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Milí fundraiseri a fundraiserky,   

 

aj v roku 2018 sme v Slovenskom centre 

fundraisingu pokračovali v sprostredkovávaní 

najlepších skúseností z domáceho i svetového 

fundraisingu pre Vás, ľudí, ktorí pomáhate 

zlepšovať svet, v ktorom žijeme.  

Pokračovali sme v organizovaní Slovensko-českej 

konferencie o fundraisingu, ktorá si 

v obnovenom formáte už našla svoje stabilné 

miesto a publikum. Tešíme sa, že inšpiruje 

slovenských i českých fundraiserov a záujem 

o výmenu skúseností naďalej rastie.  

Naša vlajková loď CEE Fundraising Conference zaznamenala v októbri zvýšený 

záujem nielen zo strany zahraničných spíkrov, ale aj Vás, účastníkov. Nielenže sa 

z tejto konferencie stáva už tradičné miesto stretávania sa a zdieľania skúseností 

hlavne pre poľských, českých a slovenských fundraiserov, ale čoraz lepšie meno si 

získava aj na európskej či medzinárodnej scéne. Potvrdil to počet a štruktúra 

delegátov, ktorí prišli do Bratislavy. V októbri k nám zavítalo celkovo 152 ľudí až z 23 

krajín aj mimo Európy. Cítime preto záväzok, aby sme kvalitu a dosah tohto podujatia 

posúvali stále na vyššiu úroveň. 

Vďaka podpore od C. S. Mott Foundation sme vstúpili do druhej trojročnej fázy 

Líderského programu, ktorý organizujeme na Zochovej chate. Zúčastnilo sa ho 17 

lídrov z 8 krajín, ktorí sa mohli posúvať v rozvoji svojich líderských zručností. Pribudli 

nám účastníci napríklad z Bieloruska, Grécka, Gruzínska či Ukrajiny.  

Pokračovali sme aj v ďalších vzdelávacích aktivitách – kurzoch a aj v stretnutiach Klubu 

fundraiserov. V roku 2018 sme zorganizovali 4 stretnutia Klubu, hoci záujem 

o stretnutia by mohol byť aj intenzívnejší. 

Aktívne sme rozvíjali aj spoluprácu s Európskou fundraisingovou asociáciou. Ako jej 

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

som sa zúčastnil Medzinárodného summitu o fundraisingu v Londýne, na ktorom sa 

prijal aktualizovaný etický kódex o fundraisingu. V novembri sa v Paríži konalo 

najvýznamnejšie podujatie EFA – valné zhromaždenie a výročné zdieľanie skúseností 

o európskom fundraisingu – EFA Skillshare.  

V mene celého Slovenského centra fundraisingu ďakujem všetkým partnerom, 

spolupracovníkom, dobrovoľníkom i všetkým Vám za záujem a podporu v roku 2018. 

Želám veľa inšpirácií a úspechov pri získavaní zdrojov pre všetky 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 2018 

 

 Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov 

 Slovensko-česká konferencia o fundraisingu 2018  

Peniaze hrajú najväčšiu rolu tam, kde nie sú.  

 CEE Fundraising Conference 2018  

Fundraising In A World Of Big Data 

 Masterclass  

The Digital Campaign Hot House: 48 Hours To Build The Most 

Awesome Digital Campaign The World Has Ever Seen 

 Masterclass  

Donor Love – What Are Your Donors Going Through? 

 Masterclass  

Six Critical Building Blocks To Transform Your Legacy Programme For 

Future Fundraising Success 

 Masterclass  

Making Mobile Work For Fundraising 

 Central and Eastern European Leadership Development 2018 

Leaders of Tomorrow 

 Klub fundraiserov 

 Vzdelávacie kurzy a prednášky 

 Medzinárodný networking 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 Fundraising Convention 2018 

 International Fundraising Summit 2018 

 International Fundraising Congress 2018 

 Konzultačné služby 
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>> Slovensko-česká konferencia o 
fundraisingu 2018: Peniaze hrajú najväčšiu 
rolu tam, kde nie sú. 

 

 Slovensko-česká konferencia o fundraisingu 2018 sa konala 18.5.2018 v Austria 

Trend Hoteli Bratislava. 

 Konferencie sa zúčastnilo 70 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) z radov 

fundraiserov, riadiacich pracovníkov, členov správnych rád a dodávateľov služieb 

pre fundraiserov z Česka a Slovenska. 

 Viac informácií: www.skczfundraising.org/2018  

 

 

 Konferencia bola pre mňa veľmi prínosná a teším sa, keď budem môcť zužitkovať 
nové informácie a vyhnúť sa chybám iných. 
Mariana Kováčová, Centrum Slniečko (SK) 
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 Spoluorganizátori konferencie:      

 

 

 

 

 

 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 Opravdu mě až dojalo, kolik lidí přišlo na moji přednášku, se zájmem kladli 

otázky a snad se nechali i inspirovat. Těší mě, že jsem mohla sdílet svoje 
zkušenosti…  
Hana Fišerová, Sue Ryder (CZ) 

 

Generálny partner  

 

 
Mediálni partneri 

 

Partneri 
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>> CEE Fundraising Conference 2018:  
Fundraising In A World Of Big Data 

 

 CEE Fundraising Conference 2018 sa konala v dňoch  

9.-11.10.2018 v Austria Trend Hoteli Bratislava. 

 Konferencie sa zúčastnilo 152 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) z radov 

fundraiserov, lídrov, členov správnych rád a dodávateľov služieb pre fundraiserov 

z 23 krajín. 

 Viac informácií: www.ceefundraising.org/2018  

 

 Konferencia bola fantastická a určite o nej budeme šíriť pozitívne správy. 
Aroon Dougan, Jason Potts (GB) 
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 Spoluorganizátori konferencie:      

 

 

 

 

 

 

 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Generálny partner  

 

 

Hlavní partneri 

 

Mediálni partneri 

 

Partneri 
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 Stretnúť talentovaných spíkrov, zapálených kolegov a inšpiratívne príklady 
na CEE Fundraising Conference bolo výborné. 
Cristina Fernández Álvarez de Eulate, Autism-Europe (BE)  
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 Milujem vašu bratislavskú konferenciu. Dúfam, že sa mi podarí v blízkej 

budúcnosti sa vrátiť.  
Simon Scriver, ChangeFundraising.com (EI) 
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>> Masterclassy  

V rámci CEE Fundraising Conference sa uskutočnili  

4 masterclassy s renomovanými expertmi z Veľkej 

Británie, Írska a USA. 

 

 Aroon Dougan, Jason Potts (GB): Masterclass The Digital Campaign 

Hot House: 48 Hours To Build The Most Awesome Digital Campaign 

The World Has Ever Seen 

 

 Simon Scriver (IE): Donor Love – What Are Your Donors Going 

Through? 
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 Stephen George (GB): Six Critical Building Blocks To Transform Your 

Legacy Programme For Future Fundraising Success 

 

 
 

 

 Nick Allen (US): Making Mobile Work For Fundraising 

 

 
 

 Všetkých masterclassov sa zúčastnilo celkovo 95 účastníkov konferencie.  
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>> Central and Eastern European 
Leadership Development 2018:  
Leaders of Tomorrow 
 
 

 V roku 2018 organizovalo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s Českým 

centrom fundraisingu štvrtý ročník projektu rozvoja líderských zručností 

v strednej a východnej Európe Leaders of Tomorrow. 

 V júni sa stretla skupina účastníkov z predchádzajúceho ročníka, aby reflektovala 

predchádzajúci rok a svoju skúsenosť s vlastným rozvojom. 

 Ďalší ročník odštartoval 5-dňovým stretnutím v čase 30.9.-5.10.2018 v Hoteli 

Zochova chata v Modre-Piesku. Program pokračoval individuálnym mentoringom 

účastníkov ďalších 12 mesiacov.  

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

Bieloruska, Česka, Grécka, Gruzínska, Rumunska, Slovenska, Srbska a Ukrajiny.  

 Program podporila Charles Stewart Mott Foundation a manželia Steadovci z USA. 

 Viac informácií: www.ceeleadership.org/2018 
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>> Klub fundraiserov  

 V roku 2018 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 2018 stretol štyrikrát.  

 Hosťami na stretnutiach boli:  

Zuzana Zaťovič (Darujme.sk), Zuzana Dančíková (Kampaň Lunter – pre dobrý 

kraj), Braňo Tichý (Človek v ohrození) a Eduard Marček (Slovenské centrum 

fundraisingu). 
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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. 

 

 V roku 2018 mal Klub fundraiserov 8 členov spomedzi týchto organizácií:  

Červený nos CLOWNDOCTORS, Magna, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti 

Slovenska, NepocujuceDieta.sk, Saplinq, Tvorivá dielňa, Via Iuris 

a 4 jednotlivcov: Zuzana Kušová, Zoltán Rózsa, Zuzana Suchová a Ivan Vnuk. 

 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/klub 

  

 

 

 



 

19 

>> Vzdelávacie kurzy  

 V roku 2018 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní 

špecializovaných vzdelávacích kurzov.  

 Ponúkli sme vzdelávací kurz Fundraising pre začiatočníkov (22.-23.2.2018 

v Bratislave), ktorého sa zúčastnilo 12 účastníkov. 

 V spolupráci s Wirtschaftsuniversität Wien a ERSTE Stiftung sme v rámci ERSTE 

NGO Academy organizovali 8.-9.11.2018 dvojdňový Kurz digitálneho 

fundraisingu a crowdfundingu pre začiatočníkov/-čky.  

 V spolupráci s CRM pro neziskovky sme 6.-7.12.2018 pod vedením Martina 

Humpolca zorganizovali kurz Salesforce CRM pre neziskové organizácie. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy

 

           

http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-pre-zaciatocnikov
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 
asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012 členom 

tohto strešného európskeho združenia národných 

asociacií fundraiserov.  

 22.-23.11.2018 sme sa zúčastnili výročného valného zhromaždenia v Paríži. 

Stretnutie pokračovalo jedenástym výročným zdieľaním fundraisingových 

zručností pod názvom Best Practices In Research Serving Fundraising And 

Philanthropy, 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   

  

>> Fundraising Convention 2018  

>> International Fundraising Summit 2018 

 V roku 2018 sa SCF opätovne zúčastnilo najväčšej  

fundraisingovej konferencie v Európe, ktorú za tri dni navštívilo skoro tritisíc 

fundraiserov - Fundraising Convention 2018, ktorú v dňoch 2.-4.7.2018 v Londýne 

organizoval britský Institute of Fundraising.  

 Vo štvrtok 5.7.2018 sa v Londýne konal International Fundraising Summit, na 

ktorom sa zúčastnili lídri 20 národných asociácií fundraiserov z celého sveta, ktorí 

prijali aktualizovaný medzinárodný etický kódex vo fundraisingu. 

 Viac informácií: www.fundraisingconvention.uk 
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>> 38. medzinárodný fundraisingový kongres  
v Holandsku  

 Slovenské centrum fundraisingu sa v roku 2018 

zúčastnilo najlepšieho stretnutia fundraiserov 

z celého sveta, ktoré v dňoch 16.-19.10.2018 

v holandskom Noordwijkerhoute organizovala britská The Resource Alliance.  

     

   

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

 
 
>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fudraisingu poskytovalo aj v roku 2018 profesionálne 

konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania 

zdrojov viacerým organizáciam.  
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>> Finančná správa za rok 2018 

Stav majetku a záväzkov 

 Aktíva k 31. 12. 2018 

 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY  350 EUR 

 VÝROBKY  1 056 EUR 

 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY  236 EUR 

 POKLADNICA  283 EUR 

 BANKOVÉ ÚČTY  62 294 EUR 

 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ  11 EUR 

Aktíva spolu:           64 230 EUR 

 Pasíva k 31. 12. 2018 

 NEVYSPORIADANÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

MINULÝCH ROKOV 11 897 EUR 

 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 7 395 EUR 

 DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 13 EUR 

 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  2 992 EUR 

 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ 41 933 EUR 

Pasíva spolu: 64 230 EUR 
 

 

Výkaz ziskov a strát 

 Náklady k 31. 12. 2018 

 SPOTREBA MATERIÁLU 7 015 EUR 

 CESTOVNÉ 2 275 EUR 

 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 4 254 EUR 

 OSTATNÉ SLUŽBY 85 907 EUR 

 MZDOVÉ NÁKLADY 3 163 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE 877 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 13 EUR 

 KURZOVÉ STRATY 89 EUR 

 OSOBITNÉ NÁKLADY  38 846 EUR 

 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY 571 EUR 

 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU 531 EUR 

 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM   620 EUR 

Náklady spolu:  144 161 EUR 
 

 

 

 Výnosy k 31. 12. 2018 

 TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY 40 EUR 

 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 53 743 EUR 

 INÉ OSTATNÉ VÝNOSY 1 036 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   74 653 EUR  
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 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB   21 813 EUR 

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 900 EUR 

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 273 EUR 

Výnosy spolu: 152 458 EUR 
 

Výsledok hospodárenia pred zdanením: 8 297 EUR 

 DAŇ Z PRÍJMU 903 EUR 
 

Výsledok hospodárenia po zdanení:  7 394 EUR 
 
 
 
 
 

Spracoval Eduard Marček 15. 2. 2019. 
Neoznačené fotografie zhotovil © Gabriel Kuchta, Vladimír Šimíček a Eduard Marček.  


