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1. PRÍHOVOR 

 

Vážení spolupracovníci, partneri a podporovatelia,  

dostáva sa Vám do rúk výročná správa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), 

ktorá ponúka prehľad aktivít, projektov a výsledkov Inštitútu za uplynulý rok 2015. Takto 

zhrnuté na papieri to môže pôsobiť ako suché čísla a fakty, ale za každou aktivitou stojí 

úsilie a snaha našich výskumníkov a výskumníčok, projektových manažérov a manažérok, 

partnerov a podporovateľov, ktorí Inštitútu venujú svoj talent, vedomosti a čas. 

Ako po iné roky, aj v roku 2015 sa naše aktivity týkali štyroch hlavných výskumných tém, 

a to konkrétne zamestnanosti, vzdelávania, samosprávy, a kvality štátu a inštitúcií (spolu 

s prierezovou témou sociálnej inklúzie). Rovnako úspešne sme pokračovali i v práci na 

našich online projektoch Demagog.sk a Odkazprestarostu.sk. 

Vo výskumnej oblasti Kvalita štátu a inštitúcií sme hrdí najmä na dve kampane, ktorých 

bol Inštitút SGI súčasťou: Správni kandidáti a Štrngám za zmenu. Kampaň Správni 

kandidáti vznikla už počas roka 2014 ako iniciatíva viacerých organizácií pod vedením 

nášho Inštitútu. Pripravili sme expertné opatrenia pre otvorenejšie a efektívnejšie 

samosprávy, ku ktorým sa verejne zaviazala takmer tisícka kandidátov v komunálnych 

voľbách 2014. Kampaň Štrngám za zmenu vznikla v lete 2015 ako občianska iniciatíva 

slovenských mimovládnych organizácií. V rámci kampane sme pripravili návrhy 

legislatívnych zmien pre politické strany v parlamentných voľbách 2016, s cieľom zahrnúť 

ich do vládneho programu, pričom Inštitút SGI sa prioritne venoval téme Najvyššieho 

kontrolného úradu (NKÚ). Taktiež sme pripravovali nový projekt na kontrolu prijímania 

legislatívy o štátnej službe a venovali sme sa téme financovania politických strán v 

parlamentných voľbách 2016. 

V oblasti Samosprávy sme úspešne rozširovali dosah portálu Odkazprestarostu.sk - v roku 

2015 o takmer dve desiatky nových samospráv - a skúmali sme kvalitu riešení a 

komunikácie samospráv s občanmi. Rovnako ako po minulé roky sme pokračovali v 
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tradícii udeľovania ceny Zlaté vedro Milana Capáka pre samosprávy za najlepšie riešenie 

podnetov a za najlepšiu komunikáciu s občanmi na portáli Odkazprestarostu.sk. V prvej 

kategórii sme ocenili mesto Trnava a víťazom druhej sa stala bratislavská mestská časť 

Ružinov. 

V oblastiach Zamestnanosť, Vzdelávanie a v prierezovej oblasti Sociálnej inklúzie 

výskumníci SGI tradične aktívne vstupovali do verejnej diskusie o týchto témach 

prostredníctvom mediálnych výstupov i svojich projektov. Pokračovali sme v úspešnej 

implementácii projektu Messaging Matters - Účinné informovanie o politikách sociálnej 

inklúzie, zameranom na sociálnu inklúziu Rómov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. 

Taktiež sme sa ďalej venovali dvom dlhotrvajúcim medzinárodným projektom s finančnou 

podporou zo 7. rámcového programu Európskej únie - v projekte NEUJOBS o budúcom 

vývoji európskych pracovných trhov a pracovných miest, a v projekte STYLE, zameranom 

na analýzu príčin vysokej nezamestnanosti mladých ľudí. Výskumný tím SGI v oblasti 

vzdelávania sa okrem aktuálnych projektov venoval i príprave nových projektov, na ktoré 

sa môžete tešiť v budúcich rokoch. 

V neposlednom rade sme v roku 2015 pokračovali aj v ponuke stáží pre študentov 

vysokých škôl, ktoré Inštitútu prinášajú nové talenty a stážistom cenné skúsenosti. Viac 

detailov o každom z našich projektov, personálnom obsadení a ich financovaní v roku 

2015 nájdete v projektovej časti tejto výročnej správy.  

Dúfam, že Vás naša práca a aktivity v roku 2015 zaujali, pretože bez Vašej podpory a 

úprimného záujmu by sme nedokázali realizovať aktivity, o ktorých v tejto správe čítate. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa v roku 2015 akokoľvek podieľali na úspechoch Inštitútu pre 

dobre spravovanú spoločnosť a verím v zachovanie Vašej priazne aj v budúcom roku. 

Prajem príjemné čítanie, 

Ctibor Košťál 

riaditeľ Inštitútu SGI 
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2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA INŠTITÚTU SGI 

 

Právna forma: občianske združenie, registrované MV SR dňa 17. 10. 2001 pod číslom  

VVS/1 - 900/90-19104. 

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaže na 

žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom Inštitútu SGI je hľadať riešenia pre 

skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie kvalitných, prístupných, 

transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska.  

Inštitút SGI vznikol v októbri 2001 s podporou INEKO - Stredoeurópskeho inštitútu pre 

ekonomické a sociálne reformy, aby na seba sústredil a rozšíril dovtedajšie aktivity 

zamerané na reformy správy vecí verejných.  

Analýzy a návrhy chce Inštitút SGI predkladať nielen odborníkom a pracovníkom štátnej 

správy a samospráv, ale prostredníctvom médií aj čo najširšej verejnosti. 

 

Aktivity Inštitútu SGI: 

 

• analýzy procesov alokácie verejných zdrojov na verejné služby 

• navrhovanie prístupov pre dobré usporiadanie verejných služieb 

• diskusné dokumenty pre verejnosť 

• články v médiách 

• odborné publikácie 

• analýzy navrhovaných riešení a predkladanie vlastných návrhov 

• budovanie infraštruktúry pre diskusiu o verejných službách. 

 

Znenie stanov a zoznam členov správnej rady sú prístupné na webovej stránke 

http://www.governance.sk/index.php?id=7. 
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3. ĽUDIA  

 

3.1 Pracovníci  

C i or Ko     

Riaditeľ Inštitútu SGI, partner Inštitútu SGI a senior výskumník 

V SGI pôsobí od roku 2007. Hlavnými okruhmi aktivít, ktorým sa venuje 

sú analýzy a výskum v oblasti transparentnosti, sociálnej inklúzie, 

samosprávy, modernizácie verejnej správy a vzdelávacej politiky s 

dôrazom na reformu základného a stredného školstva. Vo viacerých oblastiach pôsobí aj 

ako projektový manažér. Svoj prvý vysokoškolský titul získal zo psychológie na Univerzite 

Komenského v Bratislave, kde v roku 2008 dokončil magisterské štúdium politológie s 

diplomovou prácou venujúcou sa štrukturálnym fondom EÚ. V roku 2012 ukončil na 

Hertie School of Governance v Berlíne dvojročný Executive Master program so zameraním 

na manažment v oblasti verejnej politiky. Ako riaditeľ SGI zodpovedá za riadenie a 

strategický rozvoj organizácie, fundraising a manažment ľudských zdrojov.  

 

 a    K    

Projektový manažér 

Jakub absolvoval štúdium politológie na Masarykovej univerzite v Brne. 

Špecializuje sa na komunálnu politiku a výskum koaličného vládnutia, je 

spoluautorom publikácie Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1989-

2012). Pracoval a pracuje na projektoch, ktoré sa snažia o oživenie 

občianskej spoločnosti alebo verejného priestoru, napríklad Masarykové debaty, či 

Parkotvor. V SGI pôsobí od apríla 2012, venuje sa projektu Odkazprestarostu.sk, 

Samospráva sa neriadi sama či Správni kandidáti.  
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L cia Kov čov  

Výskumníčka 

Lucia pôsobí v SGI od júla 2014. Popri štúdiu politológie a verejnej 

politiky na Univerzite Komenského v Bratislave stážovala v niekoľkých 

slovenských mimovládnych organizáciách, ako napríklad v CVEK-u a 

Nadácii Milana Šimečku, v ktorých sa venovala najmä témam inklúzie 

menšín. Neskôr absolvovala stáž v Svetovej Banke, kde ako asistentka výskumu 

participovala na projekte "Inklúzia marginalizovaných komunít na Slovensku". V roku 

2014 získala magisterský titul v odbore Verejná politika na Stredoeurópskej univerzite 

(CEU) v Budapešti so špecializáciou na rovnosť a inklúziu. Lucia sa zaujíma predovšetkým 

o účinné a inkluzívne vzdelávacie politiky, najmä v kontexte inklúzie detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a detí menšín. 

 

Andrej Salner 

Partner Inštitútu SGI a senior výskumník 

V Inštitúte SGI pôsobí od roku 2001, venuje sa najmä témam znalostnej 

ekonomiky a evaluácii. Andrej pracoval ako expert v oblasti 

monitorovania a evaluácie na medzinárodnom pilotnom projekte EÚ 

Dobrý začiatok. Podieľal sa aj na projekte na prípravu nástrojov pre 

MVO na ex ante hodnotenie intervencií z o štrukturálnych fondov. Pracoval na projekte 

Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie rómskych detí v špeciálnom školstve a 

Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie. 
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Marc  a V s   ov  

Senior výskumníčka 

Marcela má doktorát v politológii a MA v medzinárodných vzťahoch a 

európskych štúdiách zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. 

Inžinierske štúdium v ekonómii absolvovala na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave. Zaujíma sa o medzinárodné monetárne vzťahy, 

aplikovanú ekonomickú analýzu a kvantitatívnu ekonomickú históriu. Publikovala v 

Historical Social Research, Nationalities Papers a Transition Studies Review. V Inštitúte 

SGI pracovala ako výskumníčka v projekte NEUJOBS. 

 

M ria Ž ffov  

Projektová manažérka a výskumníčka 

Mária pôsobí v SGI od septembra 2010. Magisterské štúdium  

absolvovala v odbore žurnalistika na  ilozofickej fakulte UK v 

Bratislave a v odbore mediálna, informačná a komunikačná politika 

na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Mária sa venuje téme e-

governance a využívaniu nových komunikačných technológií v kampaniach. 

 

Ra ana D  čí ov  

Projektová manažérka a výskumníčka 

Radana začala pracovať v SGI v septembri 2010, po absolvovaní 

magisterského štúdia medzinárodného práva v Bratislave. Pred 

nástupom do Inštitútu SGI stážovala v Migračnom informačnom 

centre Medzinárodnej organizácie pre migráciu. V minulosti sa 

zaujímala najmä o tému migračnej a integračnej politiky. Od roku 2011 sa sústreďuje na 

oblasť transparentnosti a protikorupčných nástrojov, spolupracovala na výskumných 
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projektoch s partnerskými organizáciami Transparency International, VIA IURIS a  rank 

Bold. 

 

Z zana Ži inčí ov  

Výskumníčka 

Zuzana absolvovala štúdium sociológie na Masarykovej univerzite v 

Brne, kde v súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu. Na tej 

istej univerzite tiež absolvovala bakalárske štúdium anglického 

jazyka a literatúry. Počas štúdia pôsobila na katedre sociológie ako 

asistentka výskumu, kde sa venovala najmä téme medzigeneračných vzťahov a 

absolvovala stáž na Holandskom demografickom inštitúte (NIDI), kde pracovala na 

výskume týkajúcom sa partnerských dráh. V SGI pôsobí od augusta 2014 ako asistentka 

výskumu na projekte STYLE. 

 

Micha  a Far nz nov  

Externá spolupracovníčka 

Svoje pôsobenie v Inštitúte SGI odštartovala v roku 2009 

dvojmesačnou stážou. Po jej absolvovaní zostala v inštitúte pracovať 

ako výskumníčka a projektová manažérka. Vyštudovala právo na 

Univerzite Komenského v Bratislave, verejnú politiku na Univerzite v 

Yorku a medzinárodné vzťahy na Inštitúte medzinárodných vzťahov v Barcelone (v rámci 

Erasmus Mundus - Masters Program in Public Policy). Zaujíma sa o verejnú politiku v 

oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie, migrácie a o otázky právneho štátu. Momentálne 

pôsobí v Európskom parlamente a s Inštitútom SGI spolupracuje na externej báze. 

 

 
 



11 

 

 
 

V roni a Fran ovs   

Projektová manažérka 

Veronika absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov a žurnalistiky 

na Masarykovej univerzite v Brne a na magisterskom stupni 

pokračovala v odbore medzinárodných vzťahov na Durham University 

v UK. V SGI pôsobila ako junior analytička na projekte Demagog.SK, 

od apríla 2013 ako jeho projektová manažérka. Podieľala sa aj na projekte Mesto pre 

ľudí, ľudia pre mesto ako projektová asistentka a je zodpovedná za vzťahy s verejnosťou 

a komunikáciu Inštitútu SGI. 

 

 oz f Mi  o ci 

Projektový manažér a výskumník 

Jozef Miškolci získal doktorát zo vzdelávania na Univerzite v Sydney 

(The University of Sydney) v Austrálii v roku 2014. V rámci 

doktorandského výskumu sa zaoberal témou inkluzívneho vzdelávania 

a distribúcie školského vedenia na základných školách na Slovensku a 

v Austrálii. Jozef taktiež absolvoval magisterský program v rodových (genderových) 

štúdiách na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti v roku 2005 a bakalársky 

program v politológii a medzinárodných vzťahoch na Karlovej univerzite v Prahe v roku 

2004. Výskumne sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, komparáciou vzdelávacích 

systémov, vzdelávacou politikou a rodovou problematikou vo vzdelávaní. Pred SGI Jozef 

pracoval v neziskovom sektore (Žába na prameni, o.s.; 2005-2007), v štátnej správe 

(Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky; 2007-2010) a vo 

vysokoškolskom sektore (Univerzita v Sydney, 2013). 
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Lucia Mý na K r  ov  

Senior výskumníčka 

Lucia Mýtna Kureková získala doktorát z politických vied na 

Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti v roku 2011. Skúma a 

publikuje v oblastiach: migrácia a trh práce; vzdelanostné systémy; a 

sociálna a ekonomická politika. Lucia pracovala na viacerých 

výskumných medzinárodných projektoch podporených EÚ a tiež ako konzultantka pre 

medzinárodné organizácie. Lucia pravidelne prednáša na  akulte verejnej politiky na CEU. 

V Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť pracuje od roku 2011 ako senior 

výskumníčka v NEUJOBS projekte. V marci 2014 začala pracovať aj na projekte STYLE, 

ktorý skúma otázku nezamestnanosti mladých v Európe komparatívnou metódou. 

 

Ma ú  S o o a 

Projektový manažér 

Od októbra 2011 spolupracuje na projekte Demagog.SK, kde od septembra 2012 pôsobil 

na pozícií senior analytika. Od januára 2015 pracuje na projekte Demagog.SK ako 

projektový manažér. Bakalársky titul získal v odbore aplikovaná ekonómia na  SEV UK. 

Absolvoval ročný študijný pobyt na Uppsala Universitet vo Švédsku, kde sa venoval štúdiu 

politických vied. V roku 2014 získal magisterský titul v odbore verejná politika na  SEV 

UK. V súčasnosti pokračuje v štúdiu verejnej politiky na doktorandskom stupni na 

Univerzite Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

 



13 

 

3.2 S  žis i 

Projekt Demagog.sk 

Michal Balaščák 

Martin Bily 

Michal Biznár 

Viktor Borš 

Blažena Bóoczová 

Alena Cibíková 

Lujza Demuthová 

Lenka Galetová 

Eliška Herinková 

Dominik Hutko 

Miriama Hviščová 

Adriana Chomová 

Samuel Janoška 

Klára Kalmanová 

Ján Kartusek 

Lucia Koltášová 

Petra Kováčová 

Nikolas Maskalík 
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Beáta Maškulíková 

Timea Miková 

Anna Mizlová 

Natália Némethová 

Michal Ondruška 

Anna Peniašková 

Kristína Rusnáková 

Tomáš Schügerl 

Katarína Stratená 

Šimon Šiška 

Lucia Štupáková 

Martina Tkáčová 

Richard Turcsányi 

Barbora Varghová 

Oliver Vavro 

Lenka Zagibová 

 ilip Žofčin 
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3.3 Ex  rní spo  pracovníci 

Junior výskumníci a dobrovoľníci 

Martin Burgr – analytik potrálu Odkazprestarostu.sk (analýzy, spracovanie dát, grafika) 

Martin Borko – analytik potrálu Správnikandidáti.sk (analýzy, administrácia webovej 

stránky, spracovanie dát) 

Zuzana Žurkinová – analytička portálu Odkazprestarostu.sk 

 

 

3.4. Partneri 

 

Softec 

Dobrakrajina.sk 

Darujme.sk 

Ludialudom.sk 

Newton Media 

 

Oživení, Česko 

 rank Bold, Česko 

Naši politici, Česko 

Kohovolit.eu, Česko 

Debatní klub Masarykovy univerzity, Česko 

Klub Jagiellonski, Poľsko 
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Nadácia Zastavme korupciu 

Nadácia Pontis 

Centrum pre filantropiu 

VIA IURIS 

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Rómsky vzdelávací fond 

Pražské matky, o. s., Česko 

 

bnt attorneys-at-law 

Websupport.sk 

Pizza SEO 

Taylor-Wessing 

Člověk v tísni Slovensko 

Transparency International Slovensko 

Crooce.com 

.týždeň 

Medzinárodná asociácia Krok za krokom (ISSA) 
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3.5 S  ž y 

Kaviareň Zrnko 

The Spot 

Connect Coworking 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. PROJEKTY 

 

Zapoj ni  a  érov  o  oni orovania pro i or pčn j   gis a ívy a po i í  v 

Poľs  , Č s   a na S ov ns   

Donor: Európska komisia - Generálne riaditeľstvo vnútorných záležitostí 

Výskumníci: Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Mária Žuffová, MA, Mgr. Radana Deščíková 

Trvanie: 8/2014 – 1/2016 

Projekt sa zameriava na monitoring a hodnotenie napĺňania protikorupčných politík a 

legislatívy v Poľsku, Česku a na Slovensku, v oblastiach dôležitých z hľadiska 

predchádzania politickej korupcii a zneužívania verejných zdrojov. Konkrétne ide o tieto 

štyri oblasti: 

1. Prístup k informáciám v súvislosti s administráciou verejných zdrojov 

2. Zákon o štátnej službe a depolitizácia štátnej služby 

3.  inancovanie politických strán 

4. Transparentnosť legislatívneho procesu a regulácia lobingu. 

Projekt hodnotí aktuálny stav aplikácie legislatívnych noriem a politík v jednotlivých 

oblastiach a porovná situáciu v troch uvedených krajinách, spolu s analýzou zapracovania 

odporúčaní od medzinárodných organizácií. V procese hodnotenia, ako aj diseminácie 

výsledkov komparácie troch krajín budú zahrnutí aktéri pôsobiaci vo verejnej správe, v 

MNO a v súkromnej sfére. 

 

N s roj  ochrany whis     ow rov v praxi 

Donor:  ond pre mimovládne organizácie (financovaný z  inančného mechanizmu EHP 

2009-2014, správca fondu: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation)  

Výskumníci: Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Jakub Kmeť, Mgr. Radana Deščíková, Veronika 
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Frankovská, MA 

Trvanie: 11/2014 – 02/2016 

Cieľom projektu Nástroje ochrany whistleblowerov v praxi bolo zvýšenie zapojenia MVO 

do tvorby politík a rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 

Počas trvania projektu bola pripravená tzv. mapa problémov, zostavená na základe 

vybraných prípadových štúdií a zároveň slúžiaca ako podklad na zostavenie tzv. akčných 

plánov. Pod akčnými plánmi máme na mysli "správne" nastavené programy na ochranu 

whistleblowerov vo verejnej a súkromnej inštitúcii, ktoré sú následne pilotne overené v 

praxi. Naše zhrnutia, odporúčania a zhodnotenie implementácie plánov sme priniesli v 

analytickej správe. Proces zmapovania problémov, zostavenia plánov, ako aj ich overenia 

bol otvorený zástupcom neziskových organizácií, zamestnávateľom a zamestnancom. 

Projekt uzatváral workshop pre odbornú verejnosť, poskytujúci priestor na diskusiu, 

disemináciu výstupov a zosieťovanie účastníkov. 

 

Zvy ovani  pov  o ia o  ožnos iach vy ži ia pr va na infor  ci  

Donor:  ond pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis  

Portál chcemvediet.sk bol zároveň podporený v rámci súťaže Reštart Slovensko 2014 

organizovanej Centrom pre filantropiu a právnou pomocou od advokátskej kancelárie 

Taylor Wessing. 

Výskumníci: Mgr. Mária Žuffová, MA 

Trvanie: 2/2015 – 10/2015 

Cieľom projektu bolo posilniť a zjednodušiť možnosti uplatňovania práva na informácie a 

dosiahnuť, aby inštitúcie s povinnosťou sprístupňovať informácie v zmysle infozákona tak 

robili prehľadne a otvorene. Zámerom projektu bolo taktiež zvýšiť povedomie širokej 

verejnosti o možnostiach využívania práva na informácie. Za týmto účelom vznikol nový 

internetový portál Chcemvediet.sk, ktorý sa podarilo vytvoriť v priebehu ôsmich 

mesiacov. Portál umožní z jedného miesta (one-stop-shop) posielať infožiadosti všetkým 

takýmto inštitúciám. Široká verejnosť tak získala službu, ktorá debarierizuje prístup k 
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informáciám a vytvára sa priestor pre aktívnejšie využívanie infozákona v praxi. Dôležitou 

vlastnosťou novej služby je otvorený prístup verejnosti ku všetkých infožiadostiam, ktoré 

systém bude registrovať (archivovať už sprístupené informácie a umožní ich 

vyhľadávanie v databáze). Vznikol tak jedinečný data set informácií, ktorý na Slovensku 

ešte neexistuje. 

 

NEUJOBS - Tvor a a prispôso  ni    róps ych pracovných  i s  v  on  x   

socio  o ogic  j  ranzíci  

Donori: Európska komisia (7. rámcový program), Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Projektový manažér: Mgr. Ctibor Košťál 

Expertky: Ing. Marcela Veselková, M.A., PhD., Mgr. Lucia Mýtna Kureková MA, PhD., 

Mgr. Judit Kontseková 

Trvanie: 2/2012 - 1/2015 

NEUJOBS je výskumný projekt Európskej komisie financovaný zo zdrojov 7. rámcového 

programu. Hlavným cieľom tohto projektu je analýza možných scenárov budúceho vývoja 

európskych pracovných trhov. Vychádza sa pritom z predpokladu, že európske 

spoločenstvá v súčasnosti čelia viacerým druhom premien, ako napríklad socioekologická 

tranzícia, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na zamestnanosť (obzvlášť niektorých 

kategórií zamestnancov v istých ekonomických odvetviach). 

 
 

STYLE – S ra  gic é  ranzíci    a ých prac júcich v E róp  

Donor: Európska komisia (7. rámcový program Európskej únie pre výskum, technický 

rozvoj a demonštračné činnosti) 

Výskumníci: Ing. Marcela Veselková, M.A., PhD., Mgr. Lucia Mýtna Kureková MA, PhD. 

Trvanie: 3/2014 - 9/2017 
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Cieľom projektu STYLE je poskytnúť komplexné pochopenie príčin vysokej 

nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a posúdenie účinnosti politík v oblasti trhu práce, 

ktorých cieľom je zmiernenie tohto javu. Projekt je založený na multi-disciplinarite a 

medzinárodne porovnávacej perspektíve. Analýza zakotvená v porovnávacom rámci nám 

umožňuje zistiť, kde politiky fungujú a prečo. Inštitút SGI sa zúčastňuje troch 

výskumných podoblastí: WP6 (Mobilita a migrácia), WP5 (Nesúlad zručností) a WP4 

(Výkonnosť politík). 

 

Účinné infor ovani  o po i i  ch soci  n j in  úzi  – Messaging Matters 

Donor: Inštitút Nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s Think Tank Fund-om Nadácie 

otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation 

Výskumníci: Ing. Martina Kubánová, Andrej Salner, MSc., Mgr. Lucia Mýtna Kureková MA, 

PhD., Mgr. Lucia Kováčová, M.A., Jozef Miškolci, M.A., Ph.D. 

Trvanie: 9/2014 – 9/2015 

Projekt "Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie - Messaging Matters" je 

zameraný na sociálnu inklúziu Rómov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Ide o 

projekt reagujúci na pretrvávajúce negatívne naladenie širokej verejnosti voči Rómom, z 

ktorej by si až dve tretiny priali, aby Rómovia opustili krajinu. Hlavným cieľom projektu je 

nielen identifikovať odborný konsenzus o politických opatreniach potrebných pre 

zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít, ale i nájsť najvhodnejšie a 

najprijateľnejšie spôsoby, ako ich voči širokej verejnosti komunikovať. Inštitút SGI chce 

týmto spôsobom prispieť k zmene politického a verejného diskurzu v spojitosti s 

opatreniami sociálnej inklúzie a pomôcť preklenúť rozdiely medzi expertným konsenzom 

a uskutočniteľnosťou opatrení v praxi. 
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Demagog.sk 

Donori: Veľvyslanectvo USA (grant Veľvyslanectva USA v Bratislave na podporu kultúrnej 

a mimovládnej činnosti), Inštitút SGI z vlastných zdrojov 

Projektový manažér: Matúš Sloboda 

Senior analytici: Šimon Šiška, Lenka Galetová, Lenka Zagibová, Anna Peniašková, Richard 

Turcsányi 

Junior analytici: Lucia Štupáková, Alena Cibíková, Natália Némethová, Ján Kartusek, 

Miriama Hviščová, Adriana Chomová, Lucia Štupáková, Beáta Maškulíková, Timea Miková, 

Barbora Varghová, Blažena Bóoczová, Martin Bily,  ilip Žofčin, Martina Tkáčová, Petra 

Kováčová, Michal Ondruška, Eliška Herinková, Tomáš Schügerl, Lujza Demuthová, 

Dominik Hutko, Kristína Rusnáková, Michal Biznár, Michal Balaščák, Viktor Borš, Oliver 

Vavro, Lucia Koltášová, Katarína Stratená, Klára Kalmanová, Anna Mizlová, Samuel 

Janoška, Nikolas Maskalík. 

Trvanie: od 9/2010 - súčasnosť 

Cieľom projektu Demagog.SK je kontrola politikov a vnášanie faktov do celospoločenskej 

diskusie. Prostredníctvom tzv. factchecku, teda overovaním faktických výrokov politikov v 

ich verejných vystúpeniach v politických diskusiách upozorňujeme na faktické prešľapy, 

ktorých sa politici pri podpore svojich argumentov dopúšťajú. V roku 2015 oslávil projekt 

piate výročie. Pri jeho príležitosti Demagog.SK v marci 2015 usporiadal tlačovú besedu, 

na ktorej členovia tímu prezentovali výsledky práce projektu od roku 2010. V roku 2015 

overil Demagog.SK 1 359 výrokov politikov a vydal viac ako 60 analýz a publikoval 29 

komentárov v relevantných slovenských médiách (Denník N, Hospodárske noviny).  

 

Odkazprestarostu.sk 

Donori: individuálni donori via: Nadácia Pontis – program Dobrá krajina, Donors Message 

Service, portál Ludialudom.sk 

Projektoví manažéri: Mgr. Jakub Kmeť 



23 

 

Interní spolupracovníci: Mgr. Ctibor Košťál, Martin Burgr, Martin Borko 

Trvanie: 2010 – súčasnosť 

Odkazprestarostu.sk je internetový portál, ktorý spustil Inštitút pre dobre spravovanú 

spoločnosť (SGI) v roku 2010. Najskôr začínal len v Bratislave, postupne sa rozširoval do 

ďalších slovenských samospráv. V súčasnosti funguje v 98 samosprávach, pričom len v 

roku 2015 sa portál rozšíril o 17 nových samospráv. V roku 2015 sa na spravovaní portálu 

Odkazprestarostu.sk podieľalo 35 dobrovoľných administrátorov. 

Tento portál umožňuje občanom upozorniť samosprávu na nedostatky v okolí a požiadať 

ich o nápravu pridaním podnetu na portál. Občania v podnete stručne opíšu nedostatok 

alebo problém, na ktorý natrafili vo svojom okolí, pridajú jeho fotografiu a lokalizujú ho 

na mape, aby ho bolo možné ľahko identifikovať. Každý podaný podnet je skontrolovaný 

administrátorom portálu, odsúhlasený a následne preposlaný samospráve, ktorá je 

kompetentná na jeho riešenie. Od tohto momentu je podnet zverejnený na portáli a 

neskôr aj odpoveď samosprávy. Portál sa práve vďaka tejto otvorenosti osvedčil ako 

výborný nástroj na dosiahnutie väčšej vnímavosti a ochoty samospráv reagovať na 

potreby svojich občanov. Od roku 2013 je zároveň možné nahlasovať podnety aj 

pomocou mobilných telefónov s operačným systémom Android, Windows alebo iOS od 

Apple. Mobilné aplikácie pripravila pro bono firma Softec. 

 

Š rng   za z  n  

Donori/organizátori: Inštitút SGI, Nadácia Pontis, Nadácia Zastavme korupciu, VIA IURIS 

Výskumníci (SGI): Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Radana Deščíková 

Trvanie: 7/2015 - súčasnosť 

Koalícia "Štrngám za zmenu" vznikla pred parlamentnými voľbami v roku 2016. 

Neuchádza sa o hlasy voličov a nezdružuje politikov ani iné skupiny, ktorým ide o moc. Je 

to občianska iniciatíva, za ktorou nestoja iné záujmy v pozadí, iba záujem o systémové 

zmeny.  
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Projekt Štrngám za zmenu prináša návrhy legislatívnych zmien, ktoré sú ponúkané 

politickým stranám zúčastňujúcim sa parlamentných volieb v roku 2016, a ktoré by mali 

byť po voľbách prijaté do vládneho programu. Strany sa k opatreniam prihlasujú tým, že 

podpisujú verejný záväzok. Iniciatíva Štrngám za zmenu prináša konkrétne návrhy zmien 

v legislatíve v šiestich oblastiach:  

1. Polícia (nezávislá inšpekcia Policajného zboru, odvolateľnosť policajného 

prezidenta) 

2. Prokuratúra (úprava voľby generálneho prokurátora, zmeny v Rade prokurátorov, 

v disciplinárnych a výberových konaniach) 

3. Súdy (zmeny v disciplinárnych konaniach, výberových komisiách a konaniach) 

4. Najvyšší kontrolný úrad (zvýšenie počtu výkonnostných kontrol, zlepšenie ich 

účinnosti a vymáhateľnosti - sankcie, zlepšenie komunikácie medzi NKÚ a orgánmi 

činnými v trestnom konaní, vládou, zmena systému voľby predsedu NKÚ) 

5. Schránkové firmy (zavedenie Registra partnerov verejného sektora) 

6. Prikrmovanie úradných osôb (korupcia a nenáležité výhody v prípadnom úradnom 

rozhodovaní). 

 

 

Spr vni  an i   i 

Donori/organizátori: Inštitút SGI, Nadácia otvorenej spoločnosti - OS , Konzervatívny 

inštitút M. R. Štefánika, Inštitút INEKO, INESS, Inštitút pre verejné otázky, Transparency 

International Slovensko, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) 

Výskumníci (SGI): Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Jakub Kmeť, Veronika  rankovská, MA, Mário 

Čopák, Martin Borko, Ľudmila Orbánová, Katarína Ďurecová 

Trvanie: 10/2014 - 3/2016 

Za kampaňou Správni kandidáti stojí zoskupenie neziskových organizácii a občianskych 

iniciatív vedené Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a portálom 

Odkazprestarostu.sk. Spoločne pripravili 9 opatrení vedúcich k lepšej, otvorenejšej a 
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efektívnejšej samospráve, ktoré sa dajú ľahko zaviesť, nič nestoja a pri každom nájdeme 

konkrétny príklad. Vypracovali ich experti mimovládnych organizácií, ktoré stoja za 

kampaňou. Do kampane sa prihlásilo 961 politikov, čo predstavuje 8 396 podpísaných 

záväzkov. Mená Správnych kandidátov a ich záväzky boli pred voľbami priebežne 

zverejňované, v deň komunálnych volieb bol zverejnený finálny zoznam kandidátov a 

zoznam tých, ktorí boli zvolení. Po voľbách prebiehala kontrola plnenia záväzkov. 

9 opatrení kampane Správni kandidáti: 

1. Efektívne nákupy (verejné obstarávania) 

2.  érové výberové konania na miesta v samospráve 

3. Spravodlivé prideľovanie bytov a miest v materských školách 

4. Mestské/obecné podniky otvorené kontrole 

5. Informovanie o hospodárení samosprávy 

6. Odpolitizovanie obecných/mestských novín 

7. Otvorená online komunikácia s občanmi 

8. Zapájanie občanov do rozhodovania samosprávy 

9. Informovanie o rozhodovaní samosprávy. 
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5. PUBLIKÁCIE 

 

Autor: Jozef Miškolci 

Názov: "Hľa ani   xp r ného  ons nz  o najúčinn j ích po i i  ch pr  in  úzi  

ró s ych    í vo vz    vaní na S ov ns  ." Slovenský časopis pre pedagogické 

vedy. Ročník 6, č. 4: 234-260. 

Druh: článok 

http://www.casopispedagogika.sk/studie/miskolci-jozef-hladanie-expertneho-konsenzu-o-

najucinnejsich-politikach-na-inkluziu-romskych-deti-vo-vzdelavani-na-slovensku.html 

 

Autori: Jozef Miškolci, Lucia Kováčová 

Názov: "Po pora  iro  j v r jnos i opa r ní na zač  ňovani  Ró ov v o  as i 

vz    vania a za  s nanos i" 

Druh: výsledky výskumu 

https://issuu.com/institut_sgi/docs/2-pager_pre_novinarov_vyskum_sgi_28 

 

Autori: Miroslav Beblavý, Brian  abo, Lucia Mýtna Kureková, Zuzana Žilinčíková.  

Názov: "D 5.3-Are student workers crowding out the low-skilled youth?" STYLE 

Working Paper no. 5.3, CROME, University of Brighton, Brighton.  

Druh: working paper 

http://www.style-research.eu/wordpress/wp-

content/uploads/ftp/D_5_3_Are_student_workers_crowding_out_the_low_skilled_youth_

FINAL.pdf  

 

 

 

http://www.casopispedagogika.sk/studie/miskolci-jozef-hladanie-expertneho-konsenzu-o-najucinnejsich-politikach-na-inkluziu-romskych-deti-vo-vzdelavani-na-slovensku.html
http://www.casopispedagogika.sk/studie/miskolci-jozef-hladanie-expertneho-konsenzu-o-najucinnejsich-politikach-na-inkluziu-romskych-deti-vo-vzdelavani-na-slovensku.html
https://issuu.com/institut_sgi/docs/2-pager_pre_novinarov_vyskum_sgi_28
http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_5_3_Are_student_workers_crowding_out_the_low_skilled_youth_FINAL.pdf
http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_5_3_Are_student_workers_crowding_out_the_low_skilled_youth_FINAL.pdf
http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_5_3_Are_student_workers_crowding_out_the_low_skilled_youth_FINAL.pdf
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Autori: Lucia Mýtna Kureková, Zuzana Žilinčíková  

Názov: "Low-Skilled Jobs and Student Jobs: Employers' Preferences in Slovakia 

and  the Czech Republic." (2015). IZA Discussion Paper No. 9145, Institute for Study 

of Labour, Bonn.  

Druh: discussion paper 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/114023/1/dp9145.pdf  

 

Autor: Marcela Veselková  

Názov: "Barriers to and triggers of policy innovation and knowledge transfer in 

Slovakia." STYLE  Working  Papers,  WP4.1/SK.  CROME, University of Brighton, 

Brighton. 

Druh: prípadová štúdia 

http://www.style-research.eu/publications/working-papers 

 

Autor: Marcela Veselková 

Názov: "Policy Learning and Innovation Processes drawing on EU and National 

Policy Frameworks on Youth- Executive Summary: Slovakia."  

Druh: prípadová štúdia 

http://www.style-research.eu/publications/working-papers   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/114023/1/dp9145.pdf
http://www.style-research.eu/publications/working-papers
http://www.style-research.eu/publications/working-papers
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6. KONFERENCIE, SEMINÁRE A WORKSHOPY 

 

S r  n  ia  xp r ov v o  as i za  s nanos i a soci  n j po i i y a v o  as i 

vz    vania, 27.01.2015, Bra is ava 

V januári 2015 sa uskutočnili dve stretnutia expertov z oblasti zamestnanosti a sociálnej 

politiky, ako aj z oblasti vzdelávania, s cieľom potvrdiť výber opatrení na úrovni politík a 

určiť aktuálne výzvy a problémy v každej oblasti. 

 

S r  n  i  s pr  s avi  ľ i/ a i  i ov   neho sektora a expertmi/kami v 

o  as i vz    vania a za  s nanos i, 29.06.2015, Bra is ava 

Stretnutie zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a expertov participujúcich aj 

na stretnutí v januári 2015, s účasťou zástupcu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej 

republiky pre rómske komunity, kde SGI prezentovalo predbežné výsledky kvalitatívneho 

a kvantitatívneho výskumu v projekte a budúcu stratégiu pri riešení politík. 

 

STYLE LAB (Loca  A visory Boar ) s  in r, 20.10.2015, Bra is ava 

Inštitút SGI organizoval v októbri 2015 v Bratislave svoj Local Advisory Board (LAB) 

meeting, kde bol odbornej verejnosti z oblasti výskumu trhu práce a mládeže 

predstavený celý projekt STYLE a prezentované predbežné výsledky výskumu v 

pracovných balíkoch (work packages) WP4 a WP5. Pozvanie prijali nielen členovia Local 

Advisory Board (Profesia a CELSI), ale aj pracovníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, pracovníci Iuventy - Slovenského 

inštitútu mládeže, vládneho Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Inštitútu 

zamestnanosti. Cieľom semináru bolo získať spätnú väzbu o našej práci na projekte a 

podnietiť diskusiu o problematike zamestnanosti mladých ľudí a nezamestnanosti z 
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pohľadu inovačnej politiky (úloha 4.1 a 4.2) a o perspektívach študentského trhu práce 

(úloha 5.3). 

 

M  zin ro ný s  in r: V r jné a   o sú ro né p niaz  pr  po i ic é s rany? 

(Financovani  po i ic ých s r n v    zin ro n j p rsp   ív  - s ús nos i a 

trendy), 03.11.2015, Bratislava 

V Bratislave sa v novembri 2015 uskutočnil medzinárodný seminár na tému Verejné alebo 

súkromné peniaze pre politické strany? ( inancovanie politických strán v medzinárodnej 

perspektíve - skúsenosti a trendy). Hlavným organizátorom seminára bol Inštitút pre 

dobre spravovanú spoločnosť (Inštitút SGI) v spolupráci s projektovým partnerom  rank 

Bold (ČR). Pozvanie na seminár prijali prednášajúci z nielen z Českej republiky a 

Slovenska, ale i z Rakúska, Maďarska a Litvy. 
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7. MEDIÁLNE VÝSTUPY 

D     Zdroj Typ  édia N zov 

9.1.2015 aktualne.sk online Biznis zvaný 
vzdelanie: Ak chcete 
zvýšiť svoje šance 
na prijatie, zaplaťte 

12.1.2015 Rádio Slovensko rádio Zverejňujú pracovný 
kalendár primátora 

12.1.2015 Rádio Regina rádio Čo robí starosta 
počas týždňa? 

13.1.2015 Denník N/dennikn.sk tlač/online Rómski rodičia vraj 
nechcú vzdelávať 
svoje deti. Nezmysel 

14.1.2015 dennikn.sk online  ico začal nový rok 
starými nepravdami 

22.1.2012 Rádio Regina rádio Protikorupčné 
opatrenia 

23.1.2015 Rádio Regina rádio Otváranie komisií 
verejnosti 

23.1.2015 Rádio Regina rádio Trnavu čaká 
protikorupčný audit 

26.1.2015 24hod.sk online Štát za tri a pol roka 
zaplatil advokátom 
viac ako 30 miliónov 
eur 

26.1.2015 sme.sk online Štát stáli externí 
advokáti za tri a pol 
roka 30 miliónov 

27.1.2015 SME/Hospodárske 
noviny 

tlač Advokátom štát 
zaplatil 30 miliónov 
eur 

27.1.2016 spectator.sme.sk online More than €30 
million on legal 
services 

29.1.2015 dennikn.sk online Diskusia o referende: 
Chromík chyboval v 
každom štvrtom 
výroku 

30.1.2015 Denník N tlač Neželaný efekt 

2.2.2015 Týždeň tlač Milióny pre 
advokátov 

3.2.2015 Obecné noviny tlač Odkaz pre starostu 

3.2.2015 Rádio Slovensko rádio Personálne zmeny na 
Ministerstve školstva 

5.2.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Štát vyhral jeden z 
top súdov. Ušetrí 70 
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miliónov eur 

5.2.2015 24hod.sk online Päť mimovládnych 
organizácií si rozdelí 
fondy vo výške 
95.000 eur 

 
9.2.2015 

24hod.sk online Slovensko by sa 
malo zamerať na 
zamestnávanie 
mladých ľudí 

9.2.2015 hnonline.sk online Rozdiely v platoch sú 
obrovské. Pozrite sa, 
koľko zarábajú 
absolventi (prehľad) 

10.2.2015 Hospodárske noviny tlač Osudová voľba 
školy: rozdiel v plate 
tisíc eur 

11.2.2015 euractiv.sk online Dostať mládež na 
pracovný trh: 
Podporné schémy 
alebo vzdelávanie? 

14.2.2015 aktualne.sk online Hrozí Slovensku osud 
chorej krajiny? 
Spoliehať sa len na 
vedu nestačí 

24.2.2015 Denník N tlač Nenechajme mýty 
rozhodovať o 
školstve 

25.2.2015 Rádio Regina rádio Nový vydavateľ 

26.2.2015 dennikn.sk online Ficova taktika v 
diskusiách: hovoriť 
veľa a tváriť sa 
informovane 

27.2.2015 Denník N tlač Ficova taktika v 
diskusiách 

3.3.2015 Denník N tlač Rok do 
parlamentných 
volieb: Ako  ico plní 
sľuby 

4.3.2015 Rádio Regina rádio Transparentné účty 

5.3.2015 Denník N online Draxler diskutoval 
bez chýb, Beblavý s 
problémami 

6.3.2015 dnes.sk online Štát platí právnikom 
miliónové faktúry. 
Analýza ukázala 
viacero nedostatkov 
a podozrení 
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9.3.2015 Týždeň tlač Viac otázok než 
odpovedí 

10.3.2015 MY Hornonitrianske 
noviny 

tlač Odkaz pre starostu 
aj v Dolných 
Vesteniciach 

17.3.2015 sme.sk online Odkaz pre starostu 
funguje už aj v 
Dolných Vesteniciach 

17.3.2015 eprofit.sk online Variácie štúdia pre 
zaujímavé uplatnenie 

18.3.2015 Denník N tlač Aló presidente 

18.3.2016 Profit tlač Variácie štúdia pre 
zaujímavé uplatnenie 

25.3.2015 TV Bratislava TV Ivo Nesrovnal chce 
aj naďalej 
spolupracovať s SGI 

25.3.2015 bratislavskenoviny.sk online Nezatĺkať! 
Komunikovať! 

25.3.2015 dnes24.sk online Využívate portál 
Odkaz pre starostu? 
Mesto sľubuje, že na 
podnety 
Bratislavčanov 
odpovie čo najskôr 

26.3.2015 TV Bratislava TV Bratislavský 
Magistrát chce riešiť 
podnety občanov 
pohotovo a dôsledne 

26.3.2015 spectator.sme.sk online School leaving 
exams draw flood of 
complaints 

26.3.2016 Denník N tlač Lajčák v diskusii 
nechybuje 

30.3.2015 pluska.sk online Bratislavčania sa 
sťažujú. Toto sú 
najčastejšie odkazy 
starostom 

30.3.2015 24hod.sk online Bratislavčania sa 
najviac sťažujú na 
zlé cesty či 
neporiadok 

30.3.2015 sme.sk online Mesto sa chce vrátiť 
aj k starším 
podnetom od 
obyvateľov 

31.3.2015 sme.sk online Mesto prijíma 
podnety občanov aj 
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cez web 
Odkazprestarostu.sk 

2.4.2015 aktuality.sk online Exodus slovenských 
študentov do 
zahraničia 

2.4.2015 dennikn.sk online Je možnosť požiadať 
o informácie 
dostupná naozaj pre 
každého? 

5.4.2015 bratislavskenoviny.sk online Bratislavčania sa 
najviac sťažovali na 
zlé cesty či 
neporiadok 

7.4.2015 MY Týždenník pre 
Záhorie 

tlač Podnety ľudí aj cez 
web 

 
7.4.2015 

Hospodárske noviny/ 
hnonline.sk 

tlač/online Študenti utekajú do 
Česka 

7.4.2015 dnes.sk online Vysvedčenie vlády 
po troch rokoch: Ako 
si viedla v tom 
najdôležitejšom? 

7.4.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Mladí chcú študovať 
vonku. Vedie Česko 

9.4.2015 dennikn.sk online Rozdiely vo 
vybavovaní 
infožiadostí sú veľké 

14.4.2015 Rádio Regina rádio Poznaj Staré Mesto 

17.4.2015 Denník N tlač Bugárove omyly 

20.4.2015 Rádio Regina rádio Na stretnutí 
premiéra s 
predsedami krajov 
chýbal Marián 
Kotleba 

20.4.2015 Rádio Slovensko rádio Rokovanie na Úrade 
vlády 

21.4.2015 Hospodárske noviny/ 
hnonline.sk 

tlač/online Gymnazista či učeň. 
Osud žiakov 
rozhodnú 2 skúšky 

21.4.2015 Hospodárske noviny/ 
hnonline.sk 

tlač/online Ste za rozdelenie 
žiakov na školy 
podľa výsledku v 
Testovaní 9? 

21.4.2015 hnonline.sk online Testovanie 
deviatakov dostane 
nový rozmer 

24.4.2015 aktuality.sk online Málotriedky prežijú. 
Vláda ich zatiaľ 
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nezruší 

4.5.2015 Rádio Regina rádio Motivačné štipendiá 

4.5.2015 Rádio Regina rádio Rezort školstva začal 
tento rok vyplácať 
odborové štipendium 

5.5.2015 dennikn.sk online Vysoké školy 
ponúkajú tisíc eur za 
rok, či to pritiahne 
študentov, ešte 
nevedia 

6.5.2015 Nový Čas tlač Astronomické 
odmeny za 700-tisíc 
€! 

6.5.2015 Denník N tlač Tisíckou lákajú na 
vysokú školu 

12.5.2015 hnonline.sk online Stop prijímačkám. 
Stredná škola bude 
len cez štátne testy 

13.5.2015 dennikn.sk online Vláda sa chválila sto 
opatreniami, no až 
pätinou chybne 

14.5.2015 Denník N tlač Chyby v samochvále 
 
18.5.2015 

dennikn.sk online Čo si o NKÚ myslia 
tí, čo strážia politikov 
(anketa) 

19.5.2015 Denník N tlač Analytici: Nevidieť 
ich a nič nepresadia 

19.5.2015 dnes.sk online Kontrolóri štátu 
dostanú nového 
šéfa. Bude stáť pred 
ťažkými úlohami 

21.5.2015 Hospodárske noviny tlač Mitrík je nový šéf 
kontrolórov. Hlasmi 
Smeru 

23.5.2015 sme.sk online Žilinčania môžu 
poruchy nahlasovať 
cez aplikáciu 

25.5.2015 SME/sme.sk tlač/online Testovanie 9: nie 
ako prijímačky 

27.5.2015 dnes.sk online Viac žiakov, viac 
peňazí? Také 
financovanie škôl by 
sa už malo zmeniť 

4.6.2015 TA3 TV Témy v hlavnom 
meste 

4.6.2015 ohlas.sk online BRATISLAVA: 
Vedenie mestských 
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podnikov riešili aj 
mimovládne 
organizácie 

5.6.2015 Rádio Regina rádio Bratislavskú 
Obchodnú ulicu chce 
spravovať občianske 
združenie 

10.6.2015 dennikn.sk online Vláda hovorí Európe 
o inceste Rómov, 
odvoláva sa na 
výskum z čias 
Husáka 

10.6.2015 dennikn.sk online Vláda vysvetľuje 
segregovanie Rómov 
neoveriteľnými 
informáciami 

11.6.2015 Denník N tlač Vláda vidí incest 
Rómov 

11.6.2015 dennikn.sk online Súkromné právo 
nemôže prijímať 
študentov, tí už 
pritom podali 
prihlášky 

11.6.2015 hnonline.sk online Štát škrtal v školstve. 
Súkromné právo 
narazilo 

 
11.6.2015 

Denník N tlač Vláda segregáciu 
vysvetľuje bez 
dôkazov 

11.6.2015 Denník N tlač  ico si šliape po 
jazyku 

12.6.2015 24hod.sk online Prievidza cez Odkaz 
pre starostu vyriešila 
už viac ako 500 
podnetov 

17.6.2015 Rádio Regina rádio Odkaz pre starostu 

21.6.2015 TV Markíza TV Vraky miznú z ulíc 

25.6.2015 SME/sme.sk tlač/online Opatrenia proti 
segregácii: 
premárnená šanca? 

26.6.2015 dennikn.sk online S občanmi najlepšie 
spolupracuje Trnava, 
Ružinov a Vajnory 

26.6.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Niektorí žiaci končia 
už dnes 

27.6.2015 sme.sk online Ocenili samosprávy 
otvorené občanom 
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28.6.2015 sme.sk online Zlaté vedro má 
Trnava, Vajnory a 
Ružinov 

29.6.2015 trnava.sk online Trnava získala tretie 
Zlaté vedro Milana 
Capáka za najlepšie 
riešenie podnetov 

29.6.2015 MY Naše novosti tlač Ocenili malé i veľké 
samosprávy 
otvorené občanom 

30.6.2015 itnews.sk online Trnava a Ružinov si 
na 
Odkazprestarostu.sk 
v roku 2014 viedli 
najlepšie 

7.7.2015 Obecné noviny tlač Zlaté vedro M. 
Capáka si odniesli 
Trnava a bratislavské 
mestské časti 
Vajnory a Ružinov 

9.7.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online  ico chystá lov na 
mozgy. Kus bude za 
desaťtisíce 

9.7.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Štát ťahá mozgy 
späť. Peniazmi 

15.7.2015 dennikn.sk online Akčný plán vlády bez 
akcie a obsahu 

21.7.2015 Obecné noviny tlač Aj Stropkovčania už 
môžu upozorniť na 
problémy cez 
Odkazprestarostu.sk 

 
31.7.2015 

Denník N tlač Najviac ihrísk 
postavia starostovia 
Smeru 

2.8.2015 sme.sk online Mimovládky oslovujú 
politické strany s 
návrhmi na ochranu 
ľudských práv 

5.8.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online  ico má svoje 
záplaty na zdravie a 
malé deti 

6.8.2015 Rádio Regina rádio Dobrovoľníctvo 

10.8.2015 Pravda/pravda.sk tlač/online Rebríčky škôl 
ministerstvo robiť 
nebude 

10.8.2015 Pravda/pravda.sk tlač/online Košťál: Každá škola 
má byť dobrá 
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13.8.2015 bbonline.sk online Bystrická 
samospráva bude 
intenzívnejšie 
spolupracovať so 
službou Odkaz pre 
starostu 

14.8.2015 sme.sk online Mesto chce 
spolupracovať s 
Odkazom pre 
starostu. Čo hlásia 
ľudia najviac? 

14.8.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Zahraniční študenti 
tlačia slovenskú 
ekonomiku nahor 

18.8.2015 MY Banskobystrické 
noviny 

tlač Odkaz pre starostu 
zaujal aj B. Bystricu 

1.9.2015 Obecné noviny tlač Banská Bystrica 
reštartuje spoluprácu 
s portálom 
Odkazprestarostu.sk 

2.9.2015 Denník N tlač Ako by mal vyzerať 
nový dejepis 

4.9.2015 spectator.sme.sk online Universities could 
lose accreditation 

9.9.2015 Denník N tlač Štúdium u nás: 
Skočíme na kávu, 
dáme brigádu 

22.9.2015 KORZÁR, košický 
denník 

tlač Sečovčania sa môžu 
sťažovať cez Odkaz 
pre starostu 

22.9.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Študentov ubudne. 
Školy čaká boj 

23.9.2015 Denník N tlač  icove inormácie 

25.9.2015 Rádio Regina rádio Spory pre výberové 
konania 

 
25.9.2015 

Rádio Slovensko rádio Bratislavské mestské 
podniky majú nové 
vedenia 

1.10.2015 Denník N tlač Politici a ich zdroje 

13.10.2015 spectator.sme.sk online Educational 
inheritance can limit 
social mobility 

15.10.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Vláda vidí nemocnice 
bez dlhov 

21.10.2015 dennikn.sk online Chyby v 
argumentačnom boji 
o utečencoch 
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12.10.2015 spectator.sme.sk online Foreign students 
help economy 

22.10.2015 Trend tlač Kto financuje think-
tanky 

28.10.2015 sme.sk online Slováci podporujú 
odborné riešenia na 
začleňovanie Rómov 

28.10.2015 dnes.sk online Začleňovanie Rómov 
Slováci podporujú. 
Výsledky prieskumu 
prekvapili 

29.10.2015 Rádio  M rádio Chcú spustiť nový 
portál Chcem vedieť 

2.11.2015 spectator.sme.sk online Teachers call for 
more money, again 

5.11.2015 spectator.sme.sk online Government, 
election campaign 
avoid Roma issues 

6.11.2015 Rádio Regina rádio Zapoja občanov do 
rozhodovania 

9.11.2015 sme.sk online Prečo je integrovaná 
doprava taká 
biedna? 

10.11.2015 Hospodárske noviny tlač Bodujeme dvomi 
školami 

10.11.2015 SME tlač Biedna integrovaná 
doprava 

12.11.2015 Hospodárske noviny tlač Ako často hovoria 
politici pravdu 

18.11.2015 Rádio Regina rádio Študentský 
parlament 

18.11.2015 Rádio Regina rádio Trnavskí študenti sa 
výrazne zapoja do 
diania v meste 

22.11.2015 Rádio Regina rádio Nový portál Chcem 
vedieť viac 

22.11.2015 Rádio Slovensko rádio Projekt Chcem 
vedieť 

25.11.2015 Rádio Regina rádio Počet študentov 
vysokých škôl klesá 

 
25.11.2015 

Rádio Slovensko rádio Počet študentov 
vysokých škôl klesá 

25.11.2015 dennikn.sk online Slováci podporujú 
opatrenia na 
začleňovanie Rómov 

26.11.2015 24hod.sk online Mimovládky spustili 
kampaň Štrngám za 
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zmenu 

26.11.2015 sme.sk online Mimovládky spustili 
kampaň Štrngám za 
zmenu, bojujú proti 
únosu štátu 

26.11.2015 STV1 TV Mimovládky štrngajú 
za zmenu legislatívy 

26.11.2015 Rádio Lumen rádio Kampaň Štrngám za 
zmenu 

26.11.2015 Rádio Slovensko rádio Štrngám za zmenu 

27.11.2015 spectator.sme.sk online State support for 
schools to shrink in 
2016 

3.12.2015 dennikn.sk online Slovenský školský 
systém udržiava 
spoločenské 
nerovnosti 

4.12.2015 dennikn.sk online Aj Slovensko je 
krajina migrantov 

4.12.2015 Denník N tlač Náš školský systém 
udržiava nerovnosť 

8.12.2015 Hospodárske 
noviny/hnonline.sk 

tlač/online Na Slovensku 
zanikne prvá vysoká 
škola 

9.12.2015 dennikn.sk online Načo nám je vlastne 
NKÚ? 

10.12.2015 Rádio Slovensko rádio Babysitting day 

15.12.2015 Hospodárske noviny/ 
hnonline.sk 

tlač/online  ico s Kažimírom sú 
hrobári slovenského 
školstva 

15.12.2015 Hospodárske noviny/ 
hnonline.sk 

tlač/online Nesrovnal Bratislavu 
„nezrovnal“ 

17.12.2015 Hospodárske noviny tlač Ako často vravia 
pravdu Bugár a  igeľ 

17.12.2015 etrend.sk online Odstraňovanie 
formálnych prekážok 
na trhu práce 

18.12.2015 Hospodárske noviny/ 
hnonline.sk 

tlač/online  ico láka domov 
sedem mozgov 

19.12.2015 Rádio Slovensko rádio Doktorandské 
štúdium klesá 

22.12.2015 spectator.sme.sk online Unused capacity 
could lead to better 
research 

27.12.2015 Rádio Regina rádio Spustia portál Chcem 
vedieť 

 Rádio Slovensko rádio Pripravovaný portál 
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27.12.2015 Chcemvediet.sk 
 

 

8. FINANČNÁ SPRÁVA 

Donors   
organiz cia 

N zov proj     N   a y 2015 Výnosy 2015 
Podiel 

n   a ov 

US Embassy 
Demagóg - hodnotenie 

výrokov politikov 
6 305,86 € 13 069,05 € 2,11% 

Nadácia Pontis, 
Centrum pre 
filantropiu  

Infožiadosti - portál 
chcemvediet.sk 

 15 498,52 € 18 019,09 € 5,20% 

Európska 
komisia 

Analýza politickej 
korupcie 

26 601,16 € 21 530,16 € 8,92% 

Európska 
komisia 

7. rámcový program - 
projekt NEUJOBS 

79 767,34 € 79 767,34 € 26,75% 

Európska 
komisia 

7. rámcový program - 
projekt STYLE - výskum 

v oblasti dlhodobej 
nezamestnanosti 

57 856,20 € 63 838,00 € 19,40% 

Darcovia - 
fyzické osoby 

individuálne dary 
 

190,00 € 0,00% 

Darcovia - 
fyzické osoby 

Odkaz pre starostu 321,54 €  1 075,00 € 0,11% 

Nadácia 
Orange 

Samospráva sa neriadi 
sama 

1 450,00 €  1 450,00 € 0,49% 

EEA Grants 
(Nórske fondy) 

Nástroje ochrany 
whistleblowerov 

20 607,79 € 21 072,15 €  6,91% 

Open Society 
Institute 

Komunikácia inkluzívnych 
politík 

809,32 € 809,32 € 0,27% 

Open Society 
Institute 

Podpora sociálnej 
inovácie a integrácie 

Rómov 
21 909,67 €  21 909,67 €  7,35% 

Open Society 
Institute 

Think Tank Fund - Stáž  4 901,81 € 4 901,81 € 1,64% 

Open Society 
Institute 

Think Tank Fund - 
Komunikácia opatrení v 

oblasti soc.inklúzie 
45 023,57 €  45 023,57 € 15,10% 

Open Society 
Institute 

Think Tank Fund - 
Eliminovanie prejavov 
nenávisti na soc.sieťach 

5 258,70 € 17 927,20 €  1,76% 

Open Society 
Institute 

Think Tank Fund - Roma 
Fellow  

6 258,37 € 0,00% 

Open Society 
Institute 

Správni kandidáti 10 987,86 € 20 078,82 € 3,68% 
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Nadácia Pontis Štrngám za zmenu 800,00 € 
 

0,27% 

Príspevky 2% z 
dane z príjmu 

2% daní z príjmu 86,62 € 3 729,30 € 0,03% 

  
298 185,96 € 340 648,85 € 100,00% 

 

 

 

US Embassy 

Nadácia Pontis, Centrum pre 
filantropiu  

Európska komisia 

Darcovia - fyzické osoby 

Nadácia Orange 

EEA Grants (Nórske fondy) 

Open Society Institute 

Nadácia Pontis 

Príspevky 2% z dane z príjmu 


