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Milí fundraiseri a fundraiserky,  

 

v roku 2016 sme sa v Slovenskom centre 

fundraisingu opäť sústredili na zlepšenie našich 

vzdelávacích služieb a konzultácií, ktoré 

poskytujeme slovenským i zahraničným neziskovým 

organizáciam.  

Už tradičné miesto v tom zohrávajú naše dve 

vlajkové vzdelávacie podujatia – CEE Fundraising 

Conference a CEE Leaders of Tomorrow.  

Medzinárodná konferencia si opäť upevnila svoju 

pozíciu ako najprestížnejšie medzinárodné 

podujatie vo fundraisingovom vzdelávaní v strednej a východnej Európe. Rastúci 

počet účastníkov ako aj stále sa vracajúci fundraiseri nás utvrdzujú, že konferencia 

sa vydala správnym smerom a prináša najnovšie trendy i skúsenosti pre 

najvýznamnejšie organizácie v regióne. V roku 2016 do Bratislavy prišlo celkovo 

177 účastníkov z 18 krajín, a to aj mimo Európy. 

Medzinárodný program rozvoja líderských zručností ukončil prvý 12-mesačný ročník 

a jeho absolventi nešetrili slovami chvály a uznania z pozitívnych zmien, ktorými 

vďaka programu za uplynulý rok prešli. V októbri program opäť pritiahol 17 

inšpiratívnych lídrov z 8 krajín. Čo je veľmi pozitívne – okrem kvalitného obsahu – sa 

nám darí vytvárať komunitu lídrov, ktorí sa chcú ďalej navzájom zdieľať a angažovať.  

V uplynulom roku sme zintenzívnili naše vzdelávanie a okrem otvoreného kurzu 

poskytli aj viacero kurzov na mieru pre potreby konkrétnych organizácií. Vďaka 

podpore Nadácie otvorenej spoločnosti špeciálne postavenie v tom zohrala séria 

dlhodobého vzdelávania pre viacero advokačných organizácií. 

Pokračovala aj aktívna spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou. Ako jej 

viceprezident som mal tú možnosť a česť podieľať sa na jej celkovom smerovaní. 

Zároveň sme kolegov z iných národných asociácií pritiahli do Bratislavy, kde sa 

v novembri konalo jej najvýznamnejšie podujatie – valné zhromaždenie a výročné 

zdieľanie skúseností Skillshare.  

Pre členov Klubu fundraiserov sme pokračovali v organizovaní ďalších stretnutí, 

pričom by sme predsa len uvítali aktívnejší záujem zo strany ďalších organizácií. Aj 

to nás však motivuje vymýšľať nové formáty a spôsoby, ako prinášať zaujímavé 

inšpirácie od skúsených fundraiserov a ďalších zaujímavých hostí.    

Ďakujem za Váš záujem a podporu aj v roku 2016 a želám veľa úspechov pri 

získavaní zdrojov pre Vaše zmysluplné poslania! 

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 bolo pozorovateľom a od 2012 je 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  

 Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu) – člen SCF 

 Peter Guštafík (PDCS) – člen SCF 

 Martina Tvrdoňová (WellGiving) – členka SCF 

 

 

 
 

Lucia Štasselová, Eduard Marček, Katarína Bartovičová  
Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu 
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>> Aktivity v roku 2016 

 Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov 

 Central and Eastern European Fundraising Conference 2016  

Grow Fast: Invest In Fundraising (Synergies) 

 Masterclass Emotional Fundraising In A Nutshell 

 Masterclass Maximize Your Impact: Engage Volunteers Strategically In 

Your Mission, On Your Board And In Your Work  

 Masterclass The Science Of Successful Peer-To-Peer Fundraising 

 Masterclass Start Up With A Strategic Major Gift Program 

 Central and Eastern European Leadership Development 2016 

Leaders of Tomorrow 

 Klub fundraiserov 

 Vzdelávacie kurzy a prednášky 

 Prednáška na Vysokej škole manažmentu - City University of Seatle 

 Medzinárodný networking 

 Public Fundraising Workshop 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 Fundraising Online 2016 

 Fundraising Convention 2016 

 International Fundraising Congress 2016 

 Legavision 2016 

 Konzultačné služby 

 Komunikácia na blog.fundraising.sk a sociálnych sieťach 
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>> Central and Eastern European 

Fundraising Conference 2016:  

Grow Fast: Invest In Fundraising 

(Synergies)   

 

 Central and Eastern European Fundraising Conference 2016 sa konala v dňoch  

12.-14.10.2016 v Austria Trend Hoteli Bratislava. 

 Konferencie sa zúčastnilo 177 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) 

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

služieb pre fundraiserov z Albánska, Brazílie, Bulharska, Česka, Dánska, 

Holandska, Chorvátska, Južnej Afriky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, 

Slovenska, Spojených štátov amerických, Srbska, Španielska, Švajčiarska a 

Veľkej Británie. 

 Viac informácií: www.ceefundraising.org/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spoluorganizátor konferencie:      
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 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálny partner  

 

 

Hlavní partneri 

 

Mediálni partneri 

 

Partneri 

 

http://www.slsp.sk/
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 Bolo to vynikajúce. Ďakujem. 
Jan Staněk, Domov sv. Josefa (CZ) 
 

   

 Po prvé, gratulujem ku konferencii. Myslím, že to bolo naozaj výborné. 

Dobre zorganizované, zorientovaní rečníci, pozitívna atmosféra.  

Skvelé podujatie. 
Carl W. Drexler (DE) 
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 Ďakujem vám za túto skvelú konferenciu!  

Určite sa opäť zúčastním budúci rok. 
Erik A. Bjørnsen, Aidbuilder ApS (DK) 

 

  

 Ďakujem vám a celému tímu za túto úžasnú a užitočnú konferenciu. 

Som rada, že som sa konečne mohla zúčastniť tohto podujatia, pretože 

od priateľov a kolegov som už počula mnohé pozitívne hodnotenia. 
Kun Zsuzsanna, Energiaklub (HU) 
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>> Masterclassy  

V rámci CEE Fundraising Conference sa 12.10.2016 

uskutočnili 4 masterclassy s renomovanými expertmi 

z Dánska, USA, Holandska a Švajčiarska.  

 

 Jacob Finnbjørn Møllemose (DK):  

Emotional Fundraising In A Nutshell 

 

 Kay Sprinkel Grace (US): Maximize Your Impact: Engage Volunteers 

Strategically In Your Mission, On Your Board And In Your Work 
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 Jillian Stewart (US/NL), Arko Hoondert (NL):  

The Science Of Successful Peer-To-Peer Fundraising 
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 Jan Uekermann (CH): 

Start Up With A Strategic Major Gift Program 

 
 

 Všetkých masterclassov sa zúčastnilo celkovo 97 účastníkov konferencie, čo 

predstavuje nárast o vyše pätinu oproti predchádzajúcemu roku. 
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>> Central and Eastern European 

Leadership Development 2016:  

Leaders of Tomorrow 

 

 

 V roku 2016 organizovalo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci 

s Českým centrom fundraisingu druhý ročník projektu rozvoja líderských 

zručností v strednej a východnej Európe Leaders of Tomorrow. 

 Na úvod sa stretla skupina účastníkov z predchádzajúceho ročníka, aby 

reflektovala predchádzajúci rok a svoj skúsenosť s vlastným rozvojom. 

 Ďalší ročník odštartoval následne 5-dňovým stretnutím v čase 23.-28.10.2016 

v Hoteli Zochova chata v Modre-Piesku. Program pokračoval individuálnym 

mentoringom účastníkov ďalších 12 mesiacov. 10.5.2016 sme v rámci tohto 

programu zorganizovali webinar How To Be A Great Leader And Have A Life, 

Too! s Lindou Hawes Clever z Kalifornie. 

 Programu sa za účasti svetových mentorov zúčastnilo celkovo 17 lídrov z 8 

krajín: Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovenska 

a Srbska.  

 Program podporila Charles Stewart Mott Foundation a manželia Steadovci 

z USA. 

 Viac informácií: www.ceeleadership.org 
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>> Klub fundraiserov  

 V roku 2016 pokračovala činnosť Klubu 

fundraiserov stretnutiami a poskytovaním ďalších 

služieb pre členov. 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, 

 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 2016 stretol štyrikrát.  

 Hosťami na stretnutiach boli:  

Milan Ondič, Zuzana Suchová (Savio), Lucia Štasselová (Slovenské centrum 

fundraisingu), Daniel Rabina (Slovenské národné divadlo) a Tina Ličková 

(2FRESH). 
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 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,  

 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. 

 

 Klub fundraiserov buduje knižnicu odbornej literatúry pre svojich členov. V roku 

2016 bolo v troch sekciách fundraising, sociálne podnikanie a biznis a marketing 

k dispozícii niekoľko desiatok zahraničných a domácich titulov od renomovaných 

autorov. 
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 V roku 2016 mal Klub fundraiserov 15 členov spomedzi týchto organizácií:  

ASROW, BISLA, Červený nos Clowndoctors, Človek v ohrození, Kolégium 

Antona Neuwirtha, Mono.sk, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Nadácia pre 

deti Slovenska, Narodné kultúrne centrum, OZ Educo, Saplinq, Stopka, Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Via Iuris.  

a 3 jednotlivcov: Zuzana Kušová, Zuzana Suchová a Ivan Vnuk. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/klub 
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>> Vzdelávacie kurzy  

 V roku 2016 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní 

špecializovaných vzdelávacích kurzov.  

 27.-28.1.2016 sme členov rozvojovej a humanitárnej Grupy ZAGRANICA školili 

základy fundraisingu, online komunikácie a firemného fundraisingu v poľskej 

Varšave.   

 29.4.2016 sme zrealizovali kurz Fundraising pre začiatočníkov špeciálne na 

mieru občianskeho združenia Na Hrane a 4.10.2016 pre Slovenskú katolícku 

charitu, resp. riaditeľov jednotlivých diecéznych a arcidiecéznych charít na 

Slovensku.  

 

 28.11.2016 sme oboznamovali členov občianskeho združenia Vegánske hody 

so základmi vedenia crowdfundingu. 

 V období september – december sme na objednávku Nadácie otvorenej 

spoločnosti – Open Society Foundation dlhodobo vzdelávali a budovali 

fundraisingové kapacity pre 15 účastníkov z 9 watchdogových a advokačných 

organizácií na tieto témy: 

 Fundraising pre začiatočníkov, 

 Strategické plánovanie fundraisingu, 

 Fundraising od firiem, 

 Základy online komunikácie a fundraisingu, 

 Crowdfunding, 

 Projektový a finančný manažment.  



 

20 

Okrem vzdelávania sme im poskytli konzultačné služby a účasť na Central and 

Eastern European Fundraising Conference.  

 

 

 V tomto roku sme ponúkli jeden otvorený  vzdelávací kurz Fundraising pre 

začiatočníkov (1.-2.3. v Bratislave). 

 

 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy 

 

 

 

http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-pre-zaciatocnikov
http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-pre-zaciatocnikov
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>> Prednáška na Vysokej škole manažmentu  

– City University of Seattle 

 18.1.2016 sme prednášali pre študentov Vysokej školy 

manažmentu – City University of Seattle v Bratislave. 

Predstavili sme im základy fundraisingu. 

 
 

>> Public Fundraising Workshop 

 23.-24.3.2016 sme sa na pozvanie 

Transparency International Slovensko zúčastnili 

dvojdňového vzdelávacieho workshopu 

v sekretariáte Transparency International v Berlíne.  

 Stretnutia sa zúčastnili pobočky z Česka, Francúzska, Hondurasu, Južnej Afriky, 

Maďarska, Slovenska, Slovinska a Venezuely a online aj Papua New Guinea. 

 Viac informácií: www.transparency.org 
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 

asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012 

členom tohto strešného európskeho združenia 

národných asociacií fundraiserov.  

 SCF v spolupráci s Európskou fundraisingovou asociáciou usporiadalo  

24.-25.11.2016 v Bratislave výročné valné zhromaždenie, na ktorom sa 

prerokovali otázky spojené so smerovaním a ďalším rozvojom.  

 Stretnutie pokračovalo deviatym výročným zdieľaním fundraisingových zručností 

pod názvom European Philanthropy On The Rise? Strategies And Mechanisms 

To Stimulate Giving, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z rôznych krajín Európy 

a USA. 

 Okrem toho sa Eduard Marček zúčastňoval na práci EFA ako jej viceprezident. 

   

 

 Viac informácií: www.efa-net.eu   
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>> Fundraising Online 2016 

 Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 

2016 zúčastnilo online fundraisingovej 

konferencie Fundraising Online #FRO16, 

ktoré v dňoch 11.-12.5.2016 organizovala britská The Resource Alliance.  

 Viac informácií: www.resource-alliance.org/fundraising-online 

 

 

 

 

>> Fundraising Convention 2016 

 Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 

2016 prvýkrát zúčastnilo najväčšej 

fundraisingovej konferencie v Európe, ktorú 

za tri dni navštívilo vyše tritisíc fundraiserov. Fundraising Convention 2016, 

ktorú v dňoch 4.-6.7.2016 v Londýne organizoval britský Institute of 

Fundraising, sme sa zúčastnili v prvý deň jej konania.  

 Viac informácií: www.fundraisingconvention.uk 
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>> 36. medzinárodný fundraisingový 

kongres v Holandsku  

 Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 

2016 zúčastnilo online streamingu z najlepšieho stretnutia fundraiserov 

z celého sveta, ktoré v dňoch 19.-21.10.2016 v holandskom Noordwijkerhoute 

organizovala britská The Resource Alliance.  

 Viac informácií: www.resource-alliance.org/ifc 

 

 

>> Legavision 2016  

 7. novembra 2016 sa v Londýne uskutočnila 

jednodňová konferecia o závetoch, ktorú organizoval Institute of Fundraising. 

Následne sa konal druhý ročník medzinárodnej konferencie o národných 

kampaniach zo závetov Legavision. 

 Slovenské centrum fundraisingu sa zúčastnilo týchto vzdelávacích podujatí. 
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>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fundraisingu poskytovalo aj v roku 2016 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 2016 pokračovalo na adrese blog.fundraising.sk publikovanie 

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. 

  



 

26 

>> Finančná správa za rok 2016 

 

 

Stav majetku a záväzkov 

 Aktíva k 31. 12. 2016 

 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY  1 412 EUR 

 OSTATNÉ POHĽADÁVKY  66 407 EUR 

 POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU  520 EUR 

 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY  263 EUR 

 POKLADNICA  147 EUR 

 BANKOVÉ ÚČTY  72 876 EUR 

 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ  117 EUR 

Aktíva spolu:           141 742 EUR 

 Pasíva k 31. 12. 2016 

 NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

MINULÝCH ROKOV 5 809 EUR 

 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 7 385 EUR 

 KRÁTKODOBÉ REZERVY 222 EUR 

 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  8190 EUR 

 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ 120 136 EUR 

Pasíva spolu: 141 742 EUR 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát 

 Náklady k 31. 12. 2016 

 SPOTREBA MATERIÁLU 2 851 EUR 

 CESTOVNÉ 1 890 EUR 

 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 2 028 EUR 

 OSTATNÉ SLUŽBY 61 499 EUR 

 MZDOVÉ NÁKLADY 2 636 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE 928 EUR 

 KURZOVÉ STRATY 1 366 EUR 

 OSOBITNÉ NÁKLADY  42 244 EUR 

 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY 289 EUR 

 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU 531 EUR 

 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM   2 133 EUR 

Náklady spolu:  118 395 EUR 
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 Výnosy k 31. 12. 2016 

 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 63 901 EUR 

 ÚROKY 2 EUR 

 OSOBITNÉ VÝNOSY 440 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   60 772 EUR  

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB   207 EUR 

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 1 360 EUR 

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 309 EUR 

Výnosy spolu: 126 991 EUR 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením:  8 596 EUR 

 DAŇ Z PRÍJMU 1 210 EUR 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení:  7 386 EUR 

 

 

 

 

 

Spracoval Eduard Marček 5. 8. 2017. 

Neoznačené fotografie zhotovil © Gabriel Kuchta, Vladimír Šimíček a Eduard Marček.  


