
     VÝROČNÁ  SPRÁVA  ZA  ROK  2015

1. Úvod

Nezisková  organizácia  Škola komunikácie a médií, n.o. so sídlom  Handlovská 45, 
851 01 Bratislava, vznikla  13.02.2008 a  bola zaregistrovaná  Obvodným  úradom  Bratislava  
pod registračným  číslom  OVVS-9845/246/2008-NO.

Druh  poskytovaných všeobecne  prospešných  služieb:  tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 
prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a 
informačné služby.

Správna rada prerokovala a jednomyseľne všetkými prítomnými schválila dňa 18.05.2015 
výročnú správu za rok 2015.
                                                                              

2. Prehľad  činností  vykonávaných  v  kalendárnom  roku  2015
s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

Nezisková organizácia  počas roka 2015 vykonávala nasledovné činnosti:

HLAVNÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ VÝSTUPY 

Projekt: ANTICORRP

Media Coverage on Corruption: Challenges of Case study Approach as Method of Evaluation
(8 000 slov) (má byť publikované 2016)

Kapitola do encyklopédie o Informal Practices, Name of practice: pozornosť, ďakovné, 
všimné. 2 200 slov (má byť publikované 2016)

VÝSKUMNÉ SPRÁVY: 

1) Computer-Assisted Content Analysis  Of Coverage Of Corruption By The Print Media In 
Slovakia (100 Strán)
2) Human Assisted Computer Analysis Of Newspapers Coverage Of Corruption, (56 strán, 
18 000 slov)

PRÍPADOVÉ IN-DEPTH ŠTÚDIE:

1) Glance On The Glance House (7 500 slov)
2) Politics, Oligarchs and Media In Slovakia: The Gorila Case Study (10 000 slov)
3) MO(N)K(E)Y(S) business: The Media and Controversial Armament by the Slovak Ministry 
of Defense (4 000 slov)
4) Collaboration between politicians and the media: an unethical/double role: the case of 
Vavrová and Kaliňák (6 500 slov)
5) News TV and hidden advertisements: the case study of the Slovak news channel TA3 and 
State Authorities (5 000 slov)

Projekt: “Media Pluralism Monitor” Dokončené podkladové údaje v online formulári (viac ako 
100 položiek so zdrojmi) ako aj záverečná správa. Súčasťou projektu bol pracovný seminár 
organizovaný v Bratislave ako aj účasť na dvoch seminároch organizovaných koordinátormi.

Viac info na http://cmpf.eui.eu/Home.aspx



Projekt: Comparative Research on Administrative Judiciary´S Approach To Sanctions Issued 
By  Media Regulators In V-4 (Freedom of Speech, Media Regulators vs. Administrative Law 
Courts and Broadcast Media: Comparative Study of the Czech Republic, Hungary, Poland 
and Slovakia).

 Súčasť medzinárodného projektu pod vedením Maďarskej akadémie vied. Príspevok 
prípadová štúdia Slovensko, rozsah cez 100 000 slov. V spoluautorstve Ondrej Jurišta, 
Ľuboš Kukliš a Andrej Školkay. Plánované vydanie 2016.

Projekt MEDIADEM:

Projekt bol ukončený v roku 2013, ale v roku 2015 vyšla kapitola Media Policy for a New 
Media Environment: The Approaches of International Organizations and the EU towards the 
Regulation of New Online Media Services (cca 15 000 slov) v knihe Comparative 
Perspectives on the Fundamental  Freedom of Expression, ed. András Koltay, Budapest: 
Wolters Kluwer, 2015, 389-426

viac na http://shop.wk.hu/termekek.php?kat=85&idx=3194#.Vx8k4zHDskI

   Všetky naše vyššie uvedené činnosti boli plne v súlade s deklarovaným účelom založenia 
vedeckovýskumnej a lektorsky zameranej neziskovej organizácie.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

Ročná  účtovná  uzávierka  je  obsiahnutá  v  prílohách  Súvaha,  Výkaz  ziskov  a  strát
(Výsledovka).  Z týchto dokumentov vyplýva,  že najväčší  zdroj  príjmov sme mali  v  rámci
medzinárodných výskumných projektov. 

      Najväčšie výdavky sme mali na mzdy a odmeny (vrátane povinných odvodov a záloh)
v celkovej výške 33 577,64 €.  Spotreba materiálu a náklady na ostatné služby súvisiace s
činnosťou n.o. resp. s výskumom vrátane cestovných nákladov tvorili 12 962,91 eur.

   
4. Výrok auditora k ročnej účtovnej závierke   
 
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať auditorom vzhľadom na objem             
finančných prostriedkov.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

V uplynulom období  sme neboli  príjemcom 2 % z daní.  Dotácie na výskum a realizáciu
projektov boli vo výške 50 705,74 EUR a príspevkov od iných organizácii sme mali vo výške
19 991 EUR. Celkové výdavky na výskum a činnosť činili  46 773,89 EUR, z toho náklady na
činnosť  n.o.  formou  spotrebovaných  služieb  (najmä  nájomné  a  súvisiace  služby,
prevádzková réžia a účtovníctvo, bez cestovných náhrad) činili  6 428,73 EUR. V roku 2015
sme  mali  príjmy  vo  výške  70 705,74  EUR  vrátane  dotácií  (Príloha:  Prehľad  o  daroch,
príspevkoch a príjmoch za rok 2015).

  
Príjmy k 31.12.2015 členenie:

služby zdaňované 0 eur



služby nezdaňované z hlavnej činnosti 0 eur
úroky  1,54 eur
príspevky od iných organizácií 19 991 eur
dotácie a granty  50 713,17 eur          

Výdavky k 31.12.2015 členenie :
materiál a energie (50x) 903,21 eur
opravy  (511) 0 eur
cestovné (512) 2 181,35 eur
ostatné služby (trieda 518) 9 762 ,37 eur
mzdy (521) 23 277,92 eur
zák. soc. a zdrav. poistenie (524) 8 599,42 eur
ostatné soc. náklady – príspevky (525)  816,09 eur
zákonné sociálne náklady (527) 934,21 eur
ostatné dane a poplatky (538) 42,28 eur   

Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb 
Tvorba a rozvoj – žiadne preukázané výdavky, ale činnosť bola vykonávaná
 výskum a vývoj

Výdavky (náklady) spolu  46 773,89  eur

Konečný zostatok v pokladnici k 31. 12. 2015 bol  513,49 eur (vrátane cenín)
Konečný zostatok na účte k  31.12. 2015 bol 36 104,92 eur

           Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2015 bol 36618,41 eur                                              
                                         
6. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov

Prehľad je v prílohe k výročnej správe. Príslušná  tabuľka  –  Prehľad  o  daroch,  
príspevkoch  a  príjmoch za rok 2015 je súčasťou tejto výročnej správy, nachádza sa na jej 
konci. Organizácia nemala príspevky v zmysle bodu 6, ani dary, a ostatné príjmy z 
poskytovaných služieb boli 0 eur.                                                                          

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Majetok tvoria iba finančné prostriedky na účte a v pokladni. Ich konečný zostatok spolu 
k 31.12.2015 bol  36618,41 eur. Pohľadávky k 1.1. 2015 boli 26347,40 EUR  eur, 
k 31.12.2015 sú 83,20 EUR (R042 Súvaha). Pohľadávky voči EK/EÚ k 1.1.2015 boli 26 
000eur, k 31.12.2015 boli  0 eur,  (R047 Suvaha). 

Finančné účty: pokladňa  a ceniny k 1.1.2015  360 eur, k  31.12.2015  513,49 eur . 

Bankové účty 9462,62 eur k 1.1.2015, k 31.12.2015 bolo 36 104,92 eur.
Záväzky na konci roka boli vo výške 282,04 ( záväzky z obchodného styku). Na začiatku 
roka 2015boli záväzky 271,52 eur. 
Organizácia evidovala v roku 2015 krátkodobé finančné výpomoci vo výške 21 000 €.            
                                                  
                             

8. Zmeny a nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie,
ku ktorým  došlo v priebehu roka

     V priebehu uplynulého roka došlo k  zmene orgánov neziskovej organizácie. Na svoju 
funkciu rezignovala Dr. Lenka Bábelová. Ku konca roka 2015 tvorili Správnu radu 
novozvolená predsedníčka Henrieta Kaušitzová, členka Ing. Veronika Vandáková a člen 
Viliam Figusch.   
                                                                 
 



9. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
                                                                                     

10. Vyjadrenie revízora

   Revízor nemá výhrady.

     V Bratislave, 18.05.2016                                 Dr. Andrej Školkay
                                                                                                  

PREHĽAD

o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2015

P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem Pozn.
1 Príspevky od iných organizácií 19 991,00
2 Bankové úroky 1,54 €
3 Dotácie 50 713,17
4 Odúčtované neprijaté dotácie z predchádzajúcich

rokov
-25519,58

5 Celkový stav prijatých dotácií (riadok3-riadok4) 25193,59
6

Spolu

V   Bratislave, 18.05.2016 Pečiatka:
Podpis:     Dr. Andrej Školkay        


