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Milí fundraiseri a priatelia fundraisingu, 

rád by som sa Vám prihovoril so želaním veľa úspechov 

pri rozvoji Vášho fundraisingu. V Slovenskom centre 

fundraisingu sme sa aj v roku 2012 snažili, aby sme 

pre Vás, ľudí, ktorí spájate darcov s potrebami svojich 

cieľových skupín, vytvárali príležitosti na získavanie 

dôležitých informácií, zvyšovanie Vašej odbornej 

kvalifikácie či prinášanie nových inšpirácií, ktoré posunú 

Váš fundraising na novú úroveň. 

Teším sa, že sa nám v uplynulom roku podarilo 

rozbehnúť sériu nových vzdelávacích príležitostí na 

vzdelávacích kurzoch, predovšetkým pre začínajúcich 

fundraiserov a fundraiserky. Špičkovú svetovú kvalitu a desaťročia cenných 

skúseností z fundraisingu sme Vám opäť priniesli v podobe skúsených expertov na 

vzdelávacích seminároch-masterclassoch v rámci 3. slovensko-českej konferencie 

o fundraisingu. Tá sa opäť stala stretnutím top expertov z domova, ale aj zo sveta 

a priniesla podnetné inšpirácie, pohľady na nové trendy a neustále sa meniace 

prostredie, ktoré vplýva na prácu fundraiserov. Význam konferencie vyzdvihli aj 

Veľvyslanec USA Theodore Sedgwick a Veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva 

Susannah Montgomery vo svojich otváracích príhovoroch. Ďakujeme všetkým 

partnerom a kolegom, ale aj skvelým dobrovoľníkom, vďaka ktorým sa toto 

podujatie opäť stretlo s pozitívnymi ohlasmi Vás, ľudí z fundraisingovej praxe. Pre 

Vás je toto podujatie predovšetkým určené. 

Prostriedkom dlhodobej výmeny skúseností a vzájomnej inšpirácie je členský Klub 

fundraiserov, ktorý v roku 2012 zvýšil frekvenciu svojich stretnutí. Nové služby 

a benefity pre členov (napríklad v podobe odborných publikácií, analýz, textov či 

informačného servisu) pritiahli napriek zmeneným podmienkam pri členských 

poplatkoch porovnateľný počet členov ako v predchádzajúcom období. Je naším 

záväzkom aj do budúcnosti rozširovať ponuku služieb pre členov Klubu, aby 

neustále na pôde Klubu nachádzali nové inšpirácie, podnety ako aj aktuálne 

materiály pre svoj profesionálny rast a ďalšie úspechy. Dopomôže nám k tomu isto 

aj plnoprávne členstvo v Európskej fundraisingovej asociácii, ktoré od roku 2012 

pevne umiestnilo slovenský fundraising na európsku mapu.  

Veľmi si ceníme Vaše ohlasy, ktoré nás povzbudzujú k neustálemu zlepšovaniu sa 

v tom, čo robíme pre rozvoj profesionálneho fundraisingu. Ďakujeme aj 

Slovenskému Červenému krížu, že sa rozhodol náš vklad oceniť ďakovným listom. 

Najväčším ocenením pre nás však bude spokojnosť Vás, fundraiserov, ktorá je tou 

najlepšou motiváciou pri napĺňaní Vašich potrieb. 

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. 

 

 

>> 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. 
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>> Ľudia v Slovenskom centre fundraisingu 

 Eduard Marček – predseda, člen predsedníctva  

 Katarína Bartovičová – podpredsedníčka, členka predsedníctva  

 Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen predsedníctva 

 Peter Guštafík (PDCS) – člen predsedníctva 

 Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka Slovenského centra fundraisingu  

 

 

 
Foto: © Gabriel Kuchta 

 

Katarína Bartovičová, Eduard Marček 
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>> Aktivity v roku 2012 

 Konferencie a vzdelávacie semináre 

 3. slovensko-česká konferencia o fundraisingu Investície do fundraisingu 

– za málo peňazí málo muziky? 

 Vzdelávací seminár pre začiatočníkov Začíname s programom 

individuálneho darcovstva 

 Vzdelávací seminár pre pokročilých Fundraising cez telefón 

 Virtuálna konferencia Fundraising online 2012 

 Konferencia Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť 

 Ďalšie konferencie a workshopy 

 Vzdelávacie kurzy 

 Fundraising pre začiatočníkov  

 Fundraising v kultúre pre začiatočníkov  

 Základy on-line komunikácie a fundraisingu  

 Ako presvedčiť a pritiahnuť darcov? 

 Stretnutia Klubu fundraiserov 

 Práca v Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva 

 Medzinárodný networking 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 32. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku 

 6. medzinárodná konferencia o fundraisingu vo Varšave 

 Ocenenie Slovenského centra fundraisingu 

 Konzultačné služby 

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

http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-pre-zaciatocnikov
http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-v-kulture-pre-zaciatocnikov
http://www.fundraising.sk/kurzy/zaklady-online-fundraisingu
http://www.fundraising.sk/kurzy/ako-pritiahnut-darcov
http://www.to-mas.net/
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>> 3. slovensko-česká konferencia 

o fundraisingu: Investície do fundraisingu – za 

málo peňazí málo muziky? 

 3. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa konala 10.-12.10.2012, 

priniesla inšpiratívne podnety pre získavanie zdrojov od skúsených expertov z 

domova i zo zahraničia, posilnenie profesionálneho fundraisingu a rozvoj 

profesie fundraisera nielen na Slovensku.  

 Hosťami konferencie boli: 

 Alex Buchinger - abc-fundraising.at (AT) 

 Pippa Carte - London Children's Museum (UK) 

 Rich Fox - Rich Fox & Associates (USA) 

 Jana Havlenová - Domov Sue Ryder (CZ) 

 Jan Kroupa - České centrum fundraisingu (CZ) 

 Petra Krystiánová - Nadace VIA (CZ) 

 Jana Ledvinová - České centrum fundraisingu (CZ) 

 Matěj Lejsal - Domov Sue Ryder (CZ) 

 Eduard Marček - Slovenské centrum fundraisingu (SK) 

 Jana Pacalová - Nadace VIA (CZ) 

 Igor Polakovič - Centrum pre filantropiu (SK) 

 Richard M. Pordes - Richard M Pordes (USA) 

 Zora Richtárechová - FC Group (SK) 

 Martin Šeliga - Direct marketing (SK) 

 Lucia Štasselová - RTVS (SK) 

 Per Stenbeck - Stenbeck Fundraising (SWE) 

 Martina Tvrdoňová - WellGiving (SK) 

 Kateřina Valešová - Ústecká komunitní nadace (CZ) 

 Konferencie sa zúčastnilo 84 účastníkov (vrátane hostí) z radov fundraiserov, 

riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov služieb pre 

fundraiserov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Chorvátska, Rakúska, Švédska, 

Veľkej Británie a USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundraising.sk/3-konferencia/pippa-carte
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/rich-fox
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/jana-havlenova
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/hostia-3-konferencia/jan-kroupa-3
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/petra-krystianova
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/jana-ledvinova-3
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/matej-lejsal
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/eduard-marcek-3
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/jana-pacalova
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/igor-polakovic-3
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/richard-m-pordes
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/zora-richtarechova
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/martin-seliga-3
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/lucia-stasselova-3
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/per-stenbeck
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/martina-tvrdonova
http://www.fundraising.sk/3-konferencia/hostia-3-konferencia/katerina-valesova
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      Spoluorganizátor konferencie: 

 

 

 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenciu otvoril Veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick 

a Veľvyslankyňa Spojeného kráľovstva Susannah Montgomery. 

 
 

Generálny partner konferencie 

 

Mediálni partneri 

 

Hlavní partneri 

 

Partneri 

 

Sponzor štipendií 

 

http://www.slsp.sk/
http://www.directmarketing.sk/
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 Musím říct, že tři dny v Bratislavě jsem si moc užila. Všechno bylo perfektní, 

příspěvky zajímavé, hosté samotní také, zejména Per Stenbeck se mi líbil a 

Pippa Carte. Tam bylo velmi sympatické to jejich nasazení, protože získat tak 

velký finanční obnos, to klobouk dolů. A samozřejmě moji čeští kolegové. Ty 

jsou jedineční v nejrůznějších směrech.:oD 

Kateřina Valešová, Ústecká komunitní nadace 

 

 Nie v materskej škole, ale práve tu som sa niečo naučila, ako robiť veci lepšie :) 

Konferencia je nielen o fundraisingu, ale aj plánovaní, stratégii, ako uspieť, 

prístupe k ľuďom, ako myslieť 5 rokov dopredu. Moc dobré! 

Martina Tvrdoňová, WellGiving 

  

 Vynikajúce! Výborné informácie, skúsení spíkri, inovatívne myšlienky. 
Julie Pietroburgo, profesorka z USA pôsobiaca na Masarykovej univerzite 
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 Znovu výborný program, klobúk dole a vďaka, že pomáhate takéto niečo na 

Slovensko ťahať. 

Pavel Hrica, Nadácia Pontis 

 

 Bylo to ‘amazing’... zajímaví lektoři a zajímaví lidi... obohacení, inspirace... jen 

tak dál! 
Lydie Raszková, Charita Česká republika 

 

 Veľmi sa mi páčilo, množstvo inšpiratívnych ľudí a príbehov z praxe.  

Svetlana Križanová, Včelí dom 
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 Pekné momentky, skvelá atmosféra a užitočné informácie a kontakty. 

Ďakujem ešte raz a už teraz sa teším na 4. slovensko-českú konferenciu. 
Marta Kabinová, Greenpeace Slovensko 

  

 Do budúcnosti by som chcela možnosť navštíviť úplne všetky prednášky.  

Slavomíra Kiššová, CARDO 

   

 Ďakujem za veľmi hodnotné a zaujímavé informácie. Som si vedomý, že ich 

použijem nielen vo fundraisingu, ale aj v mojom osobnom a pracovnom živote. 
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>> Vzdelávací seminár pre začiatočníkov 

Začíname s programom individuálneho 

darcovstva 

 V rámci 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu sa 10.10.2012 

uskutočnil vzdelávací seminár s renomovaným expertom z USA Richardom 

Pordesom.  

 
    Richard Pordes (USA) 

     Foto: © Gabriel Kuchta 

 Tento interaktívny vzdelávací seminár, ktorého sa zúčastnilo 28 účastníkov zo 

Slovenska a Česka, sa zameral najmä na získavanie „málo od mnohých“ 

(množstvo malých darov od mnohých ľudí). Účastníci hľadali odpovede na otázky 

ako Prečo je program podpory postavený na širokej báze individuálnych darcov 

taký nevyhnutný? Čo by sme mali urobiť ako prvé? Ako a kde získame 

počiatočné investičné zdroje na rozbeh? Ako môžeme vytvoriť dobrú stratégiu?  

 

 

>> Vzdelávací seminár pre pokročilých 

Fundraising cez telefón 

 V rámci 3. slovensko-českej konferencie o fundraisingu sa v rovnakom čase 

uskutočnil aj vzdelávací seminár pre pokročilých s vyhľadávaným svetovým 

expertom na telemarketing Richom Foxom z USA.  
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    Rich Fox (USA) 

     Foto: © Gabriel Kuchta 

 Tohto odborného vzdelávacieho seminára sa zúčastnilo 21 účastníkov zo 

Slovenska, Česka, Chorvátska a Maďarska, ktorí sa v dvoch častiach mohli 

dozvedieť nielen to, prečo je fundraising cez telefón dôležitý a čo môže 

neziskovej organizácii priniesť, ale tiež ako ho uviesť do praxe hneď po návrate 

do svojej práce.  

 

>> Virtuálna konferencia Fundraising online  

 Slovenské centrum fundraisingu umožnilo 

fundraiserom zúčastniť sa v čase 15.-16.5.2012 

na virtuálnej konferencii Fundraising online, ktorú 

organizovala britská The Resource Alliance. 

 Konferencia sa odohrávala celosvetovo v online 

priestore a priniesla vystúpenia 13 špičkových 

svetových odborníkov v tejto dynamickej oblasti 

z rôznych kútov sveta. 

 Na Slovensku sa konferencia konala v priestoroch Maxman Consultants 

v Bratislave a zúčastnilo sa jej 8 účastníkov. 

 Viac informácií: www.fundraisingonline.com   
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>> Konferencia Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť 

 Európsky kontaktný bod v spolupráci s Fórom 

donorov, Centrom pre filantropiu, Slovenským 

centrom fundraisingu, Manageriou a Priateľmi 

Zeme - CEPA organizovali 29.-30.3.2013 

v bratislavskej Cvernovke konferenciu Kríza a tretí 

sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť. 

 Išlo o stretnutie mimovládnych neziskových 

organizácií, verejných, firemných aj individuálnych 

donorov, kde sa spoločne diskutovalo o konkrétnych možnostiach financovania 

a udržateľnosti MNO, inovatívnych prístupoch, skúsenostiach a príkladoch 

dobrej praxe.  

 Slovenské centrum fundraisingu na konferencii pripravilo a viedlo blok Čo 

znamená kríza pre darcovsto - individuálny fundraising. 

 Viac informácií: www.europapreobcanov.sk/konferencia 

 
 
>> Ďalšie konferencie a workshopy 

 Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 2012 zúčastnilo aj na ďalších 

vzdelávacích podujatiach iných partnerov. Naši experti zdieľali svoje skúsenosti 

o fundraisingu napríklad na konferencii 1. slovenského neziskového servisného 

centra (28.2.2012), na workshope Fundacje Partners Polska vo Varšave 

(10.2.2012) alebo študijnej návšteve Centra občianskych iniciatív z Bosny 

a Hercegoviny v Bratislave (8.11.2012). 
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>> Vzdelávacie kurzy  

 V roku 2012 rozbehlo Slovenské centrum fundraisingu sériu špecializovaných 

vzdelávacích kurzov pre začínajúcich fundraiserov a fundraiserky 

z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií.  

 Vzdelávacie kurzy sa uskutočnili na tieto témy a v týchto termínoch: 

 Fundraising pre začiatočníkov (21.-22.3., 30.-31.5.2012) 

 Fundraising v kultúre pre začiatočníkov (15.-16.11.2012) 

 Základy on-line komunikácie a fundraisingu (14.5.2012) 

 Ako presvedčiť a pritiahnuť darcov? Podporte svoj fundraising 

efektívnou reklamou (14.6.2012) 

 Všetkých kurzov sa v roku 2012 zúčastnilo celkovo 63 účastníkov. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy 

 

  

  

  

  

  

http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-pre-zaciatocnikov
http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-v-kulture-pre-zaciatocnikov
http://www.fundraising.sk/kurzy/zaklady-online-fundraisingu
http://www.fundraising.sk/kurzy/ako-pritiahnut-darcov
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>> Stretnutia Klubu fundraiserov  

 V roku 2012 pokračovali ďalšie stretnutia Klubu 

fundraiserov, ktorý je organizačnou zložkou 

Slovenského centra fundraisingu. Klub je otvorený 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 2012 stretol šesťkrát – 2.2., 1.3., 3.5., 7.6., 20.9. 

a 8.11.2012. Hosťami na stretnutiach boli: Eduard Marček (SCF), Eva Kováčová 

(Liga proti rakovine), Milan Hladký (Mačinga & Hladký), Marek Roháček (OZ 

Návrat), Ingrid Kopčová (UNICEF Slovensko), Ladislav Ďurkovič (Liga otcov). 

 

         

 Klub poskytuje svojim členom tieto výhody: 

 Podnetnú spoločnosť pre svoj profesijný rozvoj na pravidelných 

stretnutiach,  

 Nápady, inšpirácie a skúsenosti ďalších kolegov z domova i zahraničia,  
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 Prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách Slovenského centra 

fundraisingu a zahraničných partnerov z Európskej fundraisingovej 

asociácie,  

 Prístup k zaujímavým vzdelávacím materiálom, odbornej literatúre a 

informáciam, ktoré sú dôležité pri získavaní zdrojov,  

 Kontakty a podporu pri nadväzovaní medzinárodnej 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. 

         
 

 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. 
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 Klub fundraiserov začal budovať knižnicu odbornej literatúry pre svojich členov. 

V roku 2012 sa v troch sekciách fundraising, sociálne podnikanie a biznis 

a marketing nachádzalo celkovo 41 zahraničných a domácich titulov od 

renomovaných autorov. 

 

 V roku 2012 mal Klub fundraiserov 13 členov spomedzi týchto organizácií:  

Centrum pre filantropiu, Divé maky, Fórum donorov, Greenpeace Slovensko, 

INESS, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Pons Danubii EGTC, Priatelia Quo 

Vadis, Šanca pre nechcených, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, VIA 

IURIS, WellGiving 

a 3 jednotlivcov: Zuzana Suchová, Lucia Štasselová, Ivan Vnuk 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/klub 
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>> Práca v Koalícii na podporu individuálneho darcovstva 

 Koalícia pre podporu individuálneho 

darcovstva vznikla v 2011 s cieľom 

zlepšovať darcovské prostredie u nás. 

 V roku 2012 sa SCF podieľalo na práci 

Koalície špecificky pri diskusiách o príprave 

nového zákona o verejných zbierkach a o etike vykonávania verejných zbierok 

niektorými subjektami.  

 18.4.2012 a 4.10.2012 sa uskutočnili širšie diskusné stretnutia 14 

mimovládnych neziskových organizácií o skúsenostiach a potrebných zmenách v 

legislatívnej úprave verejných zbierok. Zúčastnili sa ho zástupcovia z týchto 

organizácií: Amnesty International, Centrum pre filantropiu, Človek v ohrození, 

Divé maky, eRko, Liga proti rakovine, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti 

Slovenska, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská katolícka charita, 

Slovenský skauting, Slovenský výbor pre UNICEF, Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska a Úsmev ako dar. 

 
 

 SCF sa tiež priebežne angažovalo v diskusiách o eliminácii nekorektných 

subjektov na trhu, ktoré sa venujú neetickému získavaniu zdrojov a prispievajú 

k znižovaniu dôvery verejnosti voči fundraisingu. 

 Viac informácií: www.darcovstvo.sk 
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 

asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu v roku 2012 prehĺbilo 

spoluprácu s Európskou fundraisingovou asociáciou, 

keď sa 4.5.2012 stalo regulérnym členom tohto strešného európskeho 

združenia národných asociácií fundraiserov. 

 Európska fundraisingová asociácia usporiadalala v stredu 5.12.2012 v Bruseli 

workshop zameraný na budovanie kapacít národných fundraisingových 

asociácií.  

  

 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. EFA zároveň 

oslavovala 10. výročie svojho založenia. Stretnutie pokračovalo vo štvrtok 6.12. 

2012 piatym výročným zdieľaním fundraisingových zručností medzi národnými 

asociáciami v Európe. V piatok 7.12.2012 nasledovalo globálne stretnutie 

národných asociácií z celého sveta na siedmom medzinárodnom samite 

fundraisingových asociácií, na ktorom sa stretli zástupcovia od USA, Kanady 

cez Izrael, európske krajiny až po Austráliu a Japonsko. 

  

 Slovenské centrum fundraisingu bolo zastúpené na týchto podujatiach a 

slovenským fundraiserom a fundraiserkám združeným v Klube fundraiserov 

prinieslo najnovšie inšpirácie z vývoja na európskej i globálnej úrovni. 

 Viac informácií: www.efa-net.eu 
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>> 32. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku  

 
 Slovenské centrum fundraisingu sa aj v roku 2012 zúčastnilo najlepšieho 

stretnutia fundraiserov z celého sveta, ktoré v dňoch 16.-19.10.2012 

v holandskom Noordwijkerhoute organizovala britská The Resource Alliance. Na 

kongrese sa zúčastnilo vyše 953 delegátov z viac ako 61 krajín z celého sveta. 

 Prezentácie z podujatia boli za symbolickú úhradu sprístupnené aj pre členov 

Klubu fundraiserov. 

 Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc 
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>> 6. medzinárodná fundraisingová konferencia vo Varšave  

 Poľské združenie fundraisingu zorganizovalo 9.-

10.5.2012 svoju šiestu medzinárodnú 

konferenciu o fundraisingu, ktorá sa konala vo 

Varšave.  

 Slovenské centrum fundraisingu bolo na tomto stretnutí prítomné osobou 

svojho predsedu. 

 Viac informácií: www.konferencja.fundraising.org.pl 

   

 
 

>> Ocenenie Slovenského centra fundraisingu 

 Slovenský Červený kríž ocenil podporu a poradenstvo Slovenského centra 

fundraisingu ako aj pomoc pri rozvíjani fundraisingových aktivít Slovenského 

Červeného kríža na slávnostnom oceňovaní 17.5.2012. 

 Ďakujeme! 
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>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fundraisingu poskytovalo aj v roku 2012 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 

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

 V roku 2012 pokračovalo Slovenské centrum 

fundraisingu na adrese blog.fundraising.sk 

v publikovaní špecializovaného blogu 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. Okrem 

existujúcej komunikácie na facebooku, twitteri, youtube a google+ sme v roku 

2012 rozšírili svoju prítomnosť aj na pinterest.com/SKFundraising a 

linkedin.com/company/slovak-fundraising-centre. 
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>> Finančná správa za rok 2012 

 

Stav majetku a záväzkov 

 Majetok k 31. 12. 2012 

 OBEŽNÝ MAJETOK 

 Krátkodobé pohľadávky  29 EUR 

 Finančné účty  3 108 EUR 

 ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 

 Náklady budúcich období  6 EUR 

 Majetok spolu:           3 143 EUR 

 

 Zdroje k 31. 12. 2012 

 VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 

 Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov 987 EUR 

 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -834 EUR 

 CUDZIE ZDROJE SPOLU 

 Krátkodobé záväzky          2 990 EUR 

Vlastné a cudzie zdroje spolu: 3 143 EUR 

 

Výkaz ziskov a strát 

 Náklady k 31. 12. 2012 

 SPOTREBA MATERIÁLU 3 564 EUR 

 CESTOVNÉ 193 EUR 

 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 851 EUR 

 OSTATNÉ SLUŽBY 27 398 EUR 

 KURZOVÉ STRATY   86 EUR 

 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY 326 EUR 

Náklady spolu:  32 418 EUR 

 

 Výnosy k 31. 12. 2012 

 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 3 000 EUR 

 OSOBITNÉ VÝNOSY 16 997 EUR 

 INÉ OSTATNÉ VÝNOSY 21 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   7 820 EUR  

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB 1 500 EUR  

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 1 820 EUR 

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 426 EUR 

Výnosy spolu: 31 584 EUR 

 

Výsledok hospodárenia:  -834 EUR 

 

V Bratislave 6.2.2013. 


