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1. PRÍHOVOR
	
  
Milé čitateľky, milí čitatelia,
dovoľte mi predložiť vám Výročnú správu Inštitútu SGI za rok 2013, ktorý bol plný
hrdosti z práce na zmysluplných projektoch a stretávania výnimočných ľudí. V januári
2013 nám externý auditorský tím preveril systém manažérstva kvality a získali sme
Certifikát o splnení normy ISO 9001:2008 pre predmet činnosti výskum, analýza
a príprava odporúčaní z oblasti verejnej politiky. Koncom mája sme sa zaradili k 220
inštitúciám, ktorým minister školstva na základe návrhu hodnotiteľskej komisie udelil
Osvedčenie o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja. Osvedčenie, ktoré
zhodnotilo kvalitu vykonávaného výskumu a vývoja a efektívnosť použitia poskytnutých
finančných prostriedkov, nám poskytlo možnosť uchádzať sa v súťažiach o podporu
štátu v oblasti výskumu a vývoja.
Hlavné

aktivity

sme

vyvíjali

v oblastiach

sociálnej

inklúzie,

zamestnanosti,

transparentnosti a to najmä preto, že tieto témy považujeme za kľúčové z hľadiska
dobrej správy vecí verejných. Rovnako sme pokračovali aj v našich interentových
projektoch.
V oblasti sociálnej inklúzie sme implementovali projekty zamerané na desegregáciu,
začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do spoločnosti a špeciálnemu
školstvu. Nadviazali sme partnerstvá s významnými medzinárodnými inštitúciami,
zúčastňovali sme sa okrúhlych stolov, seminárov, pracovných skupín a diskusií, aby sme
priniesli odporúčania na zlepšenie súčasnej situácie. V projekte Investícia v ranom
detstve sme sa spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
a Rómskym vzdelávacím fondom podieľali na realizácii čitateľských klubov matiek. O
skúsenosti z hodnotenia realizácie komplexného prístupu na Slovensku sme sa podelili
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vo výskumnej správe o (ne)vhodnosti integrovaných územných programov zameraných
na marginalizované rómske komunity.
V oblasti zamestnanosti sme sa venovali hodnoteniu aktivačných prác, ako jedného
z kľúčových nástrojov aktívnej politiky trhu práce, potrebných pre integráciu Rómov
a získanie udržateľného zamerania. Výskumníčky Inštitútu SGI pracovali aj v tomto roku
na medzinárodnom projekte NEUJOBS, ktorého cieľom je analyzovať možné scenáre
budúceho vývoja európskych pracovných trhov.
V téme transparentosti sme druhým rokom pracovali na projekte Okná do súdnictva,
v ktorom sme sa s partnerskými organizáciami venovali sledovaniu výberových konaní
na predsedov súdov a sudcov. Zisťovali sme, na základe akých kritérií sa rozhodujú
hodnotiace komisie pri výbere uchádzačov a diskutovali sme na tému súčasných
problémov v súdnictve. V oblasti politickej korupcie sme nadviazali dôležité partnerstvá
s českými a poľskými organizáciami a spolu vytvorili silný tím právnikov, ekonómov
a politológov. V medzinárodnom projekte, ktorý bude pokračovať aj v roku 2014,
odkryjeme

hlavné

a vypracujeme

príčiny

komparatívnu

zneužitia
analýzu

verejných
spolu

zdrojov

v jednotlivých

s odporúčaniami

na

štátoch

predchádzanie

a odhaľovanie politickej korupcie. Zvyšovaniu kvality verejnej diskusie a zodpovedaniu
sa politikov verejnosti (accountability) prispievame už tretí rok projektom Demagog.sk,
ktorý, na základe verejne dostupných dát a zdrojov, skontroloval a zhodnotil viac ako
3000 výrokov politikov. Takisto sa tešíme, že myšlienka overovania pravdivosti oslovila
aj české a poľské organizácie a funguje v podobe Demagog.cz a Demagog.pl.
V Inštitúte SGI máme stále nové nápady a chuť zapájať mladých ľudí, preto vznikol
projekt Samospráva sa neriadi sama, ktorý priblíži fungovanie miestnej samosprávy
stredoškolským študentom na ôsmych školách v rôznych regiónoch Slovenska. Jeho
súčasťou je práca s portálom Odkazprestarostu.sk, ktorý sa nám v roku 2013 podarilo
rozšíriť až do 40 samospráv. Pokračovali sme aj v tradícii ocenenia najlepšie
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komunikujúcej samosprávy a predstavili sme novú súťaž pod názvom Zlaté vedro
Milana Capáka. Zvýšeniu participácie občanov a zapojenia dobrovoľníkov do diania vo
svojom okolí sa venuje aj medzinárodný projekt City for citizens, citizens for city,
ktorého cieľom je občanom pripomenúť, že prostredníctvom dialógu a spolupráce je
možné vytvoriť medzi obyvateľmi mesta, organizáciami a samosprávami dobre
fungujúce vzťahy.
Práca v roku 2013 nám priniesla veľa nových skúseností, stretli sme zaujímavých ľudí,
mali možnosť spolupracovať s organizáciami, stali sme sa členmi partnerských sietí
a ešte nás to aj veľmi bavilo.
Prajem pekné 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 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.	
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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 manažment v oblasti
verejnej politiky. Ako riaditeľ SGI zodpovedá za riadenie a strategický
rozvoj organizácie, fundraising, manažment ľudských zdrojov a finančný manažment.
Ako partner SGI je členom občianskeho združenia SGI a zodpovedá za riadenie
projektov a výskum. V roku 2013 sa venoval najmä problematike boju proti korupcii.
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 združenia SGI a zodpovedá
za riadenie projektov a výskum. V médiách sa v roku 2013 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 združenia SGI a zodpovedá za riadenie projektov a výskum. V roku 2013
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 združenia SGI
a zodpovedá za riadenie projektov a výskum. V roku 2013 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
2013 pracoval na projekte Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie rómskych
detí v špeciálnom školstve a Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie
a integrácie.
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 tiež ako konzultant pre Svetovú banku v otázkach inklúzie Rómov na trh práce.
V Inštitúte SGI pracovala v roku 2013 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.
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.
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 manažérka a výskumníčka
V SGI pôsobí od roku 2010. Štúdium socioekonómie absolvovala na Hospodárskej
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univerzite vo Viedni. V rámci svojej diplomovej práce sa venovala téme regionálnej
integrácie v Južnej Amerike. Počas štúdia spolupracovala ako stážistka s rakúskym
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
priblížiť dobré príklady v oblasti inkluzivity na školách v Spojenom Kráľovstve a iných
krajinách slovenským aktérom vo vzdelávaní.
Mária Bulková
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 egovernance,

využívaniu

nových

komunikačných

technológií

v kampaniach a ochrane osobných údajov na internete. 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
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
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Integrity Systems Project, kde pripravila časť o Špecializovanom trestnom súde. Od
novembra 2011 do marca 2012 bola projektovou manažérkou 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. V roku 2013 sa v SGI venovala projektom
s protikorupčnou tématikou.
Michaela Farenzenova
Výskumníčka
Michaela začala v SGI stážovať vo februári 2009 popri štúdiu
na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Po úspešnom absolvovaní
stáže 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 2013 sa podieľala na projektoch v oblasti sociálnej inklúzie.

Jakub Kmeť
Projektový manažér
Jakub je absolventom 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).
Rovnako pracuje na projektoch, ktoré sa snažia o oživenie občianskej
spoločnosti, je napríklad jedným z koordinátorov Masarykových debát.
V roku 2013 v SGI pôsobil ako projektový manažér Odkazprestarostu.sk a koordinoval
projekt Samospráva sa neriadi sama.
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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.
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
stážovala Bruseli, kde sa venovala problematike horského turizmu.
V SGI sa v roku 2013 venovala komunikácii tém a zistení v oblasti sociálnej inklúzie.
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 inžinierskom štúdiu. Zaujíma sa o európsku integráciu a problematiku
efektívneho

využívania

prostriedkov

rozpočtu
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EU.

V roku

2013

spolupracovala na projekte Odkazprestarostu.sk a vyhodnotení samospráv, ktoré sú do
projektu zapojené.
Róbert Repka
Projektový asistent
Róbert spolupracuje s SGI od septembra 2013. Bakalársky stupeň
absolvoval na Filozofickej Fakulte UK v odbore politológia.
Momentálne študuje magisterský stupeň na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied UK v odbore verejná politika. Počas svojho
bakalárskeho štúdia sa zúčastnil semestrálneho výmenného pobytu
LLP/Erasmus

na

Wroclawskej

Univerzite.

Prvé

skúsenosti

s

mimovládnym sektorom nabral na dlhodobej stáži v Nadácii Pontis. Róbert v roku 2013
v SGI spolupracoval na projektoch Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej
inovácie a integrácie a Dobrý začiatok II ako projektový asistent.
Zuzana Stoláriková
Projektová asistentka
Zuzana je stážistkou v SGI od októbra 2013, kde spolupracuje ako
projektová asistentka na projektoch Odkaz pre starostu a Samospráva
sa neriadi sama. Je študentkou druhého ročníka magisterského štúdia
na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v
Bratislave, v odbore Sociálna antropológia. Paralelne stážuje aj v
Centre

kognitívnej

antropológie,

v

projekte

antropológiu detsva a detských skupín.
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zameranom

na

3.2 Stážisti
Erik Szedély
Daniel Šitera
Klára Niková
Zuzana Šottová
Ján Grnáč
Projekt Demagog.SK:
Dalibor Bobok
Jana Cibikova
Hana Zemanova
Milan Grieč
Tomáš Kolár
Michaela Repiská
Patrik Magoš
Michal Rovinský
Eva Martiníková
Ivan Bielik
Ján Kuciak
František Vážan
Filip Sekan
Matúš Jevčák
Juraj Zelinka
Július Mráz
Martin Boňko
Veronika Pustaiova
Jakub Malachovský
Viktor Németh
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Valéria Gregoríková
Jana Fecenková
Veronika Končíková
Andrea Púčiková
Soňa Rusnáková
Veronika Pavlíková
Nikoleta Betáková
Peter Ondrovič
Richard Jánov
Ivan Markusek

3.3 Externí spolupracovníci
2013:
Michal Šimonfy – IT expert
Andrea Beláňová – webadministrátorka
Katarína Števove
Roman Mojto – tlmočník
Marek Trávniček – tlmočník
------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
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Ondrej Lunter – analytik portálu Demagog.sk
Matej Hruška – analytik portálu Demagog.sk
Richard Turcsányi – analytik portálu Demagog.sk
Matúš Sloboda – analytik portálu Demagog.sk
Tibor Javorek – analytik portálu Demagog.sk
Peter Ondriáš – 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
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
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Rūta Mrazauskaitė – výskumníčka
Karolis Granickas – výskumník
Elena Gallová Kriglerová – výskumníčka
Zuzana Polačková – výskumníčka
Marek Hojsík – výskumník

3.4 Partneri
2013:
Softec
Dobrakrajina.sk
Darujme.sk
Newton Media
Oživení
Frank Bold
Naši politici
Kohovolit.eu
Centrum aplikované ekonomie
Fundacja Projekt Polska / Centrum Cyfrowe
Debatní klub Masarykovy univerzity
Institute for Democratic Change, Gruzínsko
Klub Jagiellonski, Poľsko
VIA IURIS
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
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Rómsky vzdelávací fond
MČ Bratislava – Nové Mesto, Slovensko
Mesto Prievidza, Slovensko
Pražské matky, o. s., Česko
Mesto Vulcan, Rumunsko
Mesto Siret, Rumunsko
Co-PLAN (Institute for Habitat Development), Tirana, Albánsko
MČ Kashar – Tirana, Tirana, Albánsko
Gymnázium C.S.Lewis, Bratislava
Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo
Gymnázium GJAR, Prešov
Gymnázium Alejova, Košice
Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves
Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Obchodná akadémia, Levice
Cocopinda
Lomography.sk
Martinus.sk
Peco Juicy Bikes
Lepšia Trnava
Oživení
bnt attorneys-at-law
Websupport.sk
Pizza SEO
Člověk v tísni Slovensko
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Kultúrne Združenie Rómov Slovenska
Transparency International Slovensko
Transparency International Lithuanian Chapter
Crooce.com
.týždeň
Rómsky vzdelávací fond
Medzinárodná asociácia Krok za krokom (ISSA)
Fundación Secretariado Gitano

3.5 Služby
Best Western Hotel Antares
Kaviareň Zrnko
Regal Burger
KC Dunaj
Miroslav Magoš – REMI (tlmočnícka technika)
The Spot
Connect Coworking	
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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: 10/2012 – 03/2013
Hlavným cieľom projektu SGI „Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie
rómskych detí v špeciálnom školstve - analýza realistických krokov" bolo priniesť
odborne silnú analýzu praktických možností riešenia situácie rómskych detí v špeciálnom
školstve, ktorá by pomenovala potrebné legislatívne kroky, ich načasovanie a náklady.
Hlavnou motiváciou pre začatie projektu bol fakt, že rómske deti sú neodôvodnene
zaraďované a nadmerné zastúpené v systéme špeciálneho vzdelávania, čo má vážne
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 nižšie a
zvyšuje sa aj pravdepodobnosť, že budú závislé na štáte.
Expertná skupina zložená z 10 odborníčok z praxe - riaditeliek špeciálnych škôl a ZŠ,
poradenských psychologičiek, pracovníčok verejnej správy v oblasti školstva a učiteliek v spolupráci s výskumníkmi z SGI podrobne analyzovala, akými opatreniami je možné
znížiť nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách a triedach pre deti s
mentálnym postihnutím. Pred finalizáciou bola Cestovná mapa diskutovaná so širšou
skupinou odborníkov z praxe na workshopoch v Košiciach a Banskej Bystrici, ako aj na
stretnutí s predstaviteľmi mimovládnych organizácií venujúcich sa téme inklúzie vo
vzdelávaní v Bratislave.
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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 a národný koordinátor: Radana Deščíková
Výskumníci: Ctibor Košťál, Pavol Hardoš, Erik Láštic, Erik Szedély, Daniel Šitera
Trvanie projektu: 12/2012 - 7/2014
Cieľom projektu bolo spracovať vybrané prípadové štúdie zneužívania verejných
zdrojov, identifikovať základné nástroje prevencie a výsledky z jednotlivých štátov
uplatniť v európskom protikorupčnom mechanizme. Podieľali sme sa na príprave
ekonomickej a právnej komparatívnej analýze Public money and corruption risks, ktorá
je považovaná za nezávislé doplnenie prvej Protikorupčnej správy vydanej Európskou
komisiou. Analýza dáva do vzájomných súvislostí informácie o systémovej politickej
korupcii s právnym rámcom a ilustruje ich kauzami a skúsenosťami šiestich
mimovládnych organizácií z troch krajín.
Hodnotenie dopadu aktivačných prác na integráciu marginalizovaných skupín
na trh práce
Donor: Open Society Foundations
Výskumníci: Lucia Mýtna Kureková, Andrej Salner, Michaela Farenzenová
Trvanie: 2011 - 2014
Hlavným cieľom výskumného projektu „Hodnotenie dopadu aktivačných prác na
integráciu marginalizovaných skupín na trh práce" bolo zistiť, do akej miery aktivačné
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práce (menšie obecné služby), ako jeden z najčastejšie používaných nástrojov politík
trhu práce, prispievajú k nájdeniu a následnému udržaniu práce u účastníkov.
Projekt bol založený na porovnaní situácie v mestách a obciach s vysokým podielom
obyvateľov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách s mestami a obcami bez
marginalizovaných rómskych komunít. V rámci výskumu uskutočnili výskumníci SGI vo
vybraných lokalitách na východnom, strednom a západnom Slovensku rozhovory s
relevantnými aktérmi: s primátormi miest a starostami obcí, s pracovníkmi úradu práce,
s organizátormi aktivačných prác, s komunitnými a terénnymi pracovníkmi a so
samotnými účastníkmi aktivačných prác.
Investícia v ranom detstve – podpora sociálnej inovácie a integrácie
Donor: Európska komisia
Projektový manažér: Andrej Salner
Výskumníci: Martina Kubánová, Michaela Farenzenová
Projektový asistent: Róbert Repka
Trvanie projektu: 01/2013 - 12/2014
Projekt „Investícia v ranom detstve - podpora sociálnej inovácie a integrácie" (program
Progress), realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v partnerstve s
Rómskym vzdelávacím fondom a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Projekt
je implementovaný v 21 lokalitách naprieč celým Slovenskom. Cieľovou skupinou
projektu sú rómske matky s deťmi vo veku od 0 do 5 rokov a hlavnou aktivitou projektu
sú čitateľské kluby matiek.
Inštitút SGI v rámci projektu zabezpečuje:
•

výber lokalít a materských škôlok, kde sa projekt bude realizovať, a to na základe
vlastných skúseností a na základe metodiky odporúčanej spolupracujúcou
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skupinou expertov Svetovej banky, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab a
Rómskeho vzdelávacieho fondu,
•

vypracovanie metodiky, realizáciu a vyhodnotenie vstupného prieskumu k
projektu v marginalizovaných rómskych komunitách vo zvolených lokalitách,

•

zabezpečenie

školenia

anketárov

pre

potreby

vstupného

prieskumu

po

organizačnej a obsahovej stránke,
•

zabezpečenie kompletnej realizácie výskumu pre potreby projektu.

Dobrý začiatok II - Podpora účasti detí na predškolskom vzdelávaní
a výchove
Donor: Rómsky vzdelávací fond
Projektový manažér: Andrej Salner
Výskumníci: Martina Kubánová, Michaela Farenzenová
Projektový asistent: Róbert Repka
Trvanie projektu: 02/2013 –03/2014
Cieľom projektu Dobrý Začiatok II (A Good Start II) je prostredníctvom viacerých aktivít
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 sú matky s deťmi od vo veku od 0 do 6
rokov.
Inštitút SGI v projekte zabezpečuje monitorovací a evaluačný rámec. Konkrétne ide o
nasledujúce úlohy:
•

hodnotenie efektívnosti aktivít na základe porovnania vytýčených a dosiahnutých
cieľov;
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•

hodnotenie prínosu čitateľských aktivít matiek s deťmi porovnaním výsledkov
zapojených matiek a nezapojených matiek.

Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto (City for citizens, citizens for city)
Donor: Európa pre občanov (program Európskej komisie)
Projektová manažérka: Mária Bulková
Projektová asistentka: Veronika Frankovská
Trvanie projektu: 7/2013 –3/2014
Projekt Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto (City for citizens, citizens for city) sa zameriava
najmä na podporu dobrovoľníctva, rozvoj spolupráce medzi rôznymi aktérmi v meste –
zástupcami samospráv, neziskového a komerčného sektora, a verejnosti, a zapájanie
obyvateľov do plánovacích a rozhodovacích procesov v meste prostredníctvom nových
informačných a komunikačných technológií. Tieto ciele sa snaží naplniť cez rôzne
podujatia na Slovensku aj v partnerských krajinách (Albánsko, ČR a Rumunsko).
Súčasťou projektu je konferencia Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto, ktorá sa uskutoční
v marci 2014.
Samospráva sa neriadi sama
Donor: Nadácia pre deti Slovenska
Projektový manažér: Jakub Kmeť
Interní spolupracovníci: Ctibor Košťál, Veronika Frankovská, Mária Bulková, Zuzana
Stoláriková
Externý spolupracovníci: Zuzana Krivošová, Jozef Malík
Trvanie projektu: 2013 – 2014
Zámerom projektu Samospráva sa neriai sama je narušiť súčasnú občiansku pasivitu
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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. Výstupom projektu
bude metodická príručka určená pre učiteľov predmetov Občianska výchova a Náuka
o spoločnosti, ktorá im predstaví, ako je možné túto tému

zakomponovať do

súčasného vyučovania. Edukatívna časť projektu bude doplnená aktivitou, v rámci
ktorej študenti identifikujú problém vo svojom okolí a na základe získaných
a osvojených znalostí sa ho pokúsia v spolupráci s miestnou samosprávou vyriešiť.
Projekt sa realizuje na ôsmych školách v rozsahu 10 vyučovacích hodín.
Gymnázium C.S.Lewis, Bratislava
Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo
Gymnázium GJAR, Prešov
Gymnázium Alejova, Košice
Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves
Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín
Obchodná akadémia, Levice

Project Generation Facility II
Donor: Open Society Institute
Projektoví manažéri: Ctibor Košťál, Andrej Salner
Experti: Ctibor Košťál, Andrej Salner
Trvanie: 2/2012 - 2014
Projekt Project Generation Facility II je implementovaný v regiónoch Slovenska

27

s najväčším počtom samospráv s rómskymi komunitami: Banská Bystrica, Prešov
a Košice. Z hľadiska socio-ekonomického postavenia sú to regióny s najvyššou
nezamestnanosťou,

najnižšou

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 príležitostí. 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 snaží naplniť. Projekt poskytuje bezplatnú službu pre obce, v ktorých
žije Rómska komunita. Pre obce, mestá, podnikateľov i MVO pomáha pripraviť kvalitné
projekty pre štrukturálne fondy a iné grantové príležitosti. Podmienkou je príprava
projektov v prospech všetkých občanov, vrátane Rómov.
Pilot testing of pre-assessment and monitoring platform
Donor: Open Society Institute (OSI)
Projektový manažér: Ctibor Košťál
Experti: Ctibor Košťál, Pavol Hardoš, Andrej Salner
Asistenti: Zuzana Soročinová
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
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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, Agentúra na podporu
výskumu a vývoja
Projektový manažér: Ctibor Košťál
Expertky: Lucia Kureková, Marcela Veselková, Judit Kontseková, Corina Haita (10/20119/2012)
Trvanie projektu: 2011 - 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).
E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien
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 manažérka: Mária Bulková
Projektová a výskumná asistentka: Monika Borovanová
Expertka: Lucia Kureková
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Trvanie projektu: 05/2011 – 02/2013
Hlavným cieľom projektu „E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien“ je zistiť efekt ezručností na zlepšenie šancí nezamestnaných rómskych žien, majoritných žien a
legálnych migrantiek uplatniť sa na trhu práce. Pri evaluácií boli využité kvantitatívne i
kvalitatívne metódy výskumu. Na dosiahnutie vyššej kvality a validity evaluácie bola
využitá aj experimentálna metóda.
Odkazprestarostu.sk
Donori: CEE Trust, Nadácia Intenda, individuálni donori via Nadácia Pontis – program
Dobrá krajina, Donors Message Service
Partneri: Softec, agentúra Zaraguza digital, kaviareň Zrnko, Milan Capák, Bnt-attorneysat-law
Projektoví manažéri: Mária Bulková, Ctibor Košťál, Jakub Kmeť
Interní spolupracovníci: Michal Šimonfy, Zuzana Stoláriková
Dobrovoľníci – administrátori: 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
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 41 samosprávach. V roku
2013 sa portál rozšíri o sedem nových samospráv: Piešťany, Svätý Jur, Hlohovec,
Turzovka, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Červeník
Tento portál umožňuje občanom upozorniť samosprávu na nedostatky v okolí a
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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 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 zároveň možné nahlasovať podnety aj pomocou mobilných telefónov s
operačným systémom Android, Windows alebo iOS od Apple. Aplikácie umožňujú:
• Nahlásiť podnet priamo z mobilného telefónu
• Zobraziť podnety z vášho okolia
• Zobraziť všetky podnety
Prínosom aplikácií je zníženie počtu krokov, ktoré sú potrebné pre nahlásenie podnetu,
čím motivujú obyvateľov aktívnejšie komunikovať so svojou samosprávou. Mobilné
aplikácie pripravila pro bono firma Softec.
V roku 2013 sme pripravili aj väčšiu kampaň k Odkazprestarostu.sk.
V rámci projektu Odkazprestarostu.sk sme zorganizovali už druhý ročník celoslovenskej
súťaže pre stredoškolákov Vychytaj problémy svojho mesta!
http://www.odkazprestarostu.sk/sutaz-pre-skoly/
Dlhodobým cieľom súťaže je povzbudiť mladých, aby si viac všímali svoje okolie a
uvedomovali si, že jeho podobu môžu ovplyvniť aj oni samotní. Chce tiež prispieť k
tomu, aby mladí ľudia viac vnímali svoju príslušnosť k mestu či obci, v ktorej žijú a
navykli si obracať sa na kompetentných, keď nie sú s niečím spokojní. Do súťaže sa
tento rok zapojili desiatky študentiek a študentov z celého Slovenska.

31

Sponzori súťaže:
Cocopinda, Lomography.sk, Martinus.sk, Peco Juicy Bikes, Lepšia Trnava
Demagog.sk
Donor: Inštitút SGI z vlastných zdrojov, Iuventa – Mládež v akcii, International Visegrad
Fund, Stefan Bátory Foundation
Projektová manažérka: Veronika Frankovská
Experti: Ondrej Lunter, Matej Hruška, Peter Ondriáš, Richard Turcsányi, Matúš Sloboda,
Tibor Javorek, Tomáš Madleňák
Junior experti: Dalibor Bobok, Jana Cibikova, Hana Zemanova, Milan Grieč, Tomáš
Kolár, Michaela Repiská, Patrik Magoš, Michal Rovinský, Eva Martiníková, Ivan Bielik,
Ján Kuciak, František Vážan, Filip Sekan, Matúš Jevčák, Juraj Zelinka, Július Mráz, Ján
Grnáč, Zuzana Šottová, Martin Boňko, Klára Niková, Veronika Pustaiova, Jakub
Malachovský, Viktor Németh, Valéria Gregoríková, Jana Fecenková, Veronika Končíková,
Andrea Púčiková, Soňa Rusnáková, Veronika Pavlíková, Nikoleta Betáková, Peter
Ondrovič, Richard Jánov, Ivan Markusek
Trvanie projektu: 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 spolupráci s portálom Demagog.CZ sme sa venovali európskym témam v špeciálnej
sekcii na webstránke.
Počas roku 2013 Demagog.SK v spolupráci s Demagog.CZ zdieľal a rozširoval svoje
skúsenosti a know-how v projekte s gruzínskou organizáciou Institute for Democratic
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Change, ktorá založila factcheckový portál Demagog.GE. Začali sme aj spoluprácu
v rámci regiónu V4 s Klubom Jagiellonskim v Poľsku a neformálnou skupinou mladých
ľudí

v Maďarsku,

vďaka

ktorej

sa

pracuje

na

portáloch

Demagog.org.PL

a iDemagog.HU.
Vytvorenie

neformálnej

koalície

s projektom

Demagog.CZ,

jeho

zastrešujúcou

organizáciou Debatní klub Masarykovy univerzity, projektom Kohovolit.EU a združením
Naši Politici podporila poľská Stefan Bátory Foundation. V rámci tejto koalície

Windows to Judiciary – Okná do súdnictva
Donor: Open Society Foundations
Projektový manažér: Radana Deščíková
Experti: Ctibor Košťál, Katarína Staroňová, Katarína Števove
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 používanie hárkov členmi výberovej komisie. V rámci projektu sme sa
zúčastnili stretnutí s verejnosťou, ktoré majú posilniť zapojenie občanov do diskusie
o súdnictve. Za dôležitý prínos projektu považujeme aj vznik webstránky, užívateľsky
príjemným nástrojom poskytujúcim informácie o súdoch, výberových konaniach
v súdnictve, uchádzačoch na jednotlivé funkcie ako aj vznesených námietkach voči nim.
V druhom roku projektu sme Zverejnili analýzu Správa o výberových konaniach na
funkciu predsedu súdu v období 1.1.2012-31.12.2012. Hlavným cieľom autoriek bolo
zistiť, aké kritériá uplatňujú pri svojom výbere členovia výberových komisií na
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uchádzačov.

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 manažér: 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 200713 v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň je jeho cieľom čerpať zo slovenských
skúseností s implementáciou daného prístupu, ktorý sa zameriaval na chudobné rómske
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
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Trvanie projektu: december 2012 - máj 2013
Cieľom projektu je vyvažovanie verejnej diskusie o rómskej problematike odbornými
faktami (evidence-based advocacy). Výstupom je nezaujaté zhodnotenie citlivých tém,
ktoré je postavené na odborných argumentoch a okrem využitia 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 založených na faktoch. Súčasťou projektu je aj aktívna účasť na
verejných

podujatia

týkajúcich

sa

rómskej

anotovanej databázy odborných zdrojov.
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problematiky

a

vytvorenie

5. PUBLIKÁCIE
Autor: Pavol Hardoš
Názov: Nástenkový tender - prípadová štúdia politickej korupcie
Druh: prípadová štúdia
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/nastenkovy_tender.pdf
Autor: Daniel Šitera
Názov: Cesta ke zprůhlednění správy a řízení státem vlastněných společností
v železničním sektoru
Druh: prípadová štúdia
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/sprava_a_riadenie_spolocnosti_v_zele
znicnom_sektore.pdf
Autor: Erik Szedély
Názov: Kauza Tipos
Druh: prípadová štúdia
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/kauza_tipos.pdf
Autor: Erik Láštic
Názov: Najvyšší kontrolný úrad SR: kontrola fondov EÚ a podnikov s
majetkovou účasťou štátu
Druh: prípadová štúdia
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/NKU.pdf
Autor: Ctibor Košťál
Názov: Analýza čerpania rezervy predsedu vlády SR
Druh: analýza
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/rezerva_premiera_analyza.pdf
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Autori: Petr Bouda, Radana Deščíková, Martin Fadrný, Beáta Filipcová
Názov: Public Money and Corruption Risks
Druh: komparatívna analýza
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/public_money_and_corruption_risks.p
df
Autor: Katarína Staroňová, Radana Deščíková, Katarína Števove
Názov: Správa o výberových konaniach na funkciu predsedu súdu v
období 1.1.2012-31.12.2012
Druh: správa
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/analyza_hodnotiacich_harkov.pdf
Autori: Lucia Mýtna Kureková, Andrej Salner, Michaela Farenzenová
Názov: Implementation of activation works in Slovakia. Evaluation and
Recommendations for Policy Change
Druh: záverečná správa
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/ACTIVATION_WORKS_REPORT_SGI.p
df
Autori: Corina Haita, Miroslav Beblavý
Názov: “Conceptualizing Low-skillness: A New Approach”. Sociologia – Slovak

Sociologic Review 3, 2013
Druh: journal publication
http://www.sav.sk/journals/uploads/07171208Kurekova%20-%20Haita%20%20Beblavy.pdf
Autori: Lucia Kureková, Anna Thum, Miroslav Beblavý, Corina Haita
Názov: “Demand for low- and medium-skilled workers across Europe.
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Between formal qualifications and non-cognitive skills.” NEUJOBS Working
Paper no. 4.3.3.
Druh: working paper
http://www.neujobs.eu/sites/default/files/publication/2013/02/4.3.3_Eures.pdf
Autori: Vera Messing, Ábel Bereményi, Alexey Pamporov, Florina Pop, Lucia Kureková,
Judit Kontseková
Názov: “Active labor market policies with an impact potential on Roma
employment in five countries of the EU”. NEUJOBS Working Paper No. 19.2. June
2013.
Druh: working paper
http://www.neujobs.eu/sites/default/files/D19_2_final.pdf
Autori: Vera Messing, Ábel Bereményi, Lucia Kureková, Judit Kontseková, Alexey
Pamporov, Florina Pop
Názov: “From benefits to brooms. Case studies report on the implementation
of active labour market policies for Roma at local level.“ NEUJOBS Working
Paper No. 19.3
Druh: working paper
http://www.neujobs.eu/sites/default/files/Del.19.3_22012014_0.pdf
Autori: Olaf van Vliet, Miroslav Beblavy, Koen Caminada, Stefan Domonkos, Jan
Drahokoupil, Kees Goudswaard, Ferry Koster, Lucia Kureková, John McQuinn, Maria
Münderlein, Gavin Murphy, Martin Myant, Iulia Siedschlag
Názov: Labor Relations and Modes of Employment. NEUJOBS Policy Brief 6.6.
Druh: policy brief
http://www.neujobs.eu/sites/default/files/Policy%20%20Brief%20WP6%20%20final%20.pdf

38

Autor: Monika Borovanová
Názov: E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: Záverečná správa dopadov
školení na cieľové skupiny žien.
Druh: záverečná správa
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/evaluacia_zrucnosti-febr-2013.pdf
Autor: Lucia Kureková
Názov: E-gramotnosť a ženy zo znevýhodneného prostredia
Druh: blog
http://blog.etrend.sk/analyza-dokazala.html
Autori: Michaela Farenzenová, Martina Kubánová, Andrej Salner
Názov: Cestovná mapa riešenia problému nadmerného zastúpenia rómskych
detí v systéme špeciálneho školstva - analýza realistických krokov
Druh: analýza
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/cestovna-mapa.pdf
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6. KONFERENCIE, SEMINÁRE A WORKSHOPY
	
  
Podujatia ku projektu Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie
rómskych detí v špeciálnom školstve:
Prvý diskusný stôl
Dátum: 28. 2. 2013
Miesto: Penzión Beryl, Košice
Validácia zistení expertnej skupiny so zástupcami škôl v danom regióne.
Druhý diskusný stôl
Dátum: 18. 3. 2013
Miesto: Hotel Arcade, Banská Bystrica
Validácia zistení expertnej skupiny so zástupcami škôl v danom regióne.
Pracovný obed so zástupcami MVO
Dátum: 26. 3. 2013
Miesto: Hotel Avance, Bratislava
Validácia zistení expertnej skupiny so zástupcami neziskového sektora.
Záverečná prezentácia publikácie
Dátum: 27. 3. 2013
Miesto: Ústav vzdelávania a služieb, Bratislava
Prezentácia publikácie odbornej verejnosti.

Podujatia ku projektu Investícia v ranom detstve:
Školenie o zbere dát pri uskutočňovaní vstupného prieskumu
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Dátum: 8. – 9. 8. 2013
Miesto: Hotel Sorea, Bratislava
Účelom školenia bolo vysvetliť ako správne postupovať pri zbere vstupných dát
v teréne, ktoré budú potrebné pre záverečné vyhodnotenie projektu.
Konferencia o predškolskom a inkluzívnom vzdelávaní
Dátum: 21. 11. 2013
Miesto: Hotel Devín, Bratislava
Zástupcovia SGI prezentovali na konferencie informácie o princípoch a pridanej hodnote
realizovaného výskumu a hlavné zistenia z publikácie Cestovná mapa riešenia problému
nadmerného zastúpenia rómskych detí v systéme špeciálneho školstva

- analýza

realistických krokov.

Podujatia ku projektu Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto:
Vyhrajme sa s ihriskom!
Dátum: 26. 9. 2013
Miesto: ihrisko na Osadnej a Rešetkovej v Bratislave
Plánovacie podujatie v rámci projektu sa uskutočnilo v spolupráci s Mestskou časťou
Bratislava - Nové Mesto na ihrisku na Osadnej a Rešetkovej v Bratislave. Počas tohto
podujatia sme oslovili malých aj veľkých, ktorí ihrisko pravidelne navštevujú. Hovorili
sme s nimi o tom, čo majú na ihrisku radi, čo im prekáža, čo by chceli zmeniť. Podarilo
sa nám urobiť takmer 50 pološtruktúrovaných kvalitatívnych rozhovorov. Zozbierané
informácie sme následne vyhodnotili a postupne v priebehu roka sme zrealizovali v
spolupráci s MČ Bratislava – Nové Mesto niekoľko z navrhnutých zmien.
Parkotvor
Dátum: 13. 9. 2014
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Miesto: Park Skotňa, Prievidza
Plánovacie podujatie v rámci projektu zorganizovala iniciatíva Parkotvor v spolupráci s
Mestom Prievidza. Cieľom podujatia bolo poskytnúť obyvateľom nové informácie o
parku Skotňa, ktorý sa v súčasnosti využíva len veľmi málo, a zároveň zistiť, aké majú
predstavy o jeho ďalšom využití.

Súčasťou podujatia bola aj náučná prechádzka s

výkladom, ktorý priblížil históriu parku, jeho faunu i flóru, ako aj jeho problémy i
potenciál. Plánovacie podujatie sa ukončilo diskusiou o budúcnosti parku Skotňa so
zástupcami mesta, architektmi, odborníkmi na životné prostredie i zástupcami
občianskych združení a koncertom v parku. Na toto podujatie v priebehu roka ešte
nadviazalo viacero ďalších dobrovoľníckych podujatí – zbieranie odpadkov v parku,
údržba zelene a zlepšenie vyhliadky.
Tieto podujatia boli organizované Inštitútom SGI a jeho spolupracovníkmi. V rámci
projektu sa ale uskutočnilo ešte niekoľko ďalších podujatí, ktoré organizovali naši
partneri v projekte. Tieto podujatia sa uskutočnili v Prahe (ČR), Sirete (RO), Tirane
(ALB) a Vulcane (RO) na jeseň 2013.

Podujatia k projektu Demagog.SK
e-Democracy Day
Dátum: 27. 11. 2013
Miesto: The Spot, OD Dunaj, Bratislava
Neformálna konferencia pri príležitosti roku Európskeho občianstva,na ktorej sa
prezentovali watchdogové projekty zamerané na prácu s otvorenými dátami, ako
napríklad VolebniKalkulacka.cz a .sk, OtvorenéSúdy.sk alebo Transparentnivolby.cz.

42

7. MEDIÁLNE VÝSTUPY
	
  
Dátum

Zdroj

Typ média Názov

4.1.2013

Plus jeden deň

tlač

Odkazy pre starostu

16.1.2013

SME

tlač

Chceme pravdovravného
prezidenta?

21.1.2013

24hod.sk

online

Ľudová platforma chce
prísnejšiu kontrolu
financovania strán

23.1.2013

SME

tlač

Bojovník proti politickým
nomináciám

25.1.2013

medialne.sk

online

Porota Novinárskej ceny
2012 je známa. Pozrite si ju

29.1.2013

Hornonitrianske
noviny

tlač

Opravili detské ihriská

29.1.2013

TV JOJ

TV

Nebezpečné chodníky - Ak
nemáte zdravé nohy,
neprejdete

30.1.2013

etrend.sk

online

Ako sa zbaviť Rómov

30.1.2013

Pravda

tlač

Minulý rok využilo projekt
Odkaz pre starostu 351
Bratislavčanov

30.1.2013

SME

tlač

Môže si minister popliesť
nesúhlas so súhlasom?

1.2.2013

Uj szó

tlač

Afiataloknakmegya legtöbb
segély

1.2.2013

Pravda

tlač

Rodičia uprednostňujú
známkovanie

1.2.2013

SME

tlač

Učebnicová demagógia v
komunálnej politike

4.2.2013

Hospodárske noviny

tlač

Smer otočil. Odkrytie
majetku politikov nechce
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6.2.2013

Hospodárske noviny

tlač

Sľuby o kontrole vlastných
miliónov politici nesplnia

6.2.2013

Pravda

tlač

Vysoké školy musia
zabojovať o tituly aj peniaze

6.2.2013

SME

tlač

O tuneloch, násobkoch a
verejnom obstarávaní

13.2.2013

SME

tlač

Ten istý Fico (?)

14.2.2013

Rádio Slovensko

rádio

Racionalizácia siete škôl

18.2.2013

TV JOJ

TV

Starajú sa starostovia? Sťažnosti od ľudí na jednom
mieste

19.2.2013

STV1

TV

Trnava vyhrala hodnotenie
samospráv

20.2.2013

SME

tlač

Sťažnosti vypočuli
najčastejšie v Trnave

20.2.2013

Nový čas

tlač

Doktorandi z Komenského sa
zamestnajú skôr ako z
Oxfordu!

20.2.2013

Pravda

tlač

Najlepšie riešili podnety od
ľudí v Trnave

20.2.2013

Uj szó

tlač

Nehézkesen válaszoló
önkormányzatok

20.2.2013

Rádio Slovensko

rádio

Hodnotenie samospráv

20.2.2013

Prešovský denník
Korzár

tlač

Prešov sa zverejňovaniu
bránil, teraz sa ním pýši

20.2.2013

Rádio Slovensko

20.2.2013

SME

tlač

Sťažnosti vypočuli
najčastejšie v Trnave

21.2.2013

Trnavské echo

tlač

Radnica dobre reaguje na
podnety občanov

25.2.2013

Trnavské noviny

tlač

Trnavská radnica rieši
podnety občanov najlepšie

Hodnotenie samospráv
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25.2.2013

Hospodárske noviny

tlač

Skalická škola učí na
východe. Bez súhlasu

25.2.2013

Rádio Slovensko

rádio

Rušenie malotriedok?

25.2.2013

Žilinské noviny

tlač

Mesto Žilina chce i naďalej
komunikovať s občanmi
priamo

26.2.2013

SME

tlač

Ficovo ako sa to nedá…

27.2.2013

mobilmania.sk

online

Odkaz pre starostu má
aplikáciu pre iOS

27.2.2013

SME

tlač

Každý politik má svoju verziu
pravdy

28.2.2013

SME

tlač

Trnavská radnica rieši
podnety občanov najlepšie

1.3.2013

jetotak.sk

online

Figeľ s Počiatkom na cestách

4.3.2013

SME

tlač

Lajčákova balkánska voda a
slovenské víno

5.3.2013

Rádio Slovensko,
Rádio Regina

rádio

Maturantov čakajú
náročnejšie pravidlá

5.3.2013

etrend.sk

online

Appka dňa: Odkaz pre
starostu sa dá poslať už aj z
mobilu

6.3.2013

SME

tlač

Nie je nezamestnanosť ako
nezamestnanosť

8.3.2013

jetotak.sk

online

Konské mäso kontra
štatistika

9.3.2013

jetotak.sk

online

Čierno-biely Chávez
slovenskej pravice

11.3.2013

medialne.sk

online

Softec vyvinul v spolupráci s
SGI mobilnú aplikáciu Odkaz
pre starostu, tentoraz pre
používateľov systému iOS

13.3.2013

SME

tlač

Keď už výhovorka na krízu
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nepomáha
18.3.2013

etrend.sk

online

E-gramotnosť a ženy zo
znevýhodneného prostredia

18.3.2013

Týždeň

tlač

Politológ či informatik?

19.3.2013

SME

tlač

Prezumpcia viny a Slovensko
bez imigrantov

20.3.2013

Hospodárske noviny

tlač

Ficov sľub učiteľom zrazu
neplatí

20.3.2013

Profit, eprofit.sk

tlač, online

Internetom proti špine, lži a
hlúposti

21.3.2013

SME

tlač

V čom sú Maďari lepší ako
my

22.3.2013

Pravda

tlač

Prísnejšia akreditácia je
odvážnym krokom, tvrdí
analytička

25.3.2013

Nitrianske noviny

tlač

Šaľania riešili cez portál
najmä životné prostredie

25.3.2013

SME

tlač

Úrad práce menil softvér,
vláda uvidela zázrak

26.3.2013

Rádio Regina

rádio

Nespokojní učitelia upozornili
na propagáciu odborného
školstva za 1,5 mil.eur

26.3.2013

Rádio Slovensko

rádio

Propagácia odborných škôl

27.3.2013

Hospodárske noviny

tlač

Gymnáziá valcujú odborné
školy

27.3.2013

SME

tlač

Odstúpi minister kultúry pre
kauzu digitalizácie?

2.4.2013

Hospodárske noviny

tlač

Žiakov má k sústruhu zlákať
nový predmet

2.4.2013

jetotak.sk

online

Hra s číslami

3.4.2013

SME

tlač

Dobrý úrad ťažko nájsť

3.4.2013

SME

tlač

Prísnejšie financovanie strany
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nestihli, sľubujú to do
mesiaca
4.4.2013

24hod.sk

online

Strany nesplnili sľub sprísniť
kontrolu ich financovania

4.4.2013

financie.sk

online

Záväzok zmeniť financovanie
strán politici na Slovensku
nesplnili

4.4.2013

Rádio Slovensko

rádio

Financovanie politických
strán

4.4.2013

SME

tlač

Strany nedodržali sľub
transparentnosti

5.4.2013

Uj szó

tlač

Átlátható pártpénzek: a be
nem tartott politikai ígéret

5.4.2013

TASR

tlačová
agentúra

Politici sľuby o peniazoch
nesplnili

5.4.2013

Hospodárske noviny

tlač

Zmena financovania strán sa
nekoná

8.4.2013

jetotak.sk

online

Šebej o napätí na Kórejskom
polostrove

9.4.2013

Rádio Regina

rádio

Minister školstva navrhuje
zlučovanie vysokých škôl s
rovnakým profilom

9.4.2013

Rádio Slovensko

rádio

Minister Čaplovič navrhuje
zlučovanie vysokých škôl

10.4.2013

SME

tlač

Čísla doma a v zahraničí

12.4.2013

Rádio Regina

rádio

Čaplovič chce zrušiť povinnú
výučbu dvoch cudzích
jazykov v niektorých školách

12.4.2013

Rádio Slovensko

rádio

Školstvo na Slovensku

15.4.2013

The Slovak Spectator

tlač

No progress on party
funding, one year on

15.4.2013

The Slovak Spectator

tlač

Seeing is believing
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15.4.2013

Týždeň

tlač

Z výskumu do firmy

16.4.2013

Hornonitrianske
noviny

tlač

V Prievidzi ubudne holubov,
časť z nich dá mesto utratiť

16.4.2013

Hospodárske noviny

tlač

Štatistická schizofrénia
SDKÚ-DS

17.4.2013

SME

tlač

Činy namiesto slov

22.4.2013

The Slovak Spectator

tlač

Moves to tighten rules for
officials

23.4.2013

mobilmania.sk

online

Súťaži mobilných aplikácií
dominoval Sygic. Pozrite si
všetky výsledky

23.4.2013

sme.sk

online

Radičová: Dzurinda ma
oslovil, keď mi bolo ťažko.
Na to sa nezabúda

24.4.2013

etrend.sk

online

Appka dňa: Slovenské
mobilné Oscary

24.4.2013

SME

tlač

Ako sa vyhnúť zavádzaniu

24.4.2013

Plus 7 dní

tlač

Návrat

27.4.2013

Plus 1 deň

tlač

Slovenské aplikácie sú
svetové

28.4.2013

etrend.sk

online

Apple mení prístup k
investorom, Huawei k
americkej vláde

28.4.2013

topky.sk

online

Úryvky z knihy Ivety
Radičovej: Fico je ako
Mečiar!

29.4.2013

etrend.sk

online

Kedy bude dobre

30.4.2013

Hornonitrianske
noviny

tlač

Mestá v elektronizácii brzdia
zákony a peniaze

2.5.2013

aktuality.sk

online

Rómske deti má do škôlok
dostať projekt

2.5.2013

SME

tlač

Vládne „fakty“
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3.5.2013

jetotak.sk

Kaliňákovo čítanie paragrafov

6.5.2013

Trnavské noviny

tlač

Odkaz už aj v Piešťanoch

13.5.2013

Nový čas

tlač

Zavádzajú z vlády aj
opozícia: Toto sú najväčší
„Pinocchiovia“ slovenskej
politiky

15.5.2013

SME

tlač

Nekonečný príbeh

20.5.2013

Týždeň

tlač

Dobrá správa pre vysoké
školy?

22.5.2013

SME

tlač

Český Martin C. Putna a
slovenskí profesori

24.5.2013

Prešovský
Korzár

24.5.2013

denník tlač

Po búrke upratovali mesto a
čistili kanály

SME

tlač

Po búrke upratovali mesto a
čistili kanály

24.5.2013

SME

tlač

Hlavne v pozitívnom svetle

25.5.2013

Rádio Slovensko

rádio

Doučovanie

27.5.2013

24hod.sk

online

Opozícia chce sprehľadniť
financovanie politických strán

30.5.2013

24hod.sk

online

Minister Čaplovič za Figeľov
titul školu nepotrestal

30.5.2013

Pravda

tlač

Čaplovič za titul Figeľa
netrestal

30.5.2013

Rádio Regina

rádio

Minister školstva nechal VŠ
sv. Alžbety možnosť
udeľovania titulu PhD

30.5.2013

Rádio Slovensko

rádio

Z domova

30.5.2013

SME

tlač

Čaplovič za titul Figeľa
netrestal

30.5.2013

SME

tlač

Zrelí na doučovanie

5.6.2013

SME

tlač

Čo vlastne vieme o Únii
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12.6.2013

SME

tlač

Smeru stačí jeden jazyk

13.6.2013

SME

tlač

Ani storočná voda všetko
nezmyje

14.6.2013

Rádio SLovensko

rádio

Zážitkové vzdelávanie
učiteľov

14.6.2013

Rádio SLovensko

rádio

Finišujúce obdobie na
čerpanie eurofondov

19.6.2013

Pravda

tlač

Primátor Trnavy dostal za
riešenie problémov vedro.
Zlaté

19.6.2013

TV JOJ

TV

Udelili Zlaté vedro - Odmena
pre najlepšieho starostu

19.6.2013

SME

tlač

Výročia, ktoré sa neoslavujú

23.6.2013

STV1

TV

Odkaz pre starostu na
internete

24.6.2013

Týždeň

tlač

Viac muziky za menej
peňazí?

1.7.2013

SME

tlač

Brusel dá na Rómov 300
miliónov

3.7.2013

SME

tlač

„Ukážkový“ koniec sezóny

10.7.2013

SME

tlač

Vysvedčenie slovenských
politikov

11.7.2013

Trend

tlač

Tajný recept na euroinfúzie
pre tatranského tigra

11.7.2013

Trend

tlač

Predĺžená fáza zadlžovania

12.7.2013

Hospodárske noviny

tlač

Rezerva premiéra sa zneužíva

12.7.2013

Rádio Slovensko

rádio

Sprehľadnenie financovania

19.7.2013

Hospodárske noviny

tlač

Menšinám sa nepáči nové
financovanie škôl

29.7.2013

Týždenník
Záhorie, SME

pre tlač
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Portál pre nahlasovanie
podnetov bude aj na Záhorí

29.7.2013

Hospodárske noviny

tlač

Projekt sa mi vidí príliš
ambiciózny

31.7.2013

SME

tlač

O čo stávka? O dôvodoch,
prečo milovať internet

5.8.2013

Rádio Slovensko

rádio

Štrajkový fond

5.8.2013

Týždeň

tlač

Sójové ufo

6.8.2013

Hornonitrianske
noviny

tlač

Prievidzu zaradili medzi
najlepšie samosprávy

7.8.2013

Nový čas

tlač

Ministrova horúca stolička

7.8.2013

Rádiožurnál

rádio

Nechcú siahnuť na svoje
príspevky

8.8.2013

SME

tlač

Cez web riešia výtlky aj
paprčky

8.8.2013

SME

tlač

Rybníček: O neférových
úradníkoch počúvam stále

9.8.2013

Pravda

tlač

Vedecké parky si školy musia
udržať samy

11.8.2013

SME

tlač

Prievidzu zaradili medzi
najlepšie samosprávy

13.8.2013

SME

tlač

Kontajnerové škôlky pre
rómske deti víťazia nad
internátmi

15.8.2013

24hod.sk

online

Budovu Miestneho úradu v
Novom Meste skrášlili
reverznými grafitmi

15.8.2013

TV Markíza

TV

Nezvyčajní sprejeri

16.8.2013

SME

tlač

Nešetrime na mnohodetných
rodinách

20.8.2013

SME

tlač

Čo všetko narozprávali politici
v minulom roku

22.8.2013

Nový čas

tlač

Komentár

2.9.2013

Hospodárske noviny

tlač

Vláda nechce školy späť pod

51

svoju správu
3.9.2013

Hospodárske noviny

tlač

Opozícia neúraduje. Vraj
netreba

5.9.2013

hnonline.sk

online

Školy pýtajú učebnice.
Dostanú tablety

7.9.2013

Pravda

tlač

Kto robí verejne druhým
radosť, inšpiruje aj rozčuľuje

10.9.2013

Rádio Slovensko

rádio

Zahraniční študenti u nás

16.9.2013

jetotak.sk

online

Minister vnútra nevykročil
správnou nohou do novej
diskusnej sezóny

18.9.2013

omediach.sk

online

Demagóg.sk: Fico na TA3 sa
nevyhol množstvu neprávd a
zavádzaní

19.9.2013

SME

tlač

Deravý monológ Roberta Fica

25.9.2013

SME

tlač

Figeľ Fica nezvládol

27.9.2013

Hospodárske noviny

tlač

Na lepšie školy bude treba
vziať peniaze iným rezortom

3.10.2013

Nový čas

tlač

Jahnátkova família

3.10.2013

SME

tlač

Ohýbanie štatistík
slovenskými politikmi

8.10.2013

Hospodárske noviny

tlač

Kaliňák chystá superúrad

10.10.2013

SME

tlač

Komjatice a internet

11.10.2013

24hod.sk

online

Vysokoškolská pedagogička v
knihe okopírovala cudzí
výskum

11.10.2013

SME

tlač

Výskum detí a iných kultúr
ukradli

14.10.2013

24hod.sk

online

Mimovládky chcú vyššiu
transparentnosť financovania
politikov

14.10.2013

Nitrianske noviny

tlač

Učiteľka z univerzity prebrala
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10 strán textu
15.10.2013

Rádio Regina

rádio

Pomalá tvorba legislatívy

15.10.2013

Rádio Slovensko

rádio

Diskusia opozície s ministrom
vnútra

15.10.2013

SME

tlač

Dodržte, čo ste sľubovali po
Gorile, píšu poslancom
mimovládky

18.10.2013

SME

tlač

999-krát s Robertom Ficom

24.10.2013

SME

tlač

Richter s Mihálom o
reformách

26.10.2013

SME

tlač

Bystričania odvracali bankrot

27.10.2013

Rádio Slovensko

rádio

Nové volebné zákony

4.11.2013

Nitrianske noviny

tlač

Gymnazista vychytal
problémy svojho mesta

7.11.2013

SME

tlač

Ohýbanie faktov na
regionálnej úrovni

11.11.2013

The Slovak Spectator

tlač

Science parks link universities
and private sector to jump
start research

13.11.2013

Rádio Slovensko

rádio

Testovanie piatakov

14.11.2013

SME

tlač

Podnety môžu poslať
Pezinčania mobilom

18.11.2013

SME

tlač

Stará Ľubovňa zaviedla
odkazy pre primátora

19.11.2013

Kysucké noviny

tlač

Chcú zapojiť obyvateľov do
riešenia problémov

20.11.2013

SME

tlač

Najdynamickejší súboj
krajských volieb

20.11.2013

SME

tlač

Zachráni architektúra
volebnú účasť?

21.11.2013

SME

tlač

Matky z osád budú v školách
čítať knihy
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25.11.2013

Týždeň

tlač

Naše roky s Kotlebom

4.12.2013

Rádio Slovensko

rádio

Medzinárodné testovanie
PISA

4.12.2013

SME

tlač

Ficova Gorila

5.12.2013

SME

tlač

Rozdiel medzi Kotlebom a
Kaliňákom?

12.12.2013

Prešovský denník
Korzár

tlač

V ZŠ Sibírska je vraj zima,
riaditeľka to popiera

13.12.2013

SME

tlač

Ako (by) dopadli ministri
školstva v PISA?

15.12.2013

STV1

TV

Voliči by mali overovať
informácie

19.12.2013

SME

tlač

Závažné tromfy kandidátov

20.12.2013

Hospodárske noviny

tlač

Najdrahšiu župnú kampaň
mal Frešo

27.12.2013

Rádio Slovensko

rádio

Školstvo

27.12.2013

SME

tlač

Kandidatúra s chybami
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8. FINANČNÁ SPRÁVA
	
  
Inštitút SGI ďakuje všetkým inštitúciam, ktoré v roku 2013 podporili jeho činnosť.
Prijaté granty v roku 2013:

Donorská organizácia

Názov projektu

Hodnotenie dopadu
aktivačných prác
Bernard van Leer
Quality Early Learning for
Foundation
Roma Children project
CEE Trust
Odkaz pre starostu
Mesto pre ľudí, ľudia pre
Európska komisia
mesto
Stefan Bátory Foundation Demagog.SK
Zapojenie európskych
subjektov občianskej
Európska komisia
spoločnosti do predchádzania
a odhaľovania politickej
korupcie
Nadácia pre deti
Samospráva sa neriadi sama
Slovenska
Podpora účasti na procese
prípravy nového
Open Society Institute
programového obdobia
financovaného zo zdrojov EÚ
na národnej úrovni
International Visegrad
Demagog.SK
Fund
Nadácia Intenda
Odkaz pre starostu
Mládež v akcii
Demagog.SK
Európska komisia
NEUJOBS
Agentúra na podporu
NEUJOBS
výskumu a vývoja
Open Society Institute
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Výška
podpory
(EUR)

Podiel na
rozpočte

17266,96

3,58%

6924,74

1,44%

31244,01

6,48%

22000

4,56%

3913,67

0,81%

17720

3,67%

15622,92

3,24%

1677

0,35%

10732,12

2,23%

2968
48524,65
81291,73

0,62%
10,06%
16,85%

58827

12,20%

KPMG
Nadácia Tatra banky,
Nadácia Ars
Bratislaviensis,
Ministerstvo kultúry SR,
Bratislavský samosprávny
kraj
Úrad vlády

Odkaz pre starostu

Súčasné problémy v
kultúrnom rozvoji mesta

Cestovná mapa
E-zručnosti pre
Microsoft
zamestnateľnosť žien
Nadácia Pontis
Odkaz pre starostu
Individuálni darcovia
Odkaz pre starostu
Pilotné testovanie nástroja na
Open Society Institute
hodnotenie intervencií zo
štrukturálnych fondov EÚ
Pilot testing of pre-assessment
Open Society Institute
and monitoring platform
Learning the lessons of the
Open Society Institute
comprehensive approach in
Slovakia
Open Society Institute
Project Generation Facility II
Podpora sociálnej inovácie a
Európska komisia
integrácie Rómov
Rómsky vzdelávací fond Dobrý začiatok II
Hodnotenie stratégie SR pre
Úrad splnomocnenca pre
integráciu Rómov do roku
rómske komunity
2020
Think Tank Young Professional
Think Tank Fund
Development Program for MA
and PhD Graduates
Open Society Institute
Okná do súdnictva
Individuálne dary
Odkaz pre starostu
2 % z daní
Rezerva
Spolu

Účtovné príjmy Inštitútu SGI za rok 2013:
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332,02

0,07%

2105,57

0,44%

17417,89

3,61%

2395,32

0,50%

51,69
759,81

0,01%
0,16%

772,46

0,16%

5612,23

1,16%

17341,72

3,60%

7803,01

1,62%

74837

15,52%

13796

2,86%

5000

1,04%

5165

1,07%

3447,19
473,11
1595,72
4691,43
482 309,96

0,71%
0,10%
0,33%
0,97%

Donorská organizácia

Názov projektu

Open Society Institute
Bernard van Leer
Foundation
CEE Trust

Aktívna politika trhu práce
Quality Early Learning for
Roma Children project
Odkaz pre starostu
Mesto pre ľudí, ľudia pre
Európska komisia
mesto
Stefan Bátory Foundation Demagog.SK
International Visegrad
Demagog.SK
Fund
Zapojenie európskych
subjektov občianskej
Európska komisia
spoločnosti do predchádzania
a odhaľovania politickej
korupcie
Nadácia pre deti
Samospráva sa neriadi sama
Slovenska
Podpora účasti na procese
prípravy nového
Open Society Institute
programového obdobia
financovaného zo zdrojov EÚ
na národnej úrovni
Nadácia Intenda
Odkaz pre starostu
Mládež v akcii
Demagog.SK
Európska komisia
Agentúra na podporu
výskumu a vývoja
KPMG
Nadácia Tatra banky,
Nadácia Ars
Bratislaviensis,
Ministerstvo kultúry SR,
Bratislavský samosprávny
kraj

Výška
Podiel na
podpory
rozpočte
(EUR)
17266,96
4,82%
6581,88

1,84%

31280,85

8,74%

10643,65

2,97%

3913,67

1,09%

12826,27

3,58%

10691,83

2,99%

6942,07

1,94%

3031,92

0,85%

0,94%
5,62%

NEUJOBS

3349,43
20108,42
43206,57

12,07%

NEUJOBS

31266,57

8,73%

332,02

0,09%

2000

0,56%

Odkaz pre starostu

Súčasné problémy v
kultúrnom rozvoji mesta

57

Úrad vlády
Microsoft
Nadácia Pontis
Individuálni darcovia
Open Society Institute
Open Society Institute
Open Society Institute
Európska komisia
Rómsky vzdelávací fond
Think Tank Fund
Open Society Institute
Individuálne dary
Rezerva
Spolu

Cestovná mapa
E-zručnosti pre
zamestnateľnosť žien
Odkaz pre starostu
Odkaz pre starostu
Pilot testing of pre-assessment
and monitoring platform
Learning the lessons of the
comprehensive approach in
Slovakia
Project Generation Facility II
Podpora sociálnej inovácie a
integrácie Rómov
Dobrý začiatok II
Think Tank Young Professional
Development Program for MA
and PhD Graduates
Okná do súdnictva
Odkaz pre starostu
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17417,89

4,87%

312

0,09%

51,69
759,81

0,01%
0,21%

6643,08

1,86%

16953,45

4,74%

26062,56

7,28%

65773,52

18,38%

6810,02

1,90%

5165

1,44%

3447,19
358,1
4691,43
357887,85

0,96%
0,10%
1,31%

