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Zápis z 2. stretnutia Klubu fundraiserov 
 

Hosť: Ľuboš Tvrdoň (Komunitná nadácia Bratislava) 

Zúčastnení: Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu), Lívia 
Domonkos (Eurocord-Slovakia),  Mária Farkašová (Plamienok, n.o.), Vladimír Halász 
(OZ Slovenský pacient), Marta Kabinová (Greenpeace Slovensko), Jana Kelecsényi 
(Slovenský výbor pre Unicef), Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), 
Norbert Maur (Nadácia Pontis), Jana Melicherčíková (Plamienok, n.o.), Igor 
Polakovič (Centrum pre filantropiu), Žofia Teplická (Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska), Martina Tvrdoňová (WellGiving) 

Dátum a miesto konania: 9.6.2011, Galéria HotDock, Grösslingova 21, Bratislava 

>> Predstavenie a fungovanie Klubu fundraiserov pre nových účastníkov 
 
>> Diskusia s Ľubošom Tvrdoňom z Komunitnej nadácie Bratislava 

� Ľuboš Tvrdoň sa podelil o svoje fundraisingové začiatky ako aj prvé 
skúsenosti zo získavania zdrojov, darcov a partnerov. Priblížil skúsenosti 
s komunikáciou s firemnými a individuálnymi darcami ako aj zapájanie členov 
správnej rady do podpory organizácie.  

� Komunitná nadácia Bratislava mala snahu posúvať efektívnosť získavania 
zdrojov na vyššiu úroveň, a preto spustila kampaň Preteky kačíc. Ľuboš 
priblížil prístup k realizácii kampane, spomenul online systém registrácie a 
práce s darcami ako aj ohlas verejnosti. Zároveň sa podelil o skúsenosti 
s jednotlivými formami získavania partnerov a zdrojov ako aj spôsobmi, ako 
zvyšovali výnos z kampane Preteky kačíc. 

� Priestor dostali aj iné formy získavania zdrojov – predaj kníh, zbierka na 
hodiny v centre Bratislavy, Klub darcov fungujúci popri nadácii a zapájanie 
darcov do spolurozhodovania o podporených projektoch. 

� Ľuboš priblížil aj profil a motivácie darcov Komunitnej nadácie Bratislava. 

 
>> Pozvánka na ďalšie akcie  

� 15.6.2011 - Úvod do finančného plánovania pri sociálnom podnikaní. 

� 12.10.2011 – Workshop o investíciach do fundraisingu 

� 13.-14.10.2011 – 2. slovensko-česká konferencia o fundraisingu 

 

>> Ďalšie stretnutie Klubu fundraiserov 

� 22.9.2011: 3. stretnutie Klubu fundraiserov.  
Presné miesto stretnutia sa včas upresní. 


