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Hodnotiaca správa projektu Reštart je jedným z výstupov projektu Reštart Slovensko 2014. 

Projekt ReŠtart Slovensko 2014 bol podporený sumou 31 500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, 
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Úvod  

ReŠtart je súťaž pod taktovkou americkej neziskovej organizácie TechSoup Global a jej programu Net2, 

v spolupráci s americkými veľvyslanectvami a lokálnymi partnermi. Organizácia TechSoup Global od roku 

1987, kedy bola založená, podporuje vzdelávanie v oblasti počítačových technológií a filantropické 

aktivity všeobecne prospešných organizácií po celom svete.   

Súťaž Reštart bola ako prvá zo šiestich krajín v regióne CEE, spustená v Rumunsku. Podľa dostupných 

zdrojov sa do Reštart Rumunsko zapojilo 144 projektových nápadov, zaregistrovalo 2000 používateľov, 

pričom sledovanosť webovej stránky Reštart Rumunsko prekonala hranicu 200 000 zobrazení od 75 000 

unikátnych návštevníkov. Medzi výhercov súťaže v Rumunsku patrili nástroje na monitoring 

predvolebných sľubov, mapovanie nelegálnej ťažby dreva a detailný prehľad o využití verejných financií.1  

V roku 2012 sa združenie VIA,  podporujúce prostredníctvom vzdelávania, poradenstva a poskytovania 

služieb profesionálny rast neziskového sektoru služieb, rozvoj darcovstva a posilňovanie občianskej 

spoločnosti, rozhodlo projekt Reštart pilotne otestovať v Českej republike. Ako uviedol Lukáš Hejna za 

združenie VIA „Programom ReStart Česko chceme osloviť všetkých spoločensky aktívnych ľudí, iniciatívy 

a neziskové organizácie a podporiť tak vznik ich nápadov vo svete internetu, ktoré budú mať dopad 

v reálnom živote.“2  

V Slovenskej republike zastrešilo, organizovanie Reštart Slovensko v roku 2012, pod záštitou 

Veľvyslanectva Spojených štátov amerických, Centrum pre filantropiu n.o. Projektová manažérka Milica 

Danková uviedla, že „je dôležité aby niektoré veci zobrali občania do vlastných rúk. Keďže dnes žijeme v 

dobe technológií, snažíme sa ich motivovať, aby svoje nápady pretavili napríklad do webových, 

tabletových, či smartfónových aplikácií. Hľadáme ľudí, ktorí majú nápady ako zlepšiť spravovanie vecí 

verejných, dodržiavať právo, zefektívniť využívanie verejných prostriedkov, alebo bojovať s korupciou.“3  

Centrum pre filantropiu n.o, zorganizovalo počas rokov 2012 až 2014, tri ročníky súťaže Reštart 

Slovensko. Predkladaná Hodnotiaca správa má za cieľ v krátkosti predstaviť jednotlivé ročníky,  zhodnotiť 

úspešnosť uskutočnených aktivít, poskytnúť prehľad o mediálnych výstupoch, finančných a 

personálnych indikátoroch projektu. Ako podklady na vypracovanie slúžili interné dokumenty Centra pre 

filantropiu n.o., doplnené o dotazníkový prieskum medzi finalistami jednotlivých ročníkov.  

Prostredníctvom dotazníkového prieskumu sme poskytli finalistom, ako jednej z cieľových skupín 

projektu, priestor na vyjadrenie pozitívnych či negatívnych skúseností spojených s účasťou v súťaži 

Reštart Slovensko a zároveň mali možnosť formulovať odporúčania na zlepšenie. Donorom a 

podporovateľom súťaže, bez ktorých by nebolo možné žiaden z ročníkov zorganizovať, prinášame nielen 

prehľadný sumár použitia finančných zdrojov ale aj zhodnotenie dopadu aktivít projektu na cieľové 

skupiny a podporené tímy. Hodnotiaca správa projektu ReŠtart, približuje verejnosti súťaž Reštart 

Slovensko v príťažlivom grafickom spracovaní, vysvetľuje priebeh, pravidlá a jednotlivé aktivity, 

predstavuje súťažné nápady a finalistov.  

Domnievam sa, že Hodnotiaca správa má so svojim komplexným pohľadom na súťaž Reštart Slovensko 

ambíciu prispieť do naplnenia jedného z cieľov formovaním otvorenejšej a informovanejšej občianskej 

spoločnosti. 

                                                           
1 Restart Romania, www.restartromania.ro 
2 Spuštění programu ReStart Česko, http://www.sdruzenivia.cz/sdruzeni-via/spustenirestartcesko/ 
3 ReŠtart chce nakopnúť Slovensko. Verejnoprospešnými aplikáciami, http://www.zive.sk/clanok/60427/restart-
chce-nakopnut-slovensko-verejnoprospesnymi-aplikaciami 
 

http://www.restartromania.ro/
http://www.sdruzenivia.cz/sdruzeni-via/spustenirestartcesko/
http://www.zive.sk/clanok/60427/restart-chce-nakopnut-slovensko-verejnoprospesnymi-aplikaciami
http://www.zive.sk/clanok/60427/restart-chce-nakopnut-slovensko-verejnoprospesnymi-aplikaciami
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1. Pohľad na financovanie projektu Reštart Slovensko a spoluprácu s partnermi 

1.1. Finančná podpora 

Celkovo je možné zhodnotiť, že finančne boli tri ročníky súťaže Reštart Slovensko, podporené rovnakým 

okruhom donorov. Vysvetľujem si to najmä tým, že po roku 2012, kedy sa projekt stretol s pozitívnym 

ohlasom u laickej aj odbornej verejnosti, sa spoločnosti a nadácie, rozhodli pokračovať v prinášaní 

nových, unikátnych a populárnych online riešení. Ako vysvetľuje správa adresovaná Nadácii ESET, z roku 

2013 „Pre sociálnych inovátorov predstavuje súťaž jedinečnú a cennú príležitosť na zdieľanie a 

prijímanie spätnej väzby o ich nápadoch, možnosť spojiť sa IT komunitami, firmami a mimovládnymi 

organizáciami pri spustení funkčnej platformy schopnej priniesť sociálnu zmenu v relatívne krátkom 

časovom období.“4 

Rozdelenie výšky prijatých finančných prostriedkov podľa jednotlivých rokov zobrazuje nasledovný graf. 

Z celkovej sumy 174 127,75  eur, ktoré Centrum pre filantropiu použilo počas troch ročníkov súťaže, mali 

rozpočty klesajúci tendenciu. Rozdiel medzi prvým a tretím rokom predstavuje viac ako 31 000 eur, čo 

je takmer 18 % z celkového objemu prijatých finančných grantov. Logickým vysvetlením tohto trendu by 

mohol byť argument, že počas prvého roku „rozbiehania“ súťaže na Slovensku bolo potrebné pokryť 

vyššie finančné náklady (napr. na medializáciu alebo koordináciu) ako po etablovaní sa súťaže, kedy už 

bolo možné využívať  výhody plynúce z viacročnej spolupráce s niektorými partnermi (napr. nižšie 

náklady na organizovanie podujatí). 

Graf  1: Rozdelenie výšky prijatých finančných prostriedkov podľa jednotlivých ročníkov súťaže (v €) 

 Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe interných dokladov Centra pre filantropiu n.o. 

V nasledujúcom kroku bolo zaujímavé pozrieť sa menovite na zoznam podporovateľov, vďaka ktorým 

bolo možné súťaž Reštart Slovensko pripraviť. Graf spoločne s tabuľkou naznačuje, že projektovému 

tímu sa podarilo získať veľkých, významných partnerov, ktorí vyjadrili svoje presvedčenie o užitočnosti 

súťaže opakovaným poskytnutím grantu počas viacerých ročníkov. 

 

 

 

                                                           
4 Zdroj je interným dokumentom z komunikácie medzi Centrom pre filantropiu a Nadáciou ESET 
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Graf  2: Prehľad podporovateľov súťaže spolu s výškou poskytnutých grantov počas jednotlivých ročníkov 
(v €) 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe interných dokladov Centra pre filantropiu n.o. 

Z grafu a tabuľky vyplýva, že všetky tri ročníky finančne podporila spoločnosť SK-NIC a.s., po dvakrát 

prispeli ESET a.s., Nadácia Orange a Veľvyslanectvo USA. Pohľad na celkovú výšku poskytnutého grantu 

počas všetkých ročníkov však ukazuje, že aj jednoročná podpora od troch, čo do celkového objemu 

prostriedkov najvýznamnejších darcov (CEE Trust, Nadácia Ekopolis a Nadácia OSF), zohrávala kľúčovú 

úlohu pri financovaní súťaže. Je teda možné zhodnotiť, že Centru pre filantropiu n.o. sa podarilo 

poskladať ideálnu kombináciu dlhoročných partnerstiev a krátkodobejších grantov a tým zabezpečiť 

dostatok finančných prostriedkov, ako na odmeny pre výhercov tak na organizáciu a koordináciu 

projektu. 

Po zistení celkových objemov prijatých prostriedkov, som sa rozhodla pripraviť aj rozdelenie 

prostriedkov podľa účelu do dvoch základných skupín tak, ako bolo naznačené aj v predchádzajúcom 

odseku. Prvou skupinou boli získané granty určené na finančné výhry a druhou všetky ostatné náklady 

vzniknuté počas priebehu súťaže (organizovanie jednotlivých aktivít aj koordinácia). Ak by sme takto 

kategorizované prostriedky zobrazili graficky, získame nasledovný prehľad. 
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Graf  3: Rozdelenie celkových nákladov na finančné výhry a ostatné náklady podľa jednotlivých ročníkov 

súťaže (v €)  

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe interných dokladov Centra pre filantropiu n.o. 

Z nákladov vo výške 174 127,67 eur tvorili finančné odmeny pre víťazov jednotlivých ročníkov spolu 

61 500 eur (35,3 % zo všetkých získaných finančných prostriedkov od podporovateľov) a suma ostatných 

prostriedkov potrebná na koordináciu resp. organizáciu dosiahla 112 627,67 eur (64,6 %). Suma zahŕňa 

všetky výdavky na organizáciu podujatí počas troch ročníkov (Kick Off stretnutí, Hack Campov aj Gala 

večerov) vynaložené na prenájmy miestností a techniky, občerstvenie, ubytovanie a cestovné pre 

účastníkov, faktúry za poskytnutie mediálneho priestoru a pod. Pri pohľade do dokumentov, z ktorých 

bola Hodnotiaca správa pripravená, je možné konštatovať, že počas troch ročníkov súťaže poskytla 

najviac finančných prostriedkov na výhry spoločnosť SK-NIC a.s. v celkovej výške 35 000 eur, nasleduje 

ESET a.s., ktorá prispela sumou 17 000 eur, Nadácia Orange podporila víťazov odmenami v hodnote 

5 000 eur.  

1.2. Spolupráca s partnermi 

Počas troch rokov získala súťaž Reštart Slovensko významných partnerov, ktorí poskytli ocenenia pre 

víťazov v nefinančnej forme (napr. formou poradenstva) alebo podporili projekt poskytnutím priestorov 

na realizáciu aktivít, či organizačným zabezpečením, mediálnou podporou,  prebratím záštity nad 

projektom alebo poskytnutím online platformy. Domnievam sa, že vybudovanie vzťahov s partnermi, 

ktorí opakovane podporili myšlienku súťaže Reštart Slovensko, je jedným z ukazovateľov jej kvality.  

Okrem ambasád, nadácií a spoločností ako Google Slovensko a TechSoup Global, patrili medzi partnerov 

napríklad medzinárodná právnická kancelária TaylorWessing e/n/w/c, ktorú v roku 2013 zaujal projekt 

výstavby bývania pre obyvateľov marginalizovaných rómskych osád. K motivácii prečo sa rozhodli 

poskytnúť právne poradenstvo, pri odovzdávaní cien uviedli, že „tento projekt je zaujímavý a 

poskytnutie právneho poradenstva preň dáva veľký zmysel. Projekt mikropôžičiek možno nemá 

automaticky širokú podporu verejnosti, neposkytuje populistické riešenia, ale je postavený na pevných 

základoch. Veríme, že vytvorenie dobrého právneho rámca bude prínosom...Spoliehame sa, že spojenie 

nášho mena a vytvorenie dobrého právneho rámca umožní projektu, aby získal ďalších veľkých 

partnerov, prípadne aj podporu štátu.“5 Právnická kancelária sa rozhodla aj v roku 2014 udeliť 

mimoriadnu cenu, keďže, slovami Radovana Palu, „Ako advokáti si uvedomujeme našu spoločenskú 

                                                           
5 Advokáti podporili projekt budujeme nádej, http://strategie.hnonline.sk/eventy/party/advokati-podporili-
projekt-budujeme-nadej. 
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zodpovednosť. Preto sa snažíme pomáhať verejnosti vykonávať verejnú kontrolu pri správe verejných 

prostriedkov.“6 Taktiež je možné spomenúť Digitálneho lídra na Slovensku, Petra Pellegriniho, ktorý po 

tom, ako v roku 2013 prevzal záštitu nad podujatím pri odovzdávaní cien najlepším nápadom, uviedol, 

že „Reštart Slovensko je výnimočná súťaž, lebo dáva priestor tým, ktorých trápia problémy spoločnosti, 

v ktorej žijú a nechcú o nich iba hovoriť, ale chcú nájsť „návod“ na ich riešenie. Zároveň je skvelou 

príležitosťou ako získať cennú spätnú väzbu, prístup k mentorom a prípadne potenciálnym 

investorom,“7  Jedným dychom dodávame, že Digitálny líder na Slovensku: Peter Pellegrini, prevzal 

záštitu nad súťažou aj v nasledujúcom roku 2014. 

Významným partnerom súťaže Reštart Slovensko bol darcovský portál ĽudiaĽuďom, ktorého 

zakladateľmi sú Centrum pre filantropiu a SK-NIC a.s. ĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a 

univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s 

prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s 

verejnoprospešným zámerom.“ Od druhého ročníka súťaže v roku 2013, prebiehalo na tejto platforme 

hlasovanie verejnosti o tom, ktorý z nápadov postúpi do druhého kola hodnotenia.  

K získavaniu partnerov a podporovateľov prispela aj medializácia, ktorej primárnym nástrojom bola 

webová stránka súťaže s pravidelnou aktualizáciou, pridávaním noviniek, aktivít, podujatí a fotografií. 

Komunikácia prebiehala aj na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom vytvoreného profilu komunity 

Restart Slovensko, pričom v spojení s takmer 1200 podporovateľmi Centra pre filantropiu bolo 

priebežne oslovovaných 2397 osôb. Na sociálnej sieti bola zrealizovaná aj reklamná kampaň, ktorej 

výhodou bolo presné cielenie na používateľov podľa veku, pohlavia, záujmov a sociálnych prepojení 

a tým pádom zvýšená viditeľnosť.  

Cieľom projektového tímu bolo získať mediálnych partnerov, ktorí oslovujú skupinu od 18 do 35 rokov 

v tematicky príbuzných oblastiach a vytvoriť databázu online médií špecializujúcich sa na IT. Nazdávam 

sa, že cieľ sa podarilo naplniť, keďže mediálnymi podporovateľmi boli napríklad TREND, SME a IT news, 

zoznam adries na posielanie informácií o dianí v súťaži, obsahuje významné tlačové agentúry a najväčšie 

rozhlasové a televízne médiá. Z priebežných obsahových správ, v ktorých vyhodnocovalo Centrum pre 

filantropiu postup súťaže, je možné zistiť, že počas troch ročníkov sa minimálne v 120 prípadoch, 

zobrazilo na rôznych webových spravodajských a iných stránkach informácia o prebiehajúcom projekte. 

Hlavným nástrojom poskytovania noviniek boli tlačové správy, ktoré tím, koordinujúci súťaž, vydával pri 

každej väčšej aktivite alebo udalosti. 

2. Reštart Slovensko:  aktivity súťaže krok za krokom 

V roku 2012 vyhlásilo Centrum pre filantropiu súťaž v polovici septembra s cieľom podporiť najlepšie 

projekty prinášajúce spoločenskú zmenu, ktoré vďaka využitiu moderných technológií (webových, 

mobilných aplikácií) prispejú k formovaniu otvorenejšej a informovanejšej občianskej spoločnosti. Počas 

dvoch nasledovných ročníkov sa ciele súťaže nezmenili a vyvinuté aplikácie mali slúžiť občanom 

konštruktívnym a neagresívnym spôsobom riešiť problémy, s ktorými sa stretávajú. 

Do súťaže mohli byť prihlásené nápady v témach: 

                                                           
6 Susedské trhy, psychologické poradenstvo, infozákony online?, 
http://www.omediach.com/marketing/item/6506-susedske-trhy-psychologicke-poradenstvo-infozakony-online? 
7 ReŠtart Slovensko pozná víťazov a najlepšie online riešenia, https://www.mojandroid.sk/restart-slovensko-
vitazi/ 
 
 

http://www.omediach.com/marketing/item/6506-susedske-trhy-psychologicke-poradenstvo-infozakony-online
https://www.mojandroid.sk/restart-slovensko-vitazi/
https://www.mojandroid.sk/restart-slovensko-vitazi/
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 verejný priestor (lokalizácie, mapy, komunitné projekty, životné prostredie) 

 transparentnosť (otvorené dáta, otvorené vládnutie, prepájanie registrov, prístup k 

informáciám, konflikt záujmov, ratingy a hodnotenia) 

 antikorupcia (nástroje na zníženie korupcie napr. v súdnictve, zdravotníctve, samospráve) 

 efektívne spravovanie (monitorovanie plytvania verejnými financiami, zlepšenie komunikácie s 

občanmi, pružnosť úradov, otvorené vládnutie) 

 právny štát (prístup k spravodlivosti, vláda zákona, dodržiavanie noriem, pravidiel a zákonov) 

V roku 2013 sa okruh rozšíril aj na rovnosť a toleranciu (napr. pomoc sociálne vylúčeným skupinám 

obyvateľstva, rozvoj národnostných menšín na SR, prispievanie k rovnosti príležitostí, potláčanie 

sexuálneho násilia na ženách a obchodovanie s ľuďmi, tlmenie prejavov podnecujúcich nenávisť -  "Hate 

speech", extrémizmu, rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu…) a takto formulované tematické vymedzenie 

zostalo platné aj v roku 2014. 

Graf  4: Prehľad počtu prihlásených nápadov do súťaže podľa tematického zamerania počas jednotlivých 
ročníkov 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe interných dokladov Centra pre filantropiu n.o. 

Do prvého ročníka súťaže v roku 2012 sa prihlásilo 37 nápadov, z ktorých až 17 malo ambíciou riešiť 

verejný priestor, druhou najčastejšou problematikou bolo efektívne spravovanie a šesť projektov sa 

zameriavalo na zvýšenie transparentnosti. V roku 2013, sa organizátori rozhodli o tematické rozšírenie 

a registrovať sa mohli aj projekty so snahou zlepšiť rovnosť a posilniť toleranciu v spoločnosti. Tento krok 

je možné vyhodnotiť pozitívne, keďže šiestim projektom z celkovo 27, nový okruh vyhovoval. Taktiež 

súťažiaci využili v 16 prípadoch priestor na kombinovanie dvoch a viacerých tém, a ako najčastejšie sa 

v registračných formulároch objavili kombinácie antikorupcia/ efektívne spravovanie, rovnosť/ verejný 

priestor/ transparentnosť a efektívne spravovanie/ právny štát/ transparentnosť/ verejný priestor. Rok 

2014 sa niesol v znamení 16 nápadov na zreštartovanie v oblasti dobrej a transparentnej správy vecí 

verejných (11 krát) a rovnosti a tolerancie (5 krát).  

V zmysle pravidiel sa všetkých ročníkov súťaže, zúčastňovali „fyzické osoby staršie ako 18 rokov – 

jednotlivci, neformálne skupiny jednotlivcov - tímy alebo právnické osoby – mimovládne neziskové 

organizácie (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne-prospešné 

služby, neinvestičný fond, účelové zariadenia cirkví, Slovenský červený kríž).“ tak, že sa zaregistrovali ako 

účastníci súťaže na web doméne restartslovensko.sk. Od roku 2013 sa na prihlasovanie súťažných 

projektov používal online formulár na web doméne www.restart.ludialudom.sk. Súťažné nápady 
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každého registrovaného účastníka, ktoré prešli administratívnou a obsahovou kontrolou, boli 

zverejnené na webovej doméne po dobu trvania súťaže. Centrum pre filantropiu si vyhradilo právo 

nezverejniť tie projekty, ktoré obsahovali nevhodný obsah (napr. materiál urážlivý alebo nebezpečný 

pre deti a mladistvých, obhajujúci, propagujúci alebo podnecujúci násilie, diskrimináciu, nenávisť voči 

iným ľuďom alebo menšinám a pod.) alebo ktoré boli považované za neúplné, nepresné či nepravdivé.  

Projektový manažér, Miroslav Lacko vysvetlil, že Centrum pre filantropiu nepristúpilo k vyradeniu 

registrovaných nápadov na základe vyššie spomenutých dôvodov, v roku 2014 však nastala situácia, 

v ktorej predložila projekt spoločnosť s ručením obmedzeným. Keďže táto právna forma nie je 

oprávneným  žiadateľom, po diskusii o zmene predkladateľa zo spoločnosti na jednotlivca, sa súťažiaci 

rozhodli nápad nezrealizovať. 

Súťažný cyklus a jednotlivé aktivity ideálne vystihuje nasledujúci obrázok, ktorý pochádza z prezentácie 

Centra pre filantropiu n.o. (2012), budúcim uchádzačom o prihlásenie svojho nápadu. 

Obrázok 1: Zobrazenie súťažného cyklu a jednotlivých aktivít 

 

2.1. Kick Off podujatie 

Oficiálne zahájenie súťaže prebehlo každý rok na tzv. Kick Off podujatí, ktoré boli organizované ako open 

space jednodňový workshop s medzinárodnou účasťou. Po odprezentovaní súťaže, jej priebehu 

a pravidiel, poskytli organizátori z Centra pre filantropiu priestor na brainstorming nápadov medzi 

účastníkmi a motiváciu k zapojeniu sa do súťaže, zisťovanie stavu, analýzu problémov a potrieb 

v spoločnosti a možností riešenia v online prostredí s prihliadnutím na skúsenosti zahraničných 

partnerov. Kick Off stretnutia boli zámerne organizované v mestách, kde sídlia väčšie fakulty informatiky 

a informačných technológií so zvýšenou koncentráciou študentov. Po nahliadnutí do prezenčných listín 

a zoznamov účastníkov za jednotlivé roky si dovolím konštatovať klesajúci záujem zo strany budúcich 

súťažiacich o stretnutie tohto typu. Zatiaľ čo pri spustení súťaže na Slovensku, v roku 2012, sa v Bratislave 

na Kick Off podujatie registrovalo 30 účastníkov a zúčastnilo sa ho aj viacero zástupcov spoločností 

a ambasád, o dva roky neskôr sa prihlásilo 28 osôb v dvoch mestách (Bratislava, Žilina). Tento trend 

môže naznačovať, že budúci reštartéri po dvoch ročníkoch poznajú pravidlá súťaže a nepotrebujú 
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konzultovať svoje nápady, stačilo im sledovať priebežne zverejňované aktuality na webovej stránke. 

Druhou možnosťou je, že v súčasnosti nemajú ľudia dostatočné časové kapacity na stretnutia 

podobného druhu a preto by bolo užitočné, aby Centrum pre filantropiu zvážilo organizovanie 

„osobných“ konzultácií a preorientovalo sa na online spôsoby komunikácie nápadov, napríklad 

prostredníctvom platformy. 

2.2. Zber nápadov 

Po zahájení súťaže začala plynúť lehota na prihlasovanie nápadov, pričom miestom „zberu“, bola v roku 

2012 webová stránka www.restartslovensko.sk  a od roku 2013 www.restart.ludialudom.sk. Po termíne 

uzávierky na predkladanie nápadov sa súťaž posunula do ďalšej fázy, ktorej výsledkom bol výber 

projektových tímov, postupujúcich do finále.  

2.3. Hlasovanie verejnosti a výber odbornou porotou 

V roku 2012 bolo prvým kolom hodnotenia on-line hlasovanie verejnosti. Hlasovanie prebiehalo na 

webovej stránke restartslovensko.sk, pričom polovica projektov, ktoré získali najvyšší počet hlasov 

automaticky postúpila do užšieho výberu.  

Pravidlá súťaže na rok 2013 stanovili, že úvodná selekcia skupiny prihlásených nápadov prebehla formou 

tzv. „prvého hlasovania verejnosti“ prebiehajúceho on-line. Účastníci hlasovania, neregistrovaní na 

darcovskom portáli Ľudia Ľudom,  mali možnosť prideliť jeden hlas denne z jednej IP adresy, po 

zaregistrovaní sa a prihlásení sa na spomínanej stránke, získali výhodu udeliť projektu druhý hlas. 

Hlavným argumentom na použitie takéhoto postupu výberu bolo, že prihlásené nápady s najvyšším 

počtom hlasov, vyjadrujú  záujem a potrebu verejnosti projekt realizovať a preto bol v ďalšom kroku 

predložený porote. 

Po oficiálnom spustení súťaže v roku 2014, bolo možné registrovať nápady na webovej stránke 

www.restart.ludialudom.sk, z ktorých odborná porota vybrala pridelením bodov od 0 do 10, osem 

najlepších myšlienok postupujúcich do ďalšieho kola. 

Významnú úlohu v ďalšom osude projektov, zohrávala porota, vymenovaná Centrom pre filantropiu n.o. 

z radov osobností neziskového sektora, podporovateľov a partnerov projektu, keďže spolurozhodovala 

o postúpení nápadov medzi finalistov, pri zohľadnení nasledujúcich kritérií: 

 relevantnosť projektu voči vyhláseným témam 

 realizovateľnosť navrhovaného riešenia z technického hľadiska 

 potenciál iniciovať spoločenskú zmenu a aktivizovať občanov 

 potenciál získať spolupracovníkov, investorov, sponzorov a donorov 

 inovatívnosť riešenia  

 šíriteľnosť 

 komunikácia účastníkov na webovej stránke súťaže a sociálnych sieťach 

 počet hlasov získaných v prvom verejnom hlasovaní (v roku 2013) 

2.4. Hack Camp 

Výber je, z pohľadu rozpracovania nápadu, rozhodujúci najmä kvôli možnosti zúčastniť sa tzv. Hack 

Campu. Po týmto názvom sa skrýva víkendové stretnutie pre tímy postupujúce z prvého výberu, zložené 

z predkladateľov ideí a expertov - dobrovoľníkov z radov programátorov, vývojárov, grafikov 

a odborníkov na komunikáciu. Rozvíjať nápady tak mali možnosť predovšetkým ľudia, ktorí ich priniesli 

a vďaka prepojeniu dobrovoľníkov z rôznych oblastí, ktorí do projektu priniesli svoje zručnosti a know-

how sa skrátil čas potrebný na vyvinutie nových riešení. Zjednodušene povedané, stretnutie sa pod 

http://www.restartslovensko.sk/
http://www.restart.ludialudom.sk/
http://www.restart.ludialudom.sk/
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jednou strechou, v príjemnom pracovnom prostredí, poskytlo priestor na rozpracovanie nápadov, 

prípravu grafického dizajnu, nakódovania základných funkcionalít online riešení, inšpiratívne vystúpenia, 

prepojenia a prezentácie.  

2.5. Gala podujatie a spoznanie víťazov 

Úspešné projekty si teda „zaslúžili“ účasť vo finále po tom, čo prešli prvým hodnotením zo strany 

verejnosti na základe pridelených hlasov a porotcovským sitom, prípadne kombináciou oboch. Víťazi  

súťaže Reštart Slovensko boli vyhlásení a ocenení na záverečnom gala spoločenskom podujatí. Projektové 

tímy opäť získali príležitosť prezentovať nápady a stretnúť sa s potenciálnymi donormi, podporovateľmi 

či spolupracovníkmi.  

V roku 2012 prebiehala záverečná, tretia fáza výberu víťazov, počas Gala podujatia, pretože 

o najúspešnejších rozhodovali hostia svojim hlasovaním po prezentáciách a po takomto hodnotení, boli 

trom projektom s najvyšším počtom hlasov odovzdané výhry.  

Potom, ako prebehlo v roku 2013 tzv. „prvé hlasovanie verejnosti“, siedmi členovia poroty zhodnotili 

zúžený výber, do ktorého postúpili preferované resp. odporúčané projekty po prvom hlasovaní 

verejnosti a na základe  pridelenia bodov na stupnici od 0 do 10 vybrali 10 projektov. So zverejnením 

výsledkov sa zároveň spustilo aj tzv. „druhé hlasovanie verejnosti“ na webovej stránke 

www.restart.ludialudom.sk. Osoba, ktorá sa rozhodla podporiť niektorý z nápadov, mala možnosť 

prideliť hlas jednému vybranému projektu alebo ho finančne podporiť tak, že za každého individuálneho 

darcu získal súťažný nápad 2 dva hlasy (jedinou podmienkou bola minimálna výška daru v hodnote 1 

euro). Aj v tomto roku bolo pripravené Gala podujatie, na ktorom súťažiaci prezentovali svoje projekty 

ale novinkou bolo, že návštevníci mali možnosť hlasovania prostredníctvom mobilnej aplikácie. Víťazmi 

sa stali tie projekty, ktoré získali najvyšší počet hlasov v druhom hlasovaní verejnosti. 

V roku 2014 spravila prvý krok odborná porota, ktorá pridelením bodov, určila zo všetkých prihlásených 

projektov na webovej stránke  www.restart.ludialudom.sk, osem najlepších nápadov postupujúcich do 

ďalšieho kola. Novinkou v tomto roku bolo vytvorenie crowdfundingovej platformy projektu Reštart 

(StartLab), ktorá od marca 2015, slúžila ako zberňa nápadov, ako interaktívne úložisko pre 

predkladateľov projektov a zároveň ako komunikačný nástroj. Nápady rozpracované na Hack Campe 

mali spustené na novovytvorenej platforme tzv. crowdfundingovú kampaň. Hlavným zámerom bolo 

počas 35 dní vyzbierať cieľovú sumu, ktorú si určili súťažiaci,  od individuálnych darcov. Boj o ceny 

spočíval v získaní čo najväčšieho počtu individuálnych podporovateľov a naplnení svojej kampane. 

Výsledky a ocenenia boli odovzdané na záverečnom ReGala podujatí, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave. 

Víťazmi sa stali traja účastníci, ktorých nápady získali najvyšší počet individuálnych darcov počas celého 

trvania kampane.  

Grafické znázornenie počtu prihlásených nápadov a ich ďalší osud odkrokovaný podľa ďalších štádií 

hodnotenia až po určenie víťazných – odmenených projektov, vyzerá nasledovne. 

http://www.restart.ludialudom.sk/
http://www.restart.ludialudom.sk/
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Graf  5: Prehľad počtov prihlásených nápadov a procesu ich ďalšieho hodnotenia počas jednotlivých 
ročníkov súťaže 

 Zdroj:  vlastné spracovanie autorky na základe podkladov Centra pre filantropiu n.o. 

V roku 2012 sa do súťaže zaregistrovalo až 37 nápadov a v zmysle pravidiel, postúpila do užšieho výberu 

minimálne polovica projektov s najvyšším počtom hlasov, získaných od verejnosti prostredníctvom 

webovej stránky restartslovensko.sk. Počas gala večera boli tri súťažné tímy odmenené výhrou 

v hodnote 5000  eur, teda v celkovej výške 15 000 eur. Zároveň bola v roku 2012 súťaž rozšírená o tzv. 

matching zo strany portálu  Ľudia Ľuďom, čo je možné zjednodušene vysvetliť ako zdvojnásobenie 

každého daru až do určitého momentu, podľa nastavenia pravidiel. Traja najúspešnejší získali od 

prevádzkovateľa darcovského portálu, spoločnosti SK-NIC a.s., finančnú výhru v celkovej hodnote 10 000 

eur. 

Počas druhého ročníka súťaže Reštart Slovensko, bolo celkovo siedmim nápadom, ktoré vybrala 

odborná porota, udelených 16 odmien. Tri projekty s najvyšším počtom hlasov získali hlavné ceny po 

5000 eur, teda v celkovej výške 15 000 eur od spoločnosti SK-NIC a.s., 4. a 5. miesto získali finančný 

príspevok od Nadácie ESET a Veľvyslanectva Spojených štátov amerických. Finančné odmeny poskytla aj 

Nadácia Orange a ďalších šesť nefinančných cien udelili partneri projektu Google Slovensko, 

Websupport a  TaylorWessing e/n/w/c. Hlasovanie verejnosti prebiehalo v roku 2013 na portáli 

ĽudiaĽuďom a ako uvádzajú výsledky, celkovo prišlo finalistom  15 794 hlasov a 230 darcov podporilo 10 

projektov sumou 2 155,28 eur.  

Rok 2014 bol pre súťaž Reštart Slovensko výnimočný najmä tým, vznikla crowdfundingová platforma 

s názvom StartLab. Podľa informácií uvedených na webovej stránke „StratLab je crowdfundingová 

platforma otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom - jednoducho 

každému, kto má v hlave nápad alebo pripravený projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu... platforma 

je tu preto, aby dobré nápady nezapadali prachom. Preto iba na StartLabe môžete zdieľať svoje nápady, 

dopracovať ich do podoby, kedy sa môžu zmeniť na reálne projekty, hľadať spolupracovníkov, či získavať 

rady a spätnú väzbu.“8  

Ako je možné vidieť z grafu, zo 16 zaregistrovaných nápadov, vybrala odborná porota 8.  Po detailnejšom 

rozpracovaní na podujatí Hack Camp, spustili súťažné tímy na novovzniknutej platforme kampaň, 

v ktorej si určili minimálnu cieľovú sumu potrebnú na vznik projektov. Igor Polakovič z Centra pre 

filantropiu uviedol, že  „Kampane finalistov však zaznamenali taký úspech, že sa za 35 dní podarilo na 

                                                           
8 www.startlab.sk 
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Start Labe vyzbierať takmer 15 000 EUR a naplniť tak šesť kampaní, víťaznú až na 345%!"9 Je dôležité 

podotknúť, že všetky nápady, ktoré naplnili svoju minimálnu sumu tieto dary získali. Následne 

spoločnosť SK-NIC a.s. rozdelila celkovo 10 000 eur tak, že, tím projektu s najväčším počtom 

podporovateľov si odniesol odmenu  v hodnote 5000 eur, druhé a tretie miesto boli ocenené na 2500 

eur. V súťaži Reštart Slovensko 2014 boli udelené aj dve mimoriadne ceny, jednu, vo forme právneho 

poradenstva, venovala medzinárodná právnická kancelária TaylorWessing e/n/w/c a druhú cenu tvorila 

finančná odmena 1000 eur od Nadácie Orange.  

2.6. Tréningy a školenia  

Neodmysliteľnou súčasťou každého ročníka súťaže Reštart Slovensko, ovplyvňujúca najmä mladých 

aktivistov, reštartérov, ako jednu z cieľových skupín projektu, boli zorganizované tréningy a školenia. 

V roku 2012 sa v Bratislave a Žiline uskutočnili dve podujatia, na ktorých skúsení školitelia prednášali 

a diskutovali s výhercami prvého ročníka o téme  fundraisingu a skrytej sile crowdfundingu spolu 

s úspešnou komunikáciou na sociálnych sieťach. Rovnaký model vzdelávania zostal zachovaný aj 

v nasledujúcich dvoch ,ročníkoch. V roku 2013 bola súčasťou tréningových školení téma teambuildingu 

(internej komunikácie) a v poslednom ročníku súťaže sa organizátori zamerali na posilnenie 

projektových a manažérskych zručností a marketing.  Nazdávam sa, že Centrum pre filantropiu, týmto 

krokom významne prispelo k naplneniu svojho zámeru, podporiť udržateľnosť projektov aj po ich 

„osamostatnení“ sa. 

3. Víťazné projekty v roku 2012 

V roku 2012 sa na odmenených miestach umiestnili projekty, o ktorých osude rozhodovali účastníci na 

Gala podujatí. Z dostupných záznamov Centra pre filantropiu n.o. vyplýva, že hlasovanie o víťazoch 

finančných odmien, dopadlo nasledovne. 

Graf  6: Výsledky hlasovania na Gala podujatí Reštart Slovensko 2012 

Zdroj:  vlastné spracovanie autorky na základe podkladov Centra pre filantropiu n.o. 

Finančnú výhru 5000 eur, získal s najvyšším počtom 21 hlasov (z celkovo 103) projekt Otvorené súdy, za 

ktorým „stojí snaha dvoch študentov sprehľadniť súdnictvo a podnietiť verejný záujem o jeho 

                                                           
9 Susedské trhy, psychologické poradenstvo, infozákony online?, 
http://www.omediach.com/marketing/item/6506-susedske-trhy-psychologicke-poradenstvo-infozakony-online? 
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fungovanie.“10 Autormi projektu sú Samuel Molnár a Pavol Zbell (členovia výskumnej skupiny PeWe na 

Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) a ako 

uviedli v rozhovore pre Webjournal „Cieľom projektu je sprístupniť dáta o slovenskom súdnictve širokej 

verejnosti a podnietiť tak záujem o fungovanie slovenského súdnictva zo strany bežných ľudí. Pomocou 

komplexného vyhľadávania a štatistík o práci súdov a sudcov chceme ponúknuť platformu pre kontrolu 

a možno aj hodnotenie ich pracovných výsledkov.“11 O súťaži Reštart Slovensko sa študenti dozvedeli od 

známej a na otázku, čo mohlo zaujať účastníkov gala podujatia natoľko, aby im udelili svoj hlas 

odpovedali, že „projekt presvedčil účastníkov hlavne svojou komplexnosťou a od začiatku premysleným 

plánom realizácie, pretože sme nevideli len náš cieľ, ale aj technologické riešenie skryté za ním. 

Problémom niektorých projektov bolo, že nemali premyslenú a konzultovanú realizáciu svojich nápadov 

s odborníkmi a programátormi, ktorí by ich nápady určite vedeli správne usmerniť.“12 Spustenie finálnej 

stránky trvala približne rok a podľa podľa dostupných informácií za januára 2014, je „Priemerný čas 

strávený na stránkach 4:30 min. Týždenne návštevnosť presahuje hodnotu 3000. Zapojenie autorov 

tohto víťazného riešenia je zaujímavé aj z pohľadu nasledujúceho ročníka súťaže, v ktorom boli opäť 

medzi registrovanými postupujúcimi nápadmi. Keďže však nesúhlasili s nastavením systému hlasovania, 

ktorý považovali za jednoducho zneužiteľný a nezabezpečený proti podvodnému konaniu, rozhodli sa 

zo súťaže v roku 2013 odstúpiť. Ako externý hodnotiteľ môžem skonštatovať, že portál Otvorené súdy 

je vyhľadávanou, funkčnou webovou stránkou, ktorá spája priateľské nástroje pre používateľa s ľahko 

a prehľadne dostupnými aktuálnymi informáciami. Domnievam sa, že súťaž Reštart Slovensko pozitívne 

prispela k súčasnej podobe ale prepojenie funguje aj naopak. Medializácia výstupov, ktoré sú na základe 

dát zo stránky www.otvorenesudy.sk produkované, prispieva k zvyšovaniu povedomia verejnosti 

o súťaži. 

Zhodne, po 16 hlasoch a taktiež odmene 5000 eur, získali dva projekty. Prvým, je Čierna listina 

neprijateľných zmluvných podmienok, zastrešená Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), ktorá 

pôsobí, podľa tímu reštartérov ako elektronické oko spravodlivosti a formou vyhľadávacej webovej 

stránky umožní rýchlu kontrolu spotrebiteľskej zmluvy a upozorní na nefér podmienky. Poskytne 

možnosť spoznať zmluvné klauzuly, o ktorých slovenské súdy právoplatne rozhodli a nemôžu sa ďalej 

používať. Uchráni pred podpisom nevýhodnej zmluvy alebo pomôže z nej po podpise ľahšie vycúvať. 

Napriek tomu, že tlačová správa z roku 2013 uvádza, že v apríli bol predstavený nový internetový portál 

www.okospravodlivosti.sk, ktorého cieľom je, aby si ktokoľvek pomocou kľúčového slova alebo tak, že 

si tam natiahne celé všeobecné zmluvné podmienky, vedel rýchlo skontrolovať, či jeho zmluva obsahuje 

problematické pasáže, v čase písania Hodnotiacej správy nebolo možné spomínanú webovú stránku 

zobraziť. Keďže súťažný tím nevyplnil dotazník, ktorého cieľom bolo okrem iného zistiť, v akom štádiu sa 

v súčasnosti projekt nachádza, nie je možné na základe dostupných zdrojov formulovať jednoznačnú 

odpoveď.   

Tretiu hlavnú cenu, spolu s ocenením za najlepšiu prezentáciu večera, získal v roku 2012 nápad s názvom 

UniValue, založený na myšlienke kvalitného školstva ako pilieru kvalitnej spoločnosti. Nejde však o ťažké, 

skostnatené ratingy ale hodnotenie formou „od študentov pre študentov. Lebo my vieme najlepšie, ako 

to naozaj je.“13 Vytvorená webová stránka www.univalue.sk má jednoduchý ale atraktívny a funkčný 

                                                           
10 Justícia pod drobnohľadom. Otvorené súdy vykročili k transparentnosti, 
http://www.webjournal.sk/clanok/4853/justicia-pod-drobnohladom-otvorene-sudy-vykrocili-k-transparentnosti 
11 Justícia pod drobnohľadom. Otvorené súdy vykročili k transparentnosti, 
http://www.webjournal.sk/clanok/4853/justicia-pod-drobnohladom-otvorene-sudy-vykrocili-k-transparentnosti 
12 Justícia pod drobnohľadom. Otvorené súdy vykročili k transparentnosti, 
http://www.webjournal.sk/clanok/4853/justicia-pod-drobnohladom-otvorene-sudy-vykrocili-k-transparentnosti 
 
13 www.univalue.sk 

http://www.otvorenesudy.sk/
http://www.okospravodlivosti.sk/
http://www.univalue/
http://www.webjournal.sk/clanok/4853/justicia-pod-drobnohladom-otvorene-sudy-vykrocili-k-transparentnosti
http://www.webjournal.sk/clanok/4853/justicia-pod-drobnohladom-otvorene-sudy-vykrocili-k-transparentnosti
http://www.webjournal.sk/clanok/4853/justicia-pod-drobnohladom-otvorene-sudy-vykrocili-k-transparentnosti
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dizajn, ktorý ponúka v čase prípravy Hodnotiacej správy možnosť ohodnotiť predmety a vyučujúcich v 

letnom semestri 2014/ 2015. Nazdávala som sa preto, že obsah je aktualizovaný, čo bolo potvrdené aj 

v odpovedi z dotazníkového prieskumu. Novinky je takisto možné nájsť na sociálnej sieti Facebook. 

Z odpovedí takisto vyplýva, že prínosom zapojenia sa do súťaže Reštart Slovensko, boli nielen získané 

finančné prostriedky ale aj spolupráca s odborníkmi na Hack Campe, počas ktorého bol zostavený nový 

dizajn a prebehli konzultácie s právnikmi.  Zapojenie sa do súťaže významne pomohlo posunúť projekt 

do ďalšej fázy a aj po súťaži sa bolo možné vďaka finančnej podpore intenzívnejšie venovať rozrastaniu 

projektu. V prieskume bolo Centrum pre filantropiu n.o., ohodnotené v úlohe koordinátora projektu na 

výbornú (1) a zapojenie do súťaže by členovia tímu UniValue ďalším aktívnym ľuďom s nápadom 

odporučili. 

Gala večer v roku 2012 bol významný aj pre projekty Parkujem ako debil, OdKomunity  a Občiansky 

portál obce s vizualizáciami príjmov a výdavkov. medzi ktorých spoločnosť SK-NIC a.s., na základe 

hlasovania na portáli ĽudiaĽuďom, rozdelila spoločne 10 000 eur. Prvá mobilná aplikácia je zameraná na 

zverejňovanie bezohľadných vodičov, druhá spomenutá - „komunitná“, sprostredkuje vzájomnú 

susedskú pomoc. Ako napovedá názov tretej aplikácie, vyvinutá bola za účelom vizualizácie príjmov 

a výdavkov obce.  

Ak by som chcela zhodnotiť úspešnosť jednotlivých nápadov, v kvantitatívnych indikátoroch, 

jednoznačne vyhráva prvá zo spomenutých aplikácií, ktorú je možné nájsť pre androidové aj windows 

smartfóny pod názvom Parkujem ako Deb*l. Na základe prehľadu na webovej stránke Google Play 

obchodu, aplikáciu si inštalovalo 5 000 až 10 000 ľudí a z celkovo 95 recenzentov ohodnotilo na stupnici 

od 1 do 5,  najlepšou známkou 49 osôb.  

Hodnotiť dopad na verejnosť, ako cieľovú skupinu, je možné z viacerých pohľadov. Ja som sa rozhodla 

pre preskúmanie sveta sociálnej siete Facebook, na ktorom sa v súčasnosti stretávajú všetky vekové 

kategórie, ktoré by mohli nápady vzniknuté v rámci súťaže osloviť. Počet „likov“, teda podporovateľov 

jednotlivých profilov projektov v roku 2015, vyzerá graficky znázornený nasledovne. 

Graf  7: Počet podporovateľov víťazných projektov Reštart Slovensko 2012 na sociálnej sieti Facebook 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe informácií z webovej stránky www.facebook.sk 

Z grafu je jasne viditeľné, že verejnosť najviac oslovila aplikácia Parkujem ako Deb*l. So svojimi viac ako 

10 300 podporovateľmi má výrazný náskok pred druhým projektom UniValue, ktorý sa „páči“ 2 078 

ľuďom. Je dôležité upozorniť na fakt, že v prípade projektu Čiernej listiny neprijateľných zmluvných 

podmienok resp. Oka spravodlivosti a taktiež Občianskeho portálu obce s vizualizáciami príjmov 

10 326
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http://www.facebook.sk/
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a výdavkov obce sa nepodarilo vyhľadať „profil“ s rovnomenným názvom. Preto som sa pozrela do 

skupiny občianskych združení, ktoré nápady do súťaže predkladali (Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 

(S.O.S.) a Račan o.z.). 

Cenu od Centra pre filantropiu n.o za dobrý nápad, získala webová stránka Spojka, „prostredníctvom 

ktorej by sa mohli spájať ľudia za účelom realizácie dobrých nápadov. Hlavná myšlienka je, že v našom 

okolí sa pohybuje mnoho ľudí, ktorí majú skvelé nápady, ale nevedia ich sami zrealizovať. Naopak, je tu 

tiež veľa ľudí, ktorí by radi priložili ruku k dielu, ale nenapadá im k čomu. Stránka by umožňovala takéto 

spojenia. Krátkodobý, alebo dlhodobý projekt, zábavný, či užitočný, pre masu ľudí alebo len pre pár 

snaživcov.“14 Napriek finančnej výhre 2000 eur, projekt v súčasnosti nefunguje a nefiguruje ani na 

sociálnej sieti Facebook. Na objasnenie dodávam, že výhru predkladatelia nápadu vrátili a použitá bola 

v nasledujúcom ročníku súťaže, vďaka ktorej boli ocenené aj projekty umiestnené na štvrtom a piatom 

mieste.  

4. Víťazné projekty v roku 2013 

Vďaka hlasovaniu verejnosti a príspevkom od darcov prostredníctvom portálu Ľudia Ľuďom, získali tri 

víťazné nápady finančnú výhru od spoločnosti SK-NIC a.s. Okrem týchto troch projektov, si cenu od 

Veľvyslanectva Spojených štátov amerických a Nadácie ESET, odniesli aj súťažiaci, ktorí v hlasovaní 

skončili na štvrtom a piatom mieste a štyri finančné odmeny rozdelila Nadácia Orange. Jeden projekt 

získal špeciálnu cenu – právne poradenstvo od renomovanej medzinárodnej kancelárie TaylorWessing 

e/n/w/c a spoločnosť Google Slovensko odovzdala tablet spolu s pozvánku na prehliadku spoločnosti. 

Prehľad odmenených projektov spolu a výškou finančnej výhry a názvom podporovateľa, uvádzam 

v nasledovnej tabuľke. 

Tabuľka 1: Prehľad víťazných nápadov, odmenených finančnou výhrou, v súťaži Reštart Slovensko 2013 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe podkladov Centra pre filantropiu n.o. 

Absolútnym víťazom 2. ročníka ReŠtart Slovensko sa stal projekt VŽDY a VŠADE – Pomoc na dosah. Do 

súťaže ho predložil Inštitút prijatia (IPčko) – internetová poradňa pre mladých, ktorá vznikla preto, aby 

„mali mladí na internete za kým ísť, keď potrebujú pomoc.“ Ako uvádza tím psychológov IPčka vo svojom 

profile na sociálnej sieti Facebook „Internet nám dáva priestor, aby sme spojili priateľský prístup s 

odbornou pomocou. Prostredníctvom online chat-rozhovorov podávame pomocnú ruku, oporu i radu 

stovkám mladých pri boji s ich psychickými problémami, či inými nepriazňami života... Za čas našej 

existencie využilo už služby IPčko.sk asi 19tisíc mladých ľudí v krízových situáciách.“ Výhra bola použitá 

na tvorbu chatovacej aplikácie, spustenej v polovici roka 2014. Podľa vyjadrenia vo výročnej správe „Je 

novšia, lepšia a viac zodpovedá potrebám klientov a samotných dobrovoľníkov.“15 Ako uvádza v správe 

z monitoringu Centra pre filantropiu, uskutočneného v septembri 2014, riaditeľ IPčka.sk „za dobu 

                                                           
14 Informácia získaná z projektového forkumáru registrovaného v súťaži Reštart Slovensko 2012. 
15 Inštitút prijatia ´14, výročná správa občianskeho zdrženia, http://ipcko.upside.sk/wp-
content/uploads/2015/06/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va_final4.pdf 
 

názov výška výhry v € darca 

Vždy a všade - Pomoc na dosah 6000 SK-NIC a.s., Nadácia Orange

Nemlčme! - Portál pre obete sexuálneho násilia 6000 SK-NIC a.s., Nadácia Orange

Čo Robím 6000 SK-NIC a.s., Nadácia Orange

Mapa zločinu 4000 Cena Veľvyslanectva USA, Nadácia ESET

Demagóg do vrecka 2500 Cena Veľvyslanectva USA, Nadácia ESET

Časová banka 1000 Nadácia Orange

http://ipcko.upside.sk/wp-content/uploads/2015/06/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va_final4.pdf
http://ipcko.upside.sk/wp-content/uploads/2015/06/v%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va_final4.pdf
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existencie chatovacej aplikácie sme zasahovali už pri viac než 4000 chatoch.“ O aplikáciu prejavili záujem 

viaceré portály napr. Nadácie Orange e-deti.sk alebo Linka detskej istoty.  

Na druhom mieste, s podporou 6000 eur, skončil projekt NEMLČME! – Portál pre obete sexuálneho 

násilia. Téma, ktorá v médiách rozpútala rozsiahlu diskusiu, priviedla Daliu Gregorovú na myšlienku 

vytvoriť pre ľudí, čo zažili sexuálne násilie stránku, na ktorej by obete mohli o svojom probléme hovoriť 

a navzájom si pomáhať. Vďaka súťaži dala dokopy tím ľudí, ktorému sa podarilo vytvoriť stránku 

www.nemlcme.sk a získať veľký záujem zo strany verejnosti (3587 hlasov na portáli ĽudiaĽuďom) – 

projekt zozbieral od verejnosti najvyššiu sumu počas celej súťaže (1303,28 eur). Od začiatku roka 2014 

do septembra toho istého roku, si webovú stránku prezrelo 10 000 ľudí, pričom až 60% sa vracalo 

opakovane. Aj na základe týchto čísel si dovolím tvrdiť, že nápad zaplnil prázdne miesto vo verejnej 

diskusii o tabuizovanej téme a má potenciál pozitívne vplývať na jej formovanie. 

Tretie miesto v súťaži získala online videoknižnica, ktorá pomôže študentom pri výbere budúceho 

povolania. Projekt čoRobím na svojej stránke www.corobim.sk prináša prostredníctvom krátkych 

kariérnych videí reálne informácie o rôznych povolaniach a jej súčasťou je aj aplikácia s testom 

preferencií k rôznym činnostiam, ktorá nasmeruje respondenta na pre neho najvhodnejšie povolanie. 

Financie, potrebné na rozvoj projektu boli použité na komunikáciu so školami, mládežou, rodičmi 

a prípravu ďalších videí a aplikácií. Na webovej stránke sú sústredné informácie o najnovších trendoch 

a požiadavkách zamestnávateľov na kvalitu uchádzačov o zamestnanie. Po jej prezretí môžem 

konštatovať, že projektovému tímu sa podarilo nadviazať spoluprácu s významnými partnermi ako 

Profesia, Martinus.sk, WebSupport, Slovnaft, Medusa Group a ďalší. Podľa analytických údajov zo 

septembra 2014, doručených v rámci monitoringu Centru pre filantropiu, od spustenia bol stránka 

zobrazená viac ako 70 000 krát, s najvyššou návštevnosťou osôb od 25 do 34 rokov a 18 až 24 rokov, čo 

kopíruje vek cieľovej skupiny projektu Reštart Slovensko. 

Cenou Veľvyslanectva USA a Nadácie ESET vo výške 4000 eur bola odmenená Mapa zločinu, ktorá 

v získala v hlasovaní 2878 hlasov. Ako sa uvádza na webovej stránke www.mapazlocinu.sk, ide o „Open 

Source aplikáciu na zobrazovanie mapy zločinnosti a nehodovosti v SR... projekt interaktívne prezentuje 

aktuálne informácie o kriminalite v SR verejne dostupné na stránkach Ministerstva vnútra SR. Informácie 

obsahujú detailné štatistiky o kriminalite podľa typu, časového obdobia a regionálneho členenia v 

počtoch trestných činov a osôb v absolútnych číslach. Samotná vizualizácia okrem týchto dát 

prepočítava poskytované informácie aj na počet obyvateľov v danom roku.“ V očiach Veľvyslanectva 

USA a Nadácie ESET bol úspešný aj projekt Demagóg do vrecka. Vďaka získaným 2500 eurám sa podarilo 

vytvoriť projektovému tímu Demagog.sk, ktorý má za cieľ kontrolu tvrdení, odznených v politických 

diskusiách, mobilnú aplikáciu pre používateľov smartfónov. Po nainštalovaní si teda užívatelia môžu 

pohodlne čítať analýzy, výroky, zdieľať a komentovať ich na sociálnych sieťach, pozerať si diskutované 

témy, štatistiky politikov, strán či oblastí a dostávať notifikácie. Podľa údajov na webovej stránke Google 

play, si aplikáciu stiahlo 100 až 500 ľudí a najpozitívnejšie hodnotenie jej udelilo 35,3% z nich. 

Nadácia Orange okrem víťazných projektov ocenila aj projekt Časová banka. Na profile sociálnej siete 

Facebook uvádzajú, že ide o združenie ľudí, „ktorí si navzájom pomáhajú, vymieňame si medzi sebou to, 

čo vieme a čo nás baví (skúsenosti, zručnosti, vedomosti, aktivity, čas)“ Ide teda o výmenu akýchkoľvek 

služieb medzi ľuďmi za čas. Želaným efektom je, že ľudia sa cítia užitoční, aktívne sa zapájajú do života 

svojej komunity a celkovo spoločnosti, učia sa pomáhať a prijímať pomoc, predchádza sa sociálnemu 

vylúčeniu a prehlbuje sa sociálna kohézia medzi ľuďmi a sociálny kapitál. 

Pre úplnosť dodávam, že medzinárodná právnická kancelária TaylorWessing e/n/w/c sa rozhodla 

projektu Budujeme nádej, poskytnúť mimoriadne ocenenie vo forme právneho poradenstva, v hodnote 

3500 eur.  Nápad bol zameraný na vytvorenie nového modelu výstavby bývania pre obyvateľov 

http://www.mapazlocinu.sk/
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marginalizovaných rómskych osád, založený na podpore ich vlastnej snahy a zodpovednosti. Výstavba 

domov v Programe „Budujeme nádej“ je realizovaná len na náklady klientov z rómskych osád. Nezisková 

organizácia ETP im pomôže stavbu prefinancovať, keďže bežné formy financovania bývania sú pre 

obyvateľov osád buď nedostupné (hypotéky) alebo veľmi nevýhodné (pôžičky nebankových subjektov). 

5. Víťazné projekty v roku 2014 

Súťaž vyvrcholila 22.apríla podujatím s názvom ReGala v bratislavskom Impact Hube. V súťaži bolo v 

dvoch kategóriách, prihlásených 16 projektov, z ktorých bolo 8 vybraných odbornou porotou do finále. 

Finalisti si následne vytvorili crowdfundingové kampane, prostredníctvom ktorých sa uchádzali o 

podporu verejnosti. Boj o ceny spočíval v získaní čo najväčšieho počtu individuálnych podporovateľov a 

naplnení svojej kampane. Ťažisko ReŠtart Slovensko 2014, sa odohrávalo na crowdfundingovej 

platforme StartLab, ktorá bola spustená začiatkom marca 2015.  Za 35 dní sa podarilo na Start Labe 

vyzbierať takmer 15 000 EUR a naplniť  6 kampaní. V nasledovnej tabuľke som sa preto rozhodla uviesť 

názov projektu oceneného finančnou odmenou, sumu vyzbieraných darov počas kampane, výšku výhry 

v rámci súťaže a názov podporovateľa, ktorý odmenu venoval. 

Tabuľka 2: Prehľad víťazných nápadov, odmenených finančnou výhrou, v súťaži Reštart Slovensko 2014 

Zdroj: vlastné spracovanie autorky na základe podkladov Centra pre filantropiu n.o  

Informačno-poradenský portál [ne]normálne.sk prevádzkuje Inštitút prijatia (IPčko) od apríla 2015. Ide 

o miesto pre mladých, kde  nájdu videorozhovory s odborníkmi, blogy, kontakty na odborníkov v 

regiónoch, aj diskusné fóra. Myšlienka vznikla ako reakcia na medializované samovraždy mladých ľudí v 

priebehu prvých mesiacov roka 2015. Crowdfundingovú kampaň na stránke StartLab sa podarilo nápadu 

[ne]normálne.sk naplniť na 345%. V prípade víťazného projektu sa členovia hodnotiacej poroty zhodli, 

že ide o užitočný projekt s potenciálom rozvoja avšak zdôraznili, že webová stránka by si našla miesto aj 

v rámci fungujúcich projektov IPčka. Podobná výhrada prišla aj v odpovedi z dotazníkového prieskumu 

medzi finalistami, v ktorom sa uvádzalo, že v prípade, že bol Reštart určený pre startupy a začínajúce 

skupiny, etablovaná organizácia s rozsiahlou podporou dobrovoľníkov a klientov by nemala byť zaradená 

do finále, čo sa napokon aj odrazilo vo výsledkoch súťaže. 

V poradí druhý víťazný projekt Chcemvediet.sk má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o slobodnom 

prístupe k informáciám spolu s možnosťou posielať infožiadosti na ktorúkoľvek inštitúciu s povinnosťou 

sprístupňovať informácie z jedného miesta a odpovede inštitúcií zverejňovať. Nápad na inforžiadosti 

online si získal 131 darcov, ktorí sa zaslúžili o 130 percentné splnenie minimálne finančného limitu 

kampane. Ako uviedol člen odbornej poroty „Riešenie sa zameriava na dostupnosť resp. transparentnosť 

verejnej správy v súvislosti so slobodným prístupom k informáciám. Táto téma sa rieši aj na úrovni štátu 

(napr. povinné zverejňovanie odpovedí sa implementuje priamo do príslušného zákona, presadzuje sa 

sprístupňovanie otvorených údajov na portáli data.gov.sk atď.), ale jednotný občiansky portál môže 

výrazne zjednodušiť dostupnosť informácií“ 

Susedský trh je online aplikácia, prostredníctvom ktorej je možné nájsť svojho lokálneho dodávateľa 

domácich produktov alebo služieb. Hlavnými charakteristickými črtami sú podľa autorov: bezplatné 

používanie, jednoduchá registrácia a množstvo funkcií skutočného trhoviska. V polovici apríla 2015 bola 

spustená funkčná skúšobná verzia, na ktorú sa podarilo prostredníctvom StartLabu naplniť kampaň na 

názov výška darov v € výška výhry v € darca 

[ne]normalne.sk 5176 5000 SK-NIC a.s

Chcemvediet.sk 2577 2500 SK-NIC a.s

Susedský trh 1056 2500 SK-NIC a.s

Prečo škola? 1324 1000 Nadácia Orange 
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151%. V očiach odbornej poroty však prevládal názor, že myšlienka je relatívne na hranici témy rovnosti 

a tolerancie aj keď ide o nápadovo veľmi pekný projekt, ktorý vystihuje súčasné požiadavky spoločnosti. 

Nadácia Orange odmenila projekt Prečo škola? sumou 1000 eur. Snahou mladých učiteľov je šíriť medzi 

žiakmi myšlienku, že vzdelanie má zmysle. Preto na otázku, ktorá je názvom nápadu, odpovedia 

v krátkych videách na webovej stránke osobnosti, ku ktorým majú žiaci medzi 10 až 15 rokov najbližšie. 

V čase písania Hodnotiacej správy bola stránka www.precoskola.sk vo fáze napĺňania obsahom a podľa 

projektového tímu naplno „makajú“ na jeho realizácii. Počas hodnotenia zo strany odbornej poroty sa 

s týmto nápadom spájali dva ideové smery. Zatiaľ čo jeden z nich upozorňoval, že nejde o reštartový 

startupový projekt, pretože aktívne nezapája verejnosť a hodil by sa skôr na klasické „grantové“ 

financovanie, druhá časť sa zhodla na tom, že kríza v slovenskom školstve je čiastočne spôsobená jeho 

neprepojenosťou s každodennou realitou a preto by mohlo ísť o užitočný pokus zlepšiť ho. 

Ďalšie dve myšlienky, ktorým sa podarila naplniť crowdfundingová kampaň, teda vyzbierať minimálnu 

cieľovú sumu ale podporil ich nižší počet darcov sú projekty YouCan! a AdHunter.  

YouCan! je vznikajúci portál pre aktívnych občanov a inštitúcie, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo seba a 

nie sú im ľahostajné výzvy spoločnosti alebo svojej komunity, ale sa chcú pričiniť o pozitívnu zmenu. 

Web www.ycn.sk bude poskytovať bezplatné on-line riešenie, inšpiráciu pomocou nápadov iných a 

možnosť spolupráce s motivovanými a šikovnými ľuďmi po celom Slovensku. Ohlasy porotcov na vznik 

webovej stránky lavírovali od nechápania potreby jej vzniku v súčasnosti, kedy existujú iné technické 

kanály mobilizácie mladých ľudí až po uznanie veľkého potenciálu nápadu spolu s profesionálnym a 

jasným podchytením všetkých kľúčových tém na riešenie. 57 darcov z radov verejnosti, zaslalo za 35 dní, 

3358 eur, čo splnilo kampaň na 224%.  

V neposlednom rade kampaň naplnil aj AdHunter - outdoorový crowdsourcing vizuálneho smogu, ktorý 

má umožniť efektívne mapovanie vizuálneho smogu vo verejnom priestore davom dobrovoľníkov 

prostredníctvom mobilnej a webovej aplikácie. Podľa autorov nápadu môže len systematický zber 

informácií o vizuálnom smogu poskytnúť spoľahlivý obraz o jeho rozsahu, posunúť verejnú diskusiu o 

ňom ďalej a zároveň poskytne základ pre aktívne opatrenia na jeho redukciu. Odborná porota usúdila, 

že projekt rieši aktuálny, pálčivý problém a taktiež ocenila technické zručnosti predkladajúceho tímu ale 

vyslovila obavu o udržateľnosti pri zmene právnych predpisov o regulácii vizuálneho smogu. Počas 

trvania kampane bolo vyzbieraných 590 eur, čo predstavovalo 118% potrebnej sumy, od 43 

podporovateľov. 

V roku 2014 sa organizátori rozhodli usporiadať počas spoločenského gala podujatia, ktoré sa nieslo 

v menej formálnej atmosfére ako predchádzajúce ročníky, tzv. Live Funding. Hlavným cieľom bolo 

finančne podporiť aj tie projekty, ktorým sa nepodarilo umiestniť v súťaži, ani naplniť svoju 

crowdfundingovú kampaň. Ak by som chcela predstaviť myšlienku Live Funding v krátkosti, ide o verejný 

spôsob darcovstva, pri ktorom sa najprv predstavia inovatívne projekty, obyčajne prostredníctvom 

svojho ambasádora a v druhej časti dochádza k moderovanému darovaniu resp. podpore, kedy môže 

každý účastník verejne prehlásiť, akou sumou by rád podporil prezentované nápady. Na gala podujatí 

zvolili spôsob použitia darcovského lístku, na ktorom ho každý, kto sa rozhodol prispieť predvyplnil 

a v čase zbierania príspevkov, po zdvihnutí ruky oznámil, akou sumou  a ktorý nápad si želá podporiť. 

Minimálna výška daru bola stanovená  na 20 eur. Všetky oznámené príspevky sa  zaznamenávali priamo 

do grafu a premietali online, čo zvyšovalo motiváciu účastníkov priamoúmerne zvyšujúcej sa podpore. 

V ďalších minútach podujatia si účastníci vypočuli prezentáciu nápadu s názvom Prvý groš, ktorého 

myšlienkou bolo psychicky ale aj fyzicky, prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby, podporiť 

seniorov. Po piatich minútach sa prezentujúci vystriedali a nasledovalo predstavenie zámeru projektu 

Tu sme, ktorý má ambíciu pomôcť znevýhodneným skupinám obyvateľstva efektívne vyhľadať pomoc. 

http://www.precoskola.sk/
http://www.ycn.sk/
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Počas 40 minút sa, vďaka takémuto moderovanému spôsobu darcovstva, podarilo získať minimálne 

stanovené sumy pre oba projekty, dokonca ich aj presiahnuť, a celkovo darcovia prispeli sumou 1255 

eur. 

Záver 

Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko dokazuje, že v našej krajine je veľké množstvo aktívnych 

ľudí so snahou zmeniť miesto kde žijú, k lepšiemu. Centrum pre filantropiu prijalo počas troch ročníkov 

súťaže 80 nápadov, spomedzi ktorých vybrala verejnosť a odborná porota 20 najlepších myšlienok. 

Finančné ukazovatele zobrazujú, že medzi aktívnych reštartérov bolo na výhrach prerozdelených viac 

ako 63 000 eur, pre fungovanie súťaže však boli dôležité aj dlhodobé partnerstvá, ktoré zaručili vysoko 

nastavenú kvalitu a stabilitu podpory.  

Pri dosiahnutí cieľov projektu je nevyhnutné hovoriť aj o tom, že vďaka súťaži Reštart Slovensko, sa 

vytvoril priestor a možnosť aktívnym občanom spojiť sa v projektových tímoch a spolupracovať 

s dobrovoľníkmi – expertami vo svojich odboroch. Z môjho pohľadu je prínos pre verejnosť 

nespochybniteľný najmä preto, že súťaž vygenerovala do súčasnosti, minimálne 11 novovzniknutých 

webových alebo mobilných aplikácií pre zapájanie sa do vecí verejných, a ďalšie sú v procese  prípravy. 

Nemenej dôležité prepojenie nastalo medzi študentami, podieľajúcimi sa na tvorbe a realizácii projektov 

s komunitami IT pracovníkov, vývojárov, grafikov a dizajnérov. Zo zrealizovaných nápadov získali aj 

médiá lepší prístup k informáciám, ktoré môžu využiť pre kvalitnú investigatívnu žurnalistiku. 

Na záver ešte dodám, že bolo veľmi príjemné čítať odpovede z dotazníkového prieskumu medzi 

finalistami, ktorí mali napísať prvé slovo, ktoré ich napadlo v súvislosti s  účasťou v súťaži. Slová ako 

„budúcnosť“, „užitočné nápady“, „srdečnosť“ a „misia“ dávajú aj do budúcnosti prísľub, že sa vzniknutá 

online platforma Centra pre filantropiu s názvom StartLab, bude zapĺňať novými užitočnými myšlienkami. 

Z môjho pohľadu sa StartLab javí ako najdôležitejší nástroj zabezpečenia pokračovania myšlienky súťaže 

Reštart do budúcnosti. Pri pohľade na  funkcionality v súčasnosti je možné povedať, že významne 

nahrádza viaceré aktivity, ktoré bolo potrebné absolvovať zo strany uchádzačov sa o podporu v súťaži. 

StartLab slúži ako nepretržitá zberňa a úložisko nápadov, preto z ich strany nie je nevyhnutné sledovať 

termíny prihlasovania do súťaže ale časové kapacity môžu venovať rozvíjaniu obsahu. Záujemcovia majú 

priestor svoju myšlienku zverejniť a prezentovať a prostredníctvom spätnej väzby, komentárov 

verejnosti či zdieľania na sociálnej sieti, získavať podporovateľov a budúcich užívateľov webových či 

mobilných aplikácií. Platforma umožňuje užívateľom komunikovať svoje potreby, od získania 

spolupracovníkov, dobrovoľníkov či expertov až po potenciálnych donorov. V neposlednom rade majú 

nápady možnosť online získavania finančnej podpory tzv. crowdfundingom. Dôležité je tiež poznamenať, 

že nahradenie aktivít súťaže, zabezpečí finančne menej náročný proces „pretavenia“ nápadov 

a myšlienok do funkčných riešení. 

Zjednodušene povedané, súčasný StartLab je skvelým pokračovateľom idey súťaže Reštart Slovensko, 

vhodný pre 21. storočie, bez potreby organizovania Kick Off podujatí alebo Hack Campov, pretože tieto 

aktivity sú pretransformované do jeho fungovania. Z tohto pohľadu ide o veľký prínos pre viaceré cieľové 

skupiny – verejnosť, aktívnych ľudí s nápadom, dobrovoľnikov aj neziskových organizácií. 

Heslo súťaže troch ročníkov „Hľadáme online riešenia pre offline problémy spoločnosti“ bolo, podľa 

môjho názoru, naplnené do bodky.  


