VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017
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 14.3.2017
výročnú správu za rok 2017.
2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2017
s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
Začiatkom roka 2017 sme v spolupráci so zahraničnými partnermi vypracovali UNESCO Project
Proposal: Defining Internet Universality Indicators through a global multi-stakeholder consultation
online and offline.
V dňoch 19-20 júna sa John Boyd a Andrej Školkay zúčastnili pracovného semináre v Prahe na
tému „ Fighting transborder corruption: How can Civil Society Push Authorities to Respond?
International Practitioner and Research Conference. Záznam z podujatia je online na blogu.
V júni 2017 sme sa zúčastnili verejnoprospečnej akcie Naše mesto ako aj na medzinárodnej
konferencii o médiách a žurnalistike CEECOM v Ľubľani, Slovinsko.
V októbri sme sa zúčastnili na SC6-H2020 Consortium Building Workshop v Bruseli.
Koncom roka 2017 sme začali v spolupráci so zahraničnými partnermi realizáciu trojročného
projektu CSA H2020 COMPACT, týkajúceho sa sociálnych médií a konvergencie.
V priebehu roku 2017 boli publikované:
Andrej Školkay (2017) SLOVAKIA. Conditional success of ethical regulation via online
instruments.In: Tobias Eberwein, Susanne Fengler and Mathias Karmasin, editori, The European
Handbook of Media Accountability. Londýn: Routledge, 225-234.
Andrej Školkay (2017). SLOVAKIA. Froma Black Hole in the Heart of Europe to a Central/Eastern
European Statisical Average. In: Peter Bajomi-Lazar, editor, Media in Third-Wave Democracies.
Southern and Central/Eastern Europe in a Comparative Perspective. Budapest: L ´Harmattan, 182209

Aktuálne informácie z vedeckého prostredia a vedeckého výskumu sme začali zverejňovať aj
prostredníctvom blogu na platforme Denníka N. V roku 2017 bolo publikovaných sedem
príspevkov týkajúcich sa médií, žurnalistiky a vedy.
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 potenciálny zdroj príjmov sme mali v rámci
medzinárodných výskumných projektov (vo forme očakávaných doplatkov a zálohových platieb).
Najväčšie výdavky sme mali na mzdy a odmeny (vrátane povinných odvodov a záloh) v celkovej
výške 18.356 €. Spotreba materiálu a náklady na ostatné služby súvisiace s činnosťou n.o. resp. s
výskumom vrátane cestovných nákladov tvorili 3.617 €.
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 0 € a príspevky od iných organizácii sme mali vo výške 100 €. Celkové
výdavky na výskum a činnosť činili 21.973 €, z toho náklady na činnosť n.o. formou
spotrebovaných služieb (najmä nájomné a súvisiace služby, prevádzková réžia a účtovníctvo, bez
cestovných náhrad) činili 2.562 €. V roku 2017 sme mali príjmy vo výške 100 € vrátane dotácií
(Príloha: Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017).
Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb
Tvorba a rozvoj – žiadne preukázané výdavky, ale činnosť bola vykonávaná, výskum a vývoj
 ostatné časti správy.
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 2017 je súčasťou tejto výročnej správy, nachádza sa na jej konci. Organizácia
mala príjem z príspevkov iných organizácií (grant od Nadácie Pontis) vo výške100 €, iné príspevky
v zmysle bodu 6 nemala, ani dary, a ostatné príjmy z poskytovaných služieb boli 0 €.
7.

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Majetok neziskovej organizácie je vykázaný vo výške 1.878€. Ide o obežný majetok v zložení:
- Stav hotovosti v pokladni a zásoba stravovacích poukážok:
635 €
- Stav na bankovom účte:
1.243 €

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 2017 tvorili Správnu radu predsedníčka Henrieta Kaušitzová, členka Ing. Veronika
Vandáková a člen Ing. Viliam Figusch, CSc. K zmene došlo začiatkom roka 2018, kedy na základe
zákona o verejnej službe musela podať demisiu Ing. Veronika Vandáková.
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, 13.3.2018
Dr. Andrej Školkay
PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2017
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