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MONO dáva priestor a podporuje inovatívnu žurnalistiku na Slovensku. 
Kladieme dôraz na kvalitný obsah a čitateľský zážitok.

Za každým z našich článkov sa skrýva časovo náročná práca autorov, editorov, 
fotoreportérov a ďalších ľudí, ktorí sa ako dobrovoľníci podieľajú na činnostiach 
súvisiacich s prípravou MONO.

Naším cieľom je otvárať dôležité domáce témy a sprostredkovať zaujímavú 
žurnalistiku zo zahraničia pre slovenské publikum.

Počas svojej existencie MONO poodhalilo platených falošných diskutérov, 
pozrelo sa do zákulisia prezidentskej kampane a prinieslo reportáž zo Srebrenice 
i  Donbasu. MONO získalo štyri Novinárske ceny a tri ceny Slovak Press Photo.

MONO vydáva občianske združenie Asociácia pre inovatívne publikovanie. 
Asociácia získava financie hlavne z darov od čitateľov, grantov a sponzorov.

Asociácia pre inovatívne publikovanie (AIP) o.z.
Vajnorská 38
831 03 Bratislava

IČO: 423 529 83
DIČ: 2023927048
Číslo účtu: 2921900029/1100
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2190 0029

Email: klub@mono.sk
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neziskovej organizácii
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Rok 2015 sme zamerali na rozšírenie a celkovú stabilizáciu tímu. 
K predsedovi Tomášovi Halászovi a podpredsedovi Dávidovi 
Tvrdoňovi pribudli ďalší členovia združenia. Do editorského tímu 
prišli Nikola Bajánová, Mojmíra Némethová a Lukáš Onderčanin. 
Fotoeditorkou sa stala Romana Juhásová. Na pozíciu fundraisera 
prišla Katarína Fajtáková-Kavická. Na rozvoj projektov Iveta 
Aldana. O sociálne médiá sa stará Michal Haviar a o newsletter 
Veronika Pizano. V rámci stáže s nami spolupracoval Roman 
Stranai, webovú stránku mal na starosti Peter Teplický.

Ľudia v organizácii



Aktivity v roku 2015

Publikovali sme celkovo 21 článkov, vrátane reportáže 
zo Srebrenice: Krv už zaschla, slzy ešte nie od Adriána 
Šveca a fotoreportáže Juraja Mravca Samota, streľba, 
minulosť. Čakanie na Donbase, ktorá bola aj ocenená 
niekoľkými novinárskymi cenami . Reagovali sme na 
aktuálne spoločenské dianie, keď sme pred 
februárovým referendom vydali článok Otče, odpusť, 
zhrešil som. Milujem muža s textom  Denis Bosnića a 
fotoreportážou Michala Burzu zo svadby slovenského 
homosexuálneho páru vo Veľkej Británii. Náš spo-
lupracovník Adrián Švec zažil blízkosť teroristických 
útokov na vlastnej koži v novembri v Paríži a jeho 
fotografie a osobný zážitok publikovali svetové média 
ako The Guardian či CNN. Na MONO sme vydali 
jeho exkluzívny text Počul som streľbu. Víno po 
útokoch v Paríži chutí inak.

V roku 2015 sme začali spoluprácu s vydavateľstvom 
Absynt. Pravidelne prinášame ukážky z kníh tohto 
vydavateľstva. K textom vyhľadávame vhodné foto-
grafie rôznych autorov, čím dostávajú ukážky kníh 
ďalší rozmer a snažíme sa tak propagovať žáner 
reportáže na Slovensku. V roku 2015 sme takto pub-
likovali 5 ukážok z edície Prekliati reportéri. Zároveň 
sme uverejnili rozhovory s autormi niektorých týchto 
kníh, konkrétne s Pawełom Smoleńskim, Wojciechom 
Tochmanom a Lidiou Ostałowskou.



Aktivity v roku 2015

V rozhovore s Ivanom Miklošom sme netradične dali 
dôraz aj na zobrazenie samotného dňa a atmosféry 
rozhovoru. V spolupráci s jazykovým centrom The 
Bridge sme publikovali text Tanje Matic Ako vidia deti 
vojnové zločiny svojich otcov obvinených pred haag-
skym tribunálom.

Publikovali sme fotosérie Chlapčenský svet očami 
mamy od Katy Sedlák a ID – Roztrhaná identita 
utečenca od Roberta Tapperta, ktorá vyhrala Grand 
Prix na Slovak Press Photo a získala aj ďalšie ocenenia 
v zahraničí. Zo zahraničných autorov sme od Sian 
Davey publikovali Hľadanie Alice: fotografická cesta 
mamy k dcérke s Downovým syndrómom a od Debi 
Cornwall Surreálne výjavy z Guantánama.



Novinárska cena

V roku 2015 sme sa tešili zo získania Novinárskej ceny pre Michala Burzu za
Majdan - revolúcia na Ukrajine a Tomáša Halásza za Cestu do paláca odpublikované v roku 2014.

Za rok 2015 sme získali jednu nomináciu Novinárskej ceny, ktorú sme aj premenili na víťazstvo. 
Vyhral ju Juraj Mravec za fotoreportáž Donbas - Na východe nič nové v kategórií Najlepšia fotografia.



Každé dva týždne posielame newsletter s výberom zaujímavého a kvalitného čítania zo slovenských aj zahraničných médií. 
Ku koncu roka presiahol počet odberateľov číslo 700. Prihlásiť sa na newsletter možno na http://bit.ly/MonoNovinky.

24. novembra sme zorganizovali oslavu k druhému výročiu založenia MONO. Na oslavu, ktorá sa konala v Open Gallery. 
Na podujatie prišlo vyše 100 spolupracovníkov, podporovateľov a fanúšikov MONO.



V roku 2015 sme investovali do merchandise tovaru. 
Vytlačili sme tričká, ktoré sme ďalej distribuovali 
spolupracovníkom, podporovateľom, čitateľom a 
komukoľvek, kto o ne prejavil záujem.

V roku 2015 sme začali pracovať na novej webovej 
stránke pre MONO. Nakoľko ide o dlhodobý proces 
a chceme, aby stránka splnila všetky náročné požia-
davky na publikovanie long-form textov, v roku 2015 
sme sa zamerali na používateľské rozhranie v spo-
lupráci s UX štúdiom 2fresh. V spolupráci so štúdiom 
KAT sa začalo pracovať na novej vizuálnej identite.

Z  finančného hľadiska AIP aj v roku 2015 fungovala 
najmä na dobrovoľníckej báze. Členovia združenia si 
nevyplatili žiadne honoráre ani odmeny. Financie boli 
použité na honoráre externým spolupracovníkom, 
MONO podujatie, UX pre web, merchandise tovar a 
ďalšie služby a tovar. Projekt si pomaly zväčšuje bázu 
podporovateľov, ktorí pravidelne alebo jednorazovo 
prispievajú cez darcovský portál darujme.sk.



Finančná časť Väčšinu príjmov asociácie v roku 2015 tvorili dary od sympatizantov MONO 
získané prostredníctvom darcovského systému darujme.sk. Menšiu časť tvorili 
prostriedky získané za predaj tričiek MONO.

Výdavky smerovali na honoráre pre autorov, financovanie oslavy druhých 
narodenín MONO, UX konzultácie, merchandise tovar a ďalšie služby a tovar. 
Asociácia neeviduje žiadny majetok.

Príjmy

Dary FO         
Tričká          
Dary PO         
Úroky          

Spolu          

Merchandise tovar       
MONO podujatia        
UX pre web         
Autorské honoráre       
Bankové poplatky        
Účtovnícke služby        
Poplatok za notársku zápisnicu      
Platba za doménu        
Platba za služby darcovského portálu darujme.sk  
Mzdy členov a spolupracovníkov     
Webhosting sponzorovaný od WebSupport    

Spolu          

607.49 €
532.19 €

500.00 €
184.40 €
94.00 €
80.00 €
55.39 €
14.76 €
8.31 €

0.00 €
0.00 €

2076.54 € 

956.00 €
138.00 €
70.00 €

0.15 €

1164.15 €



Ďakujeme všetkým 
za podporu a spoluprácu


