VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016
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 17.3.2017
výročnú správu za rok 2016.
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016
s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
Nezisková organizácia počas roka 2016 vykonávala nasledovné činnosti:
HLAVNÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ AKTIVITY
Projekt ANTICORRP: V rámci projektu boli požadované úlohy splnené a dokonca
prekročené. Napríklad sme vyprodukovali viac prípadových štúdií ako hociktorý iný tím, a
tiež sme pravdepodobne publikovali v časopisoch viac spracovaných výstupov (ktoré neboli
povinné) ako ktorýkoľvek iný tím.
V rámci prípravy metodiky prípadových štúdií sme vypracovali osobitnú štúdiu (Media
Coverage on Corruption: Challenges of Case study Approach as Method of Evaluation) a ako
analytické rozvinutie jednej časti výskumnej správy Human Assisted Content Analysis of the
print press coverage of corruption in Slovakia sme vypracovali hľbkovú analýzu jedného z
vedecky najzaujímavejších a spoločensky najvýznamnejších zistení Media´s controversial
roles/impact on/in examples of (un)covering fraud with EU funds.
V rámci Computer-assisted content analysis of coverage of corruption by the print media in
Slovakia sme navrhli a použili vylepšenie využitia získaných dát (farebná príloha).
Okrem toho sme priebežne kriticky pripomienkovali výstupy a metodické postupy
koordinátora a jeho tímu, na ktoré sme ku koncu upozornili aj vedeckých koordinátorov na
vyšších stupňoch, kde však ich reakcie nezodpovedali našim očakávaniam (napriek tomu, že
sme mali v rámci našej kritiky pravdu).

VÝSKUMNÉ SPRÁVY
1) Prepracované, metodicky inovované a skrátené (na základe požiadavky koordinátora)
Computer-assisted content analysis of coverage of corruption by the print media in Slovakia
(72 strán) (Výstup D6-1-9)
LINK: http://anticorrp.eu/publications/computer-assisted-content-analysis-of-the-print-presscoverage-of-corruption-in-slovakia/

2) Prepracované a skrátené (na základe požiadavky koordinátora) Human Assisted Content
Analysis of the print press coverage of corruption in Slovakia (32 strán) (Výstup D6-1-20).
LINK: http://anticorrp.eu/publications/human-assisted-content-analysis-of-the-print-presscoverage-of-corruption-in-slovakia/
Publikované v upravenej podobe pod názvom The media coverage of corruption: the case of
Slovakia / Informovanie médií o korupcii na Slovensku, Otázky žurnalistiky, dvojčíslo 34/2016, cca 5 000 slov.
3) Case studies on corruption involving journalists: Slovakia (výstup D6.2). Sedem
samostatných prípadových štúdií s úvodom a záverom, 130 strán. Niektoré boli už
publikované po úprave aj samostatne (viď nižšie).
LINK: http://anticorrp.eu/publications/case-studies-on-corruption-involving-journalistsslovakia/

PREPRACOVANÉ A OSOBITNE PUBLIKOVANÉ (ALEBO V RECENZNOM
KONANÍ) PRÍPADOVÉ IN-DEPTH ŠTÚDIE
Publikované:
1) Collusion between politicians and journalists in the context of wiretapping of journalists,
Central European Political Studies, 2/2016, 107-124, DOI 10.14746/ssp.2016.2.7
LINK: http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/2016-02-107.pdf
2) Andrej Školkay, Alena Ištoková: Media coverage of corruption: the role of inter-media
agenda setting in the context of media reporting on scandals, Central European Political
Studies, 2/2016, 125-140, DOI 10.14746/ssp.2016.2.8
LINK: http://ssp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/07/2016-02-125.pdf
3) Can a “Lone wolf” quasi-investigative journalist substitute low functionality of the law
enforcing system? Central European Journal of Communication, 9, 2 (17), fall 2016, 197-212
LINK: http://anticorrp.eu/publications/can-a-lone-wolf-quasi-investigative-journalistsubstitute-low-functionality-of-the-law-enforcement-system/
4)Media´s controversial roles/impact on/in examples of (un)covering fraud with EU funds (8
000 slov), kapitola v knihe publikovaná v Maďarsku na univerzite v Györi v decembri 2016.
http://anticorrp.eu/publications/medias-controversial-rolesimpact-onin-examples-ofuncovering-fraud-with-eu-funds/
V recenznom konaní:
1) Prepracovaná a aktualizovaná štúdia Media Coverage on Corruption: Challenges of Case
study Approach as Method of Evaluation (8 000 slov) (Brasilian Journalism Research)
2) Prepracovaná a aktualizovaná štúdia Politics, Oligarchs and Media In Slovakia: The Gorila
Case Study (10 000 slov), (Problems of Post-Communism)

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). Išlo o 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. Vydané ako
COMPARATIVE MEDIA LAW PRACTICE, MEDIA REGULATORY AUTHORITIES IN
THE VISEGRAD COUNTRIES VOLUME I, II, ANDRÁS KOLTAY – ANDREJ ŠKOLKAY
(EDS), published in Hungary by the Institute for Media Studies of the Media Council of the
National Media and Infocommunications Authority, 2016 aj voľne k dispozícii online (napr.
Researchgate.net alebo academia.edu).

OSTATNÉ VEDECKOVÝSKUMNÉ AKTIVITY
Projekt EJC Landscapes: Na základe požiadavky EJC sme vypracovali podrobnú, asi 50
stranovú odborno-popularizačnú štúdiu o médiách na Slovensku. Bude súčasťou každoročne
aktualizovanej verejne dostupnej informačnej stránky v angličtine.
PROJEKT NEWEL: Zúčastnili sme sa na príprave prvej fázy projektu H2020 v spolupráci
so zahraničnými partnermi.
PROJEKT COMPACT: Spolu so zahraničnými partenrmi pod záverečným vedením írskej
univerzity sme vypracovali a podali vedeckovýskmný projekt H2020 zameraný na tému
dopadov konvergencie sociálnych médií.
Okrem toho sme sa zúčastnili na niekoľkých konferenciách:
1) Konferencia Európske vplyvy na vývoj mediálneho systému v strednej a východnej
Európe, 20.-21.6.2016 v Budapešti, vystúpil aj Dr. Školkay s príspevkom o vplyve vlastníctva
médií na žurnalistiku
2) Konferencia o slobode vyjadrovania Gaining a Digital Edge: Freedom of Expression,
Viedeň, 14.-15.9.2016
3) Konferencia Rusko a Európa: Aktuálne témy súčasnej medzinárodnej žurnalistiky (Russia
and Europe: Topical Issues of Contemporary International Journalism), 29.9.2016, záznam
publikovaný v OŽ 3-4/2016 pod názvom Ako to vyzerá, keď sa alternatíva stáva
“mainstreamom”
a seminároch/workshopoch v zahraničí (workshop ROPE v Budapešti – Changing patterns in
journalistic roles and performance in V4 Countries, 5-6.2.2016), zorganizovali sme seminár
aj na Slovensku (pracovný seminár MÉDIÁ A KORUPCIA, kde sme prezentovali výsledky
výskumu ANTICORRP, 20.5.2016) a publikovali sme menšie správy z konferencií online
alebo v OŽ.
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 33 248,09 €. Spotreba materiálu a náklady na ostatné služby súvisiace s
činnosťou n.o. resp. s výskumom vrátane cestovných nákladov tvorili 6 960,01 €.
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 8 775 € a príspevkov od iných organizácii sme mali vo výške 188,44
€ za prijaté služby v sume 150 €. Celkové výdavky na výskum a činnosť činili 42 106,63 €, z
toho náklady na činnosť n.o. formou spotrebovaných služieb (najmä nájomné a súvisiace
služby, prevádzková réžia a účtovníctvo, bez cestovných náhrad) činili 5 489,45 EUR. V roku
2016 sme mali príjmy vo výške 9 115,32 € vrátane dotácií (Príloha: Prehľad o daroch,
príspevkoch a príjmoch za rok 2016).
Príjmy k 31.12.2016 členenie:
služby zdaňované 0 eur
služby nezdaňované z hlavnej činnosti 150,00 €
úroky 1,88 €
príspevky od iných organizácií 188,44 €
dotácie a granty 8 775,00 €
Výdavky k 31.12.2016 členenie :
materiál a energie (50x) 226,73 €
opravy (511) 0 €
cestovné (512) 1 183,83 €
ostatné služby (trieda 518) 5 489,45 €
mzdy (521) 24 633,48 €
zák. soc. a zdrav. poistenie (524) 8 614,61 €
ostatné soc. náklady – príspevky (525) 1 140,36 €
zákonné sociálne náklady (527) 462,14 €
ostatné dane a poplatky (538) 55,68 €
Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb
Tvorba a rozvoj – žiadne preukázané výdavky, ale činnosť bola vykonávaná, výskum a vývoj
– ostatné časti správy.

Výdavky (náklady) spolu 42 106,63 €
Konečný zostatok v pokladnici k 31.12.2016 bol 512,66 € (vrátane cenín)
Konečný zostatok na účte k 31.12. 2016 bol 5 041,67 €
Konečný zostatok spolu k 31.12.2016 bol 5 554,33 €
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 2016 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 150 €.
7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Majetok tvoria iba finančné prostriedky na účte a v pokladni. Ich konečný zostatok spolu
k 31.12.2016 bol 5554,33 €. Pohľadávky k 1.1. 2016 boli 0 €.
Finančné účty: pokladňa a ceniny k 1.1.2016 513,49 €, k 31.12.2016 512,66 €
Bankové účty 36 104,92 € k 1.1.2016, k 31.12.2016 bol stav 5 041,67 €.
Záväzky na konci roka boli vo výške 2 173,88 € (záväzky z obchodného styku, záväzky voči
zamestnancom, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni). Na začiatku roka 2016 boli
záväzky 3 705,65 €. Vytvorené rezervy na mzdy za nevyčerpané dovolenky predstavujú
k 31.12.2016 sumu 3274,37 €. Organizácia evidovala v roku 2016 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 nedošlo k zmene orgánov neziskovej organizácie. Ku konca
roka 2016 tvorili Správnu radu predsedníčka Henrieta Kaušitzová, členka Ing. Veronika
Vandáková a člen Ing. Viliam Figusch, CSc.
9. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
10. Vyjadrenie revízora
Revízorka Ing Mária Cerovská nemá výhrady.
V Bratislave, 18.04.2017

Dr. Andrej Školkay

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2016
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Zdroj
Príspevky od iných organizácií
Poskytnuté služby – prednáška
Bankové úroky
Dotácie
Odúčtované neprijaté dotácie z predchádzajúcich
rokov
Celkový stav prijatých dotácií (riadok4-riadok5)
Spolu

V Bratislave, 18.04.2017
Podpis: Dr. Andrej Školkay
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