
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019
1. Úvod

Nezisková výskumná 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 19.3.2020
výročnú správu za rok 2019.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2019
s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

V roku 2010 sme pokračovali v spolupráci so zahraničnými partnermi v realizácii trojročného projektu CSA 
H2020 COMPACT, týkajúceho sa sociálnych médií a konvergencie, ako aj projektu RIA H2020 DEMOS na 
tému populizmus.

Služobné cesty (DEMOS):

27.- 28.5 2019,  konferencia na tému populizmus "Current Populism in Europe: What's Next?  Prezentácia 
Theoretical Concept of Populism.

Seminár European Elections 2019 - Renewing the Political Agenda for a United Europe 12.-13.4. 2019 the 
Hungarian Europe Society Budapešť, Maďarsko.

Medzinárodný okrúhly stôl zameraný na metodologické otázky,  22. október 2019, Brusel, Belgicko 
(organizátor, dvaja účastníci za organizáciu – Andrej Školkay a Igor Daniš).

Prezentácia  na  ECPR  konferencii  4-7  septembra  2019  vo  Vroclave,  Poľsko.  Komparatívny  príspevok 
prezentoval poľský spoluautor. Názov: Populist Strategies in Networked Communication. Poland, Romania  
and Slovakia Compared. 

V priebehu roku 2019 boli publikované:

Andrej Školkay a Viera Žúborová (2019). Populist Political Movement Sme rodina – Boris Kollár (We Are a 
Family – Boris Kollár), ŚSP, 4, s.5-26.
Andrej Školkay (2019). David against  Goliath: An Individual Investigative Journalist  against Criminals  
Protected by a Partially Captured State.  In:  Angelos Giannakopoulos, editor,  Media, Freedom of Speech, 
and  Democracy  in  the  EU  and  Beyond,  Research  Paper  No.  10,  The  S.  Daniel  Abraham  Center  for 
International and Regional Studies, Tel Aviv University, Izrael, s. 68-86.
Andrej Školkay (2019).  Country Reports:  Slovakia.  IRIS  Special  2019-2,  Self-  and Co-regulation in  the new 
AVMSD  (Cappello  M.  (ed.),  Self-  and  Co-regulation  in  the  new  AVMSD,  IRIS  Special,  European  Audiovisual 
Observatory, Strasbourg, 2019), 85-92.

Andrej Školkay a Juraj Filin (2019).  A Comparison of Fake News Detecting and Fact-Checking AI Based 
Solutions. Studia Medioznawcze, Vol. 20, No. 4 (79), s. 365–383.
Andrej Školkay (2019). What does the murder of a journalist, and follow up events, tells us about freedom of the media  
and politics in a European country? Central European Journal of Communication, 1, 26-43.



Andrej Školkay (2020). Media Coverage of Corruption: Scandalogy Challenges of the Analysis of Corruption Based on  
Media Reporting and Selected Corruption Cases. In: André Haller a Hendrik Michael (eds.) Scandalogy 2. Cultures of 
Scandals – Scandals in Culture. Köln, Nemecko: Herbert von Halem Verlag, s.272-298.

Pokračovali  sme  v  uverejňovaní  aktuálnych  informácií  z  vedeckého  prostredia  a  vedeckého  výskumu 
prostredníctvom blogu na platforme Denníka N. V roku 2019 bol publikovaný jeden príspevok  týkajúci sa  
médií, žurnalistiky alebo 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 90.676 €. Spotreba materiálu a náklady na 
ostatné  služby súvisiace  s  činnosťou  n.o.  resp.  s  výskumom,  vrátane  cestovných  nákladov  súvisiach  s  
plnením výskumných a diseminačných úloh, tvorili  6.917 €.

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 / príspevky od iných organizácii (granty) sme mali vo výške 90.421,88 €. Celkové výdavky na 
výskum a činnosť činili 97.674€, z toho náklady na činnosť n.o. formou spotrebovaných služieb (najmä 
súvisiace služby, prevádzková réžia a účtovníctvo, bez cestovných náhrad) činili 4.276 €. V roku 2019 sme 
mali príjmy vo výške 90 721,88 € vrátane dotácií. (Príloha: Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 
2019).

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 2019 je súčasťou tejto výročnej správy, nachádza sa na jej konci. Organizácia mala príjem 
z príspevkov iných organizácií (platba  COMPACT) vo výške 27.984,38 €  a  (platba DEMOS) vo výške 
62.437,50 € iné príspevky v zmysle bodu 6 nemala, ani dary, a ostatné príjmy z poskytovaných služieb boli 
300 €.

7.  Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Majetok neziskovej organizácie je vykázaný vo výške 161.722,38 €. Ide o obežný majetok v zložení:
- Stav hotovosti v pokladni a zásoba stravovacích poukážok:        1.745,00 €
- Stav na bankovom účte:                                                               71.548,00 €
- Pohľadávka z projektu COMPACT                                             46.640,61 €
- Pohľadávka z projektu DEMOS                                                  41.625,00  €

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 2019 tvorili Správnu radu predsedníčka Henrieta Kaušitzová 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, navrhuje len do budúcnosti riešiť administratívne prenosy 
záväzkov, ktoré súvisia s dodatočným uhrádzaním projektov zo strany donorov.

V Bratislave, 20.3.2020                           
      
                      Dr. Andrej Školkay

PREHĽADo daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019

P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem Pozn.
1 Grant – projekt COMPACT 27 984,38
2 Grant – projekt DEMOS 62437,5
3 Sympózium Bratislava 300,00

SPOLU 90421,88 300,00


