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1. ÚVOD
Do rúk sa vám dostáva Výročná správa Inštitútu SGI za rok 2014. V rámci neho sme
pokračovali vo viacerých projektoch v tematických oblastiach, ktorým sa dlhodobo
venujeme. Konkrétne v oblastiach zamestnanosti, sociálnej inklúzie, participácie,
verejnej správy a transparentnosti. Viaceré projekty pokračovali z roku 2013,
niektoré sme v roku 2014 ukončili. Avšak začali sme aj nové, na ktoré sme sa v
predchádzajúcich pokúšali získať zdroje, napríklad monitorovanie protikorupčnej
legislatívy v spolupráci s českým partnerom Frank Bold, alebo komunikácia opatrení v
oblasti sociálnej inklúzie. V roku 2014 došlo v SGI k personálnym zmenám a našich
nových spolupracovníkov a spolupracovníčky nájdete v kapitole Ľudia. V časti
Finančná správa nájdete prehľad našich donorov, ktorí nás podporili v roku 2014 a
ktorým za to ďakujeme. Okrem toho zistíte, že najväčšiu časť príjmov má Inštitút
SGI zo zdrojov Európskej komisie a to prostredníctvom rôznych grantových schém.
Najväčšou zostáva 7.rámcový program pre podporu vedy a výskumu.
Prajem Vám zaujímavé a podnetné čítanie.
Ctibor Košťál
riaditeľ Inštitútu SGI

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 spodporou 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 infrastruktury 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.

3. ĽUDIA
Ctibor Košťál
Riaditeľ Inštitútu SGI, partner Inštitútu SGI a senior výskumník
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.
Andrej Salner

Partner Inštitútu SGI a senior výskumník
V SGI pôsobí od roku 2001, venuje sa najmä témam znalostnej ekonomiky a
evaluácii. 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. V roku 2013 pracoval na projekte Cestovná mapa riešenia
problému diskriminácie rómskych detí v špeciálnom školstve a Investícia v ranom
detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie.
Marcela Veselková
Senior výskumníčka
Marcela má doktorát v politológii a MA v medzinárodných vzťahoch aeurópskych
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 v roku 2013 ako výskumníčka v projekte
NEUJOBS.
Mária Žuffová
Projektová manažérka a výskumníčka
Mária pôsobí v SGI od septembra 2010. Magisterské štúdium absolvovala v odbore
žurnalistika na Filozofickej 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.
V roku 2013 sa venovala propagácii a rozširovaniu projektu Odkazprestarostu.sk a
dobrovoľníctvu, participácii a aktivizmu v projekte Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto.
Radana Deščíková
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 projektoch s partnerskými organizáciami
Transparency International, VIA IURIS a Frank Bold.
Od začiatku svojho pôsobenia do októbra 2014 zabezpečovala bezproblémový chod
kancelárie Inštitútu SGI na pozícii office manažérky a pomáhala pri organizácii
workshopov, seminárov a iných podujatí.
Jakub Kmeť
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.
Zuzana Žilinčíková
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.
Michaela Farenzenova
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.
Veronika Frankovská
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.
Jozef Miškolci
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).
Lucia Mýtna Kureková
Senior Výskumníčka
Lucia Mýtna Kureková (PhD) 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 Fakulte
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.
Stážisti:
Mgr. Táňa Grauzelová, PhD.
František Vážan
Filip Sekan
Matúš Jevčák
Juraj Zelinka
Zuzana Šottová
Martin Boňko
Veronika Pavlíková
Nikoleta Betáková
Peter Ondrovič
Richard Jánov
Ivan Markusek
Matej Fešič
Dominika Betáková
Lukáš Siegel
Nina Mikušovská
Michal Kuciak
Zuzana Palušáková
Dominik Selep
Max Steuer
Lucia Hurníková
Ján Olejár
Veronika Golianová
Lucia Bogdányová
Juraj Timko
Barbara Čerňanská
Mária Klimová
Miriama Petríková
Alena Cibíková

Dominik Hutko
Natália Némethová
Pavol Fukatsch
Katarína Ďurecová
Ján Kartusek
Miriama Hviščová
Adriana Chomová
Lucia Štupáková
Lenka Zagibová
Beáta Maškulíková
Alena Čierna
Róbert Repka
Externí spolupracovníci:
Matej Hruška
Richard Q. Turcsányi
Tibor Javorek
Tereza Bauerová
Matej Fesič
Matúš Sloboda
Dominika Belanská
Zora Pauliniová
Služby (hotel, catering):
Best Western Hotel Bratislava
KC Dunaj
Kaviareň Zrnko
Regal Burger

4. PROJEKTY
Zapojenie aktérov do monitorovania protikorupčnej legislatívy a
politík v Poľsku, Česku a na Slovensku
Donor: Európska komisia
Projektový manažér:
Výskumníci: Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Mária Žuffová, M.A., Mgr. Radana Deščíková
Trvanie projektu: 08/2014 – 01/2016
Projekt sa zameriaval 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 išlo o
tieto štyri oblasti:
1. Prístup k informáciám v súvislosti s administráciou verejných zdrojov
2. Zákon o štátnej službe a depolitizácia štátnej služby
3. Financovanie politických strán
4. Transparentnosť legislatívneho procesu a regulácia lobingu

Nástroje ochrany whistleblowerov v praxi
Donor: Open Society Foundation, EEA Grants, Norway Grants
Projektový manažér: Mgr. Radana Deščíková
Finančný manažér: Mgr. Jakub Kmeť
Výskumníci: Mgr. Ctibor Košťál, JUDr. Pavel Nechala, PhD
Trvanie: 11/2014 – 10/2015
Cieľom projektu je pozitívne ovplyvniť komunikáciu problematiky medzi
zamestnávateľmi, zamestnancami a odbornou verejnosťou a tým posilniť postavenie
whistleblowingu v spoločnosti. Počas trvania projektu sme pripravili tzv. mapu
problémov, ktorá bola zostavená na základe vybraných prípadových štúdií a zároveň
slúžila 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 sme následne pilotne overili v praxi.

Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie - Messaging
Matters
Donor: Open Society Foundation
Projektový manažér: Jozef Miškolci, M.A., PhD.
Výskumníci: Ing. Martina Kubánová Andrej Salner, MSc. Mgr. Lucia Mýtna Kureková
MA, PhD Lucia Kováčová M.A. Jozef Miškolci M.A. PhD.
Trvanie: 09/2014 – 10/2015
Projekt „Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie - Messaging Matters" bol
zameraný na sociálnu inklúziu Rómov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Išlo o
projekt reagujúci na pretrvávajúce negatívne naladenie širokej verejnosti voči
Rómom, z ktorej by si až dve tretiny priali, aby Rómovia opustili krajinu.

STYLE – Strategické tranzície mladých pracujúcich v Európe
Donor: Európska komisia
Projektový manažér:
Výskumníci: Marcela Veselkova, PhD. Mgr. Lucia Mýtna Kureková MA, PhD
Trvanie: 03/2014 – 09/2017
Cieľom projektu STYLE bolo poskytnúť komplexné pochopenie príčin vysokej
nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a posúdenie účinnosti politík v oblasti trhu
práce, ktorých cieľom bolo zmiernenie tohto javu. Projekt bol založený na multidisciplinarite a medzinárodne porovnávacej perspektíve. Analýza zakotvená v
porovnávacom rámci nám umožnila zistiť, kde politiky fungujú a prečo.

Externé hodnotenie a monitoring Stratégie Slovenskej republiky pre
integráciu Rómov do roku 2020
Donor: Projekt je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Projektový manažér:
Výskumníci: Andrej Salner, MSc. Mgr. Michaela Farenzenová, M.A.
Trvanie: 10/2013 – 03/2014
Cieľom Stratégie bolo riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským
začleňovaním rómskych komunít. Okrem politiky vzdelávania, zamestnanosti, zdravia
a bývania pokrývala Stratégia aj oblasť finančného začlenenia, nediskriminácie a
komunikácie.
Analyzovaná bola relevantnosť, účinnosť, dopad a udržateľnosť Stratégie, a to
prostredníctvom štúdia dokumentov a cez rozhovory s kľúčovými aktérmi v
jednotlivých oblastiach verejnej politiky (pracovníci ÚSVRK, predstavitelia orgánov
štátnej správy, zástupcovia rómskych mimovládnych organizácií, odborná verejnosť).

Dobrý začiatok II - Podpora účasti detí na predškolskom vzdelávaní
a výchove
Donor: Projekt AGS II nadväzuje na pilotný projekt EÚ Dobrý začiatok (A Good
Start) – Európska komisia
Projektový manažér:
Výskumníci: Andrej Salner, MSc. Ing. Martina Kubánová Mgr. Michaela
Farenzenová, M.A. Róbert Repka
Trvanie: 02/2013 – 03/2014
Cieľom projektu Dobrý Začiatok II(A Good Start II) bolo cez viaceré aktivity
vzdelávacieho charakteru zvyšovať účasť detí na predškolskej výchove, zlepšovať
vzťahy medzi matkami, deťmi a učiteľmi, podporovať rozvoj rodičovských zručností,
sebavedomia žiakov a matiek, a taktiež znižovať predsudky a rozdiely medzi
rómskymi a nerómskymi deťmi. Cieľovou skupinou projektu boli matky s deťmi od vo
veku od 0 do 6 rokov.
Projekt bol okrem Slovenska realizovaný aj v Maďarsku, Macedónsku a Rumunsku, a
to v spolupráci s lokálnymi partnermi v jednotlivých krajinách a v spolupráci s
Rómskym vzdelávacím fondom.

Samospráva sa neriadi sama

Donor: EEA Grants, Nadácia pre deti Slovenska
Projektový manažér: Mgr. Jakub Kmeť
Interní spolupracovníci: Mgr. Mária Žuffová, M.A., Mgr. Ctibor Košťál, Veronika
Frankovská,
Externí spolupracovníci: Michal Staňák, Štefan Bojnák, Zuzana Krivošová, Jozef
Malík, Dominika Belanská, Juraj Gábor, Veronika Ľahká, Juraj Matiaško, Ľudmila
Horňáková, Mišo Hudák, Mirka Chorvátová, Marián Kasan, Rudolf Kozlai, Miloš
Ogurčák
Trvanie: 10/2013 – 09/2014
Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o fungovaní lokálnej
samosprávy, o možnostiach ich aktívnej participácie na jej spravovaní, na živote
komunity či riešení lokálnych problémov.
Zámerom projektu bolo narušiť súčasnú občiansku pasivitu mládeže, a to pomocou
série workshopov na stredných školách, ktoré predstavia študentom miestnu
samosprávu na Slovensku, úspešné lokálne občianske iniciatívy,postupy a možnosti
riešenia lokálnych problémov a spôsoby, ako sa obyvateľ môže aktívne podielať na
správe vecí verejných na lokálnej úrovni.

Investícia v ranom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie
Donor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Projektový manažér:Mgr. Michaela Farenzenová, M.A.
Výskumníci: Ing. Martina Kubánová, Andrej Salner, MSc. Mgr. Michaela
Farenzenová, M.A., Jozef Miškolci, M.A., PhD.
Trvanie: 01/2013 – 03/2015
Projekt „Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie"
(program Progress), realizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v
partnerstve s Rómskym vzdelávacím fondom a Inštitútom pre dobre spravovanú
spoločnosť. Projekt bol implementovaný v 21 lokalitách naprieč celým Slovenskom.
Cieľovou skupinou projektu boli rómske matky s deťmi vo veku od 0 do 5 rokov a
hlavnou aktivitou projektu boli čitateľské kluby matiek.

Zapojenie európskych subjektov občianskej spoločnosti do
predchádzania a odhaľovania politickej korupcie a zneužitiu
verejných prostriedkov: vytváranie koalícií a budovanie kapacít v
Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike
Donor: Európska komisia
Projektový manažér:
Výskumníci: Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Radana Deščíková
Trvanie: 12/2012 – 07/14
Na projekte Zapojenie európskych subjektov občianskej spoločnosti do
predchádzania a odhaľovania politickej korupcie a zneužitiu verejných prostriedkov:
vytváranie koalícií a budovanie kapacít v Českej republike, Poľsku a Slovenskej
republike sme pracovali v Inštitúte SGI od januára 2013. Hlavným cieľom projektu
bolo spracovať vybrané prípadové štúdie zneužívania verejných zdrojov, identifikovať
základné nástroje prevencie a výsledky z jednotlivých štátov uplatniť v európskom
protikorupčnom mechanizme.

Odkazprestarostu.sk
Donor: Dobrá krajina, Ľudia Ľuďom
Projektový manažér: Mgr. Jakub Kmeť
Interní spolupracovníci: Mgr. Ctibor Košťál Mgr. Mgr. Mária Žuffová, M.A., Michal
Šimonfy, Mário Čopák
Dobrovoľníci: Ján Hefty, Matúš Švirloch, Lenka Čurillová, Miroslav Ščibrany, Matej
Šebej, Dano Dida, Miroslav Kollár, Karol Surový, Michal Behún, Ján Nahálka, Damián
Stolár, Richard Medal, Slavomír Valigurský, Vladimír Bokša, Peter Bročka, Norbert
Brázda, Jana Heglasová, Vladimír Špánik, Tomáš Pekár, Adam Kollár, Matej Sarvaš,
Filip Jenei, Jana Heglašová, Jana Šuleková, Jozef Maruščák, Karol Bujaček, Kristína
Kobelová, Marek Labuda, Matúš Gallia, Michal Molčanyi, Milan Grieč, Pavel Novák,
Gabriel Dzurjovčin,
Partneri: Softec, Milan Capák, Leaf,
Trvanie: 01/2010 - dnes
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 28. januára 2010 spustil portál
www.odkazprestarostu.sk. Projekt má ambíciu prispieť ku skvalitneniu a
pozitívnejšiemu vnímaniu miestnych samospráv.
Občianska participácia
Systém domény občanom slovenských miest umožňuje podávať podnety, ktorých
riešenie je v priamej kompetencii miestnych samospráv. Každý podnet je v momente
jeho uverejnenia na doméne elektronickou poštou zasielaný zodpovednému
pracovníkovi mestského úradu. Na stránke nájdete okrem slovného opisu každého
podnetu aj jeho presnú lokalizáciu na mape, obrazovú dokumentáciu podnetu a
prípadnú diskusiu občanov.

Demagog.SK
Donor: rôzne (US ambasáda v roku 2014)
Projektový manažér: Matúš Sloboda
Interní spolupracovníci: Richard Turcsányi, Matej Hruška, Lenka Zagibová, Lenka
Galetová, Veronika Frankovská
Trvanie: 09/2010 - dnes
Zmyslom projektu je v prvom rade zvýšiť informovanosť verejnosti a prípadne dávať
podnet k rozprúdeniu (verejnej) debaty o skutkovej podstate vyhlásení politikov. Pri
našej práci vychádzame z verejne dostupných zdrojov, na základe ktorých tvrdenia
politikov overujeme. Zmyslom toho je ukázať, koľko z toho, čo politici v reláciách
tvrdia, by mali možnosť overiť si bežní ľudia, ak by na také niečo mali čas. Viac o
tom, ako pracujeme, si môžete prečítať v časti Ako hodnotíme.

Odborné stretnutia think tankov z krajín V4 na témy verejnej
politiky
Donor: Visegrad Fund
Projektový manažér: Výskumníci: Mgr. Lucia Mýtna Kureková MA, PhD
Trvanie: 02/2014 – 09/2014

Projekt bol zameraný na výmenu skúseností medzi organizáciami v krajinách V4,
ktoré sa venujú presadzovaniu tvorby verejných politík založených na faktoch.
Hlavným cieľom projektu bola podpora odborného dialógu medzi think-tankami
pôsobiacimi v krajinách V4 a zdieľanie existujúcich vedomostí a skúseností v oblasti
výskumu verejnej politiky, s dôrazom na témy: daňové reformy, reformy vzdelávania,
aktivácia dlhodobo nezamestnaných.

Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto
Donor: Europe for citizens, City for citizens
Projektový manažér: Mgr. Mária Žuffová, M.A.
Projektová asistentka: Veronika Frankovská, M.A.
Výskumníci: Dominika Belanská, Aida Ciro, Elvan Dajko, Jarmila Johnová, Petra
Sýrová, Mária Žuffová
Trvanie: 07/2013 – 03/2014
Hlavným cieľom projektu bolo povzbudiť občiansky aktivizmus vo verejných
priestranstvách a predstaviť rôzne online a offline nástroje. Sledujúc tento cieľ sme
spoločne uskutočnili niekoľko participatívnych podujatí a diskusií pre obyvateľov
zapojených miest (Bratislava (SK), Praha (CZ), Prievidza (SK), Siret (RO), Tirana
(ALB), Vulcan (RO), ktorí takto dostali príležitosť stretnúť sa a neformálne
pozhovárať so zástupcami svojho mesta. Mohli im tiež predstaviť svoje návrhy ako
zlepšiť ich susedstvá a štvrte. Počas opakovaných participatívnych podujatí mali tiež
možnosť priamo zasiahnuť do vybraného verejného priestranstva.

Koľko stoja štát právne služby?
Donor: Nadácia Pontis
Projektový manažér:
Výskumníci: Mgr. Ctibor Košťál Mgr. Radana Deščíková, Mgr. Táňa Grauzelová,
PhD.
Trvanie: 03/2014 – 11/2014
Zámerom výskumného tímu bolo zistiť, aké boli celkové výdavky za právne služby,
ktoré ministerstvá alebo inštitúcie vynaložili na základe uzatvorených zmlúv, za
obdobie rokov 2011 až 2014. Taktiež sme sa chceli dozvedieť, aká je štruktúra a
rozdelenie výdavkov podľa rezortov, ako aj porovnať zastúpenie jednotlivých
advokátov a kancelárií v celkovom balíku odmien. Našim cieľom bolo sprehľadniť
informácie o čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu zverejnením aktuálneho
stavu výdavkov štátu v oblasti poskytovania právnych služieb zo strany advokátskych
kancelárii.

NEUJOBS – Tvorba a prispôsobenie európskych pracovných miest v
kontexte socio-ekologickej tranzície
Donor: Európska komisia
Výskumníci: Marcela Veselková, PhD. Mgr. Lucia Mýtna Kureková MA, PhD
Trvanie: 02/2012 – 01/2015
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).

Komunikácia opatrení sociálnej inklúzie na Slovensku
Donor: Open Society Institute
Výskumníci: Andrej Salner, MSc. Mgr. Michaela Farenzenová, M.A., Jozef Miškolci,
M.A., PhD.
Trvanie: 1/1/2014 do 30/10/2014
Výskumníci Inštitútu SGI spracovali prehľad literatúry o podpore miestneho
obyvateľstva pre začleňovanie Rómov a o predstavách miestnych politikov tejto
podpory. Analýza bola doplnená o dve prípadové štúdie mapujúce realizáciu a
komunikáciu pro-inkluzívnych opatrení v oblasti vzdelávani a bývania. Výslednú
publikáciu, ktorá je sprievodcom strategickou komunikáciou pre plánovanie a
implementáciu inkluzívnych opatrení zameraných na Rómov na lokálnej úrovni si
môžte stiahnuť tu.

Správni kandidáti
Donor:
Projektový manažment: Mgr. Jakub Kmeť. Mgr. Ctibor Košťál, Veronika Hincová
Frankovská M.A.,
Interní spolupracovníci: Mgr. Mária Žuffová, M.A., Mário Čopák, Martin Borko,
Klára Niková, Katka Ďurecová,
Externí spolupracovníci: Ján Mazúr, Vladimír Špánik, Dušan Sloboda,
Cieľom projektu je pomôcť verejnosti urobiť lepšie a informovanejšie rozhodnutie,
komu dať svoj hlas v komunálnych voľbách. Odborný tím kampane pripravil sériu
konkrétnych deviatich opatrení, ktorých presadenie by malo prispieť k vyriešeniu
chronických problémov samospráv. Kandidáti majú možnosť prihlásiť sa k
jednotlivým opatreniam a v priebehu roka ich presadiť.

5. MEDIÁLNE VÝSTUPY
Tab 1 - Mediálne výstupy v roku 2014
Dátum
Zdroj
Typ
média
20.01. 2014
Hospodárske noviny
Tlač
24.01. 2014

SME

Tlač

05.02. 2014

SME

Tlač

11.02. 2014

SME

Tlač

13.02. 2014

SME

Tlač

28.02. 2014

SME

Tlač

10.03. 2014

RTVS

TV

31.03. 2014

SME

Tlač

01.04. 2014

SME

Tlač

04.04. 2014

aktuality.sk

Online

16.04. 2014
23.04. 2014

The Slovak Spectator
SME

Tlač
Tlač

02.05. 2014

SME

Tlač

12.05. 2014

SME

Tlač

09.06. 2014
16.07. 2014

.týždeň
Hospodárske noviny

Tlač
Tlač

11.08. 2014

Hospodárske noviny

Tlač

17.09. 2014

SME

Tlač

24.09. 2014

SME

Tlač

Názov
Čaplovič ponúka tisíc eur. Za
odbory s prácou
NKÚ tvrdí, že univerzity míňajú
neefektívne milióny
Z rezervy rozdávali svojim
Dzurinda aj Fico
Do Londýna áno, do Trnavy nie.
Za prácou ideme radšej do
cudziny
Bratislavčania vlani najčastejšie
upozorňovali mesto na výtlky i
zle zaparkované autá
Aktivačné práce nepomáhajú, no
ich zrušenie by ohrozilo
najchudobnejších
Škola pre všetkých – Cesta ako
sa stať lepšími ľuďmi?
Naše vysoké školy môžu pýtať
za prihlášku viac ako české
Čaplovič šetrí na vysokých
školách, hrozí aj prepúšťanie
Učitelia pod krídlami štátu:
Spôsob ako zvyšovať platy a
rýchlejšie prepúšťať
I’m too sexy for my job...
Už aj v Považskej môžete
upozorniť na problém
Za prácou do zahraničia
najčastejšie migrujú
nezamestnaní ľudia
Poľskí študenti sú v Európe
hviezdy, pomohla radikálna
reforma
Čaplovičovo vysvedčenie
Štát ukáže, po akej škole majú
mladí šancu na prácu
Finančník Hoffmann sa púšťa do
školstva
Strany vyšli z módy, v mestách
pribúdajú nezávislí
Syn prednostu kliniky opravoval
ľuďom zuby už ako študent prvák

10.10. 2014

SME

Tlač

06.10. 2014

The Slovak Spectator

Tlač

15.10. 2014

SME

Tlač

02.11. 2014
02.11. 2014

SME
SME

Tlač
Tlač

07.11. 2014

Rádio Slovensko

Rádio

V excelentnej čitateľskej
gramotnosti zaostávame
Slovak investment in science
lagging
20 vecí, ktoré čakajú na nových
primátorov. Problém, príklad a
riešenie
Samosprávy nevidia za roh
Informačné technológie sú pre
veľkú časť Slovákov tabu
It’s complicated” at Slovak
universities

6. PUBLIKÁCIE
Autor: Veronika Frankovská, Tibor Javorek, Matúš Sloboda, Richard Turcsányi
Názov: Analýza diskusnej sezóny 2013/2014
Druh: Publikácia v slovenčine (zhodnotenie sezóny)
http://www.demagog.sk/analyza-diskusnej-sezony-20132014
Autor: Veronika Frankovská, Matúš Sloboda, Richard Turcsányi
Názov: 5 rokov s Demagog.SK
Druh: Publikácia v slovenčine (zhodnotenie projektu po piatich rokoch)
http://www.demagog.sk/5-rokov-s-demagogsk
Autor: Dominika Belanská, Mária Bulková, Aida Ciro, Elvan Dajko, Jarmila Johnová,
Petra Syrová
Názov: City for citizens, citizens for city (Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto)
Druh: Publikácia v angličtine
http://www.governance.sk/index.php?id=2089
Autor: Peter Bouda, Radana Deščíková, Martin Fadrný, Beata Filipcová
Názov: Public money and corruption risks, The risks of system political corruption in
the management of EU funds and state-owned enterprises in the Czech
Druh: Komparatívna analýza, angličtina
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/public_money_and_corruption_risk
s.pdf
Autor: Radana Deščíková
Názov: Analýza vybraných ustanovení zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe,
Indikátory politizácie štátnej správy a odporúčania na zmenu.
http://www.governance.sk/assets/files/prezentacie/analyza_vybranych_ustanoveni_
%20zakona_o_statnej_sluzbe.pdf

Autor: Radana Deščíková, Ctibor Košťál
Názov: Koľko stoja štát právne služby? Analýza výdavkov štátu za právne služby
advokátskych kancelárií.
http://www.governance.sk/assets/files/pravne-sluzby2.pdf

7. PODUJATIA – KONFERENCIE, SEMINÁRE, WORKSHOPY,
DISKUSIE
Diskusia a dobrovoľnícke podujatie v Prievidzi, 13.9.2013 - 14.9.2013 v
Prievidzi
Krátky opis: Aktivity boli organizované v spolupráci s iniciatívou Parkotvor a
prievidzskou samosprávou a viedli kontinuálne k oživeniu parku Skotňa v Prievidzi.
Všetky intervencie vychádzali z participatívnych stretnutí s miestnymi, a reflektovali
ich predstavy o parku. Iniciatíva sa udržala aj po skončení projektu a je schopná
zabezpečiť si vlastné zdroje na ďalšie aktivity.
Diskusia a dobrovoľnícke podujatie v Sirete, 21.9.2013 - 16.10.2013 v
Sirete
Krátky opis: Samospráva v spolupráci s miestnou školou a nemocnicou zorganizovala
celkovo štyri podujatia, počas ktorých prispela k zlepšeniu verejných priestorov v
Sirete.
Diskusia a dobrovoľnícke podujatie vo Vulcane, Rumunsko, 25.10.2013 –
26.10.2013
Krátky opis: Samospráva Vulcan v Rumunsku zorganizovala diskusiu medzi
primátorom a obyvateľmi Vulcanu. Prizvala na ňu rôzne skupiny obyvateľov,
študentov miestnych škôl, pracujúcich, rodičov, dôchodcov atď. Spoločne hovorili o
dovtedajšej práci samosprávy, o tom, aké predstavy a potreby majú v meste, a ako
by im samospráva mohla pomôcť ich naplniť. Primátor sa v ten deň snažil osloviť
ďalších obyvateľov aj počas prechádzky mestom. Z diskusie vzišlo vela zaujímavých
podnetov , ktoré sa neskôr implementovali počas dobrovoľníckych podujatí.
Participatívne plánovanie a dobrovoľnícke podujatia v Bratislave,
26.9.2013 v Bratislave a niekoľko podujatí v lete 2014
Krátky opis: Podujatia sa uskutočnili na detskom ihrisku na Osadnej ulici v Bratislave
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto. Detské ihrisko bolo vybrané
aj ako miesto intervencie. Úvodné participatívne plánovanie viedla skúsená
facilitátorka, ktorá sa snažila zistiť prostredníctvom dotazníkov a individuálnych
rozhovorov, ako miestni vnímajú ihrisko, čo na ňom oceňujú a v čom by, naopak,
privítali zmenu. Podľa spätnej väzby miestnych sa potom uskutočnili ďalšie
dobrovoľnícke podujatia, počas ktorých sa za pomoci mladých umelcov z VŠVU a
firemných dobrovoľníkov postupne upravovali a skrášľovali jednotlivé časti a prvky
detského ihriska. Celý proces premeny sa ukončil piknikom pre miestnych
obyvateľov.
Diskusia a náučná prechádzka v Prahe, 23.10.2013 v Prahe, ČR
Krátky opis: V spolupráci s občianskym združením Pražské matky, ktoré prevádzkuje
portál Chodcisobe.cz a mestskou časťou Praha 2 sme zorganizovali dve podujatia.

Prvým bolo komunitné podujatie v Klíčovskom lese vo Vysočanoch v Prahe. Podujatie
sa nieslo v duchu oslavy chôdze.
Druhé podujatie sa uskutočnilo na radnici mestskej časti Praha 2 za účasti
predstaviteľov mestskej časti. Slúžilo na oboznámenie verejnosti s portálom
Chodcisobe.cz.
Participatívne a dobrovoľnícke podujatie v Tirane, 16.9.2013 - 23.10.2013
v Tirane, Albánsko
Krátky opis: Co-PLAN Institute for Habitat Development (Inštitút pre rozvoj bývania)
a mestská časť Tirany Kashar spolu zorganizovali niekoľko participatívnych a
dobrovoľníckych podujatí. Na úvod koncom septembra zorganizovali workshop
založený na metóde participatívneho plánovania, prostredníctvom ktorého sa snažili
zistiť, akú predstavu a očakávania majú miestni vo vybranej štvrti. Workshop bol
vedený skúsenými facilitátormi a architektmi. Cieľom tohto podujatia bolo zahrnúť
miestnych do procesu rozhodovania a navrhovania drobnej intervencie v ich štvrti.
Workshopy sa konali v rôznych termínoch, aby mali možnosť zúčastniť sa ho rôzne
cieľové skupiny (rodičia s malými deťmi, školáci, dôchodcovia, atď.). Všetci, ktorí
prejavili záujem, boli neskôr aj zapojení do samotnej intervencie.
Záverečná konferencia projektu Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto,
24.3.2014 - 27.3.2014 v KC Dunaj v Bratislave.
Krátky opis: Témou konferencie bol občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo, rozvoj
mesta, a spolupráca medzi samosprávami, súkromným a neziskovým sektorom a
verejnosťou. Okrem zaujímavých prezentácií zo Slovenska i zahraničia mali účastníci
možnosť zapojiť sa do jedného z praktických workshopov, ktorí viedli skúsení tréneri.
Workshopy sa venovali manažovaniu dobrovoľníkov, komunikácii, správnej
argumentácii a participatívnemu plánovaniu. Okrem nich, boli k dispozícii aj právne
workshopy, počas ktorých sa účastníci mohli lepšie oboznámiť s problematikou
čiernych stavieb či dopravných pravidiel.

8. FINANČNÁ SPRÁVA
Inštitút SGI ďakuje všetkým donorom, ktorí podporili jeho činosť v roku 2014.
Tab 2 – Donori podľa projektov a podpory v roku 2014
Donorská
Názov projektu
Výška
organizácia
podpory
(EUR)
International
Demagog.SK
12157,65
Visegrad Fund
NEPC - Network of Network of education center
1750
Education
Nadácia Intenda
Ekopolis
Foundation
Nadácia Pontis
Centrum pre
filantropiu, n.o.
US Embassy,
Slovakia
Nadácia Pontis
Roma Education
Fund

4,26%
0,61%

3385,04
19850

1,19%
6,95%

11700
2500

4,10%
1%

Demagog.SK

7240

2,53%

Odkaz pre starostu
Dobrý začiatok II - Podpora účasti
detí na predškolskom vzdelávaní a
výchove
Style

50
9875

0,02%
3,46%

67483

23,63%

Učme sa učiť
Project Generation Facility

2000
47062,18

0,70%
16,48%

Stiftung open
society Institute

Messaging Matters

22900,76

8,02%

European
Commission
Stiftung open
society Institute

Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto

37000

12,95%

5521,81

1,93%

ETP Slovensko
Nadácia otvorenej
spoločnosti

Učme sa učiť
Nástroje ochrany whistleblowerov
v praxi

3000
6000

1,05%
2,10%

Nadácia Orange
European
Commission

Samospráva sa nám páči
Zapojenie aktérov do
monitorovania protikorupčnej
legislatívy a politík v Poľsku,
Česku a na Slovensku

1450
22520

0,51%
7,88%

University od
Brighton
ETP Slovensko
Stiftung open
society Institute

Odkaz pre starostu
Samospráva sa neriadi sama

Podiel na
rozpočte

Koľko stoja štát právne služby?
Demagog.SK

Stáž

International
Visegrad Fund cez
IREAS - Institut
pro strukturální
politiku
Spolu

Leadership and Urban and
Regional development

2191,1

0,77%

285 636,54

Tab 3 – Donori podľa podpory v roku 2014
Donor
Výška podpory
International Visegrad Fund
NEPC - Network of Education
Nadácia Intenda
Ekopolis Foundation
Nadácia Pontis
Centrum pre filantropiu, n.o.
US Embassy
Roma Education Fund
European Commission
ETP Slovensko
Open Society Institute
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Orange
SPOLU

Podiel

14348,75
1750
3385,04
19850
11750
2500
7240
9875
127003
5000
75484,75
6000
1450
285 636,54

5,02%
0,61%
1,19%
6,95%
4,11%
0,88%
2,53%
3,46%
44,46%
1,75%
26,43%
2,10%
0,51%

Graf 1 – Podiel donorov na príjmoch v roku 2014
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Nadácia Orange

