
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020

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 online formou schválila dňa 30.3.2021 Výročnú správu za rok
2020.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2020
s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie

V roku 2020 sme pokračovali v spolupráci so zahraničnými partnermi v realizácii konečnej fázy trojročného 

projektu CSA H2020 COMPACT, týkajúceho sa sociálnych médií a konvergencie, ako aj v rámci práce na 

projekte RIA H2020 DEMOS na tému populizmus. 

Projekt COMPACT

V rámci projektu sme pripravili (v jednom prípade v spoluatorstve) hlavne Deliverable WP4 o hlavných 

koordinačných a diseminačných aktivitách (20 strán), Brief 3, a niekoľko publikácií uvedených ďalej. 

Záverečná časť projektu spočívala najmä v diseminácii výstupov, a online informačných kampaní 

zameraných na rôzne zainteresované skupiny. 

 Social Media Regulation from the Perspectives of National Media Regulatory Authorities 
               in V4. Mediální studia, 2020, 14(2), 188-215. https://www.medialnistudia.fsv.cuni.cz/en/

 An Exploratory Study of Global and Local Discourses on Social Media Regulation. Global Media Journal
– German Edition, 2020, 10(1), DOI: https://doi.org/10.22032/dbt.44942, http://globalmediajournal.de/

 Performance analysis of fact-checking organizations and initiatives in Europe: a critical overview of 
online platforms fighting fake news (2020). In: Disinformation and Digital Media as  a Challenge for 
Democracy, editors Georgios Terzis, D a r i u s z K l o z a, El ż bieta Ku ż elewska, Daniel Trottier Cambridge 
– Antwerp – Chicago:Intersentia, 217-248. https://intersentia.com/en/disinformation-and-digital-media-as-a-
challenge-for-democracy.html

Projekt DEMOS

Pripravili sme špeciálne číslo v angličtine pre Studia Territorialia (Karlova univerzita) na tému trvalejšie 
„Liked“ kontakty a zdroje na Facebooku. Číslo pozostáva z piatich prípadových štúdií (Taliansko a V4), 
teoreticko-metodickej kapitoly a porovnávacej kapitoly. 

Case study (task 6.3): Impact of Populism on the Party System in Slovakia 2000–2020 (59 strán). 

Task 5.4.1. Country report: The populist challenge of common EU policies:  the case of (im)migration policy
(Slovakia) between 2015 and 2018 (40 strán).

TASK 5.2: When Populists Govern: Economic Policy, Criminal Justice Policy and Family Policy in Slovakia. Country 
Report Prepared for the DEMOS Project (30 strán). 

https://doi.org/10.22032/dbt.44942


Koordinovali sme, poskytovali kritickú spätnú väzbu zahraničným partnerom, ako aj prispeli sme k úlohám v
rámci  6.2: The Network Analysis of Populist Parties and Leaders on Facebook a Electoral Manifestos from 
Perspective of the Rule of Law and Democracy. Konkrétne, vytvorili sme rozsiahle kódovacie príručky a 
metodické usmernenia pre komparatívny projekt  (cca 50 strán len príručka), ako aj v rámci sub-Task 6.2:  
Case study on the Network analysis of Populist leaders on Facebook in Slovakia (30 strán)
Pokračovali sme v práci na (sub)Task 6.2 „Electoral Manifestos and the rule of law and Democracy“

Publikovaná štúdia Adina Marincea a Andrej Školkay, Boris Kollár and OĽANO Party Communication on 
Facebook“ Politické vedy r.23, č.4, 2020, strany 109-136. http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-
vydani/2020/4-2020/adina-marincea-andrej-skolkay.html

Príspevok do knihy: „The Cause and Retort of Populism: A Formal Political Reasoning (Politics) Without 
Distinct Ideology as a Response to a Political-Moral Crisis – Turning Laclau’s Theory into a Research Tool“,
(cca 25 strán), editované Univerzita Karlova, vydanie datované 2021.

Poskytovali sme kritickú spätnú väzbu k úlohám TASK 5.4. a TASK 6.3.

Blogy (DEMOS): Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe. The Janus-faced 
Immigration Policy of Slovakia 2020. 4.12.2020.

Iné aktivity:

Recenzná činnosť pre medzinárodné časopisy (Central European Journal of Communication, Medialni 
studie, CM:Communication and Media), a expertná neplatená činnosť pre medzinárodné organizácie ako 
napríklad Amnesty International.

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 jediný 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 90.825,00 €. Spotreba materiálu a náklady na ostatné
služby súvisiace s činnosťou n.o. resp. s výskumom vrátane cestovných nákladov tvorili 6.159,00 €.

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 26.015,00 €. Celkové výdavky na výskum a 
činnosť činili  96.984,00€,  z toho náklady na činnosť n.o. formou spotrebovaných služieb (najmä súvisiace 
služby, prevádzková réžia a účtovníctvo, bez cestovných náhrad) činili  5.992,00 €. V roku 2020 sme mali 
príjmy vo výške 26.015,00 € vrátane dotácií. (Príloha: Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 
2020).

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

 ostatné časti správy. V roku 2020 sme mali jedného dobrovoľníka.

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 



2020 je súčasťou tejto výročnej správy, nachádza sa na jej konci. Organizácia mala príjem z príspevkov 
iných organizácií (platby – projekt DEMOS  dňa 14.2.2020 a 5.5.2020) vo výške 26.015 €, 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 nasledovne. Ide o obežný majetok v zložení:
Stav hotovosti v pokladni a zásoba stravovacích poukážok:            65,00 €
Stav na bankovom účte:                                                               6.312,00  €
Pohľadávka z projektu COMPACT                                            46.640,61 €
Pohľadávka z projektu DEMOS                                                 15.609,37 €

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

V priebehu uplynulého roka došlo k zmene orgánov neziskovej organizácie. Ku koncu roka 2020 tvorili 
Správnu radu predsedníčka Henrieta Kaušitzová a členovia Ing. Viliam Figusch, CSc, Ing. Zuzana Káčerová 
a Tomasz Anusiewicz (adoptovaní online aklamačne). 

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, 30.3.2021                           
      

                      Dr. Andrej Školkay

PREHĽADo daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2020

P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem Pozn.
1 Grant – projekt COMPACT
2 Grant – projekt DEMOS 26.015

SPOLU


