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Milí fundraiseri a fundraiserky,  

uplynulý rok nás pravdepodobne všetkých svojou 

nepredvídateľnosťou prekvapil. Čeliac nečakanej výzve 

v podobe pandémie sme všetci boli nútení zastaviť sa. 

A okrem iného premýšľať aj o tom, ako bude nový 

normál v nasledujúcich mesiacoch vyzerať. 

Prejavilo sa to negatívne aj v činnosti Slovenského 

centra fundraisingu. Pôvodne plánované každoročné 

podujatia CEE Fundraising Conference a CEE Leaders of 

Tomorrow (rozvojový program pre lídrov občianskych 

organizácií) sme boli nútení zrušiť a presunúť na ďalší 

rok.  

Slovensko-českú konferenciu o fundraisingu – pôvodne 

plánovanú ako fyzické stretnutie česko-slovenskej komunity fundraiserov a fundraiserok 

– sa nám napokon po presune podarilo preklopiť do online podoby. Paradoxne nám táto 

podoba „domácej“ konferencie priniesla rekordný počet vyše 110 účastníkov z oboch 

krajín, ktorých zaujímalo, ako na fundraising v časoch krízy. Za Váš záujem ďakujeme. 

Činnosť Klubu fundraiserov, žiaľ, zaznamenala pokles. Podarilo sa nám oproti pôvodne 

plánovaným štyrom stretnutiam zorganizovať iba jeden Klub fundraiserov online 

o fundraisingu v počas koronakrízy.  

Naše vzdelávacie aktivity sa preklopili rovnako do online priestoru. Organizovali sme 

vzdelávacie kurzy pre konkrétnych klientov. Otvorené vzdelávanie pre fundraisingovú 

komunitu sme sústredili uplynulý rok hlavne na Slovensko-českú konferenciu 

o fundraisingu.  

Čím menej sa dalo stretávať a cestovať, o to aktívnejšie sme rozvíjali spoluprácu 

s Európskou fundraisingovou asociáciou, ktorej sme členmi už od roku 2012. Ako jej 

súčasný prezident som hrdý, že sa nám podarilo vo fungovaní tejto asociácie presadiť 

kľúčové zmeny, ktoré znamenajú, že EFA sa otvára nielen pre národné fundraisingové 

asociácie ako doteraz, ale jej členom sa môže stať akákoľvek organizácia rozvíjajúca 

profesionálny fundraising vo svojej krajine. Pre fungovanie EFA to má do budúcnosti 

zásadný význam. Prehliadka Fundraising Tour of Europe priniesla v online priestore 

desiatky zaujímavých prezentácií a zdieľaní, ktorých sa zúčastnilo 77 účastníkov z 27 krajín. 

Opäť ukázala, že inšpirácia pre lepší fundraising sa dá nájsť v každom kúte našej Európy. 

V mene celého Slovenského centra fundraisingu by som sa rád poďakoval všetkým našim 

členom, partnerom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom i všetkým Vám za podporu v roku 

2020. Verme spoločne, že rok 2021 bude znamenať aspoň čiastočný návrat do bezpečného 

fungovania, stretávania sa a vzájomnej osobnej inšpirácie. Želám Vám veľa trpezlivosti, 

vytrvalosti i nových nápadov pri získavaní zdrojov v „novej realite“! V Slovenskom centre 

fundraisingu sa budeme snažiť i naďalej vychádzať Vám v ústrety a napomáhať Vášmu 

lepšiemu fundraisingu. 

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 

 
 

Katarína Bartovičová, Lucia Štasselová, Eduard Marček 
Predsedníctvo Slovenského centra fundraisingu  

a ZOMRI 
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>> Aktivity v roku 2020 

 

 Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov 

 Slovensko-česká konferencia o fundraisingu 2020  

Fundraising v časoch korony 

 Klub fundraiserov 

 Vzdelávacie kurzy  

 Medzinárodný networking 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 Konzultačné služby 
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>> Slovensko-česká konferencia o 
fundraisingu 2020:  
Fundraising v časoch korony 

 

 Slovensko-česká konferencia o fundraisingu sa konala 12.11.2020 online na 

platforme Zoom. 

 Konferencie sa zúčastnilo 113 účastníkov (vrátane hostí a organizátorov) z radov 

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

z Česka a Slovenska. 

 Viac informácií: www.skczfundraising.org/2020  

 

 

 

 

 Ještě jednou díky. Byla to jízda. Super konference. Posunulo nás to zase dál. 
Přesně to, co jsme potřebovali.  
Jan Staněk, Domov sv. Josefa (CZ) 

 
 

 Výborná konferencia, fakt. Výborne zvládnutá organizačne, technicky, dobrý 
výber spíkrov, moderovanie, dodržiavane timingu, sledovanie chatov, priateľská 
atmosféra. Klobúk dolu, ďakujem, že som tu mohla byť. Bol to pre mňa 
zmysluplne a užitočne strávený deň v spoločnosti inšpiratívnych ľudí, úprimne sa 
z toho teším:-) 
Andrea Cocherová, konzultantka (SK) 
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 Spoluorganizátori konferencie:      
 

 

 

 
 

 Ďakujeme partnerom za spoluprácu pri realizácii konferencie: 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mediálny partner 

 

Partneri 
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>> Klub fundraiserov  

 V roku 2020 pokračovala činnosť Klubu 

fundraiserov, aj keď fyzické stretnutia neboli 

možné. 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 2020 stretol pre pandémiu iba raz, a to online.  

 Hosťom klubu bol Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu), ktorý sa 

venoval fundraisingu v čase koronavírusovej krízy. 

 

 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.      

 

 V roku 2020 mal Klub fundraiserov 7 organizačných členov:  

Červený nos CLOWNDOCTORS, Nadácia Pontis, OZ Different, Saplinq, 

SaUvedom, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Via Iuris 

a 3 jednotlivcov: Tomáš Polák, Emilia Tomljevic, Ivan Vnuk. 

 

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

 V roku 2020 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní 

špecializovaných vzdelávacích kurzov.  

 V rámci dlhodobejšej spolupráce na projekte rozvoja fundraisingu sme školili 

pracovníkov občianskeho združenia Different a kultúrno-komunitného centra 

Bašta. Online tréningy sa uskutočnili 23.11., 7.12. a 15.12.2020. 

 10.12. a 17.12.2020 sme školili fundraiserky z organizácie Saplinq. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy 

 

           

 

>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 
asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012 členom 

tohto strešného európskeho združenia národných 

asociácií fundraiserov.  

 26.-27.11.2020 Eduard Marček v pozícií prezidenta EFA riadil výročné valné 

zhromaždenie asociácie online. Stretnutie pokračovalo prehliadkou, čo nové sa 

deje vo svete európskeho fundraisingu pod názvom European Fundraising Tour, 

na ktorom sa zúčastnili 77 účastníci z 27 krajín. 

 Viac informácií: www.efa-net.eu   

 

  

 
 
>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fudraisingu poskytovalo aj v roku 2019 profesionálne 

konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania 

zdrojov viacerým organizáciam.  
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>> Finančná správa za rok 2020 

Stav majetku a záväzkov 

 Aktíva k 31. 12. 2020 

 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY  1 191 EUR 

 VÝROBKY  831 EUR 

 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY  209 EUR 

 INÉ POHĽADÁVKY  57 EUR 

 POKLADNICA  391 EUR 

 BANKOVÉ ÚČTY  124 233 EUR 

 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ  205 EUR 

Aktíva spolu:           127 117 EUR 
 

 Pasíva k 31. 12. 2020 

 NEVYSPORIADANÝ VÝSL. HOSPOD. MIN. ROKOV 9 191 EUR 

 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE - 351 EUR 

 REZERVY  2 108 EUR 

 DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 13 EUR 

 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  730 EUR 

 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ 115 426 EUR 

Pasíva spolu: 127 117 EUR 
 

Výkaz ziskov a strát 

 Náklady k 31. 12. 2020 

 SPOTREBA MATERIÁLU 399 EUR 

 CESTOVNÉ 1 377 EUR 

 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 308 EUR 

 OSTATNÉ SLUŽBY 68 829 EUR 

 MZDOVÉ NÁKLADY 2 316 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE 815 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 198 EUR 

 OSOBITNÉ NÁKLADY  51 EUR 

 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY 142 EUR 

 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU 448 EUR 

 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM   433 EUR 

Náklady spolu:  75 316 EUR 
 

 Výnosy k 31. 12. 2020 

 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 14 675 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   59 535 EUR  

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB   202 EUR 

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 750 EUR 

 PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE 15 EUR 

Výnosy spolu: 75 177 EUR 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením: - 139 EUR 

 DAŇ Z PRÍJMU 212 EUR 
 

Výsledok hospodárenia po zdanení:  - 351 EUR 
 
 
 
 
 
Spracoval Eduard Marček 8. 6. 2021. 


