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

Milí čitatelia a čitateľky tejto správy,

mám veľkú radosť, že aj po treťom – riadne ná-

ročnom – roku pokračujúcej pandémie môžem 

konštatovať, že sieť Bystriny nielenže „preži-

la“, ale aj potvrdila svoju opodstatnenosť a aj 

napriek zložitým podmienkam dokázala rásť, 

rozvíjať sa a zlepšovať svoju kvalitu.

Aj počas tohto pandemického obdobia plného 

lockdownov a opatrení, komplikujúcich osob-

né stretávanie sa i organizáciu podujatí, sme 

naďalej nachádzali spôsoby, ako po celom 

Slovensku podporovať aktívne komunity. Do 

svojich radov sme pozývali nové iniciatívy 

a spoznávali ďalšie skupiny, ktoré robia zo Slo-

venska lepšie miesto pre život.

Poskytovali sme on-line – a podľa možností aj 

osobné – vzdelávanie, workshopy, konzultácie 

a hlbšie mentoringy vedené skúsenými profe-

sionálmi, šité na mieru tej-ktorej iniciatíve. Po 

dvoch rokoch poctivého spoznávania podmie-

nok, v akých pracujú rôzne iniciatívy, a úža-

su z ich výsledkov, ktoré dosahujú napriek 

takmer neexistujúcej pozornosti a podpore, 

sme si všimli obrovskú naliehavosť nielen 

jednorazovej podpory a vzdelávania, ale najmä 

podpory dlhodobej a systémovej. Pandémia, 

ale i následné medzinárodné udalosti opäť 

potvrdili, aká dôležitá je občianska spoločnosť, 

ako rýchlo dokáže spolupracovať a plátať die-

ry všade tam, kde štát chýba, je príliš pomalý 

alebo nepozorný.

V roku 2021 sa nám preto s Nadáciou Orange 

podarilo pripraviť a spustiť dlhodobý vzde-

lávaco-mentoringový program pre kľúčové 

miesta občianskeho a kultúrneho aktivizmu – 

centrá nezávislej kultúry a komunít v menších 

4  — Výročná správa 2021



mestách. Program sme úspešne otestovali 

a v tomto roku môže rásť a spolu s dôleži-

tou finančnou injekciou Nadácie poskytovať 

priestor pre tieto vzácne miesta tak, aby mohli 

zosilnieť a fungovať udržateľnejšie.

Dúfame, že úspech tohto programu môže 

pomôcť vytvoriť dôležitú prípadovú štúdiu, 

ktorú chceme neskôr komunikovať štátu, ve-

rejnej správe a iným dôležitým aktérom, aby si 

uvedomili, aké dôležité je podporovať radšej 

menej, ale poriadne a dlhodobo. Len tak sa 

nám podarí zakoreniť pozitívne ostrovy hlbšie 

do našej spoločnosti a vytvoriť hustú obrannú 

sieť aktívnych ľudí, ktorí budú schopní meniť 

krajinu na férovejšiu, demokratickejšiu a fun-

gujúcu pre všetkých.

Naša práca a cesty po celom Slovensku odha-

lili, koľko dobra sa deje po celej krajine a ako 

málo pozornosti sa mu dostáva. Okrem už 

spomínaného programu sme sa preto sústre-

ďovali na to, aby sa v regiónoch prepájali rôz-

ne spoločenské skupiny a štartovala lokálna 

filantropia. Úspešné projekty sme predstavo-

vali podnikateľom a vytvárali tak nové spojenia 

a spolupráce. Uvedomujeme si, že podpora 

samotných skupín a projektov úplne nestačí. 

Bez zmeny názorov a nastavení budeme vždy 

narážať na nedorozumenia a bariéry. Aktivity 

sme preto systémovo dopĺňali aj o komuniká-

ciu. Na sociálnych sieťach, rôznych dôležitých 

fórach a v médiách otvárame, aké dôležité je 

venovať pozornosť celému Slovensku, jeho 

rozmanitým, regiónom a lokálnym zdrojom – 

bystrinám. Kolegom z PR tímu veľmi gratu-

lujem k nominácii na Social Awards Slovakia 

(SOWA) za ich fantastickú prácu a jej uznanie.

Takisto ďakujem za dôveru našim podporo-

vateľom, donorom a úžasným občianskym 

projektom po celom Slovensku, množstvu 

dobrovoľníkov a expertov, ktorí nám venujú 

svoj čas a kapacitu, cestujú s nami po kraji-

ne a odovzdávajú ďalej svoje skúsenosti. Je 

vzácne a napĺňajúce môcť pracovať v takom 

podnetnom a prajnom prostredí a cítim veľkú 

vďačnosť za tento dar a skupinu ľudí, ktorí sa 

odovzdávajú službe iným. Obrovská vďaka 

kolegyniam a kolegom, ktorí tvoria pilier siete. 

Bez ich energie a nasadenia by nebola možná.

V ostatnej správe som naivne vyjadrila pred-

poklad, že najhoršie máme už za sebou. Ná-

sledné udalosti ma však vyviedli z omylu. Tak 

nám len všetkým želám čo najviac energic-

kých a pozitívnych bystrín, ktoré nevysychajú, 

a čo najviac spoločnej spolupráce a podpory, 

aby malo Slovensko čo najsilnejšiu a najširšiu 

skupinu ľudí, ktorí odovzdávajú svoju energiu 

aj spoločnému priestoru a spolu zvládnu aj 

náročné výzvy.

Zuzana Wienk 

riaditeľka
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MISIA 
A PILIERE 
ČINNOSTI
Misiou občianskeho združenia Bystriny je 

prispievať k návratu dôvery občanov v demok-

raciu a posilňovať jej udržateľnosť prostred-

níctvom podpory, ktorá je súdržná a solidárna, 

v ktorej si ľudia navzájom dôverujú, a ktorej 

členovia sú kompetentnými a aktívnymi ob-

čanmi 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 oce-

nenia Biela vrana. Tento projekt je ocenením 

občianskej odvahy. V januári 2021 bolo ocene-

nie udelené už trinásty raz ako poďakovanie 

vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní 

brániť pravdu a spravodlivosť v mene verej-

ného prínosu. Oceňovaním a šírením život-

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 udrža-

teľnej, koordinovanej a samo-organizovanej 

siete aktívnych občanov a expertných dobro-

voľníkov, ktorí reagujú na volania o praktickú 

pomoc od občanov, formálnych i neformál-

nych občianskych iniciatív z celého Slovenska 

(snažiacich sa o nápravu lokálnych problémov 

a riešenie vecí vo verejnom záujme). Bystriny 

sú nadstavbou ocenenia Biela vrana a sie-

ťou, ktorá a poskytuje reálnu podporu oveľa 

väčšiemu okruhu aktívnych ľudí, čím zvyšuje 

zakorenenie hodnôt ocenenia vo verejnosti.
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Veríme, že mnohé projekty, ktoré 
doteraz narážali na prekážky, dokážu 
napredovať práve vďaka spolupráci 
a pomoci.
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Baterkáreň
Trnava

Baterkáreň je komunitné reuse cen-

trum, ktoré sa zameriava na znižo-

vanie tvorby odpadu a zavádzanie 

princípov cirkulárnej ekonomiky do 

každodenného života bežných ľudí.

w f i

Zoulus
Vinodol

Združenie vzniklo začiatkom roku 

2007 po komunálnych voľbách. Čin-

nosť združenia sa odvtedy zameriava 

od tej doby na kultúrnospoločenské 

akcie v tejto malebnej obci, brigády 

na zlepšenie životného prostredia 

a aktivity ktoré združujú občanov 

obce.

w

ZOMOS
Slovensko

Komunita, ktorá podporuje miest-

nych aktivistov a poslancov v úsilí 

o lepšie samosprávy.

w f

Ťahanovská záhrada
Košice

Komunita v záhrade na pomedzí 

sídliska a dediny Ťahanovce vytvára 

zázemie a podmienky na bezplatne 

organizované voľnočasové aktivity 

ľudí z okolia.

w f y

Také Naše
Poloniny

Organizujú zážitkové podujatie Ob-

javte Poloniny a okrem toho skúšajú 

OBČIANSKE INICIATÍVY, 
KTORÉ BYSTRINY SPOJILI 
DO SPOLOČNEJ SIETE

netradičné prístupy k rozvoju regió-

nov.

w f

Rozmanita
Bratislava

Občianske združenie Rozmanita 

buduje hmatateľný príklad skutočne 

inkluzívnej, rozmanitej školy a ko-

munity, ktorá je otvorená všetkým 

deťom a dospelým, bez ohľadu na 

príjmy, znevýhodnenia, nadania či 

akékoľvek potreby.

w f

Lýceum Modra
Modra

Partia kamarátov sa rozhodla, že 

svoje skúsenosti a talent vloží do 

aktívneho rozvoja kultúry. Hlavným 
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zámerom je aktivizovať nadšencov 

pre nezávislú kultúru a rozširovať jej 

publikum.

w f i

Skryté poklady Slovenska
Slovensko

Cieľom organizácie je mapovanie 

a propagácia menej známych, no 

zaujímavých miest na Slovensku, ako 

aj obnova pamiatok a organizovanie 

podujatí a prehliadok v pamiatkovej 

zóne Sirk-Železník.

w f i

RAMAGU
Pieniny a Zamagurie

Nezávislé divadlo, nezávislá regionál-

na tlač a umelecká agentúra v Pieni-

nách a Zamagurí.

w f i

Atmosféra
Hontianske Nemce

Občianske združenie Atmosféra už 

deväť rokov organizuje multižánrový 

festival Atmosféra v malej obci Hon-

tianske Nemce. Hlavným dôvodom 

organizácie podujatia bolo priniesť 

alternatívnu kultúru aj do regiónu, 

kde možností na kultúrne vyžitie veľa 

nie je.

w f i

Spoločnosť Jaromíra 
Krejcara
Trenčianske Teplice

Iniciatíva, ktorej jediným cieľom je zá-

chrana Liečebného domu Machnáč 

v Trenčianskych Tepliciach. Vznikla 

po 10 rokoch umeleckého aktivizmu 

jej členov, ktorí v roku 2020 založili 

neziskovú organizáciu pomenovanú 

podľa architekta stavby.

w f i

OZ Sýpka
Moravské Lieskové

OZ Sýpka dostalo ponuku využiť a te-

maticky naplniť priestor starej sýpky 

a jej okolia na okraji obce Moravské 

Lieskové.

Alter Nativa
Brdárka

Občianske združenie Alter Nativa 

pôsobí už sedemnásť rokov v malej 

gemerskej obci Brdárka, kde sa jeho 

členovia pokúšajú vytvoriť príjemné 

miesto na plnohodnotný život v súla-

de s ich vnútorným cítením, v udr-

žateľnom etickom vzťahu k prírode 

a k sebe navzájom.

w f i

Kolektív
Košice

Sme kolektív mladých ľudí so snahou 

robiť veci inak. Pre krajšie miesta, 

pre nás všetkých. Veríme, že skrz 

projekty, ktoré budú slúžiť ľuďom 

a rozvoju miest sa vieme podieľať 

na skvalitnení verejných priestorov, 

životného prostredia, podpory kultúry 

aj umenia.

w f i

Fabrika umenia
Partizánske

Fabrika umenia je občianske zdru-

ženie, ktoré vzniklo v marci 2015 

v meste Partizánske, keď sme si 

povedali, že s tou kultúrou v Partizán-

skom je treba naozaj niečo spraviť. 

Naším cieľom je vytvárať priestor pre 

súčasné umenie a kultúru, organizo-

vať nové formáty podujatí atraktívne 

pre mladých.

w f

Naša Revúca
Revúca

O.z. Naša Revúca vzniklo, lebo ho 

ľudia potrebovali. Potrebovali ho ak-

tívni, aby sa mohli realizovať, a potre-

bovali ho aj ostatní, aby mohli znovu 

uveriť v to, že majú možnosť a silu 

meniť svet k lepšiemu.

w f

Rimavská kaviareň
Rimavská Sobota

Spojilo ich organizovanie protestov 

Za slušné Slovensko v roku 2018. 

Počas nich sa začali viac zaujímať aj 

o komunálnu politiku a jej dopady na 

mesto a okres Rimavská Sobota.

f

ETP
Slovensko

Poskytujú pomoc pre znevýhodnené 

regióny, spoločensky znevýhodnené 

skupiny a etnické menšiny.

w f

NZ INAK
Nové Zámky

Spojili sa, aby spoločne vytvárali 

krajšie Nové Zámky.

f
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Bašta – kultúrno-komunitné 
centrum
Bardejov

Skupina zanietencov zveľaďuje 

historickú Baštu a vnáša do nej život. 

Dnes sa to tam hemží pestrými sku-

pinami ľudí a kultúrnymi akciami.

w f

Poď na dvor
Košice

Susedia sa spojili, aby prinavrátili 

život nevyužívanému dvoru a mohli 

tak spoločne meniť veci v ich okolí 

k lepšiemu.

f

Združenie Slatinka
Slovensko

Aktivisti z občianskeho združenia 

Slatinka chránia prírodné lokality na 

Slovensku a dedinku Slatinka pred 

zničením.

w f

Neformálna skupina A8
Humenné

Osem občianskych aktivistov sa stre-

táva, aby sa podporovali v úsilí o lepší 

život v meste.

f

Kultúrno-kreatívne centrum 
Kláštor
Rožňava

Partia nadšencov dáva dokopy 

schátraný mestský kláštor. Chcú 

z neho mať živý priestor pre kultúru 

a sociálno.

w f

Gotická cesta
Gemer

Miestni aj cezpoľní nadšenci pomá-

hajú s opravou gemerských kostolí-

kov a hrdo ich ukazujú svetu.

w f

OZ Proti korupcii
Žilina

Skúsení aktivisti dlhodobo upozorňu-

jú na korupciu či plytvanie verejnými 

zdrojmi v regiónoch.

w f

Centrum komunitného 
organizovania
Banská Bystrica

Neziskovka spojila občanov do 

platformy „Nie v našom meste“, ktorá 

prispela k prehre Mariána Kotlebu 

v župných voľbách.

w f

Za slušné Slovensko
Slovensko

Neformálna sieť aktívnych občanov 

pomohla vytvoriť verejný tlak v čase, 

keď to krajina veľmi potrebovala. 

O spravodlivejšie Slovensko sa snaží 

naďalej.

w f

Záhrada – Centrum 
nezávislej kultúry
Banská Bystrica

Nadšenci z kultúrneho centra 

poľudšťujú priestor v srdci Banskej 

Bystrice, aby doň prinášali umenie 

a tvorivú slobodu.

w f

Iniciatíva slovenských 
učiteľov
Slovensko

Skupina aktívnych učiteľov chce 

priniesť nový vietor do debaty o stave 

nášho školstva.

w f

Slovenská komora sestier 
a pôrodných asistentiek
Slovensko

Stavovská organizácia dlhodobo 

upozorňuje na nedostatok zdravot-

ných sestier. Cítia ho ony samy aj 

pacienti v nemocniciach.

w f

Living memory
Slovensko

Skupina odborníkov, ktorá chodí 

za študentmi na stredné školy, aby 

s nimi debatovala o slobode.

w f

Pre Bánovce
Bánovce nad Bebravou

Partička rôznorodých aktivistov spoji-

la sily, aby vedela lepšie pomáhať 

svojmu mestu.

f

Pošli dobro
Slovensko

Charitatívna organizácia, ktorú založil 

v septembri 2020 Trnavčan Ján Ci-

pár v reakcii na kritickú situáciu po-

čas pandémie. Cieľom mladých ľudí 

je vyčariť úsmev seniorom v domo-

voch dôchodcov listami a darčekmi.

f i
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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.

Očami prírody
Zvolen

Študentská iniciatíva, ktorá združuje 

ľudí, ktorí majú negatívne skúsenosti 

s environmentálnou kriminalitou 

osud našej prírody im nie je ľahostaj-

ný.

f i

Znepokojené matky
Bratislava

Iniciatíva matiek, ktorá upozorňuje na 

klimatickú krízu a stratu biodiverzity, 

pretože ohrozujú budúcnosť detí.

w f i

Impact Games
Bratislava

Inovačná platforma Impact Games 

vznikla pre vývoj hier, využívanie ga-

mifikácie a technológií pre pozitívny 

spoločenský dopad.

w f i

DemDis
Slovensko

DemDis je demokratickou diskusnou 

platformou. Cieľom je nachádzanie 

konsenzu v polarizovanej spoločnosti 

a zisťovanie spoločenských nálad.

w f i

Jeden svet
Slovensko

Medzinárodný festival dokumen-

tárnych filmov, ktorý vytvára prog-

resívnu a inovatívnu platformu pre 

dokumentárnu produkciu z celého 

sveta.

w f i

Diera do Sveta
Liptovský Mikuláš

Diera do Sveta je angažované kultúr-

ne centrum v Liptovskom Mikuláši, 

ktoré existuje od roku 2014.

w f i

Skutočne zdravá škola
Slovensko

Skutočne zdravá škola ponúka bez-

platný a komplexný program kva-

litného a udržateľného stravovania 

a neformálneho vzdelávania o jedle 

a výžive pre materské, základné 

a stredné školy.

w f i

Baterkáreň
Trnava

Baterkáreň je komunitné reuse cen-

trum, ktoré sa zameriava na znižo-

vanie tvorby odpadu a zavádzanie 

princípov cirkulárnej ekonomiky do 

každodenného života bežných ľudí.

w f i

f i yw WEB FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE
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https://www.facebook.com/ocamiprirody/
https://www.instagram.com/ocamiprirody/
https://znepokojene.sk/
https://www.facebook.com/Znepokojene
https://www.instagram.com/znepokojene_matky
https://www.impactgames.eu/
https://facebook.com/impactgames.eu/
https://www.instagram.com/impactgames.eu/
https://www.demdis.sk/
https://www.facebook.com/diskusiazachranuje/
https://www.instagram.com/demdis_sk/
https://www.jedensvet.sk/
https://www.facebook.com/FestivalJedenSvet
https://www.instagram.com/jeden_svet/
https://www.dieradosveta.sk/
https://www.facebook.com/dieradosveta
https://www.instagram.com/dieradosveta/
https://www.skutocnezdravaskola.sk/
https://www.facebook.com/skutocnezdravaskola/
https://www.instagram.com/skutocnezdravaskola/
https://www.baterkaren.sk/
https://www.facebook.com/BaterkarenTrnava
https://www.instagram.com/baterkaren_trnava/






43
mentoringov pre členské 
iniciatívy

81
hodín mentoringu 
a konzultácií pre členské 
iniciatívy

5
polročných mentoringov 
vrámci programu Aktívna 
komunita

37
publikovaných Malých-
veľkých príbehov

44
spojení a konzultácií pre 
členské iniciatívy

36
publikovaných výstupov 
činnosti siete

30
zverejnených článkov 
v spolupráci s Aktuality.sk

9
viacdenných komunitných 
stretnutí v offline a online

9
verejných eventov

7
zdelávacích eventov, 
webinárov, školení

BYSTRINY V ČÍSLACH
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Každá pomoc sa počíta.
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BIELA VRANA

V roku 2021 sme pripravili 14. ročník 

ocenenia Biela vrana. Udeľujeme ho 

ako poďakovanie vzácnym ľuďom 

okolo nás, ktorí sú ochotní brániť 

pravdu a spravodlivosť, preukázali 

občiansku odvahu a potlačili osobné 

záujmy v mene verejného prínosu či 

princípov.

Pandémia nás prinútila zastaviť 

a vrátiť sa k hodnotám, na ktorých 

skutočne záleží. Biela vrana sa preto 

sústredila na samotnú podstatu de-

mokracie, ktorú hľadala v ocenených 

príbehoch.

Rada Bielej vrany vybrala za rok 2021 

laureátky:

Zuzana Baťová

Bývalá riaditeľka Štátneho ústavu pre 

kontrolu liečiv. Jej úrad vypracoval 

počas vrcholiacej vládnej a pande-

mickej krízy nezávislé hodnotenie 

neregistrovanej vakcíny Sputnik, 

ktoré nevyhovovalo zjavnej politic-

kej objednávke. Čelila mediálnym aj 

politickým tlakom, zažívala posmech 

i vyhrážky. Napriek tomu neuhla 

a principiálne obhájila odbornosť 

verejnej služby.

„Zuzana Baťová sa vďaka svojmu 

prístupu stala symbolom integrity 

nezávislej štátnej služby. Ukázala, 

aké kľúčové je mať nezávislé seba-

vedomé inštitúcie, ktoré bránia vládu 

práva, aj keď volení predstavitelia 

zneužívajú svoju moc a postavenie. 

Týmto postojom nás v geopolitickom 

konflikte jasne kotví v priestore, kde 

je demokracia hlboko zakorenená,“ 

uviedla členka Rady Bielej vrany 

Zuzana Wienk.

y

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ
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Lenka Ticháková

Nezávislá poslankyňa Varína, ktorá sa 

snaží, aby obec našla nový názov pre 

ulicu Dr. Jozefa Tisa. Pátrala v archí-

voch, získala stanovisko historikov, 

robila osvetu a tlačila na zmenu. 

V obci čelí urážkam, presile a nepo-

chopeniu. Napriek tomu sa nevzdáva 

a naďalej stojí za hodnotami huma-

nizmu a demokracie.

„Lenka Ticháková nám ukazuje 

silu a dôležitosť každého z nás pre 

zdravie našej demokracie, najmä 

v časoch krízy. Ak nebudeme vidieť 

veci jasne a neurobíme každý, čo 

je v našich možnostiach, aby sme 

obránili základné hodnoty, môže-

me ľahko prísť o celú demokraciu,“ 

dodala členka Rady Bielej vrany Eva 

Kováčechová.

y

Soňa Holúbková

Psychologička, ktorá sa už tridsať 

rokov venuje ľuďom s postihnutím. 

V skostnatenom systéme vyšľapáva 

nové cesty, aby ich podporila v túžbe 

žiť samostatne. Pestuje začlenenie 

každého z nás do spoločnosti, učí 

nás prijímať a oceňovať inakosť. 

Znalci témy o nej hovoria ako o „le-

gende zo Žiliny“. Ocenená bola za 

dlhodobý prínos.

„Soňa Holúbková nám pripomína, 

že demokracia nemôže byť tyraniou 

väčšiny. Bude silná len vtedy, keď 

bude prijímajúca pre všetkých. Keď 

bude dávať rovnoprávny priestor aj 

tým, ktorých hlasy málo počuť alebo 

sú nevypočuté. Za inklúziu sa zasa-

dzovala nekonfrontačne skôr vytvá-

raním priestoru pre spájanie, rovno-

cenný ľudský zážitok, vytrvalo bez 

zraku kamier a médií,“ uviedla členka 

Rady Bielej vrany Táňa Pauhofová.

y

Po pandemickom roku 2020, keď sa 

Biela vrana konala mimo zvyčajné-

ho termínu prostredníctvom online 

prenosu, sa v roku 2021 slávnostné 

odovzdávanie ocenení vrátilo k 17. 

novembru a sále Činohry Sloven-

ského národného divadla. Hoci 

v obmedzenej kapacite a len pre 

plne zaočkovaných, ceremoniál bol 

prístupný aj verejnosti.

Biele vrany – po prvýkrát v histórii 

ocenenia tri ženy – zažili potlesk 

a poďakovanie od vyše 250 ľudí, 

povzbudiť ich prišla aj prezidentka 

SR Zuzana Čaputová.

Slávnosťou už tradične sprevádzali 

moderátori Martin Staňo a Juraj 

Kemka. Program dopĺňali hudobne 

vystúpenia Davida Kollera, čítanie 

úryvkov z divadelných hier aj scénka 

divadla nediviacich a slabozrakých 

hercov Zrakáč.

Na záver večera sme spolu s divákmi 

zapálili sviečky pred budovou divad-

la, aby sme si uctili obete pandémie 

a pracovníkov v prvej línii, ktorí pre 

záchranu života iných prišli o tej 

vlastný. Z kahancov sme vyskladali 

súhvezdie páva, ktoré podľa gréckej 

mytológie symbolizuje nesmrteľnosť.

y

Príbehy bielych vrán sme počas 

roka približovali ľuďom. V spolupráci 

s ilustrátorkou Danielou Olejniko-

vou sme pripravili limitovanú edíciu 

tričiek s bielovranovským motí-

vom. Môžete si ich kúpiť na webe 

miestni.sk a podporiť tak ocenenie 

a jeho odkaz.

Na jeseň osem osobností kampa-

ňovalo za ocenenie a podarilo sa im 

na jeho organizáciu vyzbierať vyše 

14 tisíc eur.

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

FOTO: CTIBOR BACHRATÝ

y YOUTUBE
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https://youtu.be/cQ_uFhTYYmY
https://youtu.be/4UMjOEwCni8
https://youtu.be/uuVN723ZxZo
https://miestni.sk/znacky/biela-vrana/


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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TÍM BYSTRÍN
Zuzana Wienk
riaditeľka

Martin Buňo
finančný manažér, projektový 

manažér ocenenia Biela vrana

Lucia Jakubíková
manažérka komunity

Peter Knapík
manažér dobrovoľníkov

Jana Gombošová
marketingová manažérka, 

šéfredaktorka

Natália Kušnieriková
garantka a mentorka vzdelávania

Patrícia Malíková
office-manažment, koordinácia 

eventov

Marianna Potanovičová
redakcia obsahu na sociálnych 

sieťach

Pavol Lacko
redaktor

Ivan Gaža
IT, grafika
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RADA BYSTRÍN
Martin Bajaník
grafická dizajnér, majiteľ 

Pekne & dobre

Gábor Bindics
zakladateľ Aliancie Stará tržnica, MIB

Lucia Pašková
podnikateľka, filantropka, 

zakladateľka CURADEN, s. r. o.

Milan Šimečka
publicista, komentátor Denníka N

Adrian Vyčítal
investor, podnikateľ, managing 

partner IPM Group

RADA BIELEJ VRANY
Marek Adamov
riaditeľ kultúrneho centra 

Stanica-Záriečie zo Žiliny

Eva Kováčechová
právnička a zástupkyňa Via Iuris

Tomáš Němeček
právnik, publicista

Daniel Pastirčák
kazateľ Cirkvi bratskej

Táňa Pauhofová
herečka SND

Marta Šimečková
publicistka a zakladateľka 

Amnesty International

Zuzana Wienk
riaditeľka Bystrín
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Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných výnosov

Prijaté dary 79,75 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 209 165,21 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 30 212,30 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 757,00 €

Tržby z predaja služieb v rámci hlavnej činnosti 875,00 €

Iné ostatné výnosy 1 211,20 €

Spolu 244 300,46 €

Prehľad hlavných dotácií a grantov

PORTICUS VIENNA GmbH 138 779,76 €

EEA Grants 32 960,42 €

FOUNDATION OPEN SOCIETY INSTITUTE (FOSI) 10 227,76 €

Nadácia ORANGE 20 000,00 €

Nadácia Slovenskej sporiteľne 10 000,00 €

Telefonica O2 8 000,00 €

Spolu 219 967,94 €

FINANCIE
Príjmová časť

Rok 2021 sa Bystrinám podarilo zabezpečiť plánovaný objem finančných prostriedkov, dokonca oproti roku 2020 sme 

získali viac finančných prostriedkov z grantov aj príspevkov od fyzických osôb. Týmto by sme sa chceli poďakovať všet-

kým, ktorí podporili našu prácu a projekty, ktoré realizujeme. Pri získavaní grantov sme uspeli vo viacerých grantových 

výzvach a tiež nás podporili významné inštitúcie a partneri s vysokým kreditom.
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Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Spotreba materiálu 6 157,76 €

Opravy a udržiavanie 126,65 €

Cestovné 1 735,56 €

Náklady na reprezentáciu 6 024,83 €

Ostatné služby 228 909,26 €

Zákonné sociálne náklady 87,00 €

Zmluvné pokuty a penále 6,00 €

Ostatné dane a poplatky 308,80 €

Iné ostatné náklady 79,30 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 211,32 €

Spolu 243 646,48 €

Výdavková časť

Vzhľadom na poslanie, zriaďovaciu listinu a charakter činnosti Bystriny o.z. sa najväčšia časť výdavkov viaže na realizá-

ciu projektov, organizáciu podujatí ako Biela vrana, alebo na úhradu odmien subdodávateľom.

Radi by sme touto cestou poďakovali nielen našim partnerom, subdodávateľom, ale aj množstvu dobrovoľníkov a ex-

pertov, ktorí s nami spolupracovali a pomáhali nám pri realizácii aktivít bez nároku na odmenu.
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Výkaz ziskov a strát
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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.
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Bystriny
Gajova 4
811 09 Bratislava

info@bystriny.sk
bystriny.sk
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