorkami sú
Nora Beňáková a Zuzana Kalináčová, prináša metodiku zakladania mimovládnych organizácií v
slovenských podmienkach. Podrobne sa zaoberá triedením MVO podľa ich foriem, legislatívnymi
podmienkami vzniku MVO, administratívnym procesom registrácie. Obsahuje vzory stanov a štatútov
jednotlivých druhov MVO. Preklad vybraných kapitol z publikácie dvoch uznávaných amerických
konzultantov Steva McCurleya a Ricka Lyncha Manažment dobrovoľníkov je určený všetkým, ktorí
pracujú s dobrovoľníkmi. Predovšetkým manažéri dobrovoľníckych programov sa v nej môžu podrobne
zoznámiť nielen s procesom manažmentu dobrovoľníkov, ale nájdu v nej aj praktické rady, ako
dobrovoľníka nielen získať, ale aj ako s ním pracovať, ako ho motivovať, hodnotiť, udržať a ako vytvoriť v
organizácii medzi dobrovoľníkmi a platenými pracovníkmi dobré vzťahy. Publikácia Súčasný stav
financovania mimovládnych organizácií zo štátnych zdrojov na Slovensku autorky Marianny Belejovej
načrtáva obraz o formách verejného financovania na Slovensku (ich súčasnom stave a ich vzťahu k
štátnemu rozpočtu) a znázorňuje mechanizmy udeľovania dotácií vybraných ministerstiev a štátnych
fondov ako priamu formu financovania MVO zo štátneho rozpočtu. V poslednej časti uvádza konkrétny
prehľad čerpania štátnych prostriedkov formou dotácií podľa rezortov v roku 1999.
SAIA-SCTS pokračovala aj vo vydávaná informačno-analytických materiálov v sérii Fakty o treťom sektore
v slovenskej a anglickej verzii. V roku 2000 vyšlo 5 faktov - Dobrovoľníci Zamatovej revolúcie, Stupavská
konferencia, Financovanie MVO zo štátnych zdrojov, Financovanie MVO zo štátneho rozpočtu podľa
rezortov a Profil tretieho sektora na Slovensku.
Pre záujemcov o štúdium v zahraničí k publikáciám Štúdium v zahraničí, Štúdium v Nemecku, štipendiá,
granty a Možnosti vzdelávania v USA a k brožúram o štúdiu v Japonsku, Austrálii, Novom Zélande, v
krajinách Beneluxu, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, v krajinách Škandinávie, vo Francúzsku,
Taliansku, Španielsku, vo Veľkej Británii pribudla v roku 2000 publikácia Štúdium v Kanade, ktorú
spracovala Zuzana Kratochvílová. Brožúra prináša informácie o systéme vzdelávania v Kanade, postupe
pri uchádzaní sa o štúdium v Kanade, možnostiach získať štipendium.
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K praktickým príručkam Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor a Ako napísať životopis, sprievodný list
(v slovenskom i anglickom jazyku), pribudla v roku 2000 príručka Ako napísať životopis vo francúzskom
jazyku. Okrem praktických rád brožúra obsahuje aj vzory životopisov vo francúzštine. Spracovala ju Nora
Bánovská v spolupráci s Ronanom Corfdyrom.
Svoje desiate výročie úspešného pôsobenia si v roku 2000 SAIA-SCTS pripomenula nielen viacerými
podujatiami, ale aj vydaním publikácie Desať rokov SAIA-SCTS v slovenskej a anglickej verzii, ktorá je
stručným odpočtom desaťročnej existencie organizácie.

ČLENSTVO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH
SAIA-SCTS bola v roku 2000 členom viacerých medzinárodných organizácií. Aktívne sa zapájala do
aktivít neformálnej siete servisných centier v strednej a východnej Európe v rámci programu Európskeho
nadačného centra Orpheus. Ako člen Medzinárodnej asociácie pre dobrovoľnícke úsilie (International
Association of Volunteer Effort - IAVE) SAIA-SCTS prispela do prípravy publikácie Svetový adresár
dobrovoľníckych centier 2000 (Worldwide Directory of Volunteer Centres 2000), ktorú vydalo IAVE v
spolupráci s americkou organizáciou Points of Light Foundation. V rámci členstva v medzinárodnej
organizácii CIVICUS s členmi tejto organizácie v Maďarsku a Rakúsku pripravila medzinárodnú
konferenciu Budovanie mostov demokracie a aktívne participovala na práci jej Európskej poradnej rady. V
roku 2000 sa SAIA-SCTS stala členom Medzinárodnej spoločnosti pre výskum tretieho sektora so sídlom
v Baltimore (International Society for Third-Sector Research - ISTR). Na základe tohto členstva má SAIASCTS okrem iného aj prístup k interdisciplinárnemu akademickému časopisu VOLUNTAS, ktorý je k
dispozícii v knižnici pre všetkých návštevníkov agentúry.
SAIA-SCTS je tiež členom Združenia pre akademickú spoluprácu (Academic Cooperation Association ACA), medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na podporu, zlepšenie, manažment a analýzy
akademickej spolupráce v rámci Európy a medzi Európou a inými krajinami sveta.
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PRACOVNÍCI SAIA-SCTS V ROKU 2000
Výkonný výbor
KOŠŤÁLOVÁ Katarína, výkonná riaditeľka
ŠUBENÍKOVÁ Oľga, zástupkyňa výkonnej riaditeľky
BRATISLAVA
Akademické programy
DROBNÁ Daniela do 31. 3. 2000
DROBNÝ Róbert do 14. 2. 2000
GROŠEKOVÁ Marcela
GUREGOVÁ Mária
KRATOCHVÍLOVÁ Zuzana (materská dovolenka od augusta 2000)
KRUŽLÍKOVÁ Lucia od 15. 9. 2000
MAKYTA Branislav do 31. 8. 2000
VERNEROVÁ Ingrid
VESELÁ Veronika od 1. 4. 2000
Programy pre mimovládne organizácie
BELEJOVÁ Marianna
BEŇÁKOVÁ Nora do 31. 1. 2000
ČARNÁ Klára
HRIVŇÁK Ľuboš do 31. 1. 2000
JÓJÁRT Paula od 1. 8. 2000
MYDLÍKOVÁ Eva do 31. 8. 2000
LACKOVÁ Zuzana od 1. 5. 2000
MEDVECZKÁ Anna od 1. 10. 2000
PANÁKOVÁ Silvia do 31.10. 2000
SÍKEĽOVÁ Marta
ZVONÁROVÁ Katarína do 31. 8. 2000
Technické a administratívne zabezpečenie
ANDRÁSSYOVÁ Eva
BLAŽEK Jozef
KOVARIK Roman
MUDRÍKOVÁ Helena
Finančné a personálne oddelenie
KRIŽANKOVIČOVÁ Mária,
vedúca oddelenia
HOLÁ Iveta
HORVÁTHOVÁ Eva
KISSOVÁ Monika od 21. 8. 2000
POBOČKY:
BANSKÁ BYSTRICA
CHMELÍKOVÁ Helena,
koordinátorka akademických programov,
od 1. 9. koordinátorka pobočky
HULLOVÁ Danica,
riaditeľka pobočky do 15. 2. 2000
NAGY Imrich od 1. 4. 2000 do 31. 8. 2000
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KOŠICE
KALINÁČOVÁ Zuzana,
riaditeľka pobočky
BÁNOVSKÁ Eleonóra,
koordinátorka akademických programov
NITRA
LACHKÁ Ľubica,
riaditeľka pobočky
NAGY Zoltán od 28. 1. 2000,
koordinátor akademických programov
POPRAD
PLUČINSKÁ Dana,
riaditeľka pobočky
PREŠOV
HAJDUKOVÁ Julianna,
riaditeľka pobočky
ONDKOVÁ Zuzana od 1. 2. 2000,
koordinátorka akademických programov
TRENČÍN
LIŠKOVÁ Dagmar,
riaditeľka pobočky
RAJCOVÁ Katarína,
koordinátorka akademických programov
TRNAVA
RADKOVÁ Libuša,
koordinátorka pobočky
ŽILINA
MIČICOVÁ Alena,
riaditeľka pobočky
REBEŤÁKOVÁ Stela,
koordinátorna akademických programov
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FINANČNE, MATERIÁLNE ALEBO BEZPLATNÝMI SLUŽBAMI PODPORILI SAIASCTS V ROKU 2000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANASOFT APR, s.r.o., Bratislava
European Foundation Centre, Brusel, Belgicko
Ford Foundation, New York, USA
Freedom House, Washington, USA
Charles Stewart Mott Foundation, Flint, USA
International Book Bank, Baltimore, USA
Kanadské veľvyslanectvo, Bratislava
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
Nadácia Friedricha Eberta, Bratislava
Nadácia Konrada Adenauera, Bratislava
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, Bratislava
Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava
Nadácia pre podporu občianskych aktivít, Bratislava
Nadácia Roberta Boscha, Stuttgart, Nemecko
National Endowment for Democracy, Washington, USA
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD), Bonn, Nemecko
Nippon Foundation, Tokio, Japonsko
Sasakawa Peace Foundation, Tokio, Japonsko
Tatra banka, a.s., Bratislava
TEMPUS, Bratislava
Veľvyslanectvo USA, Bratislava
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Bratislava
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Bratislava

FINANČNÉ HOSPODÁRENIE
Súvaha SAIA-SCTS, 31. 12. 2000
AKTÍVA/
Software/ 18 746 Sk
Stroje, prístroje, zariadenia
Dopravné prostriedky a inventár
Tovar na sklade
Peniaze a ceniny
Účty v bankách
Odberatelia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Náklady budúcich období
Aktíva spolu

$ 406
1 208 323 Sk
461 343 Sk
50 881 Sk
133 662 Sk
8 684 893 Sk
117 507 Sk
851788 Sk
28 257 Sk
54 205 Sk
11 609 605 Sk

$ 26 154
$ 9 986
$ 1 101
$ 2 893
$ 187 983
$ 2 543
$ 18 437
$ 612
$ 1 173
$ 251 288

PASÍVA
Dodávatelia
Zúčtovanie so zamestnancami
Daň z príjmov
Výnosy budúcich období
Základné imanie
Sociálny fond
Účet ziskov a strát
Pasíva spolu

187 443
719 903 Sk
132 059 Sk
7 019 518 Sk
3 378 349 Sk
78 516 Sk
93 817 Sk
11 609 605 Sk

$4 057
$ 15 582
$ 2 858
$ 151 936
$ 73 124
$ 1 699
$ 2 031
$ 251 288
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Výnosy a náklady v roku 2000
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK K 31.12.2000

- 206 306 Sk

- $4 465

PRÍJMY CELKOM (A+B)

27 202 891 Sk

$588 801

A. PRÍJMY NA ZÁKLADNÉ PROGRAMY
1.Poplatky za činnosť
Poplatky za služby
Poplatky za tovar
2.Granty, dary, refundácie
Granty, dary
Refundácie
3.Príspevky zo štátneho rozpočtu
4.Príspevky od podnikateľov
5.IPríjmy z finančných operácií
IÚroky, kurzové zisky

21 872 750 Sk
2 093 132 Sk
2 056 421 Sk
36 711 Sk
15 000 280 Sk
14 351 220 Sk
649 060 Sk
4 535 994 Sk
58 000 Sk
185 344 Sk

$473 431
$45 305
$44 511
$795
$324 678
$310 629
$14 049
$98 181
$1 255
$4 012

B. PRÍJMY NA ŠTIPENDIÁ
Štipendiá, projekty (MŠ), preddavky R/SR
Príspevky od súkr., dary (EF)

5 330 141 Sk
4 816 325 Sk
513 816 Sk

$115 370
$104 248
$11 121

VÝDAVKY CELKOM (A+B+C)

27 409 197 Sk

$593 267

MZDOVÉ A OPERAČNÉ VÝDAVKY SPOLU (A+B)

21 665 282 Sk

$468 941

A. MZDOVÉ NÁKLADY A OSTATNÉ SLUŽBY
1.Mzdy a sociálne zabezpečenie
Mzdové náklady
Ostatné mzdové náklady
Sociálny fond a stravné lístky
Poistenie pracovníkov
2.Odborné služby
Právne služby
Ostatné služby

10 845 062 Sk
9 503 896 Sk
6 978 839 Sk
2 198 497 Sk
229 402 Sk
97 158 Sk
1 341 166 Sk
510 000 Sk
831 166 Sk

$234 739
$205 710
$151 056
$47 586
$4 965
$2 103
$29 029
$11 039
$17 990

B. OPERAČNÉ VÝDAVKY
1.Prevádzkové náklady
Kancelársky materiál
Drobný majetok
Náklady na predaný tovar
Oprava a údržba
Tlač a kopírovanie materiálov
Poistenie
Telefóny, fax
E-mail
Poštovné
Spotreba PHM
2.Prenájom priestorov a energia

10 820 220 Sk
4 703 166 Sk
582 028 Sk
125 385 Sk
26 572 Sk
399 253 Sk
2 093 072 Sk
30 926 Sk
763 823 Sk
213 533 Sk
345 482 Sk
123 092 Sk
3 191 707 Sk

$234 202
$101 799
$12 598
$2 714
$575
$8 642
$45 304
$669
$16 533
$4 622
$7 478
$2 664
$69 084

21

Prenájom priestorov
Energia, plyn, voda
3.Konferencie a výstavy
4.Členské
5.Inzercia
6.Reprezentačné a dary
7.Cestovné výdavky
Domáce cestovné
Zahraničné cestovné
Prenájom a údržba auta
8.Finančné operácie
Úroky, poplatky, kurzové straty
9.Dane
10.Odpisy a zákonné rezervy
11.Ostatné výdavky
Škody, predaný materiál, rôzne
C. ŠTIPENDIÁ, REGRANTY, POPLATKY
Štip., proj.R/SR, regranty, cest. cudzí
Prísp.ostat.org., súkromníkov

2 447 862 Sk
743 845 Sk
51 207 Sk
25 260 Sk
40 567 Sk
609 130 Sk
725 835 Sk
242 932 Sk
403 043 Sk
79 860 Sk
314 911 Sk
314 911 Sk
17 480 Sk
1 050 526 Sk
90 431 Sk

5 743 915 Sk
5 219 153 Sk
524 762 Sk
1 USD =46,20 Sk

$52 983
$16 100
$1 108
$547
$878
$13 185
$15 711
$5 258
$8 724
$1 729
$6 816
$6 816
$378
$22 738
$1 957

$124 326
$112 968
$11 358
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