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1. 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 demokratická, 

otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a 

sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka. 

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

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

zamerané na reformy správy vecí verejných. Analýzy a návrhy chce Inštitút SGI 

predkladať nielen odborníkom a pracovníkom štátnej správy a samospráv, ale 

prostredníctvom médií aj verejnosti. 

Aktivity Inštitútu SGI: 

• vypracovanie analýz existujúcich a pripravovaných verejných politík, 

• výskum v rôznych oblastiach verejnej politiky, 

• predkladanie odborných riešení založených na výskumných dôkazoch, 

• ponúkanie riešení cez kvalitné vedecké výstupy (články, odborné publikácie, 

policy papers), 

• poskytovanie konzultácií a iných vzdelávacích aktivít pre verejnú správu a iné 

subjekty, 

• zvyšovanie povedomia o odborných a evidence-based riešeniach (semináre, 

konferencie, workshopy), 

• lobing smerom k zainteresovaným stranám za účelom presadenia odborných 

riešení založených na výskumných dôkazoch, 

• podnecovanie verejného sektora k aktívnej komunikácii s občanmi, 

• podnecovanie občanov k vyššej aktivite a k snahe získavať čo najviac 

informácií, 

• informovanie laickej verejnosti cez mediálne výstupy, 

• sieťovanie s inými MNO a kľúčovými zainteresovanými stranami. 
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Znenie stanov a zoznam členov správnej rady sú prístupné na webových stránkach 

http://www.governance.sk/stanovy/ a http://www.governance.sk/spravna-rada/. 
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2. ĽUDIA  

2.1 Pracovníci  
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2.2 Stážisti 

Projekt Demagog.sk (junior analytici)

Karin Sólymosová Michaela Kunská      Martin Hinca 

Marek Táborský 

Veronika Šulková 

Pavla Rachelová 

Ivana Ďurcová 

Andrea Knapiková 

Michal Ondruška 

Katarína Kukoľová 

Aneta Vargová 

Lucia Brhlíková 

Patrik Bandúr 

Matej Bílik 

Matej Vince 

Vladimír Durgala 

Lukáš Jančát 

Denisa Funtíková 

Pavla Rachelová

SGI 

Nina Fabšíková  

2.3 Externí spolupracovníci 

Jana Kubíková 

Veronika Ľahká 

Daniel Škobla (Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV) 
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Slavomír Ondoš (Katedra humánnej geografie, PriF UK) 

Alena Rochovská (Katedra humánnej geografie, PriF UK) 

 

2.4. Partneri a služby 

Centrum pre výskum etnicity a kultúry 

Inštitút pre výskum práce a rodiny 

LEAF 

Nadácia Pontis 

Nadácia Zastavme korupciu 

Pontis, n.o. (program TechSoup 

Slovensko) 

Romano Kher – Rómsky Dom 

Združenie mladých Rómov 

CBRE 

VIA IURIS 

Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku 

Dobrakrajina.sk 

Darujme.sk 

ImpactHub Bratislava 

Ludialudom.sk 

Newton Media 

Websupport 
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3. PROJEKTY 

STYLE – Strategické tranzície mladých pracujúcich v Európe 

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

rozvoj a demonštračné činnosti) 

Výskumníci: Marcela Veselková, Lucia Mýtna Kureková 

Trvanie: 3/2014 - 9/2017 

 

Cieľom projektu STYLE je poskytnúť komplexné pochopenie príčin vysokej 

nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi a posúdenie účinnosti politík v oblasti trhu 

práce, ktorých cieľom je zmiernenie tohto javu. Projekt je založený na multi-

disciplinarite a medzinárodne porovnávacej perspektíve. Analýza zakotvená v 

porovnávacom rámci nám umožňuje zistiť, kde politiky fungujú a prečo. Inštitút SGI 

sa zúčastňuje troch výskumných podoblastí: WP6 (Mobilita a migrácia), WP5 (Nesúlad 

zručností) a WP4 (Výkonnosť politík). 

 

Kontrola, transparentnosť, profesionalizácia – nový model fungovania 

mestských firiem 

Donor: Nadácia Pontis (Fond pre transparentné Slovensko) 

Výskumníci: Martin Kollárik, Veronika Prachárová, Ctibor Košťál, Jana Kubíková, 

Slavomír Sovík 

Externí spolupracovníci: Veronika Ľahká 

Trvanie: 5/2016 - 11/2017 

Projekt je zameraný na analýzu spôsobu obsadzovania pozicií v riadiacich a kontrolných 

orgánoch mestských firiem a možností ich internej a verejnej kontroly. Projekt zbiera 

dáta v 50 mestách v SR, analyzuje spôsob obsadzovania pozícií v riadiacich a 

kontrolných orgánoch mestských firiem a rozsah ich kompetencií. Zistenia zverejní a 

navrhne správny model fungovania firiem tak, aby zastupiteľstvá účinne kontrolovali 

fungovanie firiem a profesionálni manažéri firmy riadili v súlade s verejným záujmom. 

V dvoch samosprávach bude nový model pilotne zavedený. Lokálni poslanci z celej SR 
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budú mať prístup k vytvorenému know-how a budú ho môcť adoptovať do svojich 

samospráv. 

 

Kvalitný zákon o štátnej službe – podmienka boja s únosom štátu na 

Slovensku 

Donor: OSI Think Tank Fund 

Výskumníci: Veronika Prachárová, Katarína Staroňová, Ctibor Košťál 

Trvanie: 03/2016 - 10/2017 

Hlavným cieľom projektu je prijatie kvalitného zákona o štátnej službe, ktorý bude 

v roku 2016 prijímaný v NR SR.  Viaceré medzinárodné inštitúcie, akademici 

a neziskové organizácie považujú politizáciu štátnej služby za hlavný problém 

z hľadiska jej výkonnosti. Z odborného pohľadu SGI je situácia v štátnej službe vážna 

a je jedným zo znakov únosu štátu, ktorý sa zakorenil na Slovensku najmä v poslednej 

dekáde. Súčasná legislatíva v oblasti štátnej služby umožňuje politický vplyv na 

všetkých úrovniach štátnej služby a podporuje vysokú fluktuáciu štátnych 

zamestnancov. V kombinácii s nefunkčnými kontrolnými mechanizmami a chýbajúcou 

kultúrou hodnotenia politík na Slovensku vedie dnešný stav k neefektívnosti a 

nestabilite štátnej služby spolu s neschopnosťou prilákať špičkových odborníkov. 

Aktivity projektu sa zameriavajú na: 

1. podnecovanie odbornej diskusie o úlohe štátnej služby, 

2. zahrnutie poslancov a poslankýň NR SR v odbornej diskusii a tým ich 

vzdelávanie v téme ešte pred hlasovaním v NR SR, 

3. Informovanie o pozitívnych a negatívnych stránkach nového zákona 

z odborného hľadiska. 

 

Increasing Roma Employment through Social Economy 
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Donor: Think Tank Fund, Open Society Foundations (79 844, 89 EUR), 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku (dofinancovanie menšieho 

výskumu sociálnych podnikov v Česku v sume 750 EUR) 

Výskumníci: Lucia Kováčová, Daniel Škobla (externe), Slavomír Ondoš (externe), 

Nina Fabšíková (LEAF – Slovak Professionals Abroad Programme) 

Trvanie: 12/2016 - 01/2018 

Cieľom projektu je skúmanie rôznych modelov sociálnej ekonomiky a formulácia 

odporúčaní zameraných na dizajn a implementáciu modelov sociálnej ekonomiky v 

štátnych, súkromných aj neziskových podmienkach. Projekt je odpoveďou na 

limitovanú praktickú skúsenosť a znalosť implementácie sociálneho podnikania na 

Slovensku. Sociálne podniky sú efektívnym nástrojom na integráciu znevýhodnených 

skupín na trhu práce, vrátane rómskych mužov a žien, ktorí prekonávajú rôzne 

prekážky pri vstupe na pracovný trh. Projekt sa venuje analýze existujúcej akademickej 

a policy literatúry a evaluácii rôznych modelov sociálnych podnikov, so špecifickým 

zameraním na model sociálnej ekonomiky implementovaný Asociáciou mladých 

Rómov. Asociácia má dlhoročné skúsenosti so zamestnávaním Rómov a iných 

znevýhodnených skupín v regióne Banská Bystrica. Toto hodnotenie by malo slúžiť ako 

základ odporúčaní pre politiky v tejto oblasti. 

 

Demagog.SK 

Donori: Veľvyslanectvo USA 

Nefinančná podpora: LEAF 

Projektoví manažéri: Matúš Sloboda, Lenka Galetová 

Senior analytici: Anna Peniašková, Pavlína Čapkovičová, Karin Sólymosová 

Metodológovia: Šimon Šiška 

Trvanie: 9/2010 - súčasnosť 

Cieľom projektu Demagog.SK je kontrola kontrola tvrdení politikov a iných verejne 

aktívnych osôb a vnášanie faktov do celospoločenskej diskusie. Prostredníctvom tzv. 

factchecku, teda overovaním faktických výrokov politikov v ich verejných vystúpeniach 
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v politických diskusiách upozorňujeme na faktické prešľapy, ktorých sa politici pri 

podpore svojich argumentov dopúšťajú. Projekt v roku 2017 overil 1001 výrokov. 

 

Odkazprestarostu.sk 

Donori: individuálni donori, Nadácia ESET 

Projektoví manažéri: Martin Kollárik 

Interní spolupracovníci: Ctibor Košťál, Jakub Kmeť, Martin Burgr 

Trvanie: 2010 – súčasnosť 

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

spoločnosť (SGI) v roku 2010. Najskôr začínal len v Bratislave, v súčasnosti funguje v 

106 samosprávach, pričom v roku 2016 sa portál rozšíril o 8 nových samospráv. V roku 

2016 sa na spravovaní portálu Odkazprestarostu.sk podieľalo 39 dobrovoľných 

administrátorov. Pomocou portálu Odkaz pre starostu bolo za rok 2016 nahlásených 

rekordných 9651 podnetov, celkový počet podnetov na portáli už prekročil 30 tisíc. 

Tento portál umožňuje občanom upozorniť samosprávu na nedostatky v okolí a 

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

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

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

je skontrolovaný administrátorom portálu, odsúhlasený a následne preposlaný 

samospráve, ktorá je kompetentná na jeho riešenie. Od tohto momentu je podnet 

zverejnený na portáli a neskôr aj odpoveď samosprávy. Portál sa práve vďaka tejto 

otvorenosti osvedčil ako výborný nástroj na dosiahnutie väčšej vnímavosti a ochoty 

samospráv reagovať na potreby svojich občanov. Od roku 2013 je zároveň možné 

nahlasovať podnety aj pomocou mobilných telefónov s operačným systémom Android, 

Windows alebo iOS od Apple. Mobilné aplikácie pripravila pro bono firma Softec. 

 

Štrngám za zmenu 

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

IURIS 
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Výskumníci (SGI): Ctibor Košťál, Radana Deščíková 

Trvanie: 7/2015 - súčasnosť 

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

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

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

systémové zmeny. Projekt Štrngám za zmenu prináša návrhy legislatívnych zmien, 

ktoré sú ponúkané politickým stranám zúčastňujúcim sa parlamentných volieb v roku 

2016, a ktoré by mali byť po voľbách prijaté do vládneho programu. Strany sa k 

opatreniam prihlasujú tým, že podpisujú verejný záväzok. Iniciatíva Štrngám za zmenu 

prináša konkrétne návrhy zmien v legislatíve v šiestich oblastiach:  

1. Polícia (nezávislá inšpekcia Policajného zboru, odvolateľnosť policajného 

prezidenta) 

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

prokurátorov, v disciplinárnych a výberových konaniach) 

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

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

účinnosti a vymáhateľnosti - sankcie, zlepšenie komunikácie medzi NKÚ a 

orgánmi činnými v trestnom konaní, vládou, zmena systému voľby predsedu 

NKÚ) 

5. Schránkové firmy (zavedenie Registra partnerov verejného sektora) 

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

úradnom rozhodovaní). 

 

Účinné informovanie o politikách sociálnej inklúzie – Messaging Matters II. 

Donor: Think Tank Fund, Open Society Foundations (65 709 EUR) 

Výskumníci: Jozef Miškolci, Lucia Kováčová, Edita Rigová (Roma fellowship), Ján 

Baláž (Roma fellowship) 

Trvanie: 11/2015 - 7/2017 

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

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



15 

 

projekt reagujúci na pretrvávajúce negatívne naladenie širokej verejnosti voči Rómom, 

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

projektu je nielen identifikovať odborný konsenzus o politických opatreniach 

potrebných pre zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunít, ale i nájsť 

najvhodnejšie a najprijateľnejšie spôsoby, ako ich voči širokej verejnosti komunikovať. 

Inštitút SGI chce týmto spôsobom prispieť k zmene politického a verejného diskurzu v 

spojitosti s opatreniami sociálnej inklúzie a pomôcť preklenúť rozdiely medzi 

expertným konsenzom a uskutočniteľnosťou opatrení v praxi. 

Mapping study of educational (de)segregation of Roma children in Slovakia 

Ľudia: Jozef Miškolci, Martina Kubánová, Lucia Kováčová 

Donor: Porticus (15 000 EUR) 

Trvanie: 05/2016 – 03/2017 

Cieľom projektu bolo výskumne zmapovať, či sú rôzni aktéri v školstve za súčasného 

legislatívneho, finančného a administratívneho nastavenia motivovaní začleňovať 

rómske deti (osobitne zo sociálne znevýhodneného prostredia) do vzdelávania na 

Slovensku. Výstupom projektu bola publikácia, ktorá prináša najnovšie kvalitatívne a 

kvantitatívne zistenia o situácii rómskych detí v predškolskej príprave, ich vyčleňovaní 

v špeciálnom aj bežnom školstve, ale aj o bariérach, ktoré tieto deti zažívajú v etnicky 

zmiešaných bežných školách a triedach. Publikácia je zakončená odporúčaniami 

namierenými na miestnych aj celoštátnych aktérov, aby dokázali  svoje aktivity a 

politiky nastaviť tak, aby viedli k účinnejšiemu začleňovaniu rómskych, ale aj ostatných 

detí, ktoré čelia rôznym typom znevýhodnenia, do vzdelávania. 

Pilotná evaluácia programu Teach for Slovakia  

Ľudia: Alena Rochovská (externe), Jozef Miškolci, Lucia Kováčová, Slavomír Ondoš 

(externe), Edita Rigová 

Donor: MANAGERIA OZ (10 575 EUR) 

Trvanie: 12/2016-08/2018 
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Popis projektu:  

Projekt mal za cieľ pilotne zhodnotiť vzdelávací program Teach for Slovakia a nastaviť 

metodológiu pre jeho komplexné hodnotenie do budúcnosti. Súčasťou projektu bolo 

pilotné testovanie akademického pokroku žiakov a žiačok na vybraných školách, 

analýza a interpretácia týchto zistení a príprava výskumných nástrojov pre budúci 

kvalitatívny výskum. Výsledky pilotného hodnotenia a rovnako ako metodologické 

odporúčania pre budúce nastavenie komplexného hodnotenia boli zahrnuté do štúdie, 

ktorá ale slúži len pre interné účely donora. 

REenforcing direct democracy in BELarus (REBEL) 

Ľudia: Ctibor Košťál, Martin Kollárik 

Zámerom projektu REenforcing direct democracy in BELarus (REBEL) je podpora 

rozšírenia legálnych a ústavných práv občanov a občaniek Bieloruska pri zvyšovaní 

participácie na lokálnej úrovni, s dôrazom na presadzovanie miestnych referend a 

petícií. Projekt zdieľa skúsenosti krajiín V4 v oblasti participácie na lokálnej úrovni a 

buduje kapacitu rôznych aktérov v Bielorusku. 

Transparentné a efektívne nakladanie so štátnymi nehnuteľnosťami 

TÍM: Ctibor Košťál, Veronika Prachárová, Juraj Kačur 

Partneri: Pontis, CBRE 

Štát spravuje nehnuteľnosti za stovky miliónov eur, no o tom, ako efektívne to robí, 

vieme veľmi málo. Z čiastkových analýz je zrejmé, že existujúce kapacity nie sú úplne 

využívané, no napriek tomu sa prenajímajú ďalšie a ďalšie priestory. Média navyše v 

minulosti viackrát upozornili na prepojenie prenajímateľov na vládne strany. 

Predpokladáme, že sa štát nielenže nespráva ako dobrý hospodár, ale aj vytvára 

netransparentné prostredie, ktoré môže byť ľahko zneužité. 

Nakoľko doposiaľ nie je dostatočne zmapované nakladanie so štátnym majetkom, 

cieľom projektu je vypracovanie komplexnej analýzy využitia a nákladnosti 

nehnuteľností vo vlastníctve štátu a prenájmu nehnuteľností od tretích strán so 

zameraním sa na ministerstvo dopravy a výstavby, ministerstvo kultúry a ministerstvo 
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financií. Okrem otvorenia verejnej diskusie a načrtnutia možností na zlepšenie sa 

pokúšame znížiť existujúcu informačnú asymetriu a umožniť tým lepšiu verejnú 

kontrolu. 

To be closer to V4 policy 

Donor: Visegrad Fund 

Projekt „To be closer to V4 policy“ je implementovaný portálom Demagog.SK patriacim 

pod Inštitút SGI a tromi partnerskými organizáciami – za Českú republiku je to 

KohoVolit, za Maďarsko Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft a poľské Stowarzyszenie 

61 (Projekt MamPrawoWiedzec.pl). 

Hlavným cieľom projektu je prehĺbenie znalostí občanov poskytnutím informácií a 

poznatkov o aktivitách ich volených reprezentantov v oblasti vybraných politík, ktoré 

sú prioritnými témami pre Vyšehradskú skupinu. Získané poznatky a analýzy budú 

pravidelne prezentované vo forme článkov poukazujúcich na vyjadrenia a konanie 

politikov krajín V4, ktoré budú publikované na webe každého z partnerov projektu i na 

externých portáloch či v médiách. 

Fellowship - Second chance education  

(júl 2017– február 2018) 

Ľudia: Edita Rigová 

Donor: Think Tank Fund, Open Society Foundations (7 500 USD) 

Trvanie: 07/2017-02/2018 

Popis projektu: Cieľom projektu je zmapovať a zistiť či a ako funguje druhošancové 

vzdelávanie na Slovensku v praxi, a to v kontexte predstaviteľov a predstaviteliek 

marginalizovaných rómskych komunít a ich integrácie na trhu práce. Na základe toho 

je cieľom výskumu aj identifikovanie prekážok v prístupe sociálne znevýhodnených 

Rómov a Rómok k druhošancovému vzdelávaniu. 
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Seminár s názvom Diskutuj a nehejtuj: Nenávistné prejavy na sociálnych 

sieťach a ako na ne reagovať 

25.máj 2017, Bratislava  

Inštitút SGI dňa 25. mája 2017 zorganizoval seminár s názvom Diskutuj a nehejtuj: 

Nenávistné prejavy na sociálnych sieťach a ako na ne reagovať. Cieľom seminára bolo 

predstaviť výsledky experimentálneho testovania stratégií ako reagovať na nenávistné 

príspevky na sociálnych sieťach a výsledky analýzy opatrení vybraných slovenských 

spravodajských médií v oblasti regulovania diskusií. Oba výskumy boli uskutočnené v 

rámci projektu SGI Messaging Matters II: Účinné informovanie o témach sociálnej 

inklúzie.  

Konferencia s názvom „Aplikácia sociálnej ekonomiky v regiónoch so 

zvýšenou koncentráciou MRK“ 

21. február 2018, Bratislava 

V stredu 21. februára 2018 sme na konferencii „Aplikácia sociálnej ekonomiky v 

regiónoch so zvýšenou koncentráciou MRK“, ktorú organizovalo Združenie mladých 

Rómov v spolupráci s Inštitútom SGI, prezentovali výsledky výskumu o sociálnych 

podnikoch pracovnej integrácie na Slovensku. Konferencie sa zúčastnili predstaviteľky 

a predstavitelia verejného, mimovládneho aj súkromného sektora, ktorí sa zaujímajú 

o sociálne podnikanie, zvyšovanie zamestnanosti či sociálne inovácie. 
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6. MEDIÁLNE VÝSTUPY za rok 2017 (výber) 

Dátum Zdroj Typ média Názov 

2.1.2017 dennikn.sk online Fico začína 
hokejovú sezónu, 

tešia sa Michalovce 
aj Kežmarok 

3.1.2017 Denník N tlač Fico začína 

hokejovú sezónu 

5.1.2017 SME tlač Ako sa v roku 2016 

písalo o Rómoch? 

13.1.2017 SME Tlač Ľudia rozhodujú o 
drobných 

19.1.2017 Rádio Regina Rozhlas Životológia 

20.1.2017 Pravda Tlač Noví učitelia budú 

musieť dokázať 
svoju bezúhonnosť 

23.1.2017 Aktuality.sk online Čistky na 

ministerstve robili 
Lipšic, Kaliňák aj 
Krajcer 

6.2.2017 Sme.sk Online Bratislavčania si na 
víťazné projekty 

občianskeho 
rozpočtu počkajú 

9.2.2017 Sme.sk Online Legendárny Luna 

bar opäť ožije 

14.2.2017 Sme.sk online Bratislavčania 
rozhodnú o 

budúcej podobe 
Kamenného 

námestia 

15.2.2017 Rádio Regina rozhlas Bratislavské Nové 
Mesto stále nevie 

čo so zničenou 
budovou 
reštaurácie 

Snežienka 

16.2.2017 Sme.sk online Hlavné mesto 
nedodržiava 

pravidlá, ktoré si 
samo nastavilo 

2.3.2017 Hospodárske noviny Tlač Učiteľstvo láka 
Turkov i 
Kórejčanov 

7.3.2017 Rádio Regina Rozhlas Mestské noviny v 
Stupave sa stali 
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predmetom boja 

medzi primátorom 
a poslancami 

9.3.2017 Plus 7 dní tlač Kto je klamár a kto 

nie 

17.3.2017 Hospodárske noviny  tlač Ministerstvo 

zavedie dva druhy 
gymnázií 

19.3.2017 Sme.sk online Niekedy výtlk 

prekvapí. Ako si na 
ňom nerozbiť 
nápravu? 

10.4.2017 Dnes.sk Online Veľkí páni v 
malých mestách: 

Niektorí primátori 
zarábajú viac ako 
ministri 

24.4.2017 Sme.sk online Voľba šéfa ÚVO 
má byť otvorená, 
navrhujú neziskové 

organizácie v 
otvorenom liste 

12.5.2017 TA3 TV Peniaze na rómsku 
kultúru 

22.5.2017 hnonline.sk online Žiaci sa najviac 

prepadli v matike 

30.5.2017 Dennikn.sk online Ako vidia odborníci 
Plavčanove 

zmeny? 
Nepotrebné 

hlúposti, ktoré idú 
proti reforme 

6.6.2017 Jednotka TV Chudobné okresy v 

testoch deviatakov 
neuspeli 

6.6.2017 Sme.sk Online  Bratislava vypísala 

megasúťaž 

7.6.2017 Jednotka TV Prečo žiaci z 

chudobných 
okresov zaostávajú 

9.6.2017 SME tlač Primátor už audit 

zverejní 

14.6.2017 Rádio Regina rozhlas Správa mestských 
podnikov pod 

kontrolou nie je 

14.6.2017 Teraz.sk online Mestské firmy 

často 
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zamestnávajú 

miestnych 
poslancov, zistil 
SGI 

15.6.2017 Rádio Lumen Rozhlas Kontrola 
mestských firiem   

16.6.2017 Dvojka TV Hlohovec spúšťa 
nový riadiaci 
systém 

16.6.2017 Rádio Regina Rozhlas Všetky ciele 
samosprávy na 
jednom mieste a 

možnosť verejnej 
kontroly ich 
napĺňania 

17.6.2017 Rádio Slovensko Rozhlas Otvorená 
samospráva 

18.6.2017 Jednotka TV Podľa SGI sú 
mestské podniky 
spolitizované 

17.7.2017 Hospodárske noviny Tlač Tlaku odborárov 
čelí štát. Ako 

zamestnávateľ 

19.7.2017 TV JOJ TV Osud vládneho 
mestečka 

28.7.2017 SME Tlač Súťaž na 
osvetlenie mesto 
predĺžilo 

2.10.2017 Hospodárske noviny tlač Samosprávy 
potrebujú reformu 

9.10.2017 Sme.sk online Megatender na 
lampy sa naťahuje 

20.10.2017 SME tlač Občiansky 

rozpočet nespĺňa 
pôvodné ciele 

3.11.2017 Rádio Slovensko Rozhlas Záujem voličov o 
krajské voľby je 
pravidelne nízky 

6.11.2016 Rádio Lumen Rozhlas Nehnuteľnosti 
spravuje 
neefektívne 

10.11.2017 SME Tlač Štadión ešte 
nesplatili, no už ho 

treba opraviť 

14.11.2017 Rádio Regina Rozhlas Inštitút pre dobre 
spravovanú 

spoločnosť 
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predstavil manuál 

pre mestské firmy 

14.11.2017 Rádio FM Rozhlas Manuál pomôže 
mestským firmám 

identifikovať 
kľúčové 
nedostatky 

14.11.2017 Rádio Slovensko Rozhlas Transparentnosť v 
mestách a obciach 

14.11.2017 TA3 TV Prítomnosť a 
budúcnosť VÚC 
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7. FINANČNÁ SPRÁVA 

Donorská 

organizácia 

Názov projektu Náklady 2017   Výnosy 2017  Podiel 

nákladov 

US Embassy Demagóg - 

Hodnotenie výrokov 

politikov 

 € 9 482,04  € 9 482,04  5,85% 

Dutch 

Embassy 

Zvyšovanie 

zamestnanosti 

rómskej menšiny 

prostredníctvom 

sociálnej 

ekonomiky 

€ 654,55  € 654,55  0,40% 

Nadácia ESET Demagóg - 

Hodnotenie výrokov 

politikov 

€ 5 373,40  € 5 373,40  3,31% 

 
Portál Odkaz pre 

starostu 

€ 3 000,00  € 3 000,00  1,85% 

Európska 

komisia 

STYLE - strategické 

tranzície mladých 

pracujúcich v Európe 

€ 31 579,71  € 31 579,71  19,47% 

International 

Visegrad 

Fund 

To be closer to V4 

policy 

€ 3 459,00  € 3 459,00  2,13% 

Aliancia Stará 

Tržnica 

Živé námestia € 1 200,00  € 1 200,00  0,74% 

Nadácia 

PONTIS - 

Fond pre 

transparentné 

Slovensko 

Mestské firmy € 20 901,87  € 20 901,87  12,89% 

 
Transparentné a 

efektívne nakladanie 

so štátnymi 

nehnuteľnosťami 

€ 15 200,00  € 15 200,00  9,37% 

MESA10 To dá rozum € 17 545,15  € 17 545,15  10,82% 

Porticus Mapovanie miery 

(de)segregácie v 

slovenskom školstve 

€ 3 715,20  € 3 715,20  2,29% 



25 

 

Open Society 

Institute 

TTF2 KOM - 

Komunikácia 

inkluzívnych politík 

€ 16 403,56  € 16 403,56  10,11% 

  Kvalitný zákon o 

štátnej službe - 

podmienka boja s 

únosom štátu na 

Slovensku 

€ 8 551,41  € 8 551,41  5,27% 

 
Think Tank Fund - 

Roma Fellow 

€ 5 681,53  € 5 681,53  3,50% 

Vlastné 

zdroje 

 
€ 13 011,04  € 27 856,98  8,02% 

Rebel REBEL (REinforcing 

direct democracy in 

BELarus) 

€ 114,47  € 114,47  0,07% 

Petit Press Sľuby SME € 4 833,28  € 4 333,33  2,98% 

Príspevky 2% 

z dani z 

príjmu 

2% daní z príjmu € 1 468,73  € 1 468,73  0,91% 

  
€ 162 174,94  € 176 520,93 100,00% 

 


