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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 mimovládna organizácia (ďalej aj ako „MNO“), 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), 

• komunikácia 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, zoznam členov valného zhromaždenia a zoznam členov správnej rady sú 

prístupné na webových stránkach http://www.governance.sk/stanovy/, 

https://www.governance.sk/valne-zhromazdenie/ a http://www.governance.sk/spravna-

rada/. 
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Interní pracovníci
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Externí spolupracovníci 

Tomáš Vestenický, Matúš Sloboda, Eva Pavlovičová, Pavel Štukovský, Ivan Gaža, Katarína 

Staroňová, Zuzana Polačková, Michaela Šedovič, Martina Kubánová, Martin Hains, Danka 

Kubínyová, Monika Miľová, Michal Sivák, Ľudmiľa Stašáková 

 

Stážisti

Projekt Chcem pracovať, kto mi pomôže? 

Zuzana Olšinová  

Projekt PPV 

Ivona Feldmárová 

Projekt Demagog.SK  

Kristína Urbanová, Tobiáš Janko, Barbora Porubská, Róbert Druska, Lucia Haleková, Ladislav 

Kuna, Peter Dubóczi, Jaroslav Kormančík, Tomáš Kačírek, Barbora Kostúrová, Alica Ďurišová, 

Kristína Márová, Alžbeta Gavalcová, Klára Lenardová, Petra Krňanová, Daniel Vasilišin, Šimon 

Húserka, Jaroslav Jasečko, Michaela Petrušková, Eva Húsková. Kristína Gerová, Matúš Oravkin, 

Martin Nociar, Michaela Rošková, Eva Medzihorská, Matúš Sedlák, Emily Lockey, Peter Faltin, 

Richard Straka, Ondrej Šebík 

 

Dobrovoľníci  

Projekt Odkaz pre starostu  

Zuzana Dzurdzíková, Veronika Šulková, Peter Kutiš, Lucia Brhlíková
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Partneri a služby Inštitútu SGI 

Active Citizens Fund – Slovakia 

Aliancia Stará Tržnica 

Americká obchodná komora v SR 

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského 

Fond pre transparentné Slovensko Nadácie PONTIS 

Hlavné mesto SR Bratislava 

ImpactHub Bratislava 

Klub Úradníkov dobrej vôle 

LEAF 

Lunadio 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 

Nadácia ESET 

Nadačný fond Telekom 

Notum 

o.z. eduRoma – Roma education Project 

O2 

Rada pre štátnu službu 

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce 

Unilever 

University of South-Eastern Norway 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva 

Veľvyslanectvo USA na Slovensku 

www.dobrakrajina.sk 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 
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PROJEKTY 

 

NÁRODNÝ PROJEKT PARTICIPÁCIA 

Donor: Európsky sociálny fond 

Partneri: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), Aliancia 

Stará Tržnica (AST), Hlavné mesto SR Bratislava 

Interní spolupracovníci: Veronika Prachárová, Juraj Hurný, Ctibor Košťál 

Obdobie realizácie projektu: apríl 2017– august 2019 

V apríli 2017 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) spustil 

trojročný národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 

tvorby verejných politík. Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík predstavovala 

praktickú časť projektu, pričom zastrešovala až dvanásť pilotných projektov uskutočňovaných v 

celej SR. Jedným z nich bol aj pilotný projekt „Využívanie verejných priestorov a plôch na 

lokálnej úrovni“, ktorý sa uskutočnil na lokálnej úrovni v spolupráci partnerov ÚSV ROS, Inštitút 

pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), Aliancia Stará Tržnica (AST) a Hlavného mesta SR 

Bratislava. Zámerom pilotného projektu bola príprava podkladov na verejnú súťaž ku 

Kamennému námestiu a Námestiu SNP, ktoré by vychádzali z participatívnych procesov. Naším 

cieľom bolo rovnako aj vytvorenie dobrých príkladov participatívných aktivít na území týchto 

námestí. Okrem uvedeného bola výstupom projektu aj analýza doterajších pokusov o 

participáciu na pôde hlavného mesta, stratégia participatívneho plánovania verejných 

priestranstiev a metodika k participácií verejnosti. 

 

PARTICIPÁCIA, INFORMOVANOSŤ A TVORBA VEREJNÝCH POLITÍK NA ÚROVNI 

SAMOSPRÁV - ODKAZ PRE STAROSTU 2.0 

Donor: Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa 

Partneri: Lunadio, Notum, Unilever, samosprávy zapojené v Odkaze pre starostu 
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Projektový manažér: Martin Kollárik 

Interní spolupracovníci: Martin Neupauer, Veronika Prachárová, Matúš  Sedlák, Lenka Galetová, 

Juraj Hurný, Karin Sólymosová, Veronika Hincová Frankovská, Juraj Kačur, Lucia Žatkuliaková, 

Ctibor Košťál, Nikola Bajánová, Andrea Addová, Pavol Lacko 

Externí spolupracovníci: Tomáš Vestenický 

Obdobie realizácie projektu: jún 2018 – júl 2020 

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.  

V roku 2019 boli v rámci projektu predovšetkým vydané nové mobilné aplikácie pre iOS a 

Android s novým dizajnom aj funkcionalitami, ako aj nové administračné rozhranie Odkazu pre 

starostu pre samosprávy, ktoré obsahuje množstvo užitočných funkcionalít a komplexne 

upravuje správu (nielen) podnetov na úrade. Boli tiež realizované školenia a informačné aktivity 

k využívaniu rozhrania a mobilných aplikácií. Do Odkazu pre starostu sa zapojilo 39 nových 

samospráv. Boli zrealizované dve školenia pre administrátorov a jedno odovzdávanie ocenenia 

Zlaté vedro na základe vypracovaného hodnotenia samospráv. Vykonali sa tri analýzy riešenia 

problematických typov podnetov, na základe ktorých sa vypracovali 3 manuály riešenia daných 

typov podnetov. Počet nahlásených podnetov na Odkaze pre starostu vzrástol oproti 

predchádzajúcemu roku takmer dvojnásobne na viac ako 18 000 podnetov za rok, ktoré všetky 
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spracovali a zaslali samosprávam administrátori Odkazu pre starostu. SGI sa partnersky 

podieľalo na realizácii projektu spoločnosti Unilever Ahoj, krásne Slovensko. Zrealizovali sa 

desiatky informačných výstupov určených pre verejnosť resp. samosprávy. 

 

PARTICIPATÍVNA TVORBA KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - 

PILOTNÝ PROJEKT KARLOVA VES 

Donor: Active Citizens Fund – Slovakia 

Partneri: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Fakulta sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského 

Interní spolupracovníci: Veronika Prachárová, Veronika Hincová Frankovská, Martin Kollárik, 

Pavol Lacko 

Externí spolupracovníci: Matúš Sloboda, Eva Pavlovičová, Pavel Štukovský, Ivan Gaža 

Obdobie realizácie projektu: jún 2019 – september 2020 

Cieľom projektu je vytvoriť pilotný komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) pre Karlovu Ves s 

využitím participácie v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Karlova ves a Ústavom verejnej 

politiky FSEV UK. Tento proces opíšeme v manuáli, ktorý poslúži ako podklad k plánovaniu i pre 

iné samosprávy.  

Účelom KPSS je zmapovať miestne potreby sociálnych služieb a porovnať ich s miestnymi 

zdrojmi. Tento dokument má definovať, aké sociálne služby, v akom rozsahu a kvalite potrebujú 

jednotlivé skupiny občanov. Preto by mal vznikať v spolupráci s poskytovateľmi a prijímateľmi 

sociálnych služieb – zraniteľnými a inými skupinami obyvateľov. Samosprávy sa však často 

stavajú k tejto povinnosti formalisticky a k priamej participácii občanov, obzvlášť zraniteľných 

skupín, často nedochádza.  

V rámci projektu sa zameriame na samosprávu Bratislava-Karlova Ves, ktorá KPSS nemá,   s 

cieľom uskutočniť pilotný projekt tvorby KPSS s posilnením participatívneho charakteru celého 

procesu. Súčasťou bude nielen príprava a práca na spracovávaní výsledkov v podobe analytickej 

časti KPSS, ale aj odovzdávanie dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia. Pri uskutočňovaní 

participatívnych procesov sa bude klásť dôraz na zapojenie všetkých relevantných zraniteľných 

skupín, ktorých sa oblasť sociálnych služieb bude týkať. Celý proces bude opísaný v manuáli, 
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ktorý bude slúžiť ako základný podklad tvorby KPSS aj pre iné samosprávy. Manuál bude verejne 

dostupný bezplatne na internetovej stránke riešiteľa projektu (Inštitútu), čím sa zabezpečí 

odovzdávanie poznania o procese tvorby KPSS iným samosprávam. 

Výsledkom projektu bude okrem manuálu príprava samotnej analytickej časti KPSS mestskej 

časti Karlova Ves a príprava návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorý zaviaže 

samosprávu ku tvorbe KPSS s využitím participácie s posilnením inklúzie zraniteľných skupín. 

Dôjde k vytvoreniu miestnej verejnej politiky replikovateľnej do iných samospráv. 

Projekt ‘Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova 

Ves’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu 

EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej 

spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 

 

MODERNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA – PROFESIONALIZÁCIA NA MIESTNEJ ÚROVNI 

Donor: Fond pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis 

Interní spolupracovníci: Veronika Prachárová, Juraj Kačur 

Externí spolupracovníci: Katarína Staroňová, Pavol Lacko, Ivan Gaža 

Obdobie realizácie projektu: jún 2019 – september 2020 

Rada EÚ, OECD či Európska komisia dlhodobo poukazujú na problémy Slovenska s kvalitou 

štátnej správy. Tá významne závisí od výkonu štátnych zamestnancov, preto ich odbornosti či 

kompetentnosti treba venovať zvýšenú pozornosť. Projekt sa zameriaval na profesionalizáciu 

štátnej služby z pohľadu nových inštitútov zavedených zákonom o štátnej službe z roku 2017 na 

úrovni okresných úradov. Doterajšie zistenia Inštitútu SGI naznačujú viaceré nedostatky – napr. 

pri nastavení výberových konaní, plánu vzdelávania či školení štátnych zamestnancov. 

Predmetom výskumu bolo teda komplexné zmapovanie implementácie krokov súvisiacich so 

zvyšovaním odbornosti štátnych zamestnancov, ale aj úpravou ich postavenia. 
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ÚRADNÍCKY ČIN ROKA - PRVÝ ROČNÍK 

Spoluorganizátor: Klub úradníkov dobrej vôle 

Partneri podujatia: Úrad vlády Slovenskej republiky, Rada pre štátnu službu, Európska komisia, 

Americká obchodná komora v SR, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Nadačný fond 

Telekom, HubHub, O2, Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Združenie domových samospráv 

Interní spolupracovníci: Veronika Prachárová, Veronika Hincová Frankovská, Andrea Addová, 

Juraj Kačur 

Obdobie realizácie projektu: marec 2019 – november 2019 

Cieľom prvého ročníku ocenenia Úradnícky čin roka bolo zviditeľnenie iniciatívnosti, šikovnosti 

a moderných prístupov našich úradníkov. Chceli sme oceniť tímy a kolektívy, ktoré významným 

spôsobom prispeli k zvýšeniu kvality verejných služieb, zlepšovaniu života ľudí na Slovensku a 

napĺňaniu verejného záujmu. 

V kategórii ústredná štátna správa získal Úradnícky čin roka Inštitút zdravotnej politiky na 

Ministerstve zdravotníctva za porovnávanie cien zdravotníckych nákupov. Každý nákup 

techniky  - ako napríklad CT či MR prístroje - analytici porovnajú na základe rozsiahlej databázy 

údajov o primeraných cenách. 

Ocenenie pre samosprávy prebral špecialista na odpadové hospodárstvo obce Košeca Marek 

Kurinec. Stál za zavedením elektronickej evidencie komunálneho aj separovaného odpadu, 

vďaka čomu Košečania ušetria na poplatkoch. 

V kategórii miestna štátna správa porota udelila ocenenie katastrálnemu odboru na okresnom 

úrade v Senci. Jeden z najvyťaženejších katastrov na Slovensku čelil problémom so sklzom 

vkladov, ktoré potrebovali vybaviť. Jeho úradníci sa preto zomkli a preorganizovali svoju prácu, 

aby boli efektívnejší. 

 

CHCEM PRACOVAŤ, KTO MI POMÔŽE? POSILNENIE SPOLUPRÁCE MEDZI 

TVORCAMI POLITÍK A NEZISKOVÝM SEKTOROM PRI INTEGRÁCII ZDRAVOTNE 

ZNEVÝHODNENÝCH ĽUDÍ NA TRHU PRÁCE 

Donor: Active Citizens Fund - Slovakia 
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Partneri: Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce, University of South-Eastern Norway 

Interní spolupracovníci: Lucia Kováčová, Lucia Mýtna Kureková 

Externí spolupracovníci: Zuzana Polačková 

Obdobie realizácie projektu: júl 2019 – november 2020 

Cieľom projektu je posilniť spoluprácu medzi tvorcami politík a MVO pri integrácii osôb so 

zdravotným znevýhodnením na trh práce (OZZ) a umožniť im plnohodnotný návrat do 

pracovného procesu. Osoby so zdravotným znevýhodnením stále čelia bariéram pri hľadaní si 

stabilného zamestnávania s dôstojnými pracovnými podmienkami. Predošlý výskum 

partnerských organizácií projekt odkryl viaceré línie problém, pričom kľúčovou bariérou 

integrácie je fakt, že pracovné záujmy OZZ sú len slabo zastupované a aktívne chránené. Okrem 

toho prístup ku kvalitným službám je problematický z dôvodu takmer žiadnej systematickej 

spolupráce medzi relevantnými aktérmi z radov štátnej správy odborových organizácií, 

zamestnávateľských zväzov, a mimovládneho sektoru. 

V roku 2019 bol výskumnými tímami SGI, CELSI  a USN uskutočnený (1) prehľad literatúry a 

zmapovanie legislatívy v oblasti pracovnej integrácie OZZ (na základe desk reasearch) a (2) 

semi-štruktúrované rozhovory s predstaviteľmi a predstaviteľkami vyššie spomenutých 

organizácií s cieľom zmapovať súčasnú prax v zamestnávaní OZZ a spolupráci medzi 

organizáciami. 

 

PROJEKT PPV/POSILNENIE ODBORNÝCH KAPACÍT V PREDPRIMÁRNOM 

VZDELÁVANÍ V KONTEXTE INKLÚZIE RÓMSKYCH DETÍ 

Donor: Active Citizens Fund - Slovakia 

Partneri: o.z. eduRoma – Roma education Project, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske 

komunity 

Interní spolupracovníci: Lucia Kováčová, Edita Rigová 

Externí spolupracovníci: Michaela Šedovič 

Obdobie realizácie projektu: jún 2019 – november 2020 
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Projekt reaguje na problém nízkej zaškolenosti rómskych detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v predškolských zariadeniach a na nedostatočnú pripravenosť samospráv a 

materských škôl na ich začleňovanie. Preto bolo v prvej fáze projektu cieľom zmapovať situáciu 

v pripravenosti samospráv a materských škôl na začleňovanie detí zo sociálne znevýhodneného 

prostredia do predškolskej prípravy. Preto bol v rámci prvej aktivity projektu spracovaný 

prehľad literatúry, počas druhej aktivity sa uskutočnil kvalitatívny výskum v teréne a online 

prieskum. Na základe zistení boli v tretej aktivite formulované odporúčania formou policy 

briefu. V ďalších fázach projektu (intervenčná, advokačná) bude cieľom poskytnúť 

samosprávam a materským školám asistenciu pri zlepšovaní ich pripravenosti. 

 

VEREJNÁ SPRÁVA AKTÍVNE PODPORUJÚCA DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE 

Donor: Európsky sociálny fond v rámci MV SR Operačného programu Efektívna verejná správa 

Partneri: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 

Interní spolupracovníci: Edita Rigová, Anna Dráľová, Lucia Kováčová 

Externí spolupracovníci: Martina Kubánová, Martin Hains, Danka Kubínyová, Monika Miľová, 

Michal Sivák, Ľudmiľa Stašáková 

Obdobie realizácie projektu: apríl 2018 – jún 2020 

Cieľom projektu  je adresovať problém neúčinne fungujúcich zložiek verejnej správy vo vzťahu 

k dodatočnému získaniu vzdelania prostredníctvom programov druhošancového vzdelávania 

(DŠV). Projekt sa teda venuje problému nedostatočných možností dokončiť si vzdelanie pre 

tých, ktorí predčasne opustili vzdelávací systém. To sa týka najmä sociálne vylúčenej časti 

rómskeho obyvateľstva na Slovensku, ktorá tak z dôvodu všeobecne nízkej vzdelanostnej 

úrovne čelí vylúčeniu z trhu práce a tak i nízkej životnej úrovni. Hlavným cieľom projektu je za 

aktívnej účasti relevantných aktérov verejnej správy (napr. VÚC, základné a stredné školy, 

terénni sociálni pracovníci a pod.) a cieľovej skupiny (Rómov a Rómok, ale aj ďalších 

znevýhodnených skupín) vytvoriť model, ktorý by nezamestnaným a nízko vzdelaným Rómom 

a Rómkam vo vekovom rozmedzí 16-35 rokov umožnil získať, prípadne dokončiť si nižšie 

stredné a/alebo úplné stredné vzdelanie a zvýšil tak ich šance na aktívne zapojenie na 

pracovnom trhu.  
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Počas jednotlivých aktivít sa preto uskutočnil zber dát v teréne, a to prostredníctvom 

individuálnych a skupinových rozhovorov, ako i dotazníkov. Samotným účastníkom 

druhošancového vzdelávania bola poskytovaná podpora formou mentoringu a tútoringu 

a voľnočasových aktivít. Prebiehala aj komunikácia so zapojenými školami a boli uskutočnené 

dve stretnutia s aktérmi v oblasti druhošancového vzdelávania pri okrúhlych stoloch, ktoré 

slúžili na zber dát, ale i osvetu o danej téme. 

 

DEMAGOG.SK 

Donori: Nadácia Eset, US Embassy, individuálni donori cez darcovský portál 

www.dobrakrajina.sk 

Projektový manažér: Lenka Galetová, Pavol Lacko 

Experti na overovanie výrokov: Karin Sólymosová, Barbora Belovická, Kristína Janačková, 

Kristína Urbanová, Tobiáš Janko, Barbora Porubská 

Obdobie realizácie projektu: 2010 – súčasnosť 

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

vnášanie faktov do spoločenskej diskusie. Cez overovanie tvrdení v ich vystúpeniach 

upozorňujeme na faktické prešľapy, ktorých sa dopúšťajú pri argumentácii. V roku 2019 sme 

nastavili zrkadlo kandidátom v prezidentských voľbách i v eurovoľbách, a tiež kandidátom 

v rozbiehajúcej sa kampani pred parlamentnými voľbami 2020. V spolupráci s DenníkomN sme 

pripravili materiál o pravdovravnosti Štefana Harabina. Spolu sme overili 529 tvrdení, 

facebooková stránka Demagóga prekročila ku koncu roka 11,5-tisíc fanúšikov. Pred 

prezidentskými voľbami a eurovoľbami sme pre reláciu Rádia Expres „Braňo Závodský naživo“ 

analyzovali programy a postoje kandidátov.  

 

ZVÝŠENIE KVALITY VEREJNEJ DEBATY A ROZOZNÁVANIE NEPRÁVD 

V PREDVOLEBNEJ KAMPANI A PO NEJ 

Donor: Fond pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis 

Interní spolupracovníci: Pavol Lacko, Veronika Prachárová 
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Metodológia a kontrola overovania: Pavol Lacko 

Experti na overovanie výrokov: Kristína Janáčková, Kristína Urbanová, Tobiáš Janko, Barbora 

Porubská 

Obdobie realizácie projektu: 16. december 2019 – 30. november 2020 

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o pravdách a nepravdách v politických 

diskusiách a prispieť tým k posilneniu demokracie. Okrem overovania výrokov využijeme 

databázu Demagóg.SK so 14.000 tvrdeniami a identifikujeme, či majú politici pred voľbami 

väčšie sklony hovoriť nepravdu ako po nich; ktoré témy sú najnáchylnejšie na zavádzanie, a tiež 

sa pozrieme na najčastejšie argumentačné fauly a tzv. "red-flagy" - podozrivé techniky 

argumentácie. Vychádzajúc zo zistení výskumu pripravíme popularizačné publikácie a kampaň 

s dôrazom na jednu z najzraniteľných skupín na dezinformácie - študentov z regiónov 

ohrozených extrémizmom. Koncom roka 2019 sme začali pracovať na overovaní tvrdení 

kandidátov na poslancov v parlamentných voľbách 2020. Medzivýsledky sú na webe 

www.demagog.sk. 
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PUBLIKÁCIE 
 
 
HURNÝ, J., KAČUR J., (2019): Analýza – Problematické podnety –parkovanie.  
Dostupné na: https://www.governance.sk/wp-
content/uploads/2019/03/FINAL_anal%C3%BDza_parkovanie_aktivita7.pdf 
 
KAČUR, J., SEDLÁK M., (2019): Analýza – Problematické podnety – čierne skládky. Dostupné 
na: https://www.governance.sk/wp-
content/uploads/2019/06/anal%C3%BDza_%C4%8Cierne-skl%C3%A1dky.pdf 
 
KAČUR, J., SEDLÁK M., (2019): Problematika čiernych skládok – Manuál k podnetom. 
 
PRACHÁROVÁ, V. (2019): Analýza – Problematické podnety – rušenie nočného pokoja. 
Dostupné na: https://www.governance.sk/gov_publication/analyza-problematicke-podnety-
rusenie-nocneho-pokoja/ 

PRACHÁROVÁ, V. (2019): Stratégia participatívneho plánovania verejných priestranstiev. 
Bratislava. Dostupné na: https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Strategia-
participativneho-planovania.pdf 

PRACHÁROVÁ, V. (2019): Zapojenie verejnosti do plánovania priestranstiev – krok za krokom 

Metodická príručka. Bratislava. Dostupné na: https://www.governance.sk/wp-

content/uploads/2019/09/Participacia-metodicka-prirucka.pdf 

PRACHÁROVÁ, V., HURNÝ, J. (2019): Participatívne plánovanie verejných priestranstiev 
v Bratislave. Bratislava.  
Dostupné na: https://www.governance.sk/wp-
content/uploads/2019/09/Participati%CC%81vne-pla%CC%81novanie.pdf 
 
PRACHÁROVÁ, V., HURNÝ, J. (2019): Participáciou k Živému námestiu – Koncepcia a plán 
využívania Kamenného námestia a Námestia SNP v hlavnom meste Bratislava. Dostupné na: 
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participaciou-k-Zivemu-
namestiu.pdf 
 
PRACHÁROVÁ, V., HURNÝ, J. (2019): Budovanie odbornosti na okresných úradoch – čo zmenil 
nový zákon o štátnej službe? Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, december 2019. ISBN 
978-80-973347-3-4.  
Dostupné na: https://www.governance.sk/wpcontent/uploads/2019/12/pracharova-

budovanie-odbornosti.pdf 

SEDLÁK, M., KAČUR, J., (2019): Problematika výtlkov – Manuál k podnetom. Dostupné na: 
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/08/Manu%C3%A1l-
v%C3%BDtlky.docx 
 

 

https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/03/FINAL_anal%C3%BDza_parkovanie_aktivita7.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/03/FINAL_anal%C3%BDza_parkovanie_aktivita7.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/06/anal%C3%BDza_%C4%8Cierne-skl%C3%A1dky.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/06/anal%C3%BDza_%C4%8Cierne-skl%C3%A1dky.pdf
https://www.governance.sk/gov_publication/analyza-problematicke-podnety-rusenie-nocneho-pokoja/
https://www.governance.sk/gov_publication/analyza-problematicke-podnety-rusenie-nocneho-pokoja/
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Strategia-participativneho-planovania.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Strategia-participativneho-planovania.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participacia-metodicka-prirucka.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participacia-metodicka-prirucka.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participati%CC%81vne-pla%CC%81novanie.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participati%CC%81vne-pla%CC%81novanie.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participaciou-k-Zivemu-namestiu.pdf
https://www.governance.sk/wp-content/uploads/2019/09/Participaciou-k-Zivemu-namestiu.pdf
https://www.governance.sk/wpcontent/uploads/2019/12/pracharova-budovanie-odbornosti.pdf
https://www.governance.sk/wpcontent/uploads/2019/12/pracharova-budovanie-odbornosti.pdf
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KONFERENCIE, SEMINÁRE A WORKSHOPY 
 
 

• Tlačová konferencia: Predstavenie Úradníckeho činu roka verejnosti, Zastúpenia 

Európskej komisie na Slovensku (15. máj 2019), 

• Ocenenie Zlaté vedro (6. jún 2019 Hotel SET), 

• Konferencia Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými? Začína to 

plánovaním, Národný projekt participácia (26. august 2019), 

• Workshop pre zamestnancov Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves: Predstavenie 

komunitného plánovania sociálnych služieb a participácia (3. september 2019, Miestny 

úrad MČ Bratislava-Karlova Ves), 

• Workshop pre zamestnancov Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves: 

Behaviorálne prístupy vo verejnej politike a práca s dátami (17. október 2019, Miestny 

úrad MČ Bratislava-Karlova Ves), 

• Seminár Moderná štátna správa - profesionalizácia na miestnej úrovni (7. november 

2019, Okresný úrad Banská Bystrica), 

• Workshop pre zamestnancov Miestneho úradu MČ Bratislava-Karlova Ves: O 

komunikácií s verejnosťou (19. november 2019, Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova 

Ves), 

• Ocenenie Úradnícky čin roka (26. november 2019 HUB HUB), 

• Verejná prezentácia zistení z komunitného plánovania sociálnych služieb, zasadnutie 

zastupiteľstva (17. december 2019, Miestny úrad MČ Bratislava-Karlova Ves). 
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MEDIÁLNE VÝSTUPY za rok 2019 (výber) 
 

 

DÁTUM ZDROJ TYP MÉDIA NÁZOV 

02/01/2019 HNonline.sk Online 
Majú nízke platy úradníkov 

vplyv na korupciu? 

10/01/2019 Trend Online 

Analytik o starostke a videu 

z Fekišoviec: Je to bežný 

štandard až v stovkách obcí 

15/01/2019 sme.sk Online 

Ústavný súd: Ján Šikuta sa 

v minulosti stretol s 

vyhrážkami 

15/01/2019 sme.sk Online 

Fiačan zastupoval firmu 

z kauzy SNS. Kto je nový šéf 

Ústavného súdu 

20/03/2019 sme.sk Online 

Ústavný súd: Katarína 

Čechová je kritická 

advokátka 

s medzinárodným renomé 

04/04/2019 sme.sk Online 

Háklivé personálne 

rozhodnutia sa vraj zrodili v 

diskusii 

14/05/2019 RTVS Rozhlas O volebných obvodoch 

15/05/2019 RTVS TV 
Ocenenie Úradnícky čin 

roka 

16/05/2019 sme.sk Online 

Mimovládka a úradnícky 

spolok hľadajú úradnícky 

čin roka 

09/06/2019 webnoviny.sk Online 

Podnety občanov najlepšie 

rieši Trnava, ocenenie Zlaté 

vedro získalo osem 

samospráv 

12/06/2019 DenníkN Online 

Máme nadpriemerných 

úradníkov, ale 

podpriemerné úrady 

29/06/2019 startitup.sk Online 

Nedá sa, neviem, nechcem. 

Úradnícky čin roka chce 

oceniť úradníkov, ktorí to 

robia inak 
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18/07/2019 Sme.sk Online 
Karlova Ves chce zlepšiť 

sociálne služby 

09/2019 wol.iza.org Online 
The automotive industry in 

Central Europe: A success? 

06/09/2019 DenníkN Online 

Plánovanie sociálnych 

služieb v samosprávach? 

Často len povinná jazda 

25/10/2019 DenníkN Online 

Výber úradníkov na okresné 

úrady: Priveľa 

administratívy, primálo 

záujemcov 

04/11/2019 tyzden.sk Online 

Sulíka a Matoviča považuje 

za klamárov viac ľudí než 

Kotlebu. Neprávom 

18/11/2019 tvnoviny.sk Online 

Skúma politické výroky: 

Nikdy nemôžem povedať, 

že politik klame (rozhovor) 

26/11/2019 sme.sk Online 

Cenu Úradnícky čin roka 

získali úradníci 

z ministerstva, Košece 

i Senca 

26/11/2019 tyzden.sk Online 

Ocenený úradník roka: 

Zaviedli sme smart riešenie. 

Množstvo odpadu klesá a 

obec šetrí 

26/11/2019 forbes.sk Online 

Aj v štátnej správe nájdeme 

motivovaných 

zamestnancov. Toto sú 

úradnícke činy roka 

26/11/2019 forbes.sk Online 

50-dňové moratórium sa dá 

obísť. To však nie je jeho 

najväčší problém, tvrdia 

odborníci 

27/11/2019 dobrenoviny.sk Online 

Úradnícky čin roka 

zviditeľnil prácu analytikov 

z MZ aj úradníka z obce 

Košeca 

02/12/2019 myzahorie.sme.sk Online 
Kollárik: Otázka zvyšovania 

platov je vždy citlivá 

11/12/2019 DenníkN Online 

Ak chceme v regiónoch viac 

špičkových úradníkov, 

musíme na to inak 
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FINANČNÁ SPRÁVA 

 

Donorská organizácia Názov projektu 
Náklady 

2019 

Výnosy 

2019 

Podiel 

nákladov 

Nadácia ESET Demagog.sk 5 000,00 5 000,00 1,57% 

US Embassy Demagog.sk 7 660,00 7 511,32 2,41% 

Dobrá krajina Demagog.sk 781,75 781,75 0,25% 

Európsky sociálny fond 

cez Operačný program 

Efektívna verejná 

správa 

Verejná správa aktívne 

podporujúca druhošancové 

vzdelávanie 

97 111,69 92 550,56 30,50% 

Active Citizens Fund - 

Slovakia 

Participatívna tvorba komunitného 

plánu sociálnych služieb - Pilotný 

projekt Karlova Ves 

13 931,57 13 931,57 4,37% 

Active Citizens Fund - 

Slovakia 
Chcem pracovať, kto mi pomôže? 6 149,71 6 149,71 1,93% 

Active Citizens Fund - 

Slovakia 

Projekt PPV/ Posilnenie odborných 

kapacít v predprimárnom 

vzdelávaní v kontexte inklúzie 

rómskych detí 

15 942,14 15 942,14 5,01% 

Fond pre 

Transparentné 

Slovensko 2019 

Moderná štátna správa - 

Profesionalizácia na miestnej 

úrovni 

13 444,90 13 311,00 4,22% 

Európsky sociálny fond 

cez Operačný program 

Efektívna verejná 

správa 

Participácia, informovanosť a 

tvorba verejných politík na úrovni 

samospráv - Odkaz pre starostu 2.0 

143 609,33 137 464,86 45,10% 

Fond pre transparentné 

Slovensko Nadácie 

PONTIS 

Úradnícky čin roka - prvý ročník 5 000,00 5 000,00 1,57% 

STARTLAB Úradnícky čin roka - prvý ročník 6 150,45 6 150,45 1,93% 

US Embassy Úradnícky čin roka - prvý ročník 3 657,82 3 657,82 1,15% 

Vlastné zdroje Úradnícky čin roka - prvý ročník 374,40   0,12% 

Vlastné zdroje 

Druhošancové vzdelávanie v praxi, 

Odkaz pre starostu, podpora 

ostatných projektov 

3 047,78 3 697,16 0,96% 

Podnikateľská činnosť  2 368,64 4 443,14 0,74% 

Príspevky 2% z daní z 

príjmu 
2% daní z príjmu 634,54 633,50 0,20% 

  318 439,36 307 451,18 100% 

 
 


	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA INŠTITÚTU SGI
	ĽUDIA
	Interní pracovníci
	Externí spolupracovníci
	Stážisti
	Projekt Chcem pracovať, kto mi pomôže?
	Projekt PPV
	Projekt Demagog.SK

	Dobrovoľníci
	Projekt Odkaz pre starostu

	Partneri a služby Inštitútu SGI

	PROJEKTY
	PUBLIKÁCIE
	KONFERENCIE, SEMINÁRE  A WORKSHOPY
	MEDIÁLNE VÝSTUPY za rok 2019 (výber)
	FINANČNÁ SPRÁVA

