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Milí fundraiseri a fundraiserky,  

v druhom roku pandémie sme tak ako celá spoločnosť 

aj v Slovenskom centre fundraisingu prechádzali 

obdobím plným výziev. Počiatočný šok z lockdownov 

a nemožnosti sa stretávať vystriedalo odhodlanie 

lepšie sa vyrovnať s touto nečakanou situáciou. 

Prejavilo sa to najmä prenosom väčšiny našich aktivít 

do online prostredia. 

Obnovili sme stretnutia Klubu fundraiserov a pri 

štyroch príležitostiach sme hostili veľmi zaujímavých 

hostí a hostky aj z blízkeho či vzdialenejšieho 

zahraničia, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti.  

Do online prostredia sa preniesla aj väčšina 

vzdelávacích aktivít – kurzov či konzultácií. Vďaka spoluprácam sa nám podarilo 

realizovať niekoľko takýchto stretnutí pre viacerých partnerov. Po zlepšení situácie sme 

vzdelávali aj na kurzoch v Bratislave či litovskom Vilniuse.  

Veľmi sa teším, že sa nám po ročnej prestávke podarilo opäť zorganizovať ďalší, už šiesty 

ročník rozvojového programu líderských zručností, ktorého sa zúčastnilo 15 lídrov zo 6 

krajín. Špeciálnu radosť mám z toho, že sme sprostredkovali tri webináre so špičkovými 

svetovými expertami v oblasti rozvoja líderstva. Tieto zdroje budú k dispozícii aj ďalším 

účastníkom líderského programu. 

Nanešťastie zhoršujúca sa pandemická situácia na jeseň nám napokon znemožnila 

zrealizovať ďalší ročník CEE Fundraising Conference, hoci sme v to do poslednej možnej 

chvíle dúfali. Nevynútenú prestávku su vypýtala aj Slovensko-česká konferencia 

o fundraisingu, ktorá sa napokon tiež presunula až do roku 2022.  

Vďaka zlepšeniu situácie sme sa z online prostredia mohli posunúť k osobným 

stretnutiam aj s našimi zahraničnými partnermi, či už to bolo v Dubline, Varšave či Viedni. 

V rámci Európskej fundraisingovej asociácie, ktorej sme členmi už od roku 2012, som 

odovzdal štafetu prezidentovania kolegyni zo Švédska. Prehliadka Fundraising Tour of 

Europe priniesla v online priestore množstvo zaujímavých prezentácií a zdieľaní, ktorých 

sa opäť zúčastnili desiatky účastníkov z rôznych európskych krajín. Potvrdilo sa, že 

rôznorodé skúsenosti z odlišných prostredí vedia byť pre fundraising veľkou inšpiráciou. 

V mene celého tímu Slovenského centra fundraisingu by som rád poďakoval všetkým 

našim členom, partnerom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom i všetkým Vám za podporu 

v roku 2021. Dúfajme, že nasledujúci rok nám už naplno umožní vrátiť sa k väčšine 

príležitostí tak, ako sme ich mohli využívať ešte pred pandémiou. Želám nám všetkým 

veľa odolnosti, inovatívnosti a nových nápadov pri získavaní zdrojov! V Slovenskom 

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

Vášmu lepšiemu fundraisingu a leadershipu. 

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 2021 

 

 Vzdelávanie pre fundraiserov a lídrov 

 Central and Eastern European Leadership Development 2021 

Leaders of Tomorrow 

 Klub fundraiserov 

 Vzdelávacie kurzy  

 Medzinárodný networking 

 Spolupráca s Európskou fundraisingovou asociáciou 

 Spolupráca s ďalšími zahraničnými partnermi 

 Konzultačné služby 
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>> Central and Eastern European 
Leadership Development 2021:  
Leaders of Tomorrow 
 
 

 V roku 2021 organizovalo Slovenské centrum fundraisingu v spolupráci s Českým 

centrom fundraisingu už šiesty ročník projektu rozvoja líderských zručností 

v strednej a východnej Európe Leaders of Tomorrow. 

 V rámci projektu sme v roku 2021 zorganizovali tri webináre s renomovanými 

svetovými expertami o rôznych aspektoch líderstva: 

 Karen E. Osborne (The Osborne Group, Spojené štáty americké) 

– Leadership And Strategic Thinking (22. 4. 2021) 

 Kay Sprinkel Grace (Transforming Philanthropy, Spojené štáty americké) 

– Leadership And Fundraising (13. 5. 2021) 

 Tony Myers & Justin Yaassoub (Kanada) – Leadership Of Self  

(10. 6. 2021) 

 V októbri (22.-24.10.) sa tiež stretla skupina účastníkov z predchádzajúceho 

ročníka, aby reflektovala predchádzajúci rok a svoju skúsenosť s vlastným 

rozvojom na Leadership Summite. 

 Ďalší ročník programu odštartoval 5-dňovým stretnutím počas  

25.-29.10.2021 v Hoteli Zochova chata v Modre-Piesku. Program pokračoval 

individuálnym mentoringom účastníkov ďalších 12 mesiacov.  

 Programu sa zúčastnilo celkovo 15 lídrov zo 6 krajín: Česka, Litvy, Nemecka, 

Slovenska, Slovinska a Holandska.  

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

 Viac informácií: www.ceeleadership.org/2021 
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>> Klub fundraiserov  

 V roku 2021 pokračovala činnosť Klubu 

fundraiserov v online prostredí. 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 2021 stretol štyrikrát, a to online.  

 Hosťom klubu boli: 

 Peter Fabian (ActionAid UK, Spojené Kráľovstvo) – rok digitálnej revolúcie 

vo fundraisingu? (26. 2. 2021) 

 Sandra Polovková, Vanda Hlaváčková (Post Bellum SK) – Niet pamäti 

bez cashu! (11. 5. 2021) 

 Karolína Kratochvílová (Nadace Neziskovky.cz): Sila storytellingu pre 

neziskovky (3. 6. 2021) 

 Diana Quirschfeld (Het Actiefonds, Holandsko) Inštitucionálny 

fundraising - Fundraisingová stratégia (9. 9. 2021) 

 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.      
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 V roku 2021 mal Klub fundraiserov 7 organizačných členov:  

Amnesty International Slovensko, Cesta von, Červený nos CLOWNDOCTORS, 

Fészek, Fórum kresťanských inštitúcií, Nadácia Pontis, OZ Barlička, OZ 

Different, Saplinq, ViaIuris, Wellgiving 

a 2 jednotlivcov: Mária Malaníková, Ivan Vnuk. 

 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/klub 

 

 
 
 
>> Vzdelávacie kurzy  

 V roku 2021 pokračovalo Slovenské centrum fundraisingu v poskytovaní 

špecializovaných vzdelávacích kurzov.  

 V rámci dlhodobejšej spolupráce na projekte rozvoja fundraisingu sme opätovne 

školili pracovníkov občianskeho združenia Different a kultúrno-komunitného 

centra Bašta. Online tréningy sa uskutočnili 2.2. a 23.-24.9.2021. Zároveň sme 

tejto a ďalším zapojeným organizáciám v tomto projekte poskytovali aj 

konzultačné služby pri rozvoji fundraisingovej stratégie. 

 V spolupráci so sieťou kultúrnych centier Anténa sme realizovali dva kurzy pre 

nezávislé centrá kultúry 30.6.-1.7.2021 online a celodňový kurz 7.9.2021 

v Bratislave. 

 Dlhodobejší projekt spolupráce začalo SCF realizovať s litovskou organizáciou 

Geros Valios Projektai VsI (Aukok.lt). V nej sme pre zahraničného partnera 

realizovali dvojdňový kurz pre litovských fundraiserov a fundraiserky 30.9.-

1.10.2021 vo Vilniuse. Zároveň sme poskytovali konzultácie a napísali niekoľko 

článkov pre nový portál www.fundraising.lt. 

 Viac informácií: www.fundraising.sk/kurzy 
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>> Spolupráca s Európskou fundraisingovou 
asociáciou  

 Slovenské centrum fundraisingu je od roku 2012 členom 

tohto strešného európskeho združenia národných 

asociácií fundraiserov.  

 25.11.2021 Eduard Marček v pozícií prezidenta EFA riadil výročné valné 

zhromaždenie asociácie na stretnutí v írskom Dubline. Eduardovi sa následne 

skončilo funkčné obdobie člena správnej rady a prezidenta EFA.  

 O týždeň neskôr 2.12.2021 stretnutie pokračovalo prehliadkou, čo nové sa deje 

vo svete európskeho fundraisingu pod názvom European Fundraising Tour 

online. 

 Viac informácií: www.efa-net.eu   

 

 

>> Spolupráca s ďalšími zahraničnými partnermi 

 Prezentáciu o strategickom plánovaní fundraisingu pre náročné témy pre 

účastníkov poľskej partnerskej organizácie FAOO sme uskutočnili online 

10.2.2021. 

 Zúčastnili sme sa na 28. rakúskom fundraisingovom kongrese, ktorý sa 

uskutočnil 11.-13.10.2021 vo Viedni. 

 Prezentácia o výsledkoch európskeho prieskumu o dopadoch Covidu-19, ktorá sa 

uskutočnila 6.12.2021 vo Varšave.  

 

 
>> Konzultačné služby 

 Slovenské centrum fudraisingu poskytovalo aj v roku 2021 profesionálne 

konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja financovania a získavania 

zdrojov viacerým organizáciam.  

 Konzultačné služby sme zväčša poskytovali v rámci dlhodobejších projektových 

spoluprác (prehľad v časti o kurzoch).  

 Dlhodobejšie konzultácie sme poskytovali Platforme rodín detí so 

znevýhodnením. 

 Individuálne konzultácie sme realizovali pre Nadáciu Pontis 27.5.2021 v rámci 

projektu Generácia 3.0. 
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>> Finančná správa za rok 2021 

Stav majetku a záväzkov 

 Aktíva k 31. 12. 2021 

 SAMOSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI A SÚBORY  743 EUR 

 VÝROBKY  623 EUR 

 POHĽADÁVKY Z OBCHODNÉHO STYKU   2 400 EUR 

 DAŇOVÉ POHĽADÁVKY  101 EUR 

 POKLADNICA  129 EUR 

 BANKOVÉ ÚČTY  55 221 EUR 

 NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ  168 EUR 

 PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ  1 909 EUR 

Aktíva spolu:           61 294 EUR 
 

 Pasíva k 31. 12. 2021 

 NEVYSPORIADANÝ VÝSL. HOSPOD. MIN. ROKOV 8 840 EUR 

 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE 5 555 EUR 

 KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  1 129 EUR 

 VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ 45 770 EUR 

Pasíva spolu: 61 294 EUR 
 

Výkaz ziskov a strát 

 Náklady k 31. 12. 2021 

 SPOTREBA MATERIÁLU 2 369 EUR 

 CESTOVNÉ 2 185 EUR 

 NÁKLADY NA REPREZENTÁCIU 742 EUR 

 OSTATNÉ SLUŽBY 87 152 EUR 

 MZDOVÉ NÁKLADY 2 319 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ POISTENIE 816 EUR 

 ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY 100 EUR 

 OSOBITNÉ NÁKLADY  25 220 EUR 

 INÉ OSTATNÉ NÁKLADY 203 EUR 

 ODPISY DLHODOB. NEHMOT. A HMOT. MAJETKU 448 EUR 

 POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY INÝM ÚČT. JEDNOTKÁM   236 EUR 

Náklady spolu:  121 790 EUR 
 

 Výnosy k 31. 12. 2021 

 TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB 10 607 EUR 

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD INÝCH ORGANIZÁCIÍ   115 753 EUR  

 PRIJATÉ PRÍSPEVKY OD FYZICKÝCH OSÔB   485 EUR 

 PRIJATÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 1 100 EUR 

Výnosy spolu: 127 945 EUR 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením: 6 155 EUR 

 DAŇ Z PRÍJMU 600 EUR 
 

Výsledok hospodárenia po zdanení:  5 555 EUR 
 
 
 
 
 
Spracoval Eduard Marček 10. 2. 2022. 


