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Milí fundraiseri a priaznivci fundraisingu, 

rok 2011 bol pre Slovenské centrum fundraisingu rokom 

rozvoja činnosti a rastu. Snažili sme sa v ňom spoznávať 

potreby vás, ktorí sa profesionálne či dobrovoľne venujete 

získavaniu zdrojov pre svoje organizácie a projekty, a snažili 

sme sa na tieto potreby odpovedať profesionálnou ponukou 

sieťovacích, vzdelávacích a konzultačných služieb. 

Rozbehli sme niekoľko významných aktivít, ktoré v prospech 

fundraiserov a fundraiseriek plánujeme rozvíjať dlhodobo do 

budúcnosti. Spomeniem hlavne vytvorenie členskej zložky 

v podobe Klubu fundraiserov, ktorý sa začal pravidelne 

stretávať a ktorý vytvára príležitosti pre diskusie so 

zaujímavými hosťami, vzájomné obohacovanie a zdieľanie sa. Slovenské centrum 

fundraisingu stálo spolu s ďalšími 11 mimovládnymi organizáciami pri zrode Koalície 

pre podporu individuálneho darcovstva, ktorá si kladie za cieľ zlepšiť systémové 

predpoklady pre fundraising od jednotlivcov na Slovensku. S cieľom zvyšovať 

informovanosť a sprostredkovať najlepšie príklady z praxe sme spustili 

špecializovaný blog s nápadmi a inšpiráciami zo sveta fundraisingu a komunikácie. 

Druhý rok pokračovala 2. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, tentoraz pod 

záštitou pani premiérky Ivety Radičovej. Veľmi sa osobne teším, že naše pozvanie 

na konferenciu prijali špičkoví zahraniční a domáci experti, ktorí svojimi vkladmi, 

trúfam si povedať, pozdvihli toto vzdelávacie podujatie na porovnateľnú úroveň 

s podobnými akciami v zahraničí. Vzdelávací seminár pred konferenciou pod 

vedením celosvetovo uznávaných odborníkov zo zámoria Kay Sprinkel Grace 

a Tonyho Myersa poskytol návod, ako rozbehnúť úspešný fundraisingový program. 

To, že tieto podujatia vás inšpirovali a prispeli k posunutiu vnímania fundraisingu 

u nás, ste potvrdili hlavne vy svojou účasťou a pozitívnymi reakciami. 

Pokračovali sme aj v podpore a účasti na ďalších vzdelávacích projektoch našich 

partnerov. Rovnako sme zintenzívnili spoluprácu s Európskou fundraisingovou 

asociáciou, ktorej výhody pocítia najmä členovia Klubu fundraiserov. 

Do budúcnosti sa napriek všetkým výzvam, ktoré prináša meniace sa externé 

prostredie, pozerám optimisticky. Za Slovenské centrum fundraisingu by som rád 

poďakoval vám všetkým za priazeň, ktorú ste nám doteraz venovali, a naším 

kolegom a partnerom za úspešnú spoluprácu, bez ktorej si našu činnosť nevieme 

predstaviť. Zároveň si želám, aby sme sa mohli navzájom stretávať a profesionálne 

i osobne sa obohacovať aj počas nastávajúceho roka. Už teraz sa na túto 

spoluprácu v Slovenskom centre fundraisingu tešíme. 

 

Eduard Marček 

Predseda Slovenského centra fundraisingu 
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>> O Slovenskom centre fundraisingu 

Hlavnou oblasťou pôsobenia Slovenského centra fundraisingu je oblasť získavania 

zdrojov (fundraising) a financovania verejno- a súkromnoprospešných aktivít. 

Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z týchto 

organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre 

filantropiu. Na Ministerstve vnútra SR bolo zaregistrované 4.12.2009 ako 

občianske združenie pod evidenčným číslom VVS/1-900/90-348 03. 

Slovenské centrum fundraisingu spolupracuje s partnermi v zahraničí. V roku 2010 

sa stalo pozorovateľom v Európskej fundraisingovej asociácii. 

 

 

>> Poslanie 

Poslaním Slovenského centra fundraisingu je rozvoj profesionálneho 

fundraisingu a financovania verejno- i súkromnoprospešných aktivít, 

mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a 

občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí. 

 

 

>> Ciele 

 Zvyšovanie povedomia o profesionálnom financovaní a získavaní finančných i 

nefinančných zdrojov. 

 Kultivácia prostredia, právneho a spoločenského rámca, ktorý by umožňoval 

tvorbu nových zdrojov a ich efektívnejšie získavanie. 

 Zdieľanie vedomostí a skúseností medzi expertami a ďalšími zainteresovanými 

subjektami, budovanie a posilňovanie odborných kapacít. 

 Nadväzovanie kontaktov, sieťovanie, rozvoj spolupráce a partnerstiev v oblasti 

fundraisingu, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

 Vytváranie a propagácia etických štandardov a príkladov dobrej praxe vo 

fundraisingu. 

 Poskytovanie služieb členom združenia a členom Klubu fundraiserov, 

zainteresovaným subjektom a ostatným záujemcom. 

 

  



 

5 

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 

>> Ľudia v Slovenskom centre fundraisingu 

 Eduard Marček – predseda, člen predsedníctva  

 Katarína Bartovičová – členka predsedníctva  

 Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen predsedníctva 

 Peter Guštafík (PDCS) – člen predsedníctva 

 Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka Slovenského centra fundraisingu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarína Bartovičová, Eduard Marček 

Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

  

http://www.to-mas.net/
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>> Aktivity v roku 2011 

 Vzdelávacie podujatia 

 2. slovensko-česká konferencia o fundraisingu Remeslo má zlaté dno… 

Alebo deravé? 

 Vzdelávací seminár Ako vytvoriť dynamický a úspešný fundraisingový 

program 

 Virtuálna konferencia Fundraising online  

 Konferencia Dobročinný odkaz v závetoch 

 Štart Klubu fundraiserov 

 Vznik Koalície na podporu individuálneho darcovstva 

 Medzinárodný networking 

 Medzinárodný festival fundraisingu v Prahe – Je dobro drahé? 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 31. Medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku 

 Stretnutie so zakladateľom Ashoka Billom Draytonom 

 Konzultačné služby 

 Spustenie blog.fundraising.sk a komunikácia na sociálnych sieťach 

 

 
Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

 

http://www.to-mas.net/
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>> 2. slovensko-česká konferencia 

o fundraisingu - Remeslo má zlaté dno…      

Alebo deravé? 

 2. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa konala 13.-14.10.2011, 

vytvorila príležitosť na sieťovanie a neformálne odborné vzdelávanie 

fundraiserov, donorov, konzultantov, marketérov, fundraisingových dodávateľov 

a ďalších záujemcov o tému získavania zdrojov. Konferencia priniesla 

inšpiratívne podnety pre získavanie zdrojov od skúsených expertov z domova i 

zo zahraničia, posilnenie profesionálneho fundraisingu a rozvoj profesie 

fundraisera na Slovensku a v Česku. 

 Konferencia sa konala pod záštitou predsedníčky vlády SR pani Ivety Radičovej, 

ktorú na podujatí zastupoval splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti 

Filip Vagač. 

 Hosťami konferencie boli: 

 Katarína Bartovičová - Slovenské centrum fundraisingu (SK) 

 Andreas Beckmann - World Wildlife Fund DCP (AT) 

 Bernhard Drumel - Supporting Change (AT) 

 Barbara Janker - World Wildlife Fund Austria (AT) 

 Jozef Jarina - Asociácia komunitných nadácií Slovenska (SK) 

 Jana Kelecsényi - Slovenský výbor pre UNICEF (SK) 

 Andrej Kiska - Dobrý anjel (SK) 

 Jan Kroupa - České centrum fundraisingu (CZ) 

 Ota Kubinec - Hnutí Duha (CZ) 

 Jana Ledvinová - České centrum fundraisingu (CZ) 

 Martin Mazag - PRime time (SK) 

 Peter Medveď - Nadácia Ekopolis (SK) 

 Tony Myers - Myers & Associates (CAN) 

 Jitka Nesrstová - Sdružení Via (CZ) 

 Igor Polakovič - Centrum pre filantropiu (SK) 

 Sefo Raclavský - F84, n.f. (SK) 

 Martin Šeliga - Direct Marketing (SK) 

 Hana Šilhánová - Nadace rozvoje občanské společnosti (CZ) 

 Kay Sprinkel Grace - Transforming Philanthropy (USA) 

 Lucia Štasselová - Nadácia pre deti Slovenska (SK) 

 Alena Synková - Detský fond SR (SK) 

 Filip Vagač - Úrad vlády SR (SK) 

 Tomáš Vyhnálek - Člověk v tísni, o.p.s. (CZ) 
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 Konferencie sa zúčastnilo 83 účastníkov (vrátane hostí) z radov fundraiserov, 

riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov služieb pre 

fundraiserov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska, Kanady a USA. 

 

Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

 

 

 Spoluorganizátori konferencie:      

 

 

 

 

 

 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálny partner konferencie 

 

Mediálni partneri 

 

Hlavní partneri 

 

Partner 

 

Sponzor štipendií 

 

http://www.to-mas.net/
http://www.slsp.sk/
http://www.directmarketing.sk/
http://www.changenet.sk/
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 What can I say!?  What a fabulous week!  The opportunity to be with you 

professionally and socially, the incredible quality of the program you organised, 

the effectiveness of the format, but most of all the PEOPLE who came.  What 

an eager, curious and supportive group. Thank you for inviting me to be part of 

such a truly remarkable conference. 
Kay Sprinkel Grace, Transforming Philanthropy, USA 

 

 Veľmi pekne ďakujem za možnosť zúčastniť sa takého vynikajúceho podujatia. 

Bola to jedna z najlepších konferencií, na akých som bola za posledné roky. Sami 

ste videli, že ľudia tam boli poctivo celý čas - som si istá, že to nebolo len preto, 

lebo si to zaplatili! Navyše sa napriek pádu vlády vytvorila skvelá atmosféra - 

konštruktívna, zaujímavá, priateľská a veselá. Je to jeden zo zázrakov našej 

doby, keď sa podarí usporiadať takéto stretnutie.  
Lucia Faltinová, Fórum donorov 

 

 
Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

http://www.to-mas.net/
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 Ďakujem, že ste priniesli na slovenské pomery znovu vysokú kvalitu. V porovnaní 

s prvým ročníkom veľmi kladne hodnotím zvýšenie kvality (aj minulý rok bola 

konferencia kvalitná, ale teraz výborná) a úvodný seminár bol tiež super. 
Katarína Minárová, Karpatská nadácia, Asociácia komunitných nadácií Slovenska 

 

 Konference byla super, přemýšlel jsem, co by se dalo vylepšit a jediné, co mně 

napadlo, že bloky byly tak kvalitní, že jsem často nestihl, co jsem chtěl, protože 

šli dva či tři proti sobě. Možná omezit počet bloků, co běžej paralelně, na dva. 

Nebo snížit kvalitu příspěvků 
Tomáš Vyhnálek, Člověk v tísni 

 
Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

 Vďaka za zorganizovanie skvelého podujatia, spolu s kolegami sme veľmi radi, že 

sme sa ho zúčastnili. Jednoznačne ste nás inšpirovali a povzbudili. 
Silvia Kostelná, Slovenský Červený kríž 

http://www.to-mas.net/
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 If every conference in the world, welcomed their speakers, and treated them the 

way you treated us, I am afraid that we would never want to go home. From 

the moment we arrived all the way through until we received the final good-bye 

hugs it was all wonderful.  It was all wonderful.  You should be very, very proud 

of what you accomplished and you should celebrate in that accomplishment.  
Erna & Tony Myers, Myers & Associates, Canada 

 
 

 Organizace konference i jednotlivé prezentace měly opět vysoký standard a 

jsem rád, že jsem u vás mohl být. Těch několik prezentací, kterých jsem se 

zúčastnil, byly pro mě nesmírně inspirující a nabíjející. 
Ota Kubinec, Hnutí Duha 

 
Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

 I'm so happy that I could take part in your conference. That was really useful 

and interesting for me, congrats, it was a really professional program. 
Zsófia Makádi, Kurt Lewin Alapítvány, Hungary 

http://www.to-mas.net/
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>> Vzdelávací seminár Ako vytvoriť dynamický   

a úspešný fundraisingový program 

 V rámci 2.slovensko-českej konferencie o fundraisingu sa 12.10.2011 uskutočnil 

vzdelávací seminár s renomovanými expertmi z USA Kay Sprinkel Grace 

a Kanady Tonym Myersom.  

 
    Kay Sprinkel Grace (USA) 

     Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

 Tento interaktívny vzdelávací seminár, ktorého sa zúčastnilo 52 účastníkov zo 

Slovenska, Česka, Maďarska, Kanady a USA, sa zameral na vytvorenie 

úspešného fundraisingového programu v mimovládnych organizáciach, ktoré 

chcú dlhodobo pracovať s individuálnymi darcami. Priblížil predpoklady pre 

rozbehnutie programu získavania zdrojov, ktorý sa sústreďuje na darcov a 

priniesol praktické tipy, ako získavať viac peňazí pre organizáciu.  

 
Tony Myers (CAN) 

Foto: © Tomáš Halász www.to-mas.net 

http://www.to-mas.net/
http://www.to-mas.net/
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>> Virtuálna konferencia Fundraising online  

 Slovenské centrum fundraisingu umožnilo 

slovenským fundraiserom a fundraiserkám zúčastniť 

sa v čase 10.-12.5.2011 virtuálnej konferencie 

Fundraising online, ktorú organizovala britská The Resource Alliance. 

 Konferencia sa odohrávala celosvetovo v online priestore a priniesla vystúpenia 

25 špičkových svetových odborníkov v tejto perspektívnej oblasti z rôznych 

kútov sveta. 

 Na Slovensku sa konferencia konala v priestoroch PDCS v Bratislave 

a zúčastnilo sa jej 9 účastníkov z 8 slovenských mimovládnych organizácií. 

 Viac informácií: www.fundraisingonline.com 

 

 

>> Konferencia Dobročinný odkaz v závetoch  

 Asociácia komunitných nadácií Slovenska 

organizovala 29.11.2011 v Bratislave konferenciu 

s názvom Dobročinný odkaz v závetoch.  

 Na konferencii, ktorá sa zaoberala legislatívou v 

oblasti dobročinných darov zo závetov,  

komunikáciou dobročinných odkazov komunitných 

nadácií z Čiech a ktorá priblížila príbehy 

organizácií, ktoré majú skúsenosti s touto témou, 

sa po prvýkrát v takomto rozsahu stretli 

zástupcovia neziskového sektora, notári, právnici i 

zástupcovia médií. 

 Slovenské centrum fundraisingom bolo 

mediálnym partnerom konferencie. 

 Viac informácií: www.zavety.sk 
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>> Štart Klubu fundraiserov  

 Slovenské centrum fundraisingu odštartovalo 

v roku 2011 svoju organizačnú zložku, ktorá je 

otvorená členstvu fundraiserov a fundraiserok ako aj mimovládnych neziskových 

organizácií, ktorí majú záujem o výmenu skúseností a networking. 

 Ciele Klubu fundraiserov: 

 poskytnúť priestor pre pravidelnú výmenu skúseností expertov vo 

fundraisingu na Slovensku a v zahraničí, 

 formulovať a propagovať etické a profesionálne zásady praxe vo 

fundraisingu, 

 živiť platformu pre vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a profesionálny rast, 

 spoločne presadzovať pozitívne zmeny. 

 Klub fundraiserov sa v roku 2011 stretol štyrikrát – 7.4., 9.6., 22.9. 

a 1.12.2011. Hosťami na stretnutiach boli: Lucia Štasselová (NDS), Ľuboš 

Tvrdoň (KN Bratislava), Juraj Hipš (Živica), Ivana Potočňáková (ÚNSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klub poskytuje svojim členom tieto výhody: 

 podnetnú spoločnosť pre profesijný rozvoj na pravidelných stretnutiach,  

 nápady, inšpirácie a skúsenosti ďalších kolegov,  

 prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách SCF a partnerov z EFA,  

 prístup k zaujímavým vzdelávacím a informačným materiálom,  

 kontakty a podpora pri nadväzovaní spolupráce,  

 možnosť byť jedným z tých, kto formuluje etické a profesijné princípy 

fundraisingovej praxe,  

 príležitosť podniknúť s ostatnými členmi vlastný projekt na platforme 

Slovenského centra fundraisingu.  
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 Člen má právo: 

 predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu, 

 na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu, 

prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí, 

 ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich 

pracovníkov, spravidla však max. dvoch, 

 na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom. 

 Člen má povinnosť: 

 dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na 

napĺňaní cieľov Klubu,  

 platiť dohodnutý členský príspevok. 

 V roku 2011 mal Klub fundraiserov 18 členov spomedzi týchto organizácií a 

jednotlivcov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Centrum pre 

filantropiu,n.o., F84,n.f., F84,o.z., FCGroup GmbH, Fórum donorov, 

Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia 

Pontis, Slovenský Pacient, Slovenský register placentárnych krvotvorných 

buniek Eurocord-Slovakia, Slovenský výbor pre UNICEF, Slovenské centrum 

fundraisingu, Zuzana Suchová, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 

WellGiving. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/klub 
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>> Vznik Koalície na podporu individuálneho darcovstva 

 Koalícia pre podporu individuálneho 

darcovstva vznikla 7. apríla 2011 

podpisom dohody o spolupráci medzi 

členskými mimovládnymi organizáciami. 

Dôvodom jej vzniku je akútna potreba 

zlepšovania darcovského prostredia u nás. 

 Koalícia má dvanásť zakladajúcich mimovládnych organizácií: Asociácia 

komunitných nadácií, Centrum pre filantropiu, Človek v ohrození, eRko – Hnutie 

kresťanských spoločenstiev detí, Greenpeace Slovensko, Nadácia Integra, 

Nadácia pre deti Slovenska, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum 

fundraisingu, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, Eurocord-

Slovakia, Slovenský výbor pre Unicef, Občianske združenie Wellgiving.  

 

 Organizácie si za prioritu svojej spolupráce zvolili: 

 podporu rozvoja priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo, 

 presadzovanie spoločných záujmov členov, 

 odstraňovanie prekážok, ktoré proces darcovstva komplikujú alebo 

znemožňujú, 

 vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností na 

poli fundraisingu od individuálnych darcov. 

 Viac informácií: www.darcovstvo.sk 
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>> Medzinárodný festival fundraisingu v Prahe – 

Je dobro drahé?  

 Slovenské centrum fundraisingu sa spolupodieľalo 

na organizácii 3. medzinárodného festivalu 

fundraisingu, ktorý sa konal 13.-15.4.2011 

v Prahe.  

 Dôvera je kľúčovým predpokladom pre úspech vo fundraisingu. Témou festivalu 

preto bola efektívnosť fundraisingu, jeho meranie a vyhodnocovanie, 

komunikácia efektívnosti s darcami a verejnosťou, ktoré predstavujú výzvu pre 

každého, kto získava externé zdroje.  

 Medzinárodný festival fundraisingu nie je tradičnou konferenciou. Jeho cieľom 

bolo vytvoriť otvorenú platformu, ktorá všetkým účastníkom ponúkne čo 

najväčšiu príležitosť na zdieľanie skúseností a informácií prostredníctvom 

množstva interaktívnych metód a prvkov. 

 Viac informácií: www.fundraising.cz/iff 
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 

asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu aj v roku 2011 

pokračovalo v spolupráci s Európskou fundraisingovou 

asociáciou ako pozorovateľ. 

 Európska fundraisingová asociácia usporiadalala vo štvrtok 10.11.2011 vo 

Viedni prvý workshop zameraný na budovanie kapacít fundraisingových 

asociácií v strednej a východnej Európe.  

 

 V ten istý deň sa zároveň uskutočnilo výročné valné zhromaždenie Európskej 

fundraisingovej asociácie, na ktorom sa prerokovali otázky spojené so 

smerovaním a rozvojom tejto európskej siete fundraiserov. Stretnutie 

pokračovalo v piatok 11.11.2011 štvrtým výročným zdieľaním 

fundraisingových zručností medzi národnými asociáciami v Európe.  

 Slovenské centrum fundraisingu bolo zastúpené na týchto podujatiach a 

slovenským fundraiserom a fundraiserkám združeným v Klube fundraiserov 

prinieslo najnovšie inšpirácie z vývoja v partnerských organizáciach. 

 Viac informácií: www.efa-net.eu 
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>> 31. Medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku  

 

 

 

 Slovenské centrum fundraisingu sa aj v roku 2011 zúčastnilo najlepšieho 

stretnutia fundraiserov z celého sveta, ktoré v dňoch 18.-21.10.2011 

v holandskom Noordwijkerhoote organizovala britská The Resource Alliance. Na 

kongrese sa zúčastnilo vyše 950 delegátov z viac ako 60 krajín z celého sveta. 

 Účasť na kongrese bola možná aj vďaka podpore Trustu pre občiansku 

spoločnosť v strednej a východnej Európe. Ďakujeme. 

 Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc 
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>> Stretnutie so zakladateľom Ashoka Billom Draytonom  

 Na pôde Slovenskej sporiteľne v Bratislave sa z iniciatívy 

Ashoka – Innovators for Public uskutočnilo 25.3.2011 

stretnutie s charizmatickým zakladateľom a lídrom tejto 

organizácie Billom Draytonom.  

 Pán Drayton je považovaný za šíriteľa konceptu sociálneho podnikania a v roku 

2005 ho časopis US News & World Report vyhlásil za jedného z 25 najlepších 

lídrov Ameriky. Slovenské centrum fundraisingu bolo na tomto stretnutí 

prítomné osobou svojho predsedu Eduarda Marčeka. 

 Viac informácií: www.ashoka.org/team/drayton 

 
Foto: © Ashoka Innovators for Public 

 

 Ashoka inovátori pre verejnosť v spolupráci s 

Nadáciou ERSTE, good.bee a Slovenskou sporiteľňou 

organizovali  15.6.2011 seminár Úvod do finančného 

plánovania pri sociálnom podnikaní, na ktorom sa 

zúčastnilo aj Slovenské centrum fundraisingu. 

 Základnou myšlienkou je využívanie podnikateľských 

finančných nástrojov aj v neziskovom sektore. Už aj u 

nás sa objavujú sociálne podniky a organizácie, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť a hľadajú možnosti 

úveru, ktoré by im pomohli pri realizácii aktivít, 

naplnení misie alebo pri zvýšení ich vplyvu na 

spoločnosť. Je to zaujímavá a perspektívna oblasť, 

ktorá si zaslúži odbornú pozornosť. 
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>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fundraisingu poskytovalo aj v roku 2011 profesionálne 

konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania 

zdrojov. Zároveň sa podieľalo aj na praktickom oslovovaní partnerov a darcov 

pre niektorých klientov.  

 

 Ponuka konzultačných a vzdelávacích služieb zahŕňa tieto oblasti: 

 Analýza prostredia a identifikácia zdrojov 

 Fundraisingové stratégie a plány 

 Fundraisingové konzultácie a evaluácie 

 Rozvoj nástrojov fundraisingu 

 Vzdelávanie vo fundraisingu 

 Komunikácia a budovanie vzťahov 

 Organizačné audity a analýzy 

 Projektový manažment 

 Spolupráca s firmami 

 Sociálne podnikanie 

 Spoločenská zodpovednosť firiem 

 

 Našimi klientmi v roku 2011 boli MedMedia, s.r.o., OZ Slovenský pacient, 

PDCS, o.z., Marketing Beratung International, s.r.o., a Únia nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/sluzby 
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>> Spustenie blog.fundraising.sk a komunikácia na sociálnych sieťach 

 V roku 2011 spustilo Slovenské centrum 

fundraisingu na adrese blog.fundraising.sk 

špecializovaný blog s nápadmi a radami z 

rôznych oblastí fundraisingu, darcovstva, 

marketingu a komunikácie. Blog je otvorený pre 

záujemcov o zdieľanie svojich myšlienok a 

pohľadov z týchto oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intenzívnejšie sa rozvíjala aj komunikácia na sociálnych sieťach. Pokračovali sme 

v budovaní stránky a komunikácii so zainteresovanými skupinami na Facebooku 

na adrese facebook.com/fundraising.sk. 

 Vstúpili sme aj do sveta mikroblogovania na sociálnej sieti Twitter, kde na 

adrese twitter.com/SKFundraising okrem 

vlastných zdieľame aj odkazy na zaujímavé 

články, analýzy a materiály z iných zdrojov.  

 Čoraz významnejšiu úlohu videa pri komunikácii 

a získavaní zdrojov propagujeme aj na vlastnom 

kanáli na videoportáli YouTube. Na 

youtube.com/SKFundraising možno nájsť 

inšpiratívne video ukážky z kampaní a získavania zdrojov z celého sveta. 

 Slovenské centrum fundraisingu buduje komunitu aj na najnovšej sociálnej sieti 

spoločnosti Google+ na skrátenej adrese bit.ly/zX45ao.  
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>> Finančná správa za rok 2011 

 

Stav majetku a záväzkov 

 Majetok k 31. 12. 2011 

 OBEŽNÝ MAJETOK 

 Finančné účty 4 416 EUR 

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 

 Príjmy budúcich období  413 EUR 

 Majetok spolu:           4 829 EUR 

 

 Zdroje k 31. 12. 2011 

 VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 

 Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov 195 EUR 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 792 EUR 

 CUDZIE ZDROJE SPOLU 

 Rezervy 150 EUR 

 Krátkodobé záväzky          3 692 EUR 

Vlastné a cudzie zdroje spolu: 4 829 EUR 

 

Výkaz ziskov a strát 

 Náklady k 31. 12. 2011 

 SPOTREBA MATERIÁLU 2 762 EUR 

 CESTOVNÉ 4 764 EUR 

 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 865 EUR 

 OSTATNÉ SLUŽBY 10 886 EUR 

 OSTATNÉ DANE A POPLATKY 105 EUR 

 KURZOVÉ STRATY   29 EUR 

 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY 169 EUR 

Náklady spolu:  19 580 EUR 

 

 Výnosy k 31. 12. 2011 

 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 3 200 EUR 

 ÚROKY 1 EUR 

 OSOBITNÉ VÝNOSY 11 232 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   5 321 EUR  

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY  390 EUR 

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 499 EUR 

Výnosy spolu: 20 643 EUR 

 

 Výsledok hospodárenia pred zdanením  1 063 EUR 

 Daň z príjmov           271 EUR 

Výsledok hospodárenia po zdanení:  792 EUR 

V Bratislave 1.4.2012. 


