
 

Slovenské centrum fundraisingu © 2013 

Slovenské centrum fundraisingu  |  Slovak Fundraising Centre 

adresa: V. Clementisa 2, SK-917 01  Trnava, tel.: +421 905 477 468, e-mail: info@fundraising.sk 

IČO: 421 603 83, DIČ: 202 293 8940, č. účtu: 292 783 2354/1100 

www.fundraising.sk 

 

Organizačný poriadok Klubu fundraiserov 

ako organizačnej zložky Slovenského centra fundraisingu 

 

 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1. Klub fundraiserov funguje ako členská zložka otvorená členstvu pre záujemcov 

z radov mimovládnych neziskových organizácií, komerčných právnických osôb 

a výnimočne aj z radov individuálnych fundraiserov a fundraiseriek, ktorí sa 

prihlásia k etickému kódexu a ďalším pravidlám fungovania Klubu.  

2. Klub fundraiserov je organizačnou zložkou Slovenského centra fundraisingu, 

ktorá nemá samostatnú právnu subjektivitu. 

 

 

II. POSLANIE, CIELE A AKTIVITY KLUBU 
 

1. Klub fundraiserov ponúka mimovládnym organizáciam, dodávateľom 

fundraisingových riešení ako aj individuálnym fundraiserom a fundraiserkám 

priestor pre pravidelné stretávanie sa, vzájomnú výmenu skúseností ako i 

príležitosť k osobnému a profesionálnemu rastu.  

2. Ciele Klubu fundraiserov: 

a) Poskytnúť priestor pre výmenu skúseností s fundraisingom na Slovensku 

a v zahraničí 

b) Formulovať a propagovať etické a profesionálne zásady praxe vo 

fundraisingu 

c) Živiť platformu pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a profesionálny rast 

d) Spoločne presadzovať pozitívne zmeny 

3. Klub sa stretáva k aktuálnym témam súvisiacim s fundraisingom, marketingom 

a komunikáciou pravidelne, spravidla najmenej 4x ročne. V prípade väčšieho 

záujmu je frekvenciu stretávaní Klubu možné zvýšiť po dohode jeho členov. 

4. Témy stretnutí Klubu fundraiserov pre príslušný rok sa zadefinujú podľa 

očakávaní členov na prvom stretnutí v roku, prípadne na poslednom stretnutí 

Klubu v roku predchádzajúcom. 
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III. ČLENSTVO V KLUBE FUNDRAISEROV 

 
1. Členom Klubu fundraiserov sa môže stať 

a) mimovládna organizácia, ktorá chce posilniť svoju kapacitu v oblasti 

fundraisingu a mobilizácie zdrojov,  

b) právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti fundraisingu ako dodávateľ 

produktov či riešení pre iné subjekty, 

c) výnimočne aj jednotlivec, ktorý nepôsobí v rámci nejakej mimovládnej 

organizácie alebo komerčnej právnickej osoby (pôsobí samostatne, 

prípadne pre viac organizácií) a ktorý sa venuje získavaniu zdrojov 

minimálne po dobu jedného roka. 

2. Členská organizácia alebo individuálny člen sa svojím členstvom hlási k etickému 

kódexu fundraisingu pri práci s darcami a etickému kódexu fundraisera. 

3. Členovia Klubu fundraiserov majú právo: 

a) predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu, 

b) na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu, 

prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí, 

c) ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich 

pracovníkov, spravidla však max. dvoch (viac len po vzájomnej dohode),  

d) na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom. 

4. Členovia Klubu fundraiserov majú povinnosť: 

a) dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na 

napĺňaní cieľov Klubu, 

b) platiť dohodnutý členský príspevok. 

5. Členstvo v Klube je podmienené zaplatením členského príspevku. Výška 

členského príspevku na príslušný rok sa stanoví na prvom stretnutí v roku, 

prípadne na poslednom stretnutí Klubu v roku predchádzajúcom. 

6. Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu má v odôvodnených prípadoch 

možnosť odmietnuť členstvo jednotlivca alebo organizácie v Klube fundraiserov. 

7. Členstvo v Klube fundraiserov zaniká: 

a) nezaplatením členského príspevku na príslušný rok do 31.3., 

b) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia, 

c) vylúčením – rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny členov Klubu alebo 

Valného zhromaždenia členov Slovenského centra fundraisingu, 

d) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 

e) zánikom Slovenského centra fundraisingu. 
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IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Organizačný poriadok Klubu fundraiserov sa aktualizuje rozhodnutím Valného 

zhromaždenia členov Slovenského centra fundraisingu. 

 

 

 

Bratislava 6.2.2013. 


