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.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku

je nezávislá nezisková organizácia, ktorej cieľom je,

pomocou finančných, výučbových i ostatných aktivít, 

napomáhanie nezávislosti, kvality, diverzity a vitálnosti médií 

podporou investigatívnej a kvalitnej žurnalistiky. 

Fond je ochranným nástrojom proti nespravodlivostiam, 

neférovým pokutám a rozsudkom. Tu zhromažďuje všetky dary 

a príspevky našich čitateľov, ale aj firiem, ktoré si uvedomujú 

potrebu slobodných médií pre lepšie fungovanie Slovenska.
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01. základné údaje
Názov organizácie: .týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku
Právna forma: občianske združenie
Sídlo občianskeho združenia : Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Dátum registrácie: 3. 9. 2014
IČO: 42412552
č.ú. 2949459570/1100
SWIFT:  TATRSKBX
IBAN: SK6211000000002949459570
Kontakty: tel.:+421 2 20 76 57 93, e-mail: fond@tyzden.sk

Predseda združenia: Štefan Hríb  
Správna rada: Štefan Hríb, Andrej Bán, Eva Beerová
Dozorná rada: Federika Plesník, Branislav Jurga
Rada dôvery: Zuzana Čaputová, Fedor Gál, Jaroslav Spišiak
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02. činnosť
hlavné aktivity 
_ .pod lampou – podporujeme výrobu relácie každý týždeň
_ .mediálna  škola
_ pomoc školám zasielaním časopisu ako učebných pomôcok

fundraisingové a komunikačné aktivity:
_ 2% z dane
_ databáza  podporovateľov
    (zber dát, budovanie databázy na komunikáciu s komunitou)
_ stretnutia podporovateľov ako členov 
   .klubu priateľov .týždňa
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podporujeme .pod lampou
Po zrušení výroby a vysielania relácie .pod lampou v RTVS v roku 2014 
sa s pomocou darov od podporovateľov podarilo vytvoriť nahrávacie štúdio 
a zabezpečiť pokračovanie výroby diskusnej relácie .pod lampou 
v rovnakých intervaloch – raz týždenne. 
Podarilo sa reláciu zaradiť do vysielania českej televízie TV NOE 
v pravidelnom čase štvrtok a sobotu. Okrem toho je relácia širokej verejnosti 
zadarmo dostupná na webe www.tyzden.sk spolu s celým archívom relácií.
V roku 2016 sa podarilo vďaka vlastnému nahrávaciemu štúdiu 
ešte viac znížiť náklady na výrobu jednej relácie oproti predchádzajúcim rokom, 
a tak zabezpečiť stabilnú tvorbu relácie s podporou vyzbieraných finančných 
prostriedkov. Vyzbierané finančné prostriedky od príležitostných 
a pravidelných darcov sú použité na pokrytie nákladov:

výrobné náklady pokrývajú:
_ Moderátor
_ Režisér
_ Hlavný kameraman
_ Strihač
_ Kameraman č.1, č.2,  č.3, č.4, až č.5
_ Producent
_ Asistent
_ Hudba (ak je)
_ Hostia
_ Ubytovanie a cestovné (ak je potrebné hradiť hosťom)
_ Občerstvenie
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.mediálna  škola

.mediálna škola .týždňa je vzdelávací projekt časopisu .týždeň, 
ktorý vznikol z iniciatívy redakcie ako platforma na odovzdávanie 
praktických novinárskych skúseností a výchovu budúcich novinárov. 
Na jar 2016 sme otvorili v poradí už 5. ročník tohto úspešného 
projektu (8. 3. – 7.6. 2016), do ktorého sa prihlásilo spolu 16 študentov.
Počas troch mesiacov účastníci absolvovali 8 seminárov a 2 výjazdy. 
Keďže bol tento ročník zameraný na tému utečencov, študenti absolvovali 
dva výjazdy do terénu k hraniciam do utečeneckých táborov 
pod vedením Andreja Bána. Výstupom bolo napísanie autentickej reportáže. 
Študenti v závere opäť tvorili jedno číslo časopisu, ktoré hodnotil Štefan Hríb.

Témy seminárov a zoznam prednášajúcich:
1.	 Podoby	názorovej	žurnalistiky	/.štefan	Hríb
2.	 Podoby	vizuálnej	žurnalistiky	a	jej	ikony,	
	 ktoré	zmenili	svet.		/.róbert	Csere		
3.	 Reportáž	ako	svedectvo	/.andrej	Bán
4.	 Video	reportáže	a	video	spravodajstvo	v	denníkoch	
	 a	týždenníkoch		/	.eugen	Korda				
5.	 Návod	na	napísanie	článku		/.elena	Akácsová
6.	 Novinárska	fotografia		/.boris	Német
7.	 Etika	západnej	žurnalistiky	/	.michal	Magušin
8.	 Čo	je	a	čo	nie	je	žurnalisticky	povrchné?	/.mario	Homolka			
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projekt spolupráce so školami 
V .týždni si uvedomujeme, aká kľúčová je výchova ku politickej 
gramotnosti budúcej generácie a preto bol jeden z našich projektov 
v roku 2016 zameraný na študentov. Na základe INECO rebríčka 
najlepších stredných škôl sme teda začali spoluprácu s trinástimi z nich. 
Na pravidelnej báze sme na školy posielali remitendu časopisu .týždeň 
(rozumej nepredané kusy časopisu), ktoré sa následne využívali 
ako učebné pomôcky na hodinách dejepisu a občianskej výchovy 
alebo boli voľne k dispozícii študentom aj pedagógom. 
Na základe spätnej väzby od dotyčných riaditeľov konštatujeme, 
že sa naša iniciatíva stretla s veľmi dobrými ohlasmi. 
Mesačne sme takto poslali 850 ks časopisu do 13 škôl po celom Slovensku.
Osobite sa do tohto projektu zapojili aj bratislavské gymnáziá a jedna 
vysoká škola, kde sa celkovo zasielalo 900 ks časopisu mesačne do 5 škôl.

Zoznam gymnázií pre remitendu v rámci Slovenska:
1. Gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín 
2. Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 
3. Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 
4. Gymnázium Lipany, Lipany
5. Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš 
6. Gymnázium svätého Mikuláša, Prešov
7. Gymnázium J.G. Tajovského, Banská Bystrica 
8. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Prievidza
9. Evanjelické Gymnázium, Tisovec
10. Súkromné Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Kežmarok
11. Gymnázium Andreja, Kmeťa Banská Štiavnica
12. Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 
13. Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Zoznam škôl a inštitúcií v Bratislave:
1. Gymnázium J. Hronca, Bratislava
2. Gymnázium Metodova, Bratislava
3. Gymnázium Sisc. Lewisa - pri Narnii v Petržalke
4. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
5. Gymnázium na ulici Ladislava Sáru, Bratislava
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.klub priateľov
Verní čitatelia, predplatitelia, podporovatelia a sympatizanti, 
ktorí nám zanechali svoje kontaktné údaje, boli ako prejav vďaky 
aj v roku 2016 privítaní v .klube priateľov .týždňa. 
Okrem toho predplatitelia, ktorí navýšili predplatné časopisu 
o dobrovoľnú sumu, dostali ako poďakovanie knihu Štefana Hríba s podpisom.
Menný zoznam podporovateľov s poďakovaním za ich podporu 
a dary je uverejňovaný pravidelne v printovom vydaní časopisu .týždeň.
V mestách po Slovensku sa konali aj v roku 2016 priateľské stretnutia 
s redakciou .týždňa a zaujímavými hosťami. V roku 2016 boli spojené 
aj s putovným natáčaním relácie .pod lampou. Členovia klubu boli 
o týchto aktivitách informovaní formou newslettrov.

Podujatia .klubu priateľov boli v roku 2016 tieto:
_   9. marca o 15:00 hod. Kultúrne centrum Žilina – Záriečie
_  14. apríla o 17:30 hod. Kasárne Kulturpark Košice putovné 
 natáčanie relácie .pod lampou v spolupráci s NATO
_  16. mája o 18:00 hod. v PKO Čierny orol Prešove putovné natáčanie 
 relácie .pod lampou v spolupráci s NATO
_  7. júna o 18:00 hod. v Hotel Elizabeth v Trenčíne 
 putovné natáčanie relácie .pod lampou v spolupráci s NATO
_  5. septembra o 18:00 hod. Stanica Žilina – Záriečie 
 putovné natáčanie relácie .pod lampou v spolupráci s NATO
_  18. októbra o 18:00 hod. Klub 77 v Banskej Bystrici 
 putovné natáčanie relácie .pod lampou v spolupráci s NATO
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2% z dane
Prvýkrát sme žiadali o 2 % z dane z príjmu za rok 2015 
a touto formou sa nám podarilo získať  16.919,09 EUR. 
Naša kampaň pozostávala z viacerých častí. V piatich číslach časopisu 
.týždeň bola celostránková inzercia na 2 %. Do jedného čísla 
sme umiestnili aj formulár na darovanie 2 % pre fyzické osoby. 
Individuálne prostredníctvom listov sme oslovili firmy, ktoré si predplácajú 
časopis .týždeň. Taktiež sme na webov stránke www.tyzden.sk 
mali umiestnený jednoduchý banner 2 %, po prekliku sa záujemca 
dozvedel o tom, ako .týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku využíva 
získané prostriedky, čo je potrebné urobiť pre darovanie a formuláre 
pre darovanie 2 %. V novembri 2016 občianske združenie 
.týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku požiadalo o zápis 
do registra prijímateľov 2% z daní za rok 2016.
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03. finančná časť

Hospodársky výsledok pred zdanením 
je zisk vo výške 6.585,28 €

Celkové náklady
 Celkové náklady o.z. predstavujú čiastku 172.205,17 € 
 Z toho najväčšiu nákladovú položku tvoria poskytnuté príspevky 
 iným účtovným jednotkám vo výške 134.000,- €

Celkové výnosy
 Celkové výnosy predstavujú čiastku 178.790,45 € 
 Poznámka: Suma prijatá cez portál Darujme.sk a od fyzických osôb činí 142.395,46  €
 Suma prijatá od fyzických osôb prostredníctvom 2% z daní , činí 16.919,09 €

Pohľadávky a záväzky
 Suma pohľadávok spolu: 201,10 € 
 Suma záväzkov spolu: 1.946,72 €

 

Plány na rok 2017
V roku 2017 pripravujeme nové aktivity občianskeho združenia 
.týždeň – fond pre kvalitnú žurnalistiku a budú pokračovať aj predchádzajúce:

_ podpora vybudovania diskusného klubu pri redakcii .týždňa
_ podporujeme .pod lampou – výroba relácie každý týždeň 
_ .mediálna  škola – nový ročník na jar-leto 2017
_ projekt pre školy - zasielanie predplatného aj remitendy časopisu 
    s využitím ako učebnej pomôcky 
_ diskusie na školách v rámci mediálnej výchovy
_ uchádzanie sa o granty podporujúce mediálnu výchovu 
    študentov a kvalitnú žurnalistiku
_ databáza  podporovateľov – spracovanie databázy, nadviazanie kontaktu 
_ .klub priateľov – pokračovať v pravidelných stretnutiach 
    s členmi klubu podporovateľov .týždňa po Slovensku 
_ 2% z daní za rok 2017
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