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Dobrí ľudia sú ako
bystriny. Každá
pramení niekde inde,
hľadá si svoju cestu.
Ale keď sa začnú
spájať, dokážu vytvoriť
veľtok, ktorý formuje
krajinu.

EDITORIÁL

Milí čitatelia a čitateľky tejto správy,
v roku 2019 sme si pripomenuli najtragickejšie výročie moderných dejín – vraždu Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Až táto nepredstaviteľná udalosť nás zobudila a prekreslila
politickú mapu.
Radikálnu zmenu umožnila sila spojenej spoločnosti naprieč celým Slovenskom, rôznymi
profesijnými či sociálnymi skupinami. Nové
spojenia vznikali na poslednú chvíľu, ľudia sa
učili spolupracovať a dôverovať si v extrémnej
rýchlosti.
V Bystrinách veríme, že silná a schopná sieť by
mala existovať stále, nielen v kritických chvíľach. Ľudí, ktorí odovzdávajú spoločnosti to
dobré, treba prepájať, aby si účinne pomáhali.
Ľahšie tak zažijú úspech a budú sebavedomou
inšpiráciou pre ostatných.
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Dlhé roky mojej práce v Aliancii Fair-play som
po celom Slovensku stretávala talentovaných
ľudí, ktorí obhajovali verejný záujem a bránili
to dobré v našej spoločnosti. Často na úkor
svojho zdravia a proti obrovskej presile moci.
Vo svojom snažení vyhoreli, ostali osamelí,
len s námahou mobilizovali pomoc a mediálny
záujem. Čím ďalej od hlavného mesta, tým to
bolo pre nich ťažšie.
Popri protikorupčných aktivitách nám v Aliancii Fair-play neostávalo veľa kapacít pomáhať
ďalším stovkám občanov, ktorí to veľmi potrebovali. Všímali sme si rastúcu frustráciu
a často aj príklon k extrémizmu, ktorý bol
pochopiteľnou odpoveďou na prehliadanie
potrieb ľudí po celej krajine. Nechceli sme to
nechať tak, a preto sme sa rozhodli vybudovať
sieť, ktorá aktívnych ľudí po celom Slovensku
účinne prepojí a poskytne im prístup k expertnej pomoci.

Počas roka 2019 sa nám podarilo zmapovať
zaujímavé iniciatívy po Slovensku aj ich potreby, nájsť skupinu dobrovoľníkov ochotných
pomáhať, prepojiť ich navzájom prostredníctvom sociálnych sietí, začať poskytovať
konkrétnu praktickú pomoc a organizovať
komunitné stretnutia našej siete plné prednášok a vzájomného učenia sa. V roku 2020 sme
k pilotným ôsmim iniciatívam prizvali ďalšie,
rozširujeme aj sieť dobrovoľníkov ochotných
pomáhať po celom Slovensku, a aj ponuku služieb pre ľudí, ktorí menia našu krajinu
alebo svoje okolie na lepšie miesto na život.
Pandémia COVID nám riadne skomplikovala
možnosť stretávať sa a učiť sa navzájom. Boli
sme nútení mnohé aktivity odsunúť a nahradiť
onlinovými. Dúfame, že to najhoršie máme za

sebou a postupne sa budeme môcť vracať
k poznávaniu a prepájaniu Slovenska osobne.
V nasledujúcich rokoch by sme si želali ďalej
rásť, prinášať čoraz viac praktických nástrojov,
ktoré pomôžu dobru medzi nami.
Držte nám v tom palce alebo sa k nám rovno
pridajte.
Zuzana Wienk
riaditeľka
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MISIA
A PILIERE
ČINNOSTI
Misiou občianskeho združenia Bystriny je
prispievať k návratu dôvery občanov v demokraciu a posilňovať jej udržateľnosť prostredníctvom podpory, ktorá je súdržná a solidárna,
v ktorej si ľudia navzájom dôverujú, a ktorej
členovia sú kompetentnými a aktívnymi občanmi starajúcimi sa o verejné dobro.
Na dosiahnutie cieľov rozvíja dva základné
piliere. Začiatkom roka 2019 prevzali Bystriny
po dohode s Alianciou Fair-play a VIA IURIS
udeľovanie prestížneho občianskeho ocenenia Biela vrana. Tento projekt je ocenením
občianskej odvahy. V januári 2021 bolo ocenenie udelené už trinásty raz ako poďakovanie
vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní
brániť pravdu a spravodlivosť v mene verejného prínosu. Oceňovaním a šírením život6 — Výročná správa 2019 – 2020

ných príbehov odvážnych občanov mení Biela
vrana kultúrne nastavenia spoločnosti, význam
občianskej odvahy a slúži ako inšpirácia pre
ďalších.
Druhým pilierom činnosti organizácie je sieť
Bystriny - budovanie a rozširovanie udržateľnej, koordinovanej a samo-organizovanej
siete aktívnych občanov a expertných dobrovoľníkov, ktorí reagujú na volania o praktickú
pomoc od občanov, formálnych i neformálnych občianskych iniciatív z celého Slovenska
(snažiacich sa o nápravu lokálnych problémov
a riešenie vecí vo verejnom záujme). Bystriny
sú nadstavbou ocenenia Biela vrana a sieťou, ktorá a poskytuje reálnu podporu oveľa
väčšiemu okruhu aktívnych ľudí, čím zvyšuje
zakorenenie hodnôt ocenenia vo verejnosti.

Veríme, že mnohé projekty, ktoré
doteraz narážali na prekážky, dokážu
napredovať práve vďaka spolupráci
a pomoci.
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OBČIANSKE INICIATÍVY,
KTORÉ BYSTRINY SPOJILI
DO SPOLOČNEJ SIETE
Baterkáreň

ZOMOS

netradičné prístupy k rozvoju regió-

Trnava

Slovensko

nov.

Baterkáreň je komunitné reuse cen-

Komunita, ktorá podporuje miest-

trum, ktoré sa zameriava na znižo-

nych aktivistov a poslancov v úsilí

wf

vanie tvorby odpadu a zavádzanie

o lepšie samosprávy.

Rozmanita

princípov cirkulárnej ekonomiky do

wf

Bratislava

Ťahanovská záhrada

buduje hmatateľný príklad skutočne

Košice

inkluzívnej, rozmanitej školy a ko-

Zoulus

Komunita v záhrade na pomedzí

munity, ktorá je otvorená všetkým

Vinodol

sídliska a dediny Ťahanovce vytvára

deťom a dospelým, bez ohľadu na

Združenie vzniklo začiatkom roku

zázemie a podmienky na bezplatne

príjmy, znevýhodnenia, nadania či

2007 po komunálnych voľbách. Čin-

organizované voľnočasové aktivity

akékoľvek potreby.

nosť združenia sa odvtedy zameriava

ľudí z okolia.

od tej doby na kultúrnospoločenské

wfy

wf

každodenného života bežných ľudí.

wfi

akcie v tejto malebnej obci, brigády

Občianske združenie Rozmanita

Lýceum Modra

na zlepšenie životného prostredia

Také Naše

Modra

a aktivity ktoré združujú občanov

Poloniny

Partia kamarátov sa rozhodla, že

obce.

Organizujú zážitkové podujatie Ob-

svoje skúsenosti a talent vloží do

w

javte Poloniny a okrem toho skúšajú

aktívneho rozvoja kultúry. Hlavným
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zámerom je aktivizovať nadšencov

jej členov, ktorí v roku 2020 založili

povedali, že s tou kultúrou v Partizán-

pre nezávislú kultúru a rozširovať jej

neziskovú organizáciu pomenovanú

skom je treba naozaj niečo spraviť.

publikum.

podľa architekta stavby.

Naším cieľom je vytvárať priestor pre

wfi

wfi

súčasné umenie a kultúru, organizo-

Skryté poklady Slovenska

OZ Sýpka

pre mladých.

Slovensko

Moravské Lieskové

Cieľom organizácie je mapovanie

OZ Sýpka dostalo ponuku využiť a te-

wf

a propagácia menej známych, no

maticky naplniť priestor starej sýpky

Naša Revúca

zaujímavých miest na Slovensku, ako

a jej okolia na okraji obce Moravské

Revúca

aj obnova pamiatok a organizovanie

Lieskové.

O.z. Naša Revúca vzniklo, lebo ho

podujatí a prehliadok v pamiatkovej

vať nové formáty podujatí atraktívne

ľudia potrebovali. Potrebovali ho ak-

zóne Sirk-Železník.

Alter Nativa

tívni, aby sa mohli realizovať, a potre-

wfi

Brdárka

bovali ho aj ostatní, aby mohli znovu

Občianske združenie Alter Nativa

uveriť v to, že majú možnosť a silu

RAMAGU

pôsobí už sedemnásť rokov v malej

meniť svet k lepšiemu.

Pieniny a Zamagurie

gemerskej obci Brdárka, kde sa jeho

Nezávislé divadlo, nezávislá regionál-

členovia pokúšajú vytvoriť príjemné

wf

na tlač a umelecká agentúra v Pieni-

miesto na plnohodnotný život v súla-

Rimavská kaviareň

nách a Zamagurí.

de s ich vnútorným cítením, v udr-

Rimavská Sobota

wfi

žateľnom etickom vzťahu k prírode

Spojilo ich organizovanie protestov

a k sebe navzájom.

Za slušné Slovensko v roku 2018.

wfi

Počas nich sa začali viac zaujímať aj

Občianske združenie Atmosféra už

Kolektív

mesto a okres Rimavská Sobota.

deväť rokov organizuje multižánrový

Košice

festival Atmosféra v malej obci Hon-

Sme kolektív mladých ľudí so snahou

f

tianske Nemce. Hlavným dôvodom

robiť veci inak. Pre krajšie miesta,

ETP

organizácie podujatia bolo priniesť

pre nás všetkých. Veríme, že skrz

Slovensko

alternatívnu kultúru aj do regiónu,

projekty, ktoré budú slúžiť ľuďom

Poskytujú pomoc pre znevýhodnené

kde možností na kultúrne vyžitie veľa

a rozvoju miest sa vieme podieľať

regióny, spoločensky znevýhodnené

nie je.

na skvalitnení verejných priestorov,

skupiny a etnické menšiny.

wfi

životného prostredia, podpory kultúry

wf

Atmosféra
Hontianske Nemce

aj umenia.

o komunálnu politiku a jej dopady na

Spoločnosť Jaromíra
Krejcara

wfi

NZ INAK

Trenčianske Teplice

Fabrika umenia

Spojili sa, aby spoločne vytvárali

Iniciatíva, ktorej jediným cieľom je zá-

Partizánske

krajšie Nové Zámky.

chrana Liečebného domu Machnáč

Fabrika umenia je občianske zdru-

v Trenčianskych Tepliciach. Vznikla

ženie, ktoré vzniklo v marci 2015

f

po 10 rokoch umeleckého aktivizmu

v meste Partizánske, keď sme si

Nové Zámky
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Bašta – kultúrno-komunitné
centrum

Gotická cesta
Gemer

Iniciatíva slovenských
učiteľov

Bardejov

Miestni aj cezpoľní nadšenci pomá-

Slovensko

Skupina zanietencov zveľaďuje

hajú s opravou gemerských kostolí-

Skupina aktívnych učiteľov chce

historickú Baštu a vnáša do nej život.

kov a hrdo ich ukazujú svetu.

priniesť nový vietor do debaty o stave

Dnes sa to tam hemží pestrými sku-

wf

nášho školstva.

pinami ľudí a kultúrnymi akciami.

wf

OZ Proti korupcii

wf

Poď na dvor

Skúsení aktivisti dlhodobo upozorňu-

Slovenská komora sestier
a pôrodných asistentiek

Košice

jú na korupciu či plytvanie verejnými

Slovensko

Susedia sa spojili, aby prinavrátili

zdrojmi v regiónoch.

Stavovská organizácia dlhodobo

život nevyužívanému dvoru a mohli

wf

upozorňuje na nedostatok zdravot-

Centrum komunitného
organizovania

pacienti v nemocniciach.

tak spoločne meniť veci v ich okolí
k lepšiemu.

f

Žilina

Banská Bystrica

ných sestier. Cítia ho ony samy aj

wf

Združenie Slatinka

Neziskovka spojila občanov do

Living memory

Slovensko

platformy „Nie v našom meste“, ktorá

Slovensko

Aktivisti z občianskeho združenia

prispela k prehre Mariána Kotlebu

Skupina odborníkov, ktorá chodí

Slatinka chránia prírodné lokality na

v župných voľbách.

za študentmi na stredné školy, aby

Slovensku a dedinku Slatinka pred

wf

s nimi debatovala o slobode.

zničením.

wf

Za slušné Slovensko

wf

Slovensko

Pre Bánovce

Neformálna skupina A8

Neformálna sieť aktívnych občanov

Bánovce nad Bebravou

Humenné

pomohla vytvoriť verejný tlak v čase,

Partička rôznorodých aktivistov spoji-

Osem občianskych aktivistov sa stre-

keď to krajina veľmi potrebovala.

la sily, aby vedela lepšie pomáhať

táva, aby sa podporovali v úsilí o lepší

O spravodlivejšie Slovensko sa snaží

svojmu mestu.

život v meste.

naďalej.

f

wf

f

Kultúrno-kreatívne centrum
Kláštor

Záhrada – Centrum
nezávislej kultúry

Rožňava

Banská Bystrica

Partia nadšencov dáva dokopy

Nadšenci z kultúrneho centra

schátraný mestský kláštor. Chcú

poľudšťujú priestor v srdci Banskej

z neho mať živý priestor pre kultúru

Bystrice, aby doň prinášali umenie

a sociálno.

a tvorivú slobodu.

wf

wf
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w WEB f FACEBOOK i INSTAGRAM y YOUTUBE

Chceme, aby ľudia, ktorým záleží na
rozvoji krajiny, cítili podporu. Preto
spájame organizácie a komunity, ktoré
menia svoje okolie k lepšiemu a zasievajú
v spoločnosti semienko nádeje.
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VÝSTUPY
2019 – 2020
5 dvojdňových komunitných

6 webinárov pre iniciatívy siete

stretnutí (Banská Bystrica, Košice,

pod vedením Natálie Kušnierikovej

Žilina, Rožňava, Brdárka) plných tré-

a iných lektorov.

ningov, prednášok, tímbuildingových
aktivít, osobných mentoringových

11 verejných eventov (diskusie,

konzultácií šitých na mieru.

koncerty, šicia dielňa s návrhárkou
Lenkou Sršňovou).

75 spojení a konzultácií pre členské iniciatívy (prepojenia, sprostred-

3 podnikateľské raňajky, ktorých

kovanie kontaktov, poskytnutie

cieľom bolo predstaviť regionálne

jednorazových konzultácií, pomoc

iniciatívy podnikateľom a rozprúdiť

pri príprave grafických či mediálnych

filantropiu.

materiálov, právne poradenstvo,
pomoc s kampaňami atď.).

Manažovanie komunitnej platformy SOLVED a facebookovej komuni-

1 polročný mentoringový program

kačnej skupiny.

vedený skúseným lektorom.
88 publikovaných mikropríbehov
1 dvojdňová online konferencia

mapujúcich inšpiratívne občianske

o nástrojoch, ako zvýšiť dôveru v kra-

počiny na Slovensku.

jine. (www.rozdelenakrajina.sk)
91 publikovaných výstupov činnos1 celodenný online hackathon tvo-

ti siete (na webe aj FB - prezdielanie

riaci projektové nápady a zlepšenia

príspevkov z webu som do výstupov

na zvýšenie dôvery v spoločnosti.

na FB nepočítala).
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BYSTRINY
V ČÍSLACH
91

11

1

5

3

75

88

1

6

1

publikovaných
výstupov
činnosti siete

podnikateľské
raňajky

webinárov pre
iniciatívy siete
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verejných
eventov

spojení
a konzultácií pre
členské iniciatívy

polročný
mentoringový
program

dvojdňová
online
konferencia

publikovaných
mikropríbehov

dvojdňových
komunitných
stretnutí

celodenný
online hackaton

Každá pomoc sa počíta.

Bystriny — 15

BIELA
VRANA
2019

Mária Sisáková

na pravde a popritom ešte pomáha
druhým.

Dôchodkyňa zo Zbudze, malej obce
neďaleko Michaloviec, ktorá si všimla

y
Branislav Tvarožek
Jeden z posledných žijúcich členov
Vysokoškolského strážneho oddielu,
ktorí počas povstania chránili gene-

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

podozrivé prevody pozemkov. Mali
ich predávať ľudia, ktorí už nežili.
Upozornila na to susedov, ktorí o túto
pôdu prišli, a pomohla im sťažovať sa
na úradoch a polícii. Ocenená bola

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

za vnímavosť a vytrvalosť, s akou sa

rálov Goliana a Viesta. Za odboj voči

V roku 2019 sme pripravili 12. ročník

zasadzovala za práva druhých.

fašizmu ho ľudáci vyhodili zo stred-

ocenenia Biela vrana. Po jedenástich

y

nej školy, komunisti zas z vysokej.

Milan „Igor“ Hudák

Ocenený bol za celoživotný prínos,

rokoch sme ho prevzali od Aliancie
Fair-play a Via Iuris – jeho zakla-

Oba režimy ho vyšetrovali a zavreli.

dateľov. Ocenenie udeľujeme ako

ktorým v krutých časoch hájil demo-

poďakovanie vzácnym ľuďom okolo

kratické a humanitné ideály.

nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu

y

a spravodlivosť, preukázali občiansku

Eduard Marek

odvahu a potlačili osobné záujmy
v mene verejného prínosu či princípov.
Rok 2019 nám pripomenul 30. výro-

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

čie Nežnej revolúcie a s ním hodnoty

Jeden zo šestice zbitých Rómov,

slobody, spravodlivosti a právneho

z ktorých štát po neprimeranom

štátu, ktoré nie sú samozrejmosťou

zásahu v Moldave nad Bodvou urobil

a je dôležité neustále sa o nich starať.

páchateľov. V komunite je prirodze-

Tento odkaz sme hľadali v príbehoch

ným lídrom, je to on, kto médiám

ocenených.

nastavuje tvár. V osade podporuje

Najstarší československý skaut, ktorý

ostatných a usiluje sa o integráciu

v duchu skautskej filozofie pomáhal

Rada Bielej vrany vybrala za rok 2019

Rómov. Ocenený bol za to, že napriek

ostatným. Počas Protektorátu pomá-

laureátov:

nerovnému zápasu s mocou trvá

hal prenasledovaným židovského pô-
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FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

vodu, po Februári 1948 zase ľuďom,

Na jar sme na 72. ročníku behu

a nebývalého zatýkania predstavi-

ktorí utekali za slobodou. Komunisti

Devín – Bratislava znovu vytvorili tím

teľov justície sa Biela vrana rozhodla

ho súdili v procese nadväzujúcom

Bielej vrany. Dobré dve desiatky bež-

vyzdvihnúť príbehy a hrdinov mimo

na ten s Miladou Horákovou. Oce-

cov tak vyjadrili podporu občianskej

centra hlavnej mediálnej pozornos-

nený bol za celoživotný prínos, keď

odvahe. Vďaka ôsmim fundraiserom,

ti. Laureáti podľa nás na vlastnom

pomáhal druhým, hoci za to zaplatil

ktorí za ocenenie kampaňovali, sa

príklade demonštrujú, aké dôležité

obrovskú cenu.

nám podarilo na jeho organizáciu

je starať sa o veci verejné poctivo

y

získať 16 tisíc eur.

a vytrvalo, aj za cenu prehliadania
či prehier a ozvať sa voči nekalostiam

V lete členovia Rady Bielej vrany

dostatočne včas.

a viacerí laureáti ocenenia vyjadrili
Odovzdávanie ocenení sa už tradič-

podporu vyšetrovateľom a proku-

Rada Bielej vrany vybrala za rok 2020

ne konalo 17. novembra, tentokrát

rátorom, ktorí sa v kritickom období

laureátov:

v sále činohry Slovenského národné-

stavajú na stranu práva a verejného

ho divadla. Biele vrany zažili potlesk

záujmu. Prokurátori dozorujúci vraž-

a poďakovanie od vyše 550 ľudí,

du v tom čase informovali, že vedia

povzbudiť ich prišla aj prezidentka

o vážnych podozreniach zo zločinov

Manželia Jolana a Štefan

SR Zuzana Čaputová.

vysoko postavených osôb – a očaká-

Nátherovci sa viac ako 25 rokov

Jolana a Štefan Nátherovci

vali na seba tlak.
Slávnostný podvečer dopĺňali
hudobné vystúpenia Moniky Potokárovej, Daniela Špinera a detského
zboru Čhavorenge. Dialógy Richarda
Stankeho, Milana Šimečku, Zuzany
Wienk, Moniky Tódovej, Mikuláša
Hubu a Sandry Tordovej pripomenuli
30 rokov od Novembra ’89.

2020

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Ceremoniál trinásteho ročníka

venujú v regióne Banskej Bystrice

Príbehy bielych vrán sme počas roka

ocenenia Biela vrana sme sa roz-

komunitnej práci s rómskymi deťmi

približovali ľuďom. V spolupráci s re-

hodli z dôvodu pandémie odložiť zo

žijúcimi v náročných podmienkach.

žisérom Robertom Švedom sme opäť

17. novembra 2020 na neurčito. Pre

Pripravujú ich na školu a sprevádzajú

natočili videá o príbehoch nových

pokračujúcu núdzovú situáciu sme

dospievaním tak, aby boli sebestační

laureátov.

napokon ocenenia odovzdali 24.

a pripravení na život.

januára 2021 prostredníctvom online
Vo februári sme si v štúdiu činohry

prenosu bez divákov.

SND pripomenuli rok od vraždy Jána

„Manželia Nátherovci stoja viac
ako dve desaťročia v teréne blízko

Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bie-

Ocenenia získali štyri príbehy

pri tých, ktorí to najviac potrebujú.

le vrany, herci národného divadla

pripomínajúce rok ťažkých skúšok

Dievčatá z ich programu nezakúšajú

a takmer 160 divákov im vzdali poctu

pre spoločnosť a putovali do ťažko

predčasné tehotenstvo, 70 % z detí,

a vrátili sa v spomienkach k udalos-

skúšaných oblastí justície, školstva,

ktorým sa v komunitných centrách

tiam tragického roku 2018.

zdravia a menšín. V roku pandémie

venujú, skončí strednú školu.
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Ukazujú nám, že dlhodobá láskyplná

„Pán predseda zosobňuje kvality

pozornosť prehliadaným mení

a integritu sudcu, akých na Sloven-

životy ľudí,“ uviedla členka Rady Eva

sku potrebujeme ako soľ a zároveň

Kováčechová.

nám ukazuje, aké dôležité sú v spo-

y

ločnosti silné, neskorumpované

Študentská iniciatíva „Za
našu FIIT“
Študentská iniciatíva na Fakulte

a odborne fungujúce inštitúcie.
FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Často stojí proti najsilnejším oligarchom tejto krajiny, ich prevahe moci

štátnych orgánov odborný a zároveň

a peňazí a napriek tomu neuhne,“

chránil ľudské práva.

uviedla členka Rady Zuzana Wienk.

informatiky a informačných tech-

y

nológií STU „Za našu FIIT“ účinne

„Andrej Belák nám ukazuje, aké dô-

zmobilizovala študentov za ochranu

ležité je v čase kríz opierať sa o vedu

akademických demokratických hod-

a odbornosť. Len vtedy budú naše

nôt, keď sa objavili vážne podozrenia

postupy účinné. Ako vedec ide často

Slávnostné odovzdávanie bolo ve-

z ich hrubého porušovania.

proti prúdu a rúca mýty, vzácne spá-

nované publicistovi Jurajovi Kušnie-

ja odbornosť s ľudským prístupom.

rikovi pri príležitosti piateho výročia

„Spôsob, akým sa študenti dokázali

Viac ako rok v rómskej komunite,

jeho úmrtia. Juraj totiž celým životom

spojiť a vytrvať, je unikátny. Aj ich

jeho záujem o tému je autentický,“

zosobňoval hodnoty porozumenia,

pokojný, konštruktívny prístup a ver-

uviedol člen Rady Bielej vrany Marek

prepájania a tolerancie, ktoré sú

nosť hodnotám. Prípad síce ešte nie

Adamov.

obzvlášť dôležité v práve prebieha-

je právne uzavretý, ale Biela vrana

y

júcom období pandémie, napätia

sa napriek tomu rozhodla podporiť
túto principiálnu študentskú inicia-

Online – prenos

a spoločenskej polarizácie.

Jaroslav Macek

tívu v období, keď zdanlivo prehráva

Už tradične slávnosťou sprevádzali

a ukázať, že ich aktivita má zmysel.

Martin Staňo a Juraj Kemka. Naživo

Zdecimované slovenské školstvo

vystúpila hudobná skupina Hvozd.

navyše potrebuje presne takých štu-

Divákom sa opäť prihovorila aj pre-

dentov, akí sa ozvali v prípade FIIT,“

zidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá

dodala členka Rady Táňa Pauhofová.

zdôraznila, aké dôležité je nestrácať

y

vieru v to dobré.

Andrej Belák

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Predseda Okresného súdu v Žiline
Medzinárodne uznávaný akademik

Jaroslav Macek získal ocenenie za

Andrej Belák sa dlhodobo venuje so-

dlhodobý prínos. Jaroslav Macek

ciálnym nerovnostiam v zdraví. Počas

vedie takzvaný protischránkový

pandémie korony pomáhal jednej

register, ktorý nám odhaľuje skutoč-

z najzraniteľnejších skupín obyvateľ-

ných vlastníkov firiem a je jedným

stva. Na základe vedeckých postu-

z hlavných strojcov jeho unikátneho

pov a dát sa snažil, aby bol postup

úspechu.

18 — Výročná správa 2019 – 2020

Je pre nás veľmi dôležité, aby vzácni ľudia
v našej spoločnosti, ktorí bránia pravdu,
spravodlivosť a verejný záujem, zažili
poďakovanie a podporu.
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Biela vrana 2019

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

Biela vrana 2020

TÍM BYSTRÍN
Zuzana Wienk

Jana Gombošová

Marianna Potanovičová

riaditeľka

marketingová manažérka,

redakcia obsahu na sociálnych

šéfredaktorka

sieťach

finančný manažér, projektový

Natália Kušnieriková

Pavol Lacko

manažér ocenenia Biela vrana

garantka a mentorka vzdelávania

redaktor

Lucia Jakubíková

Patrícia Malíková

Ivan Gaža

manažérka komunity

office-manažment, koordinácia

IT, grafika

Martin Buňo

eventov

Peter Knapík
manažér dobrovoľníkov

RADA BYSTRÍN
Martin Bajaník

Lucia Pašková

Adrian Vyčítal

grafická dizajnér, majiteľ

podnikateľka, filantropka,

investor, podnikateľ, managing

Pekne & dobre

zakladateľka CURADEN, s. r. o.

partner IPM Group

Gábor Bindics

Milan Šimečka

zakladateľ Aliancie Stará tržnica, MIB

publicista, komentátor Denníka N
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RADA BIELEJ VRANY
Marek Adamov

Daniel Pastirčák

Zuzana Wienk

riaditeľ kultúrneho centra

kazateľ Cirkvi bratskej

riaditeľka Bystrín

Stanica-Záriečie zo Žiliny

Táňa Pauhofová
Eva Kováčechová

herečka SND

právnička a zástupkyňa Via Iuris

Marta Šimečková
Tomáš Němeček

publicistka a zakladateľka

právnik, publicista

Amnesty International
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FINANCIE 2019
Príjmová časť
Rok 2019 sa Bystrinám podarilo zabezpečiť plánovaný objem príjmov. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu prácu.
Pri získavaní grantov sme uspeli vo viacerých grantových výzvach a podporili nás významné inštitúcie a partneri s vysokým kreditom.
Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných výnosov
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií

1 316,63 €
10,69 €
132 447,29 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

19 062,16 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

5 227,55 €

Spolu

158 064,32 €

Prehľad dotácií a grantov
Aliancia Fair-play

2 799,69 €

Elanor Slovakia, spol. s r.o.

80,20 €

Fair-play Commerce s. r. o.

133,00 €

FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE (FOSI)
ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.

21 962,58 €
50,00 €

Nadácia Slovenskej sporiteľne

10 000,00 €

PORTICUS VIENNA GmbH

75 965,58 €

The Open Society Policy Center
VIA IURIS o.z. (prevod rezervy ocenenia Biela vrana)
Spolu
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7 356,24 €
14 100,00 €
132 447,29 €

Výdavková časť
Vzhľadom na charakter činnosti Bystrín prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky na odmeny a výdavky určené na organizáciu podujatí.
Radi by sme zároveň poďakovali mnohým dobrovoľníkom a expertom, kt. pro bono pomáhali či už nám alebo organizáciám, ktoré sú súčasťou siete Bystrín.
Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na stretnutia
Ostatné služby
z toho mandátne zmluvy spolupracovníkov
Ostatné dane a poplatky

2 309,77 €
871,29 €
4 719,74 €
147 317,50 €
108 710,25 €
100,60 €

Kurzové straty

64,26 €

Iné ostatné náklady

79,72 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

400,00 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

120,00 €

Spolu

155 982,88 €
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Výkaz ziskov a strát
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FINANCIE 2020
Príjmová časť
Rok 2020 sa Bystrinám podarilo zabezpečiť plánovaný objem príjmov. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu prácu.
Pri získavaní grantov sme uspeli vo viacerých grantových výzvach a podporili nás významné inštitúcie a partneri s vysokým kreditom.
Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných výnosov
Prijaté dary
Prijaté príspevky od iných organizácií

41,63 €
149 792,67 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

8 201,74 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

3 608,56 €

Spolu

161 644, 60 €

Prehľad dotácií a grantov
Elanor Slovakia, spol. s r. o.

340,00 €

EEA Grants

34 837,83 €

FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE (FOSI)

34 953,55 €

ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Tatra banky
PORTICUS VIENNA GmbH
Spolu
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650,00 €
5 000,00 €
18 000,00 €
3 000,00 €
120 000,00 €
216 631,38 €

Výdavková časť
Vzhľadom na charakter činnosti Bystrín prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky na odmeny a výdavky určené na organizáciu podujatí.
Radi by sme zároveň poďakovali mnohým dobrovoľníkom a expertom, kt. pro bono pomáhali či už nám alebo organizáciám, ktoré sú súčasťou siete Bystrín.
Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady
Spotreba materiálu

1 454,69 €

Cestovné

2 242,87 €

Náklady prezentáciu

2 371,32 €

Ostatné služby
z toho mandátne zmluvy spolupracovníkov
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Zmluvné pokuty a penále
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Spolu

149 977,58 €
129 020,32 €
82,50 €
2 386,66 €
87,73 €
6,00 €
3 035,25 €
155 982,88 €
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Výkaz ziskov a strát
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811 09 Bratislava
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