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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
V súlade so Zákonom o neziskových organizáciách a Štatútom Školy komunikácie a médií,
n.o., si Vám dovoľujeme predloţiť Výročnú správu Školy komunikácie a médií za rok 2010 v
určenom členení:
1) Prehľad činností vykonávaných v uplynulom kalendárnom roku s uvedením vzťahu k
účelu založenia neziskovej organizácie
a) Trojročný vedeckovýskumný projekt Media and Democracy v rámci výzvy EK FP7 v spolupráci
so zahraničnými partnermi od apríla/mája 2010. V rámci ŠKAM na na ňom zatiaľ podieľali ako
výskumníci Dr. Andrej Školkay, Mgr. M Ondruchová, Mgr. Ivan Brada, Mgr. Ľuba Gállová a Matej
Ţofaj.
Výskumný tím úspešne a v termíne dokončil prvú časť úlohy v rámci WP1 Media Policies and
Regulatory Practices in a selected set of European countries, the EU and CoE: the Case of
Slovakia (BIR Report, http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/05/Slovakia.pdf),
ako aj druhú časť (Short Report, Slovakia: Reinventing democratic media without a practical
perspective).
Naše výsledky boli zaregistrované aj v nemeckom online profesionálnom webe http://de.ejoonline.eu/?p=4044 European Journalism Observatory, 02.12.2010.
V súvislosti s výkumom sa uskutočnili dve medzinárodné pracovné porady, prvá v Aténach v
júni 2001, na ktorej sa zúčastnil Dr. Školkay. Na druhej medzinárodnej porade v Záhrebe v
decembri 2010 sa zúčastnili Dr. Školkay, Mgr. Ondruchová a Mgr.Gállová. Na internej porade v
októbri 2010 sa zúčastnila aj Mgr. Ondruchová.
b) Prednášanie Dr. Školkaya na univerzite Jyväskylä vo Fínsku koncom februára (22.-25. 2010) na
tému Médiá na Slovensku. Výdavky hradila pozývajúca organizácia.
c) Prednášanie Dr. Andreja Školkaya pre projekt Centra pre interkultúrny dialog so sídlom
v Bratislave vo februári a marci 2010 na tému Základy ţurnalistiky.
d) Realizácia rýchleho výskumu Dr. Školkayom pre Indicators for independence and efficient
functioning of audiovisual media services regulatory bodies for the purpose of enforcing the rules in
the AVMS Directive (SMART N° 2009/0001/ OJ 2009/S 94-134142) začiatkom apríla 2010.
e) Realizácia prednášok pre FSEV UK na tému Médiá a zahraničná politika v období február aţ
máj 2010 a pre Súkromnú strednú školu animovanej tvorby v Bratislave (predmet Médiá a reklama
v mesiacoch september aţ december 2010). Konzultácie a oponovanie bakalárskych prác pre
FSEV UK (6, vrátane práce v angličtine) a konzultovanie jednej bakalárskej práce pre BISLA (v
angličtine).
f) Publikovanie viacerých recenzií v dvojtýţdenníku Kniţná revue a odborný posudok pre Journal
of Communication and Media Studies (www.academicjournals.org/JMCS)

g) Dočasne došlo k zrušeniu webovej stránky SKAMBA z dôvodov nerentabilnosti, stránka bola
obnovená na novej adrese http://skambratislava.meu.zoznam.sk/ koncom roka.
h) Uskutočnilo sa presťahovanie sídla ŠKAM na novú adresu. Daňový úrad BA II, aj V, ako aj
Unicreditbank a Krajský úrad v Bratislave boli informovaní o zmene.
i) Boli podané dve súvisiace ţiadosti na MŠ SR a následne APVV za účelom získania potvrdenia o
oprávnení uskutočnovať výskum, resp. za účelom dofinancovania výskumu z prostriedkov APVV.
ŠKAM získal oprávnenie na uskutočňovanie výskumu aţ na šesť rokov. Vo februári 2011 boli
doloţené aktualizované údaje na MŚ SR prostredníctvom www.vedaatechnika.sk.
k) SKAMBA sa stala členom slovenskej siete Anna Lind Foundation, pričom zástupca SKAMBA sa
zúčastnil na celoslovenskom rokovaní slovenskej siete 29. – 30.januára 2010 v priestoroch hotela
Avena v Liptovskom Jáne.
Všetky vyššie uvedené činnosti boli plne v súlade s deklarovaným účelom zaloţenia
vedeckovýskumnej a lektorsky zameranej neziskovej organizácie.
2) Ročná účtovná uzávierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná uzávierka je obsiahnutá v prílohách Súvaha, Výkaz ziskov a strát a
Výsledovka. Z týchto dokumentov vyplýva, ţe najväčší zdroj príjmov mala organizácia v rámci
medzinárodného výskumného projektu. Zaznamenali sme aj dva sponzorské príspevky a
symbolický príspevok v rámci poukázaných 2 % z daní.
Najväčšie výdavky sme mali na mzdy a odmeny (vrátane povinných odvodov a záloh).
Spotreba materiálu, cestovné náklady a náklady na ostatné sluţby súvisiace s činnosťou n.o. resp.
s výskumom tvorili rádovo niekoľko tisíc eur. Ostatné výdavky boli marginálne.
3) Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
V uplynulom období sme boli príjemcom 2 % z daní, t.j. 9,31 EUR. Dary sme mali vo výške
1 172 EUR. Dotáciu na výskum sme mali vo výške 65 229,99 EUR. Celkové výdavky na činnosť
činili 18 216,13 EUR.
4) Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie vyplýva z priloţených tlačív.
Nezisková organizácia momentálnej disponuje ţiadnym nehnuteľným majetkom, ani majetkom,
ktorý sa môţe odpisovať.
5) Zmeny a nové zloženie orgánov
V priebehu uplynulého roka nedošlo k ţiadnej zmene orgánov neziskovej organizácie
Termíny zasadnutí Správnej rady boli 23.04.2010 a 29.10.2010.
S úctou
Dr. Andrej Školkay
riaditeľ Školy komunikácie a médií, n.o.
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