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Základné  
informácie  

o neziskovej 
organizácii

MONO je internetová platforma pre podporu inovatívnej a  
hĺbkovej žurnalistiky na Slovensku. Naším cieľom je otvárať 
dôležité domáce témy a sprostredkovať zaujímavú žurnalistiku 
zo zahraničia pre slovenské publikum s ambíciou prinášať navyše 
aj zážitok z čítania. Aj preto sú niektoré články dlhšie, než je  
na Slovensku zvykom.

MONO vydáva občianske združenie Asociácia pre inovatívne 
publikovanie, ktorú v máji 2013 založili novinári Pavel Sibyla, 
Tomáš Prokopčák, Filip Struhárik a Tomáš Halász. Za necelé dva 
roky existencie MONO poodhalilo platených falošných diskutérov, 
pozrelo sa do zákulisia prezidentskej kampane a získalo niekoľko 
ocenení vrátane dvoch Novinárskych cien.

Asociácia pre inovatívne publikovanie o.z.
Zaregistrovaná na Ministerstve vnútra pod č. VVS/1-900/90-415 
74 dňa 10. 5. 2013
IČO: 423 529 83
DIČ: 2023927048
Číslo účtu: 2921900029/1100
Sídlo: Černockého 3, 831 53 Bratislava
Kontakt: klub@mono.sk

Identifikačné 
údaje

http://mono.sk/ukradnute-fotky-falosni-blogeri-aj-takto-sa-robi-marketing-v-prospech-smeru/
http://www.mono.sk/kiska-cesta-do-palaca/
http://www.novinarskacena.sk/pages/archiveWinners?contestId=3
mailto:klub%40mono.sk?subject=


Ľudia 
v organizácii

PAVEL SIBYLA (1978)  
je pôvodcom nápadu založiť 
MONO. V čase jeho vzni-
ku pracoval ako reportér 
v týždenníku Trend. V roku 
2009 vydal dve prozaické 
knižky, do minulého roku 
písal stĺpčeky do denníka 
SME. V súčasnosti pracuje 
ako riaditeľ odboru vnú-
tornej politiky v Kancelárii 
prezidenta SR. Je slobodný, 
žije v Bratislave.



FILIP STRUHÁRIK (1988) 
je spoluzakladateľ MONO  

a novinár pracujúci  
v Denníku N, bývalý editor 

a projektový manažér v redak-
cii SME.sk. Vo svojej práci sa 
venuje najmä témam digitál-

nych médií a inováciám v žur-
nalistike. Okrem toho prednáša 

základy online žurnalistiky 
na vysokej škole. V magazíne 
MONO spolupracoval na prí-

prave investigatívneho článku, 
ktorý získal v roku 2014 tri 

nominácie na Novinársku cenu.



TOMÁŠ PROKOPČÁK (1983) 
pracoval v denníku SME ako ex-
terný redaktor Kultúry, neskôr re-
daktor Zahraničia. Od roku 2012 
viedol oddelenie vedy a techniky 
a TECH.sme.sk, od októbra 2014 
aj projekt príloh - longformov. 
Je zástupcom šéfredaktorky pre 
SME.sk a online redakciu. Spo-
luzaložil magazín MONO.sk.



TOMÁŠ HALÁSZ (1984)  
je spoluzakladateľ MONO 

a profesionálny fotograf 
špecializujúci sa na repor-
tážnu fotografiu a projekty 
pre mimovládne organizá-
cie. Fotografovať začal ako 
13-ročný a už počas štúdia 

fotografie na strednej škole 
sa zameral na fotožurnalis-

tiku. Pracoval v tlačových  
agentúrach ČTK, TASR 

 a v denníku Pravda. Od 
roku 2010 pracuje ako 

nezávislý fotograf. Jeho 
fotoesej “Cesta do Paláca” 
zachytávajúca prezident-

skú kampaň Andreja Kisku 
získala prestížne ocenenia 
Foto roka 2014, Novinár-

ska cena 2014 a Czech 
Press photo 2014.



Rok 2014 bol prvým regulérnym ro-
kom existencie AIP a MONO.sk. Po-
čas tohto roku sa nám podarilo ďalej 
rozšíriť počet spolupracovníkov a ešte 
viac sa zamerať na dlhodobé a hĺb-
kové spracovanie tém. Výsledkom je 
19 odpublikovaných článkov vrátane 
niekoľko mesačnej fotoeseje za záku-
lisia prezidentskej kampane Andreja 
Kisku, dlhodobej reportáže z konflik-
tu na Ukrajine, či vnútropolitických 
komentárov od Martina Dubéciho 
či Paľa Sibylu. Potešilo nás, že naša 
tvorba za rok 2013 získala až štyri no-
minácie na Novinársku cenu Nadácie 
otvorenej spoločnosti (v kategóriách 
Cena Google za inovatívnu profesi-
onálnu online žurnalistiku, Najlepší 
analyticko-investigatívny príspevok 
v printových médiách, Najlepšia re-
portáž v printových médiách a Cena 
tvorenej spoločnosti) z čoho aj jednu 
získala (Najlepšia reportáž v printo-
vých médiách za reportáž Patrika Ga-
lajdu, Michala Gavroňa, Pavla Sibylu 

Aktivity
v roku 2014

http://www.mono.sk/kiska-cesta-do-palaca/
http://www.mono.sk/kiska-cesta-do-palaca/
http://mono.sk/ukrajina-ovladal-ju-zlodej-kradnu-jej-uzemie/
http://mono.sk/ukrajina-ovladal-ju-zlodej-kradnu-jej-uzemie/
http://mono.sk/november-za-nic-nemoze/


Investigatíva o falošných diskutéroch

Prvý článok MONO na titulke SME

• prvý regulérny rok  
existencie MONO 

• 19 publikovaných článkov 

• 3 nominácie na Novinársku 
cenu (za rok 2013  
4 nominácie) 

• spustený emvail newsletter 
s kvalitnou svetovou  
aj domácou žurnalistikou 

• členovia združenia bez od-
mien alebo hornorárov 

• väčsina financií použitá  
na honoráre externým  
spolupracovníkom 

• v máji spustená možnosť  
individuálnej podpory  
cez darujme.sk 

• odchod Pavla Sibylu z no-
vinárskej scény, novozvo-
leným predsedom sa stal 
Tomáš Halász

2014
a Martiny Vyskočovej s názvom 
„Celibát. Prečo ľudia odmietajú 
sex“). Bolo to jasným signálom, že 
aj dobrovoľnícky mediálny pro-
jekt môže konkurovať či dopĺňať 
etablované médiá. Potvrdili to aj 
tri nominácie na Novinársku cenu 
za tvorbu roku 2014. 

Naším cieľom je prinášať sloven-
skému publiku nielen autorskú 
ale aj zahraničnú tvorbu vysokej 
kvality. Preto sme spustili email 
newsletter, kde pravidelne každý 
druhý týžden odporúčame kvalit-
nú žurnalistiku z domova  
i zo sveta. 
 
Turbulentný vývoj na slovenskej 
mediálnej scéne sa na jeseň ne-
vyhol ani MONO.sk. S obavou 
sme sledovali zvyšujúci sa vplyv 
finančných skupín na mediál-
nej scéne. MONO.sk ale naďalej 
zostáva nezávislým projektom ob-
čianskeho združenia AIP. Odchod 
doterajšieho predsedu združenia, 
Pavla Sibylu, z novinárskej scény 
mal za následok obmenu vedenia 
združenia. Za predsedu bol  
zvolený zakladajúci člen a foto-
reportér Tomáš Halász a za pod-
predsedu Dávid Tvrdoň. 



Z finančného hľadiska AIP aj v roku 
2014 fungovala najmä na dobrovoľ-
níckej báze. Členovia združenia si 
nevyplatili žiadne honoráre ani od-
meny a väčšina financií bola použitá 
na honoráre externým spolupracov-
níkom, vrátane študentov. Veľká časť 
externých autorov publikovaných na 
MONO.sk sa vzdala nároku na ho-
norár na znak podpory projektu, za 
čo im veľmi ďakujeme. V máji sme 
spustili možnosť podporiť fungovanie 
projektu aj individuálnym darcom 
cez systém darujme.sk. Sme radi, že 
projekt podporilo niekoľko desiatok 
darcov a stali sa tak členmi MONO 
klubu. Vedenie organizácie si dalo za 
cieľ do roku 2015 viac prehĺbiť komu-
nikáciu a spoluprácu s našimi podpo-
rovateľmi.

Rok 2014 bol zaťažkávajúcou 
skúškou, či je idea projektu MONO.
sk udržateľná z dlhodobého hľadiska 
aj po pominutí prvotného nadšenia. 
Pracovné postupy aj časové nároky 
projektu sa počas roka museli kon-
solidovať, ale projekt vkročil do roku 
2015 životaschopný, aj keď s veľkými 
výzvami.

Ocenenie na Novinárskej cene 2013



t

Finančná 
časť

Väčšinu príjmov asociácie 
v roku 2014 tvorili dary  

od sympatizantov MONO 
magazínu získané 

prostredníctvom darcovského 
systému darujme.sk  

(866 EUR), ďalšiu časť 
predstavujú vklady členov 

asociácie a dary  
od individuálnych darcov. 

Menšie sumy prinieslo 
partnerstvo s Gorila.sk 

a honoráre za publikovanie 
v denníku SME.

Drvivá väčšina výdavkov išla  
na honoráre pre autorov, 

zvyšok boli platby  
za účtovnícke služby,  

bankové poplatky  
a poplatok za doménu.  

Asociácia neeviduje 
 žiadny majetok.

Príjmy

Výdavky

Príspevky a honoráre od PO 
Úroky
Dary od individuálnych darcov

Platby za účtovnícke služby
Poplatok za doménu

240€ 
0,08€ 
1378€

1618,08€

380€
0€

14,76€
80€

70€ Bankové poplatky

Autorské honoráre
Mzdy členov

594,76€



Súvaha
A Neobežný majetok spolu
1 Dlhodobý nehmotný majetok
2 Dlhodobý hmotný majetok
3 Dlhodobý finančný majetok
B Obežný majetok spolu 1720,32
1 Zásoby
2 Dlhodobé pohľadávky
3 Krátkodobé pohľadávky
4 Finančné účty 1720,32
C Časové rozlíšenie
1 Náklady budúcich období
2 Výnosy budúcich období

MAJETOK SPOLU 1720,32

Strana
 aktív

A Vlastné zdroje krytia majetku spolu 1670,32
1 Imanie a peňažné fondy
2 Fondy tvorené zo zisku
3 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov
647,00

4 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1023,32
B Cudzie zdroje spolu 50,00
1 Rezervy
2 Dlhodobé záväzky
3 Krátkodobé záväzky 50,00
4 Bankové výpomoci a pôžičky
C Časové rozlíšenie
1 Výdavky budúcich období
2 Výnosy budúcich období

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE  
ZDROJE SPOLU

1720,32

Strana
 pasív



Číslo 
účtu

Náklady Číslo  
riadku

Činnosť Bezprostr. 
predch. 
účt. ob-
dobie

Hlavná 
nezdaňo-

vaná

Zdaňo-
vaná

Spolu

a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 01
502 Spotreba energie 02
504 Predaný tovar 03
511 Opravy a udržiavanie 04
512 Cestovné 05
513 Náklady na reprezentáciu 06
518 Ostatné služby 07 524,76 524,76 135,00
521 Mzdové náklady 08
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09
525 Ostatné sociálne poistenie 10
527 Zákonné sociálne náklady 11
528 Ostatné sociálne náklady 12
531 Daň z motorových vozidiel 13
532 Daň z nehnuteľností 14
538 Ostatné dane a poplatky 15 0,00 0,00 0,00 3,00
541 Zmluvné pokuty a penále 16
542 Ostatné pokuty a penále 17
543 Odpísanie pohľadávky 18
544 Úroky 19

Výkaz  
ziskov  
a strát



Výkaz  
ziskov  
a strát

Číslo 
účtu

Náklady Číslo  
riadku

Činnosť Bezprostr. 
predch. 
účt. ob-
dobie

Hlavná 
nezdaňo-

vaná

Zdaňo-
vaná

Spolu

a b c 1 2 3 4
545 Kurzové straty 20
546 Dary 21
547 Osobitné náklady 22
548 Manká a škody 23
549 Iné ostatné náklady 24 70,00 70,00
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dl-

hodobého hmotného majetku
25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot-
ného majetku a dlhodobého hmotného majetku

26

553 Predané cenné papiere 27
554 Predaný materiál 28
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29
556 Tvorba fondov 30
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 594,76 594,76 138,00



Číslo 
účtu

Výnosy Číslo 
riadku

Činnosť Bezprostr. 
predch. 
účt. ob-
dobie

Hlavná 
nezdaňo-

vaná

Zdaňo-
vaná

Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49
641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53 0,08 0,08
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

Výkaz  
ziskov  
a strát



Číslo 
účtu

Výnosy Číslo 
riadku

Činnosť Bezprostr. 
predch. 
účt. ob-
dobie

Hlavná 
nezdaňo-

vaná

Zdaňo-
vaná

Spolu

a b c 1 2 3 4
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku
59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61
654 Tržby z predaja materiálu 62
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63
656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 1488,00 1488,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 130,00 130,00 405,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 380,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 1618,08 1618,08 785,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 75 75 1023,32 1023,32 647,00

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení 78 1023,32 1023,32 647,00

Výkaz  
ziskov  
a strát



Ďakujeme všetkým  
za podporu  

a spoluprácu.

Grafická úprava: Samuel Kušnír


