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1. PRÍHOVOR 

Váţené čitateľky a čitatelia, 

 

Pracovať v organizácii plnej inšpiratívnych ľudí a nápadov, v sektore, ktorý udrţiava 

mentálne zdravie spoločnosti a podieľať sa na zmysluplných aktivitách s dopadom 

na kvalitu ţivota v krajine, som si vţdy predstavoval ako ideálne naplnenie pracovného 

ţivota. Mám to šťastie, ţe moja pracovná kaţdodennosť v roku 2012 sa veľmi podobala 

mojim predstavám a bol som pri mnohých zaujímavých aktivitách Inštitútu SGI spolu 

s jeho tímom. 

 

Dostáva sa vám do rúk Výročná správa Inštitútu SGI  za rok 2012, v ktorom sme 

spolupracovali s mnohými podnetnými ľuďmi a organizáciami na zaujímavých 

projektoch. Podobne ako v ostatných rokoch, aj tento rok sa naše aktivity dotýkali 

základných oblastí činnosti SGI, konkrétne sociálnej inklúzie, zamestnanosti, vzdelávania 

a transparentnosti. K tomu sme pridali pár noviniek, pokračovali v internetových 

projektoch a vyšiel z toho zaujímavý mix, vďaka ktorému sme sa tešili z práce 

na projektoch. 

 

V oblasti sociálnej inklúzie sme sa venovali téme inkluzívneho vzdelávania, desegregácii, 

špeciálnemu školstvu a technickej podpore samospráv s rómskymi komunitami. 

V projekte Dobrý štart sme sledovali potreby predškolskej výchovy rómskych detí v SR, 

ako aj v medzinárodnom kontexte. Projekt Project Generation Facility II pomáhal 

samosprávam identifikovať základné potreby rómskych komunít a najmä získavať 

potrebné zdroje na zámery samospráv v danej oblasti. Do projektu Cestovná mapa 

riešenia problému diskriminácie rómskych detí v špeciálnom školstve sme vstúpili 

s ambícioou priniesť odborne silnú analýzu praktických moţností riešenia situácie 

rómskych detí v špeciálnom školstve, ktorá by pomenovala potrebné legislatívne kroky, 



 
 

5 
 

ich načasovanie a náklady. Pristupovali sme k jej tvorbe participatívne a do pracovnej 

skupiny sme prizvali ľudí z praxe, konkrétne pedagogických a riadiacich pracovníkov, 

psychológov, špeciálnych pedagógov a úradníkov. 

 

Vo výskumnom projekte Neujobs sme pokračovali v analýze kvality a budúcnosti trhu 

práce. Okrem výskumných aktivít sme veľkú časť roka venovali príprave výskumnej 

konferencie s názvom Socio-ekologická premena: zamestnanosť, vzdelávanie a sociálna 

prosperita. Tá sa uskutočnila na jeseň v Bratislave za účasti takmer 90 hostí z celého 

sveta. 

 

Internetové projekty Demagog.sk a Odkazprestarostu.sk sa prehupli do ďalšieho roka 

svojej existencie a ako to uţ býva, s vekom rastú ambície a objavujú sa nové výzvy. 

V prípade Odkazprestarostu.sk sa nám podarilo rozšíriť našu činnosť do nových miest 

(Trenčín, Ţilina, Keţmarok, Svidník, Prievidza, Spišská Nová Ves) a plánujeme ďalšie 

rozširovanie. Implementovali sme projekt podporený z Visegrad Fund, v ktorom sme 

spolupracovali na rozšírení idei portálu do Prahy a Budapešti. Podarilo sa nám pohnúť 

dopredu a otestovať smartfónové aplikácie, čím sme dosiahli ďalší významný prelom 

v projekte. Výrazne sme rozšírili projektový tím o nových dobrovoľníkov/administrátorov 

v nových mestách. Zároveň nám významne narástol počet nahlasovaných podnetov, 

najmä v Bratislave. 

 

V projekte Demagog.sk sme sa pustili do spoločného projektu so študentmi v Českej 

republike a vznikla tak sesterská stránka Demagog.cz. Tá zaznamenala úspešný start, 

z čoho sa veľmi tešíme. Zároveň sme pokračovali v overovaní politických diskusných 

relácií, testovali sme overovanie aktuálnych udalostí pod názvom ad hoc factcheck 

a spolupracovali s novými, zanietenými študentmi a študentkami. 

 

V spolupráci s Via Iuris sme spustili projekt Okná do súdnictva, zameraný na hodnotenia 

výberových konaní na pozície sudcov/sudkýň a predsedov/predsedníčky súdov. 
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Analyzovali sme hodnotiace hárky členov výberových komisií a navrhli odporúčania na 

ich lepšie vyuţitie. 

 

Okrem projektov sme v roku 2012 pokračovali v poskytovaní stáţí pre študentov 

a študentky. Stretli sme tak počas roka veľa zaujímavých mladých ľudí a sme radi, ţe 

u nás pôsobili. 

 

Viac o našich projektoch v roku 2012, o ktorých by som sa dokázal rozpísať 

na niekoľkých stranách, sa dozviete niţšie, v časti Projekty. Verím, ţe vás naša práca 

v roku 2012 zaujala a budete nás podporovať svojim záujmom aj v ďalšom roku. Teším 

sa na stretnutie, 

 

Ctibor Košťál 

Riaditeľ Inštitútu SGI 
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2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA INŠTITÚTU SGI 

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

VVS/1 - 900/90-19104. 

 

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia, ktorá sa neviaţe 

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

skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie kvalitných, 

prístupných, transparentných  a efektívnych verejných sluţieb 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 sluţby 

• navrhovanie prístupov pre dobré usporiadanie verejných sluţieb 

• diskusné dokumenty pre verejnosť 

• články v médiách 

• odborné publikácie 

• analýzy navrhovaných riešení a predkladanie vlastných návrhov 

• budovanie infrastruktury pre diskusiu o verejných sluţbách 

 

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 

Ctibor Košťál 

Riaditeľ Inštitútu SGI, partner Inštitútu SGI a výskumný pracovník 

 

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

je výskum v oblasti transparentnosti, sociálnej inklúzie, vzdelávacej 

politiky s dôrazom na reformu základného a stredného školstva. V roku 

2012 ukončil na Hertie School of Governance v Berlíne dvojročný 

Executive Master program so zameraním na manaţment v oblasti 

verejnej politiky. Ako riaditeľ SGI zodpovedá za riadenie a strategický 

rozvoj organizácie, fundraising, manaţment ľudských zdrojov a finančný manaţment. 

Ako partner SGI je členom občianskeho zdruţenia SGI a zodpovedá za riadenie 

projektov a výskum. V roku 2012 sa podieľal na projekte pilotného testovania 

hodnotenia eurofondov, ako aj na Project Generation Facility II. Dlhodobo pôsobí 

v projekte Odkazprestarostu.sk, kde má na starosti jeho strategický rozvoj. 

Renáta Králiková 

Partnerka Inštitútu SGI a výskumná pracovníčka 

 

V SGI pôsobí od roku 2007, venuje sa najmä témam vysokého školstva 

a modernizácii verejnej správy a skvalitneniu ľudských zdrojov 

vo verejnej správe. Magisterský titul získala na Filozofickej fakulte UK 

v Bratislave a na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Image  Ako 

partnerka SGI je členkou občianskeho zdruţenia SGI a zodpovedá 

za riadenie projektov a výskum. V médiách sa v roku 2012 pravidelne 

vyjadrovala v mene Inštitútu SGI k aktuálnym otázkam v oblasti vysokého školstva. 
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Martina Kubánová 

Partnerka Inštitútu SGI a výskumná pracovníčka 

 

V SGI pôsobí od roku 2001, venuje sa najmä  vzdelávacej politike, 

menšinám, modernizácii verejnej správy. Vysokoškolský titul získala 

na Ekonomickej univerzite v Bratislave, úspešne absolvovala 

postgraduálne vzdelávanie v programe Applied Economics 

na Academia Istropolitana Nova. Ako partnerka SGI je členkou 

občianskeho zdruţenia SGI a zodpovedá za riadenie projektov a výskum. V roku 2012 sa 

podieľala na projektoch Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie rómskych detí 

v špeciálnom školstve a Dobrý štart. 

Katarína Staroňová 

Partnerka Inštitútu SGI a výskumná pracovníčka 

 

V SGI pôsobí od roku 2004, venuje sa najmä témam modernizácie 

verejnej správy, skvalitnenia ľudských zdrojov vo verejnej správe, 

analýzou tvorby verejnej politiky a hodnotením vplyvov (regulatory 

impact assessment). Magisterský titul získala na Stredoeurópskej 

univerzite a na Wagner Graduate School of Public Service, New York 

University v USA. V roku 2003 pôsobila ako výskumníčka vo Woodrow 

Wilson Research Center, Washington, D. C. v USA, kde sa zaoberala výskumom 

spravovania spoločnosti. Ako partnerka SGI je členkou občianskeho zdruţenia SGI 

a zodpovedá za riadenie projektov a výskum. V roku 2012 participovala na projekte 

Okná do súdnictva. 
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Andrej Salner 

Partner Inštitútu SGI a výskumný pracovník 

 

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 

2012 pracoval na projekte Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie rómskych 

detí v špeciálnom školstve a Project Generation Facility II. 

 

Lucia Kureková 

Senior výskumníčka 

 

Lucia získala doktorát z politických vied na Stredoeurópskej 

univImageerzite (CEU) v Budapešti v roku 2011. Skúma a publikuje 

v oblastiach: migrácia a trh práce, vzdelanostné systémy, sociálna 

a ekonomická politika, priame zahraničné investície a rôznorodosť 

kapitalizmu v strednej a východnej Európe (SVE). Jej dizertačná práca, 

ktorá získala cenu za najlepšiu dizertačnú prácu na CEU v roku 2011, 

analyzovala migračné trendy zo strednej a východnej Európy v kontexte rozšírenia EÚ 

a skúmala ako ekonomická reštrukturalizácia a sociálne systémy ovplyvnili migráciu 

v  regióne. Lucia pracovala na viacerých kolaboratívnych projektoch podporených EÚ 

a tieţ ako konzultant pre Svetovú banku v otázkach inklúzie Rómov na trh práce. 

V Inštitúte SGI pracovala v roku 2012 ako výskumníčka v projekte NEUJOBS. 
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Marcela Veselková 

Senior výskumníčka 

 

Marcela má doktorát v politológii a MA v medzinárodných vzťahoch 

a európskych štúdiách zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. 

Inţinierske 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 2012 ako výskumníčka v projekte NEUJOBS. 

 

Pavol Hardoš 

Výskumník 

 

V SGI pôsobí od roku 2012, kde spolupracoval na projekte Pilotného testovania 

monitoringu transparentnosti a efektivity štrukturálnych fondov EÚ. V roku 2006 ukončil 

magisterské štúdium v odbore politológia na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského a v roku 2009 získal titul MA v tom istom 

odbore na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti. 

V súčasnosti je doktorandom na Stredoeurópskej univerzite 

v Budapešti so špecializáciou na politickú teóriu. 

 

Judit Kontseková 

Projektová manaţérka a výskumníčka 

 

V SGI pôsobí od roku 2010. Štúdium socioekonómie absolvovala na Hospodárskej 

univerzite vo Viedni. V rámci svojej diplomovej práce sa venovala téme regionálnej 

integrácie v Juţnej Amerike. Počas štúdia spolupracovala ako stáţistka s rakúskym 
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výskumným inštitútom Centre for Social Innovation a na univerzitnom projekte v oblasti 

ekonómie vzdelávania. V SGI sa podieľala na projektoch hlavne v oblasti sociálnej 

inklúzie. Koordinovala účasť SGI v medzinárodnom projekte “Dobrý 

štart ”, ktorý bol zameraný na podporu predškolského vzdelávania 

v štyroch krajinách vrátane Slovenska. Takisto sa podieľala na projekte, 

ktorý si stanovil cieľ priblíţiť dobré príklady v oblasti inkluzivity 

na školách v Spojenom Kráľovstve a iných krajinách slovenským 

aktérom vo vzdelávaní. 

 

Mária Bulková 

Projektová manaţérka a výskumníčka 

 

Mária pôsobí v SGI od septembra 2010. Magisterské štúdium 

absolvovala v odbore ţurnalistika 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, vyuţívaniu nových komunikačných technológií 

v kampaniach a ochrane osobných údajov na internete. V SGI v roku 

2012 pracovala na projektoch NEUJOBS, E-zručnosti pre zamestnateľnosť ţien 

a  Odkazprestarostu.sk. 

 

Radana Deščíková 

Office manager a výskumníčka 

 

Radana pracuje v SGI od septembra 2010. Magisterské štúdium 

absolvovala v odbore právo so zameraním na právo medzinárodné. 

Skúsenosti ako výskumníčka nadobudla v projekte European National 

Integrity Systems Project, kde pripravila časť o Špecializovanom 

trestnom súde.  Od novembra 2011 do marca 2012 bola projektovou 
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manaţérkou Nových ideí pre migračnú a integračnú politiku. Od začiatku roku 2012 

spolupracovala s Via Iuris - centrom pre práva občana na projekte Okná do súdnictva, 

ktorý sa venuje analýze výberových konaní na funkcie predsedu súdov a sudcov. 

 

Michaela Farenzenova 

Výskumníčka 

 

Michaela začala v SGI stáţovať vo februári 2009 popri štúdiu 

na Právnickej faImagekulte Univerzity Komenského. Po úspešnom 

absolvovaní stáţe zostala v inštitúte pracovať na pozícii Office Manager. 

Po získaní magisterského titulu v odbore právo bola prijatá 

do dvojročného študijného programu Európskej komisie: Erasmus 

Mundus - Master in Public Policy and Public Administration, v rámci ktorého vyštudovala 

verejnú politiku na Univerzite v Yorku a medzinárodné vzťahy na Inštitúte 

medzinárodných vzťahov v Barcelone. V roku 2012 pracovala na projekte Cestovná 

mapa riešenia problému diskriminácie rómskych detí v špeciálnom školstve. 

 

Denisa Zlatá 

Projektová manaţérka 

 

Denisa Zlatá sa zaoberá výskumom kultúrnej politiky a kultúrnym 

manaţmentom. Vyštudovala Kulturológiu na Filozofickej fakulte 

Univerzity Karlovej v Prahe a študovala aj verejnú politiku 

na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. V roku 2012 pracovala ako 

projektová manaţérka na projekte Súčasné problémy v kultúrnom 

rozvoji mesta. 

 

  



 
 

14 
 

Jakub Kmeť 

Projektový asistent 

 

Jakub je študentom Masarykovej univerzity v Brne, v súčasnosti dokončuje magisterské 

štúdium politológie. Špecializuje sa na komunálnu politiku a výskum koaličného 

vládnutia, je spoluautorom publikácie Koaliční vládnutí ve střední Evropě 

(1989-2012). Rovnako pracuje na projektoch, ktoré sa snaţia o oţivenie 

občianskej spoločnosti, je napríklad jedným z koordinátorov 

Masarykových debát. V SGI pôsobí od apríla 2012, venuje sa projektu 

Odkazprestarostu.sk. 

 

Ján Tvaroţný 

Projektový manaţér 

 

Bakalárske štúdiom absolvoval na Trnavskej Univerzite v Trnave 

v odbore politológie. V súčasnosti dokončuje magisterský stupeň 

na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v odbore politológia. V roku 2012 

participoval na projekte Demagog.sk, ktorého úlohou je zvýšiť 

informovanosť verejnosti a prípadne dávať podnet k rozprúdeniu 

verejnej debaty o skutkovej podstate vyhlásení politikov. Zároveň 

zodpovedal za projekt Framework Contract (FWC) – Krátkodobá technická asistencia 

Európskej komisie.  

 

Ivana Bolebruchová 

Projektová asistentka 

 

Magisterské vzdelanie v odbore politológia získala na Univerzite 

Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2010, kde sa v posledných dvoch 

akademických rokoch špecializovala na oblasť medzinárodných vzťahov. 
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V roku 2012 pracovala na projekte Súčasné problémy v kultúrom rozvoji mesta a 

pomáhala s projektom Demagog.sk.   

Ester Magyarová 

Výskumná asistentka 

 

V SGI pôsobila ako stáţistka od februára 2011. Bakalárske štúdium 

absolvovala v odbore medzinárodné vzťahy na Anglo-americkej vysokej 

škole v Českej republike. V roku 2012 sa zapojila do viacerých 

výskumných projektov ako junior výskumníčka. 

 

Veronika Korčeková 

Policy analyst and communication assistant 

 

Veronika vyštudovala magisterský program Medzinárodné rozvojové 

štúdie na Univerzite Palackého v Olomouci ako aj master program 

Verejná politika na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti. Okrem 

absolvovania študijných programov v Rakúsku a v USA, Veronika 

stáţovala Bruseli, kde sa venovala problematike horského turizmu. 

V SGI sa venuje komunikácii tém a zistení v oblasti sociálnej inklúzie. 

 

Monika Borovanová 

Projektová asistentka 

 

Monika Borovanová od roku 2011 pôsobila ako projektová asistentka 

v SGI,  pracovala na projekte E-zručnosti pre zamestnateľnosť ţien. 

Bakalársky titul získala v Bratislave na Univerzite Komenského v odbore 

sociológia a magisterský titul v danom odbore na Fakulte sociálních studií 

Masarykovej Univerzity v Brne. 
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Monika Jankovičová 

Projektová asistentka 

 

Monika Jankovičová pôsobila ako projektová asistentka v SGI od marca 

2012. Štúdium absolvovala na Fakulte medzinárodných vzťahov 

Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v súčasnosti pokračuje aj 

v inţinierskom štúdiu. Zaujíma sa o európsku integráciu a problematiku 

efektívneho vyuţívania prostriedkov rozpočtu EU. Počas stáţe 

spolupracovala na projekte Demagog.sk.  

 

3.2 Stáţisti 

 

František Birčár 

Dalibor Bobok 

Jana Cibikova 

Alţbeta Hajková 

Roman Kalina 

Jana Kubíková 

Tomáš Madleňák 

Peter Matloň 

Nikola Schmidtová 

Matúš Sloboda 

Zuzana Soročinová 

Zuzana Tokárová 

Dušan Vereš 

 

Libuša Chládeková – projekt Demagog.sk 

Veronika Cosculluela – projekt Demagog.sk 

Veronika Fedorková – projekt Demagog.sk 
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Veronika Frankovská – projekt Demagog.sk 

Michaela Hefková – projekt Demagog.sk 

Tomáš Kolár – projekt Demagog.sk 

Michaela Repiská – projekt Demagog.sk 

Michal Rovinský – projekt Demagog.sk 

Veronika Vargová – projekt Demagog.sk 

Hana Zemanová – projekt Demagog.sk 

 

3.3 Externí spolupracovníci 

 

Michal Šimonfy – IT expert 

Andrea Beláňová – webadministrátorka  

 

Ján Hefty – administrátor Odkazprestarostu.sk 

Matúš Švirloch – administrátor Odkazprestarostu.sk 

Lenka Čurillová – administrátorka Odkazprestarostu.sk 

Slavomír Valigurský – administrátor Odkazprestarostu.sk 

Vladimír Bokša – administrátor Odkazprestarostu.sk 

Peter Bročka – administrátor Odkazprestarostu.sk 

Jana Vargová – administrátorka Odkazprestarostu.sk 

 

Ondrej Lunter – analytik portálu Demagog.sk 

Matej Hruška – analytik portálu Demagog.sk 

Richard Turcsányi – analytik portálu Demagog.sk 

 

Gabriela Bačová – psychologička, zakladateľka OZ Oco, mama a ja 

Erika Bartošová – pedagogička, ZŠ Jozefa Cígera Hronského, Krupina 

Jana Didiová – špeciálna pedagogička, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce 77 

Viera Durišová – psychologička, CPPPaP Galanta 
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Eva Lukáčová – riaditeľka ŠZŠ Jarovnice 

Jana Luptáková – riaditeľka detašovaného pracoviska Súkromnej Pedagogickej a 

Sociálnej Akadémie v Detve 

Anna Martišovičová – zástupkyňa mesta, Školský úrad, oddelenie školstva a mládeţe - 

mesto Banská Bystrica 

Zdenka Mikulová – zástupkyňa obvodného úradu, Obvodný úrad Banská Bystrica, odbor 

školstva – vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností 

Mária Pigulová – riaditeľka Spojenej školy Chminianske Jakubovany 

Darina Purdeková – riaditeľka ZŠ s MŠ Terézie Vansovej, Zvolenská Slatina 

 

Nicola Pensiero – výskumník, European University Institute 

Elin Peterson – výskumníčka, Universidad Complutense de Madrid 

Anna-Elisabeth Thum – výskumníčka, Centre for European Policy Studies 

Simon Toubeau – výskumník, Centre for European Policy Studies 

Dagmar Gombitová – výskumníčka 

Sergej Muravjov – výskumník  

Rūta Mrazauskaitė – výskumníčka 

Karolis Granickas – výskumník 

Elena Gallová Kriglerová – výskumníčka 

Zuzana Polačková – výskumníčka 

Marek Hojsík – výskumník 

 

3.4 Partneri 

 

Softec 

Google 

Dobrakrajina.sk 

Darujme.sk 

Newton Media 
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Oţivení 

bnt attorneys-at-law 

Websupport.sk 

Pizza SEO 

Člověk v tísni Slovensko  

Kultúrne Zdruţenie Rómov Slovenska 

Transparency International Slovensko 

Transparency International Lithuanian Chapter 

Debatní klub Masarykovy univerzity 

Crooce.com 

Pecobikes Trnava 

.týţdeň 

Rómsky vzdelávací fond 

Medzinárodná asociácia Krok za krokom (ISSA) 

Fundación Secretariado Gitano 

 

3.5 Sluţby 

 

Kaviareň Medzi nami (v súčasnosti Zrnko) 

Austria Trend Hotel 

Best Western Hotel Šulekova 
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4. PROJEKTY 

 

Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie rómskych detí v špeciálnom 

školstve – analýza realistických krokov 

 

Donor: Úrad vlády SR, program Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd 

Výskumníci: Martina Kubánova, Andrej Salner, Michaela Farenzenová 

Trvanie projektu: 09/2012 – 03/2013 

 

Hlavnou motiváciou pre začatie projektu bolo neodôvodnené zaraďovanie a nadmerné 

zastúpenie rómskych detí v systéme špeciálneho vzdelávania, ktoré má váţne ľudsko-

právne a ekonomické dôsledky. Šance detí v špeciálnych školách na plnohodnotné 

začlenenie do trhu práce sú veľmi nízke a zároveň, v agregátnom vyjadrení, náklady 

na ich vzdelávanie sú vyššie, budúce výnosy z práce sú niţšie a zvyšuje sa aj 

pravdepodobnosť, ţe budú závislé na štáte. Verejný diškurz o tomto probléme tvoria 

zatiaľ iba dva protipóly: poţiadavka ľudsko-právnych aktivistov okamţite zrušiť 

špeciálne školy oproti snahe zástupcov rezortu školstva zachovať status quo. 

 

Cieľom projektu SGI bolo priniesť odborne silnú analýzu praktických moţností riešenia 

situácie rómskych detí v špeciálnom školstve, ktorá by pomenovala potrebné legislatívne 

kroky, ich načasovanie a náklady. Analýza bola vytvorená na základe intenzívnej 

spolupráce s ľuďmi z praxe – s pedagogickými a riadiacimi pracovníkmi, psychológmi, 

špeciálnymi pedagógmi a úradníkmi spolu s podporou a asistenciou interných 

výskumníkov SGI. 
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Project Generation Facility II 

 

Donor: Open Society Institute 

Projektoví manaţéri: Ctibor Košťál, Andrej Salner 

Experti: Ctibor Košťál, Andrej Salner 

Trvanie: 2/2012 - súčasnosť 

 

Projekt Project Generation Facility II je implementovaný v regiónoch Slovenska 

s najväčším počtom samospráv s rómskymi komunitami: Banská Bystrica, Prešov 

a Košice. Z hľadiska socio-ekonomického postavenia sú to regióny s najvyššou 

nezamestnanosťou, najniţšou priemernou mzdou a najvyšším počtom osôb 

poberajúcich sociálne dávky. Projekt preto obciam, mestám, podnikateľom i MVO 

bezplatne pomáha pripraviť kvalitné projekty pre získanie štrukturálnych fondov a iných 

grantových príleţitostí. Jedinou podmienkou pre napísanie projektu je ochota robiť 

projekty v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov. 

 

Na vnútroštátnej úrovni má projekt názov: "My s Rómami, Rómovia medzi nami: 

bezplatné poradenstvo a príprava projektov pre obce" a na zreteli má niekoľko cieľov 

a úloh, ktoré sa snaţí naplniť. Projekt poskytuje bezplatnú sluţbu pre obce, v ktorých 

ţije Rómska komunita. Pre obce, mestá, podnikateľov i MVO pomáha pripraviť kvalitné 

projekty pre štrukturálne fondy a iné grantové príleţitosti. Podmienkou je príprava 

projektov v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov. 

 

Pilot testing of pre-assessment and monitoring platform 

 

Donor: Open Society Institute (OSI) 

Projektový manaţér: Ctibor Košťál 

Experti: Ctibor Košťál, Pavol Hardoš, Andrej Salner 

Asistenti: Zuzana Soročinová 
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Trvanie projektu: 1/2012 – 1/2013 

 

Projekt sa zameriaval na pilotné overovanie pôvodne navrhnutej metodológie 

na hodnotenie rizík neefektívnosti a korupcie v oblasti verejných zdrojov, najmä 

štrukturálnych fondov EÚ. Tím expertov overoval na základe verejne nedostupných 

informácií jednotlivé časti metodológie, podľa ktorých by verejnosť (aktivisti, MNO 

a pod.) mala byť schopná zhodnotiť rizikovosť jednotlivých projektov. Overovanie 

prebiehalo v dvoch krajinách, v SR a v Litve. V Litve sa overovaniu venovala naša 

partnerská organizácia Transparency International Litva. Experti vychádzali 

z metodológie navrhnutej v predchádzajúcom projekte Structural Funds Pre-assessment 

and monitoring platform. 

 

NEUJOBS - Tvorba a prispôsobenie európskych pracovných miest v kontexte 

socioekologickej tranzície 

 

Donor: Európska komisia zo zdrojov 7. rámcového programu 

Projektový manaţér: Ctibor Košťál 

Expertky: Lucia Kureková, Marcela Veselková, Corina Haita (10/2011- 9/2012) 

Trvanie projektu: 04/2011 - súčasnosť 

 

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

programu. Hlavným cieľom tohto projektu je analýza moţných scenárov budúceho 

vývoja európskych pracovných trhov. Vychádza sa pritom z predpokladu, ţe európske 

spoločenstvá v súčasnosti čelia viacerým druhom premien, ako napríklad socio-

ekologická tranzícia, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na zamestnanosť. Projekt tvorí 

29 partnerských inštitúcií a univerzít vybraných spomedzi najlepších výskumných centier 

v Európe a je koordinovaný Centrom pre európske politické štúdiá (CEPS) v Bruseli, 

jedným z vedúcich think tankov v Európskej únii. Témy výskumu sa dotýkajú oblasti 

trhu práce, zamestnanosti, sociálneho štátu, vzdelávania, systémov tvorby zručností, 
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a ekonomickej a sociálnej politiky. Tím SGI v rámci NEUJOBS projektu pracuje 

na pracovných balíkoch, ktoré skúmajú prepojenie zručností a vzdelanostných systémov 

(WP4), kvalitu práce (WP2), prepojenie regulácie trhu práce a inovácií (WP6) a otázku 

znevýhodnených skupín na trh práce so zameraním na Rómov (WP19). 

 

E-zručnosti pre zamestnateľnosť ţien 

 

Donor: Microsoft Slovensko v rámci programu Potenciál bez hraníc, Úrad vlády 

Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv 

a slobôd 

Projektová manaţérka: Mária Bulková 

Projektová a výskumná asistentka: Monika Borovanová    

Expertka: Lucia Kureková 

Trvanie projektu: 05/2011 – 02/2013 

 

Rómske ţeny a legálne migrantky sú na pracovnom trhu viacnásobne znevýhodnené. 

Z ekonomického, ako aj sociálneho a spoločenského hľadiska je preto dôleţité 

zabezpečiť rómskym ţenám a migrantkám rovné šance uplatniť sa na trhu práce 

a hľadať spôsoby ako odstraňovať existujúce prekáţky. Navyše, súčasný trend 

vedomostne orientovanej ekonomiky mení trh práce a poţiadavky na uchádzačov 

o zamestnanie. Aj pracovné miesto v sluţbách, ktoré nevyţaduje vyššiu kvalifikáciu 

uchádzača, dnes zahŕňa nerutinné činnosti, ktoré vyţadujú nové zručnosti, vrátane e-

zručností, ako napr. ovládanie softvéru, hardvéru, internet, ale aj komunikačné 

schopnosti. Projekt E-zručnosti pre zamestnateľnosť ţien chcel preto podporiť inklúziu 

nezamestnaných rómskych ţien a legálnych migrantiek a zlepšiť ich šance 

na pracovnom trhu práve prostredníctvom školení e-zručností. Hlavným cieľom projektu 

bolo zároveň aj zistiť efekt e-zručností na zlepšenie šancí týchto ţien uplatniť sa na trhu 

práce. Neskôr sa v projekte k týmto dvom skupinám ţien pridala aj skupina majoritných 

nezamestnaných ţien. Zatiaľ čo v roku 2011 prebehol výber ţien na školenia a väčšina 
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samotných školení e-zručností, v roku 2012 boli školenia a ich úspešnosť 

vyhodnocované. 

 

Odkazprestarostu.sk 

 

Donor: CEE Trust, Nadácia Intenda, Visegrad foundation 

Projektoví manaţéri: Mária Bulková, Ctibor Košťál   

Interní spolupracovníci: Jakub Kmeť, Michal Šimonfy, Monika Jankovičová 

Dobrovoľníci – administrátori: Ján Hefty, Matúš Švirloch, Lenka Čurillová, Slavomír 

Valigurský, Vladimír Bokša, Peter Bročka, Jana Vargová   

Trvanie projektu: 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 33 samosprávach. Tento 

portál umoţňuje občanom upozorniť samosprávu na nedostatky v okolí a poţiadať 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 moţné ľahko identifikovať. Kaţdý podaný podnet je 

skontrolovaný administrátorom portálu, odsúhlasený a následne preposlaný 

samospráve, ktorá je kompetentná za 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 moţné nahlasovať podnety aj pomocou mobilných telefónov 

s operačným systémom Android alebo Apple. Aplikácie umoţňujú: 

• Nahlásiť podnet priamo z mobilného telefónu 

• Zobraziť podnety z vášho okolia 
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• Zobraziť všetky podnety 

Prínosom aplikácií je zníţenie počtu krokov, ktoré sú potrebné pre nahlásenie podnetu, 

čím motivujú obyvateľov aktívnejšie komunikovať so svojou samosprávou. Mobilné 

aplikácie pripravila pro bono firma Softec.    

 

Súčasné problémy v kultúrnom rozvoji mesta 

 

Donor:  Nadácia Tatra banky, Nadácia Ars Bratislaviensis, Ministerstvo kultúry SR, 

Bratislavský samosprávny kraj 

Projektový manaţér: Denisa Zlatá 

Experti: Lia Ghilardi, Svetlana Waradzinová, Matej Jaššo, Juraj Blaško 

Trvanie projektu: 03/2011 – súčasnosť 

 

Súčasný odborný diskurz v oblasti vysokého školstva a jeho úlohy pre regionálny rozvoj 

(OECD, EU) jasne ukazuje smerom k potrebe spoločensky zodpovedného vzdelávania, 

čo súvisí so vzťahom vysokých škôl a miesta (mesto, región), kde sa nachádzajú. 

Poslaním vysokých škôl, ako členov spoločnosti, či miestnej komunity, má byť okrem 

vzdelávania a výskumu aj priama podpora rozvoja mesta, či regiónu v duchu 

ekonomickom, ale aj demokratickom a kultúrnom. Projekt Súčasné problémy 

v kultúrnom rozvoji mesta si kladie za cieľ prispieť k prepojeniu vzdelávania na 

vysokých školách a potrieb praxe. Práve aplikované znalosti a zručnosti totiţ absentujú 

v súčasnom systéme vysokých škôl na Slovensku, čo má negatívny dopad pri vstupe 

absolventov na pracovný trh. V rámci projektu sa doposiaľuskutočnili prednášky 

a workshopy pre študentov vysokých škôl vedené slovenskými i zahraničnými 

profesionálmi. 

 

Demagog.sk 

 

Donor: Inštitút SGI z vlastných zdrojov, Iuventa – Mládeţ v akcii 

Projektový manaţér: Ján Tvaroţný 
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Experti: Ondrej Lunter, Matej Hruška, Peter Ondriáš, Richard Turcsányi, Michal Šimonfy 

Junior experti: Cibiková Jana, Hana Zemanová, Tomáš Kolár, Michal Rovinský, Veronika 

Frankovská, Matúš Sloboda, Dalibor Bobok, Monika Jankovičová, Tomáš Madleňák, 

Libuša Chládeková, Veronika Fedorková, Zuzana Tokárová, Ivana Bolebruchová, 

Veronika Cosculluela, Michaela Hefková, Jana Kubíková, Veronika Vargová, Michaela 

Repiská 

Trvanie projektu: 09/2009 – súčasnosť 

 

V slovenských politických diskusiách zlyhávajú ako politici, tak moderátori. Politici 

operujú informáciami, ktoré sú skreslené, účelovo vytrhávané z pôvodných kontextov, 

neúplné alebo priamo klamlivé. Moderátori o tom často nevedia, pretoţe im chýbajú 

informácie a nedokáţu efektívne, jednoznačne a v krátkom čase oponovať. Cieľom 

projektu Demagog.sk je v istom zmysle doplniť túto chýbajúcu prácu moderátorov, ako 

aj upozorňovať na manipulatívne narábanie s faktami zo strany politikov. Z uvedeného 

dôvodu projekt sleduje politické diskusie a overuje nakolko sú informácie, ktoré v nich 

odznejú, v súlade s realitou. 

 

Framework Contract - Krátkodobá technická asistencia Európskej komisie 

 

Donor: Technical Short Term Assistance of the European Union 

Projektový manaţér: Ján Tvaroţný 

Trvanie projektu: 10/2010 – súčasnosť 

 

Cieľom Framework Contract systému je rýchle a flexibilné zaobstaranie krátkodobej 

technickej asistencie na jednotlivé projekty vonkajšej rozvojovej spolupráce Európskej 

komisie v tretích krajinách. Tieto Rámcové zmluvy Európskej komisie pozostávajú z tzv. 

LOT-ov, ktoré korešpondujú s dvanástimi špecifickými oblasťami, napríklad rozvoj 

vidieku, kultúra a vzdelávanie a demokratizácia a vnútorné záleţitosti a pod. EK 

prostredníctvom Programu vonkajšej spolupráce (EuropeAid) stanovila určitý počet 
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medzinárodných konzorcií v kaţdej skupine LOT. Tieto konzorciá sú oprávnené 

predkladať ponuky krátkodobej technickej asistencie. V roku 2012 SGI nebolo úspešné 

v ponúknutí experta, ktorého EK vybrala na kontrakt. 

 

Dobrý štart – rozšírenie prístupu rómskych detí ku vzdelaniu 

 

Donor: Európska komisia, UNDP 

Projektoví manaţéri: Judit Kontseková a Andrej Salner 

Experti: Martina Kubánová 

Odborní asistenti: Radana Desčíková 

Trvanie projektu: 6/2010 – 6/2012 

 

Pilotný projekt "Dobrý štart" realizoval Rómsky vzdelávací fond v 16 komunitách 

Macedónsk, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku z prostriedkov Európskej komisie. 

V rámci projektu pracovali lokálne partnerské MVO s rómskymi rodinami na rôznych 

aktivitách zameraných na zvýšenie zaškolenosti detí z marginalizovaných komunít 

na predprimárnom vzdelávaní. SGI bolo medzinárodným partnerom so zodpovednosťou 

za tvorbu a implementáciu monitorovacieho a evaluačného rámca. V spolupráci 

so Svetovou bankou a Rozvojovým programom OSN sme realizovali prieskumy 

zapojených domácností  a kvalitatívny výskum a prevádzkovali databázu 

účastníkov. Na pilotný projekt nadväzuje iniciatíva Dobrý začiatok II aj projekt Progress 

realizovaný v partnerstve s Úradom splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity 

a Rómskym vzdelávacím fondom. 

 
 
Windows to Judiciary – Okná do súdnictva 

 

Donor: Open Society Foundations 

Projektový manaţér: Radana Deščíková 

Experti: Ctibor Košťál, Katarína Staroňová, Katarína Števove 
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Trvanie projektu: 12/2011 – 6/2013 

 

Projekt Okná do súdnictva sa zaoberá monitoringom výberových konaní na predsedov 

súdov a do funkcie sudcov. Inštitút SGI bol zodpovedný za vypracovanie vhodnej 

metodológie pre zber dát a aktívne sme sa do samotného zberu aj zapojili.  Pripravili 

sme hodnotiacu správu Analýza hodnotiacich hárkov, v ktorej navrhujeme odporúčania 

na efektívnejšie pouţívanie hárkov členmi výberovej komisie. V rámci projektu sme sa 

zúčastnili stretnutí s verejnosťou, ktoré majú posilniť zapojenie občanov do diskusie 

o súdnictve. Za dôleţitý prínos projektu povaţujeme aj vznik webstránky, uţívateľsky 

príjemným nástrojom poskytujúcim informácie o súdoch, výberových konaniach 

v súdnictve, uchádzačoch na jednotlivé funkcie ako aj vznesených námietkach voči nim. 

 

Lokálne stratégie komplexného prístupu v SR: Assessing the feasibility to 

design and implement integrated territorial programmes targeting 

marginalised Roma communities - Through the lessons of the Comprehensive 

Approach in Slovakia 

(Hodnotenie uskutočniteľnosti dizajnu a implementácie integrovaných teritoriálnych 

programov zameraných na marginalizované rómske komunity - prostredníctvom 

skúseností s Lokálnymi stratégiami komplexného prístupu v SR) 

 

Donor: Open Society Institute 

Projektový manaţér: Andrej Salner 

Experti: Andrej Salner, Ctibor Košťál 

Odborní asistenti: Michaela Farenzenová 

Trvanie projektu: 9/2012 – 5/2013 

Cieľom projektu je hodnotenie potenciálu komplexného prístupu na lokálnej úrovni so 

zameraním na Rómov na Slovensku, ktorý bol plánovaný na programové obdobie 2007-

13 v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň je jeho cieľom čerpať zo slovenských 

skúseností s implementáciou daného prístupu, ktorý sa zameriaval na chudobné rómske 
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komunity a prepájal podporu z viacerých operačných programov.  

 

Think Tank Young Professional Development Program for MA and PhD 

Graduates 

 

Donor: Open Society Foundation / The Think Tank Fund (TTF) of the Open Society 

Foundations 

Policy analyst & communication assistant: Veronika Korčeková 

Expert mentors: Ctibor Koštál, Andrej Salner, Lucia Kureková 

Trvanie projektu: december 2012 - máj 2013 

 

Cieľom projektu je vyvaţovanie verejnej diskusie o rómskej problematike odbornými 

faktami (evidence-based advocacy). Výstupom je nezaujaté zhodnotenie citlivých tém, 

ktoré je postavené na odborných argumentoch a okrem vyuţitia relevantných štúdií 

stavia aj na výskumných skúsenostiach Inštitútu SGI. Medzi hlavné aktivity projektu 

patrí monitorovanie aktuálneho diania v problematike sociálnej inklúzie Rómov 

a vstupovanie do verejnej debaty pomocou online diskusií, blogov, komentárov, ako aj 

kratších policy reportov zaloţených na faktoch. Súčasťou projektu je aj aktívna účasť na 

verejných podujatia týkajúcich sa rómskej problematiky a vytvorenie 

anotovanej databázy odborných zdrojov. 
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5. PUBLIKÁCIE 

 

Autori: Kureková, Lucia, Corina Haita, Miroslav Beblavý 

Názov: Being and becoming low-skilled. Comprehensive approach to studying 

low-skillness 

Druh: working paper (NEUJOBS Working Paper no. 4.3.1) 

Publikované: 2012 

 

Autori: Beblavý, Miroslav, Lucia Kureková, Jan Drahokoupil, Martin Myant, Stefan 

Domonkos 

Názov: Linking labor regime and technological innovation in East-Central 

Europe: the case of automotive and software industries 

Druh: working paper (NEUJOBS Working Paper no. 6.2) 

Publikované: 2012 

 

Autori: Kureková, Lucia, Miroslav Beblavý a Corina Haita 

Názov: Qualifications or soft skills? Studying demand for low-skilled from job 

advertisements 

Druh: working paper (NEUJOBS Working Paper no. 4.3.3.) 

Publikované: 2012 

 

Autori: Beblavý, Miroslav a Marcela Veselková 

Názov: From Selectivity to Universalism: The Political Economy of Pro-

Equality Educational Reform 

Druh: working paper (NEUJOBS Working Paper No. 4.5.2) 

Publikované: 2012 

 

Autori: Beblavý, Miroslav, Marcela Veselková, Nicola Pensiero, Elin Peterson, Anna-

Elisabeth Thum a Simon Toubeau 
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Názov: Lessons from the Expansion of the Upper Secondary Education for the 

Expansion of the Tertiary Education 

Druh: working paper (NEUJOBS Working Paper No. 4.4.1) 

Publikované: 2012 

 

Autor: Kovács, János Mátyás 

Prispievajúci autori:  Christoph Hilbert, Marcela Veselková, Tunde Virág 

Názov: Jobs First? In Search of Quality. 

Druh: Výskumná správa 

Publikované: 2012 

 

Autori: Kureková, Lucia, Mária Bulková, Monika Borovanová 

Názov: E-zručnosti pre zamestnateľnosť ţien. Záverečná správa z 

implementácie výskumného a terénneho projektu. 

Druh: Záverečná správa z implementácie výskumného a terénneho projektu 

Publikované: 2012 

Dostupné na http://www.governance.sk/index.php?id=1907 

 

Autor: Kureková, Lucia 

Názov: Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: 

rómske ţeny a imigrantky 

Druh: Výskumná správa 

Publikované: 2012 

Dostupné na http://www.governance.sk/index.php?id=1908  

 

Autor: Bulková, Mária, Matej Kurian, Gabriel Šípoš 

Názov: Good Governance in Local Government 

Druh: Výskumná štúdia 

Publikované: 2012
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6. KONFERENCIE, SEMINÁRE A WORKSHOPY 

Podujatia k projektu Odkazprestarostu.sk: 

 

Transparency Works 

Dátum: 29. – 30. 3. 2012 

Miesto: Vilnius, Litva 

Prezentácia Odkazprestarostu.sk na konferencii Transparency works organizovanej 

Transparency International Lithuania a Sunlight foundation 

 

Naše mesto, Bratislava 

Dátum: 15. 6. 2012 

Miesto: Bratislava, Slovenská republika 

Dobrovoľníci riešili nevyriešené podnety z Odkazprestarostu.sk v centre Bratislavy počas 

podujatia firemného dobrovoľníctva Naše mesto. 

 

Reštart Slovensko 

Dátum: 18. 9. 2012 

Miesto: Bratislava, Slovenská republika 

Prezentácia Odkazprestarostu.sk na podujatí Reštart Slovensko 

 

Dobrovoľnícke podujatie so zamestnancami medzinárodnej spoločnosti, 

Bratislava 

Dátum: 4. 10. 2012 

Miesto: Bratislava, Slovenská republika 

Dobrovoľníci z medzinárodnej spoločnosti v oblasti IT pomohli poupratovať a vymaľovať 

detské ihrisko na Fajnorovom nábreţí, na ktorého zanedbaný stav sa sťaţovali rodičia aj 

cez Odkazprestarostu.sk 
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Spustenie portálu Odkazprestarostu.sk - diskusia s občanmi, Ţilina 

Dátum: 17. 10. 2012 

Miesto: Ţilina, Slovenská republika 

Diskusia so Ţilinčanmi pri príleţitosti spustenia portálu v Ţiline 

 

Digital openness and the use of information for increased civic efficacy 

Dátum: 17. - 19. 10. 2012 

Miesto: Budapešt, Maďarsko 

Prezentácia Odkazprestarostu.sk na konferencii „Digital openness and the use of 

information for increased civic efficacy“ organizovanej CEE Trust, K-Monitor a Centrum 

Cyfrowe Projekt 

 

Spustenie portálu Odkazprestarostu.sk - diskusia s občanmi, Trenčín 

Dátum: 7. 12. 2012 

Miesto: Trenčín, Slovenská republika 

Diskusia s Trenčanmi pri príleţitosti spustenia portálu Odkazprestarostu.sk v Trenčíne   

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaţe “Vychytaj problémy svojho mesta!”, 

Bratislava 

Dátum: 15. 11. 2012 

Miesto: Bratislava, Slovenská republika 

Vyhlásenie výsledkov súťaţe pre stredoškolákov, v ktorej mali pomôcť samosprávam 

mapovať problémy 
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Podujatia ku projektu Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie 

rómskych detí v špeciálnom školstve: 

 

Stretnutia expertnej skupiny 

Dátum: 23. 10. 2012 a 12. 12. 2012 

Miesto: penzión Vila Gross, Ruţomberok 

Počas dvoch uzatvorených stretnutí prediskutovali členovia expertnej skupiny spolu 

so zástupcami SGI súčasný stav v oblasti vzdelávania rómskych detí a návrh 

konkrétnych riešení na zlepšenie situácie. Výsledkom stretnutí bola prvá, „pracovná 

verzia“ Cestovnej mapy. 

 

Podujatia k projektu NEUJOBS: 

 

NEUJOBS Peer-Review and Validation Conference: „NEUJOBS: Socio-

ekologická premena: zamestnanosť, vzdelávanie a sociálna prosperita“ 

Dátum: 26. - 29. 9. 2012 

Miesto: Austria Trend Hotel v Bratislave 

Konferencia sa konala v rámci recenzného a validačného procesu výskumného projektu 

NEUJOBS financovaného Európskou komisiou v rámci 7. rámcového programu. Vytvorila 

pre kľúčových výskumníkov v projekte a tvorcov politík platformu na prezentovanie 

výsledkov výskumu. Postgraduálnym študentom, začínajúcim výskumným pracovníkom 

a odborným asistentom, ktorí sa zúčastnili konferencie, ponúkla moţnosť získať cenné 

postrehy od špičkových odborníkov v oblastiach ich výskumných záujmov, konkrétne 

v oblasti trhu práce, zamestnanosti, sociálneho štátu, vzdelávania, systémov tvorby 

zručností, a ekonomickej a sociálnej politiky. Konferencie sa denne zúčastnilo 60 – 90 

účastníkov a účastníčok.   

 

Prednášajúci: 

Willi Haas, The Institute of Social Ecology, University of Klagenfurt, Austria - SEC 
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Daniel Hausknost, SEC 

Baptiste Boitier and Nicolas Lancesseur, Société Europèenne d‟Economie – SEURECO   

Marcela Veselková, Slovak Governance Institute - SGI 

Miroslav Beblavý, Centre fo European Policy Studies - CEPS 

Corina Huisman, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute - NIDI 

Mathias Dolls and Andreas Lichter,  Institute for the Study of Labour – IZA 

Corina Haita, SGI/Central European University 

Anna-Elisabeth Thum, CEPS 

Lucia Kureková, SGI 

Nicole van der Gaag, NIDI 

Kurt Geppert, DIW 

Izabela Styczynska, Center for Social and Economic Research – CASE 

Giovanna Vallanti, LUISS 

Anton Hemerijck, VU University Amsterdam 

Martin Myant, University of the West of Scotland 

Gavin Murphy, Economic and Social Research Institute, Dublin; Department of 

Economics, Trinity College, Dublin 

Olaf van Vliet, Leiden University 

Bent Greve, University Roskilde 

Tomáš Sirovátka and Ondřej Hora, Masaryk University 

János M. Kovács, IWM 

Maciej Bukowski, IBS 

Bert Colijn, TCBE 

Elena Ketteni, Europrism 

Bart van Ark, TCBE 

Michael Landesmann, WIIW, Vienna 

Viola Zentai, Central European University 

Constantin Zaman, CASE 

Elena Jarocinska, CASE 
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Gunther Hega, Western Michigan University 

Anil Duman, Central European University 

Hilmar Schneider, IZA 

Egbert Jongen, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis – CPB 

Marina Fischer-Kowalski, Institute of Social Ecology, Vienna – SEC 

Paul Zagamé, SEURECO 

Cécile Jolly, Centre d'Analyse Stratégique – C.A.S. 
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7. MEDIÁLNE VÝSTUPY 

Dátum Zdroj Typ média Názov 

19. 11. 2012 Sme tlač Cez odkazy pre starostu sa 

môţu ľudia posťaţovať 

29. 10. 2012 The Slovak Spectator tlač Managing the numbers 

22. 10. 2012 Pravda tlač Aké školstvo chceme? Kaţdá 

vláda iné 

8. 10. 2012 Hospodárske noviny tlač Čaplovič nadiktuje počty 

vysokoškolákov 

4. 10. 2012 Pravda tlač V rebríčku najlepších 

univerzít Slovensko opäť 

chýba 

6. 9. 2012 Sme tlač Figeľa preverí Čaplovičova 

exporadkyňa 

26. 8. 2012 Sme tlač V Trnave dostal čestný 

doktorát rektor 

26. 8. 2012 Sme tlač Čaplovič chce zrušiť externé 

štúdium 

24. 8. 2012 Hospodárske noviny tlač Odmenu rektora určuje aj 

Kollár. „Milujem umenie.“ 

24. 8. 2012 Hospodárske noviny tlač Správne rady. Je potrebné, 

aby išlo o relevantných ľudí 

22. 8. 2012 Sme tlač Rektori dostávajú odmeny v 

desaťtisícoch eur, pozrite si 

ich 

22. 8. 2012 Hospodárske noviny tlač Pozrite sa, koľko zarába 

rektor na vašej škole 

14. 8. 2012 Sme tlač Školy môţu mená prijatých 

tajiť 

8. 8. 2012 Pravda tlač Pochybných titulov pribúda, 

zákon to nerieši 
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6. 8. 2012 Sme tlač Figeľova práca mala 

nedostatky, titul dostal za 

odmenu 

3. 8. 2012 Sme tlač Matematikár z 9. A: Nudné 

vyučovanie môţu oţiviť 

známe tváre 

2. 8. 2012 Flash Art Czech and 

Slovak Edition 

tlač Hodnota umenia 

24. 7. 2012 Sme tlač Na stavebnej fakulte hľadajú 

len svojich 

13. 7. 2012 Sme tlač Čaplovič chce určovať počty 

vysokoškolákov 

2. 7. 2012 Pravda tlač Policajná akadémia dosiahla 

rekord. Vo falšovaní 

prijímačiek 

25. 6. 2012 TASR spr. agentúra Svojmu starostovi posielajú 

odkaz cez internet hlavne 

Bratislavčania 

4. 6. 2012 The Slovak Spectator tlač Proposal to ground „flying 

teachers‟ 

28. 5. 2012 Pravda tlač Za pravosť diplomovky má 

ručiť aj školiteľ a oponent 

29. 5. 2012 Sme tlač Na údajného plagiátora 

Horvátha v STV nedajú 

dopustiť 

21. 5. 2012 Sme tlač Plagiátor rozbieha novú 

fakultu 

9. 5. 2012 Pravda tlač Fínske školstvo? Dobrý vzor 

rovnosti 

30. 4. 2012 Sme tlač Vyšetrovatelia podvody na 

vysokých školách nevidia 

13. 4. 2012 Hospodárske noviny tlač Fico chce rušiť úrady. Či tým 

ušetrí, je neisté 
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10. 4. 2012 Sme tlač Právnikov je vo vláde veľa, 

za Fica to platí obzvlášť 

2. 4. 2012 Sme tlač Nezamestnaní nie sú z 

gymnázií 

30. 3. 2012 Pravda tlač Politológ: Ficova vláda bude 

stáť a padať na rezorte 

sociálnych vecí 

22. 3. 2012 TA3 televízia Vláda hľadá radcov na 

poslednú chvíľu 

16. 3. 2012 TA3 televízia Ministerstvo ţivotného 

prostredia ostáva súčasťou 

novej vlády 

26. 2. 2012 Sme tlač Na nápady v školstve nie sú 

peniaze 

27. 2. 2012 TA3 televízia Ctibor Košťál o korupcii na 

Slovensku 

20. 2. 2012 Pravda tlač Koho krúţkovanie dostane 

tentoraz do parlamentu? 

13. 2. 2012 Pravda tlač Osemročných gymnázií je 

priveľa 

6. 2. 2012 Sme tlač Neziskovky radia ako na 

Gorilu 

20. 1. 2012 Hospodárske noviny tlač Aj naši Rómovia majú na 

univerzitu. V Británii 

8. 1. 2012 Pravda tlač Jurzyca mal vysoké ciele, ale 

zlyhal 
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8. FINANČNÁ SPRÁVA 

Inštitút SGI ďakuje všetkým inštitúciam, ktoré v roku 2012 podporili jeho činnosť. 

 

Donorská 

organizácia 
Názov projektu 

Výška podpory 

(EUR) 

Podiel na 

rozpočte 

Úrad vlády SR 

Cestovná mapa riešenia 

problému diskriminácie 

rómskych detí v špeciálnom 

školstve 

25 680,00 7,43% 

Open Society Institute 

(OSI) 

Pilot testing of pre-assessment 

and monitoring platform 
15 278,84 4,42% 

Microsoft Slovensko 
E-zručnosti pre zamestnateľnosť 

ţien 
8 594,00 2,48% 

CEE Trust Odkazprestarostu.sk 35 785,73 10,35% 

Nadácia Intenda Odkazprestarostu.sk 3 960,98 1,15% 

Visegrad Fund Odkazprestarostu.sk 8 500,00 2,46% 

Praţské matky, o.s. Odkazprestarostu.sk 500,00 0,14% 

Nadácia Pontis Odkazprestarostu.sk 55,00 0,02% 

Nadácia Tatra banky 
Súčasné problémy v kultúrnom 

rozvoji mesta 
2 000,00 0,58% 

Nadácia Ars 

Bratislaviensis / VŠMU 

Súčasné problémy v kultúrnom 

rozvoji mesta 
700,00 0,20% 

Ministerstvo kultúry 

SR 

Súčasné problémy v kultúrnom 

rozvoji mesta 
500,00 0,14% 

Bratislavský 

samosprávny kraj 

Súčasné problémy v kultúrnom 

rozvoji mesta 
1 000,00 0,29% 

IUVENTA Demagog.sk 25 237,00 7,30% 

The Think Tank Fund 

(TTF) of the Open 

Society Foundations 

Think Tank Young Professional 

Development Program for MA 

and PhD Graduates 

5 248,95 1,52% 
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Európska komisia Dobrý štart 40 964,00 11,84% 

UNDP Dobrý štart 37 420,00 10,82% 

Open Society Institute 
Pilot testing of pre-assessment 

and monitoring platform 
15 278,00 4,42% 

Open Society Institute 

(FOSI) 

Windows to Judiciary – Okná do 

súdnictva 
6 286,65 1,82% 

Open Society Institute 

(OSI-ZUG) 

Project Generation Facility II 
89 873,00 25,99% 

Medzinárodný 

republikánsky inštitút 

Good Governance in Local 

Government 
1 883,40 0,54% 

Open Society Institute 

Roma Inclusion Impact on 

Mainstream EU Funded 

Employment Programs - 

Slovakia 

5 000,00 1,45% 

Open Society Institute 

Learning the lessons of the 

comprehensive approach in 

Slovakia 

5 700,11 1,65% 

Transparency 

International 

Národný systém integrity 

spravovania 
7 985,88 2,31% 

Network of Education 

Policy Centers 

Network of Education Policy 

Centers 
1 227,20 0,35% 

Príjmy z 2 %  1 184,39 0,34% 

Spolu  344 658,74  

 

 

Účtovné príjmy Inštitútu SGI za rok 2012: 

 

Názov projektu Výška podpory (EUR) 

Odkazprestarostu.sk 10 344,21 

Good Governance in Local Government 1 841,51 

Demagog.sk 9 888,66 

NEUJOBS 142 036,71 
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Súčasné problémy v kultúrnom rozvoji mesta 2 594,43 

Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie 

rómskych detí v špeciálnom školstve 

8 394,28 

E-zručnosti pre zamestnateľnosť ţien 3 555,20 

Network of Education Policy Centers 2 958,83 

Nové idey pre migračnú a integračnú politiku 4 907,49 

Odkazprestarostu.sk 1 000,30 

Pilot testing of pre-assessment and monitoring 

platform 

15 732,09 

Learning the lessons of the comprehensive approach in 

Slovakia 

1 052,29 

Project Generation Facility II 31 235,65 

Dobrý štart 54 547,77 

Národný systém integrity spravovania 3 593,00 

Think Tank Young Professional Development Program 

for MA and PhD Graduates 

101,05 

Dobrá prax inkluzívneho vzdelávania vo Veľkej Británii 

so zreteľom na vzdelávanie rómskych detí 

1 937,84 

Windows to Judiciary – Okná do súdnictva (Via Iuris) 6 626,35 

Framework Contract 654,75 

Spolu 303 002,41 

 

Podiel donora na rozpočte: 

Donorská organizácia 
Podiel donora na 

rozpočte 

Úrad vlády SR 7,43% 

Open Society Institute 39,75 % 

Microsoft Slovensko 2,48% 

CEE Trust 10,35% 

Nadácia Intenda 1,15% 

Visegrad Fund 2,46% 

Praţské matky, o.s. 0,14% 
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Nadácia Pontis 0,02% 

Nadácia Tatra banky 0,58% 

Nadácia Ars Bratislaviensis / VŠMU 0,20% 

Ministerstvo kultúry SR 0,14% 

Bratislavský samosprávny kraj 0,29% 

IUVENTA 7,30% 

The Think Tank Fund (TTF) of the Open Society 

Foundations 
1,52% 

Európska komisia 11,84% 

UNDP 10,82% 

Medzinárodný republikánsky inštitút 0,54% 

Transparency International 2,31% 

Network of Education Policy Centers 0,35% 

Príjmy z 2 % 0,34% 
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9. PLÁNY 

Mnohé z projektov z konca 2012 pokračujú spolu s aktivitami do ďalšieho roku 

a nadväzujú na expertnú činnosť pracovníkov Inštitútu SGI. Naše plány na rok 2013 sa 

týkajú úspešného dokončenia beţiacich projektov, pokračovania dlhodobých 

internetových projektov a spustenia nových projektových zámerov. Medzi nové projekty 

radíme spoluprácu s českými neziskovkami Environmentálni právní servis a Kohovolit.eu 

na projekte Začlenenie európskych aktérov občianskej spoločnosti do odhaľovania 

a prevencie politickej korupcie a zneuţívanie verejných prostriedkov. Inštitút SGI sa 

bude podieľať na analýze štátom vlastnených podnikov a hľadaniu vzťahov medzi 

personálnym zloţením dozorných rád a verejným obstarávaním. Zároveň sa pozrieme 

na verejné obstarávania v rámci štrukturálnych fondov EÚ. 

 

V rámci projektu Odkazprestarostu.sk plánujeme rozšírenie portálu do Košíc, ktoré sú 

posledným krajským mestom, kde sluţba chýba. Súbeţne bude rozširovanie pokračovať 

do ďalších miest, pripravujeme Hlohovec, Piešťany, Zvolen. Koncom roka chceme 

pristúpiť k jednorazovému rozšíreniu portálu do všetkých okresných miest, keďţe 

dostávame stále viac otázok od potenciálnych uţívateľov, prečo este nie sme u nich 

v meste. Popritom plánujeme niekoľko kampaní na posilnenie vedomia o portáli medzi 

ľuďmi, ktorých súčasťou je účasť na verejných podujatiach (Dobrý trh, letné festivaly), 

ako aj práca s mladými ľuďmi v rámci súťaţí a propagácii priamo na školách. 

 

Projekt Demagog.sk bude pokračovať v spolupráci s Demagog.cz a spoločne pripravia 

šírenie know-how o hodnotení politických diskusií do Gruzínska. Veľa si sľubujeme aj od 

overovania európskych tém v rámci mediálneho diskurzu a nového formátu ad hoc 

overovania. 

 

V prvej polovici roku 2013 budeme pokračovať vo výskumnom projekte Neujobs, 

pozrieme sa na dopad Lokálnych stratégií komplexného prístupu na úspešnosť čerpania 
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fondov EÚ a v ďalšom projekte na úspešnosť opatrení aktívnej politiky trhu práce 

na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Rovnako máme ambíciu aj naďalej pomáhať 

samosprávam s rómskou komunitou pri získavaní prostriedkov z rôznych grantových 

schém a dotiahnuť analýzu prípadnej transformácie špeciálnych škôl. 

 

Okrem konkrétnych projektových cieľov je našou ambíciou byť úspešní pri získavaní 

zdrojov v rámci plánovaných výziev z Nórskych fondov, najmä v oblasti participácie, 

sociálnej inklúzie a transparentnosti. Zároveň chceme budovať naše interné kapacity 

z hľadiska udrţateľnosti podpory, nových fundraisingových stratégií, ako aj novej PR 

komunikácie menej viditeľných projektových výstupov. 

 

Verím, ţe vás naše aktivity v roku 2013 zaujmú a budete ich vnímať ako prínosné pre 

kvalitu ţivota na Slovensku. Budeme vďační aj za vecnú kritiku a pripomienky k našej 

práci. 

 

Ctibor Košťál 

Riaditeľ Inštitútu SGI 


