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Milí fundraiseri a priatelia fundraisingu, 

aj v roku 2013 sme sa v Slovenskom centre 

fundraisingu snažili prinášať Vám inšpirácie 

a vytvárať príležitosti na vzdelávanie a sieťovanie 

pre zlepšovanie Vášho fundraisingu. 

Kľúčovú úlohu v tejto snahe zohráva slovensko-

česká konferencia o fundraisingu, ktorá sa už 

v októbri stáva tradíciou a priťahuje čoraz viac 

záujemcov. Som veľmi rád, že sa nám v roku 2013 

podarilo konferenciu inovovať a do Bratislavy 

priviezť naozaj špičkových svetových a domácich 

expertov. Tí mohli sprostredkovať široké spektrum 

odborných skúseností a predstaviť najnovšie trendy vo fundraisingu z vyspelého 

sveta. V tomto trende sa určite budeme snažiť vytrvať a postavenie konferencie 

ešte posilňovať aj v širšom kontexte nášho regiónu. 

Klub fundraiserov pokračoval v sprístupňovaní nielen odborných materiálov 

a údajov, ale hlavne osobných skúseností od slovenských i českých expertov na 

fundraising. Okrem rozširovania služieb pre našich členov (napr. materiály 

z najväčšieho festivalu online marketingu v stredoeurópskom regióne), sme 

pokračovali aj v rozširovaní ponuky odborných publikácií v špecializovanej knižnici, 

ktorých počet na konci roka dosiahol 57. 

Príležitosť na vzdelávanie pre začínajúcich fundraiserov ponúkali naše vzdelávacie 

kurzy, ktorých ponuku plánujeme do budúcnosti ďalej rozširovať. Skúsenejší 

fundraiseri mohli využiť vzdelávacie semináre (masterclassy), ktoré sme organizovali 

ako súčasť 4. slovensko-českej konferencie o fundraisingu. 

V spolupráci s Európskej fundraisingovou asociáciou sme našim fundraiserom mohli 

sprostredkovať aj najnovšie poznatky z toho, čo sa deje v oblasti fundraisingu 

v Európe. EFA začala okrem newsletteru Fundraising Europe poskytovať aj pre 

slovenských členov odborné webináre na zaujímavé témy ako napr. SEPA, kampane 

na podporu závetov či etika a samoregulácia vo fundraisingu. 

Verím, že sme vďaka vytváraniu týchto príležitostí a rozširovaniu služieb pre členov 

Klubu fundraiserov ako aj širšiu komunitu fundraiserov pomohli aspoň o čosi zlepšiť 

fundraising na Slovensku. Našou odmenou bude Vaša väčšia odbornosť a 

spokojnosť, viac skúseností a v konečnom dôsledku viac udržateľnejších organizácií, 

ktoré menia nielen Slovensko na lepšie miesto pre život.  

Želám Vám veľa úspechov pri získavaní zdrojov! 

 

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. 

Od roku 2010 je pozorovateľom a od 2012 plnoprávnym členom Európskej 

fundraisingovej asociácie. 

 

>> Vízia 

Fundraising ako rešpektovaná a dôveryhodná profesia, ktorá napomáha tomu, 

aby bol svet lepším miestom pre život. 

 

>> Poslanie 

Rozvoj profesionálneho získavania zdrojov a financovania verejno- i 

súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a 

súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí. 

 

>> Aktivity 

Podporujeme našich členov a širšiu komunitu fundraiserov: 

 Zlepšovaním porozumenia fundraisingu. 

 Povzbudzovaním fundraiserov, aby dosahovali najlepšie výsledky.  

 Vytváraním lepšieho prostredia pre fundraiserov na získavanie zdrojov. 

 

>> 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  

 Lucia Štasselová – členka predsedníctva od 19.2.2013 

 Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen predsedníctva do 18.2.2013, 

člen SCF 

 Peter Guštafík (PDCS) – člen predsedníctva do 18.2.2013, člen SCF 

 Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka SCF 

 

 

 

Katarína Bartovičová, Eduard Marček, Lucia Štasselová 
Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu 
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>> Aktivity v roku 2013 

 Konferencie a vzdelávacie semináre 

 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu Fundraising a kreativita 

 Vzdelávací seminár Emocionálny fundraising 

 Vzdelávací seminár Plánovanie pre budúcnosť, ktorá môže priniesť 

čokoľvek 

 Vzdelávacie kurzy a prednášky 

 Fundraising pre začiatočníkov  

 Fundraising v kultúre pre začiatočníkov  

 Základy on-line komunikácie a fundraisingu  

 Diskusia Burza skúseností 

 Prednáška na Vysokej škole manažmentu – City University 

 Klub fundraiserov 

 Práca v Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva 

 Medzinárodný networking 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 33. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku 

 4. medzinárodný festival fundraisingu v Prahe 

 Konzultačné služby 

 Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach 

 

http://www.fundraising.sk/download/SK_CZ_Konferencia_2013_Seminar_Joyaux.pdf.pdf
http://www.fundraising.sk/download/SK_CZ_Konferencia_2013_Seminar_Joyaux.pdf.pdf
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
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>> 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu: 

Fundraising a kreativita 

 4. slovensko-česká konferencia o fundraisingu sa už tradične uskutočnila druhý 

októbrový týždeň 9.-11.10.2013 v Bratislave. 

 Priniesla inšpiratívne podnety pre získavanie zdrojov od skúsených expertov z 

domova i zo zahraničia a rozvoj profesie fundraisera nielen na Slovensku.  

 Hosťami konferencie boli: 

 Tom Ahern - Ahern Donor Communications (USA) 

 Roman Baroš - Nakopni.me (CZ) 

 Tomáš Bořil - freelancer (CZ) 

 Alan Clayton - Clayton Burnett (UK) 

 Tomáš Halász - nezávislý fotograf (SK) 

 Petra Joklová - CRM pro neziskovky (CZ) 

 Simone P. Joyaux - Joyaux Associates (USA) 

 Jan Kroupa - České centrum fundraisingu (CZ) 

 Maik Meid - Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands 

/sozialmarketing.de (DE) 

 Jana Melicherčíková - W Press (časopis .týždeň) (SK) 

 Slávek Rejthar - Startovač.cz (CZ) 

 Ondrej Remiáš - Divadlo Pôtoň – Centrum umenia a kreativity Bánovce 

(SK) 

 Ruth Ruderham - Canal & River Trust (UK) 

 Mária Soboličová - Úsmev ako dar (SK) 

 Konferencie sa zúčastnilo 121 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) 

z radov fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov 

služieb pre fundraiserov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, 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-pacalova
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/hostia-3-konferencia/katerina-valesova
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      Spoluorganizátor konferencie: 

 

 

 

 

 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Podľa mňa to bola doposiaľ najlepšia konferencia. Ďakujem!  
Ivana Potočňáková, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (SK) 

 

Generálny partner konferencie 

 

 

Hlavní partneri 

 

Partner 

 

Mediálni partneri 

 

http://www.slsp.sk/
http://www.directmarketing.sk/
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 Skvelí prednášajúci, výborná atmosféra, veľa poznania a kontaktov – 

blahoželám, Slovenské centrum fundraisingu! Ďakujem za tie 3 dni. 

Robert Kawałko, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (PL) 

 

 Konference byla úžasná, skvěle zorganizovaná a atmosféra byla velmi příjemná. 

Jsem ráda, že jsem se ji mohla zúčastnit. Sama jsem si odnesla řadu zajímavých 

podnětů i "klientů" z řad NNO. 
Petra Joklová, CRM pro neziskovky  (CZ) 

  

 Ještě jednou díky za skvělou konferenci. Mám rád takové akce. Setkal jsem se s 

dosti zajímavými lidmi a odjíždím s hlavou plnou nápadů. A to je nejdůležitější. 
Jan Gregor, Hnutí Duha (CZ) 
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 Veľká vďaka vám. Konferencia bola fakt super. 

Lenka Surotchak, Nadácia Pontis (SK) 

 

 Celkově to bylo naprosto parádní. 
Tomáš Bořil (CZ) 

 

 Bola to výborná konferencia! Úžasní ľudia! 
Maryna Yaroshchuk, Habitat for Humanity (HU) 
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Juraj Znášik, Viera Bednáriková, Edita Styanová, Barbora Palkovičová,  

Katarína Bartovičová, Eduard Marček, Lucia Štasselová 
Organizačný tím konferencie spolu s dobrovoľníkmi 

 

 

>> Vzdelávací seminár Emocionálny fundraising 

 V rámci 4. slovensko-českej konferencie 

o fundraisingu sa 9.10.2013 uskutočnil vzdelávací 

seminár s renomovaným expertom z Veľkej Británie Alanom Claytonom.  

 
Alan Clayton (UK) 
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 Tento interaktívny vzdelávací seminár, ktorého sa zúčastnilo 22 účastníkov zo 

Slovenska, Česka a Maďarska, sa zameral najmä na budovanie emocionálnej 

komunikácie, ktorá vedie k schopnosti získavať zdroje. Alan v ňom pretavil svoje 

skúsenosti s viac ako 240 globálnymi klientami do troch jednoduchých poučiek, 

vďaka ktorým môžu účastníci lepšie budovať vzťahy s darcami.  

 

>> Vzdelávací seminár Plánovanie pre 

budúcnosť, ktorá môže priniesť čokoľvek 

 V rámci 4. slovensko-českej konferencie o fundraisingu sa v rovnakom čase 

uskutočnil aj vzdelávací seminár so skúsenou expertkou na strategické 

plánovanie a prácu so správnymi radami Simone P. Joyaux z USA.  

 

    Simone P. Joyaux (USA) 

 Tohto odborného vzdelávacieho seminára sa zúčastnilo 11 účastníkov zo 

Slovenska, Česka a Poľska, ktorí mohli preskúmať komponenty efektívneho 

strategického plánonania, naučili sa, ako budovať adaptívne kapacity organizácií 

a ako získavať pre toto fungovanie správnu radu a zamestnancov.  

 
>> Vzdelávacie kurzy  

 V roku 2013 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní 

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 (18.-19.4., 4.-5.12.2013 v Bratislave) 

 Fundraising v kultúre pre začiatočníkov (20.-21.5.2013 v Banskej Štiavnici) 

 Základy on-line komunikácie a fundraisingu (24.4.2013 v Bratislave) 

http://www.fundraising.sk/download/SK_CZ_Konferencia_2013_Seminar_Joyaux.pdf.pdf
http://www.fundraising.sk/download/SK_CZ_Konferencia_2013_Seminar_Joyaux.pdf.pdf
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
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 Všetkých kurzov sa v roku 2013 zúčastnilo celkovo 36 účastníkov. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy 
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>> Burza skúseností Rady mládeže Slovenska 

 6.11.2013 sme prijali pozvanie od Rady mládeže 

Slovenska na diskusné stretnutie s mladými ľuďmi Burza 

skúseností. Témou bolo Ako nájsť firemného partnera pre svoju organizáciu. 

 
 

 

>> Prednáška na Vysokej škole manažmentu – City 

University of Seattle 

 6.11.2013 sme prednášali pre študentov Vysokej školy 

manažmentu – City University of Seattle v Bratislave. 

Predstavili sme im základy fundraisingu a financovania organizácií. 
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>> Klub fundraiserov  

 V roku 2013 pokračovali stretnutia Klubu 

fundraiserov, ktorý je organizačnou zložkou 

Slovenského centra fundraisingu. Klub je otvorený pre členstvo mimovládnych 

neziskových organizácií, ktoré 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 2013 stretol šesťkrát – 7.2., 7.3., 4.4., 6.6., 26.9. 

a 7.11.2013. Hosťami na stretnutiach boli: Lucia Boldizsárová, Katarína 

Hollanová (Červený nos Clowndoctors), Igor Polakovič (Centrum pre filantropiu), 

Marta Krejcarová (Slovenská sporiteľňa), Andrej Kiska (Dobrý anjel), Pavel 

Hrica, Anna Podlesná (Nadácia Pontis), Jan Gregor (Hnutí Duha). 

 

         

 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 buduje knižnicu odbornej literatúry pre svojich členov. V roku 

2013 bolo v troch sekciách fundraising, sociálne podnikanie a biznis a marketing 

k dispozícii celkovo 57 zahraničných a domácich titulov od renomovaných 

autorov. 

 

 V roku 2013 mal Klub fundraiserov 14 členov spomedzi týchto organizácií:  

Divé maky, Fórum donorov, Greenpeace Slovensko, INESS, Nadácia Integra, 

Nadácia Pontis, Slovenská asociácia halového veslovania, Šanca pre 

nechcených, Škola dokorán, Transparency International, Únia nevidiacich a 

slabozrakých Slovenska, UNICEF Slovensko, VIA IURIS, ŽIVICA – Centrum 

environmentálnej a etickej výchovy. 

a 3 jednotlivcov: Zuzana Kušová, Zuzana Suchová, 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 etike 

vykonávania verejných zbierok niektorými subjektami a pri možnosti zavedenia 

SEPA inkasných platieb pri pravidelnom darcovstve.  

 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 

 

 

>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 

asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012 

členom tohto strešného európskeho združenia 

národných asociácií fundraiserov. V roku 2013 pokračovala naša spolupráca 

s európskymi partnermi. 

 Európska fundraisingová asociácia usporiadala 14.-15.11.2013 v Ríme výročné 

valné zhromaždenie Európskej fundraisingovej asociácie, na ktorom sa 

prerokovali otázky spojené so smerovaním a rozvojom tejto európskej siete 

fundraiserov. Stretnutie pokračovalo šiestym výročným zdieľaním 

fundraisingových zručností medzi národnými asociáciami v Európe.  
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 Slovenské centrum fundraisingu bolo zastúpené na týchto podujatiach a 

slovenským fundraiserom a fundraiserkám združeným v Klube fundraiserov 

prinieslo najnovšie inšpirácie z vývoja na európskej úrovni. 

 EFA začala organizovať aj odborné webináre, ktoré sú prístupné členom Klubu 

fundraiserov. V roku 2013 zorganizovala 4 webináre na témy SEPA, progres 

národných asociácií v strednej a východnej Európe, kampane na podporu 

závetov a etika a samoregulácia vo fundraisingu. 

 Viac informácií: www.efa-net.eu    
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>> 33. medzinárodný fundraisingový kongres v Holandsku  

 

 Slovenské centrum fundraisingu sa aj v roku 2013 zúčastnilo najlepšieho 

stretnutia fundraiserov z celého sveta, ktoré v dňoch 15.-18.10.2013 

v holandskom Noordwijkerhoute organizovala britská The Resource Alliance. Na 

kongrese sa zúčastnilo vyše 900 delegátov z viac ako 60 krajín celého sveta. 

 Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc 
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>> 4. medzinárodný festival fundraisingu v Prahe  

 České centrum fundraisingu 

organizovalo 10.-12.4.2013 

v Prahe už 4. stretnutie kreativity 

a inovácie vo fundraisingu 

Medzinárodný festival 

fundraisingu pod názvom Banks 

& Borders.  

 Slovenské centrum fundraisingu sa partnersky spolupodieľalo na organizácii 

a prispelo aj k odbornému programu festivalu. 

 Viac informácií: www.fundraising.cz/iff 
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>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fundraisingu poskytovalo aj v roku 2013 profesionálne 

konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania 

zdrojov viacerým organizáciam.  

 

 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 

 

>> Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach 

 V roku 2013 Slovenské centrum fundraisingu pokračovalo 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 Facebook, 

Twitter, YouTube, Google+, Pinterest a LinkedIn. 
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>> Finančná správa za rok 2013 

 

Stav majetku a záväzkov 

 

 Aktíva k 31. 12. 2013 

 PENIAZE  184 EUR 

 ÚČTY V BANKÁCH 3 658 EUR 

 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ 24 EUR 

 Aktíva spolu:           3 866 EUR 

 

 Pasíva k 31. 12. 2013 

 ZÚČTOVANIE DANÍ, DOTÁCIÍ A OSTATNÉ ZÚČTOVANIE 3 EUR 

 FONDY TVORENÉ ZO ZISKU A PREVEDENÉ VÝSLEDKY  

HOSPODÁRENIA 153 EUR 

Pasíva spolu: 156 EUR 

 

Výsledok hospodárenia:  3 710 EUR 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát 

 

 Náklady k 31. 12. 2013 

 SPOTREBOVANÉ NÁKUPY 6 951 EUR 

 SLUŽBY 18 449 EUR 

 OSTATNÉ NÁKLADY  3 121 EUR 

 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY   50 EUR 

Náklady spolu:  28 571 EUR 

 

 Výnosy k 31. 12. 2013 

 TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR 22 308 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   7 730 EUR  

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 1 920 EUR 

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 323 EUR 

Výnosy spolu: 32 281 EUR 

 

Výsledok hospodárenia:  3 710 EUR 

 

 

 

 

Neoznačené fotografie zhotovil © Gabriel Kuchta a Eduard Marček. 

Spracoval Eduard Marček 10.4.2014. 


