
 1 

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKEJ BYSTRICI 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY 

 

 

 

 

 

 

FUNDRAISING NA SLOVENSKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Píšová 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 



UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

KATEDRA VEREJNEJ EKONOMIKY 

 

 

 

FUNDRAISING NA SLOVENSKU 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCA 

 

 

Jaroslava Píšová 

 

 

 

Vedúci práce: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD. 

 

 

 

Študijný odbor: Verejná ekonomika a správa 

Stupeň kvalifikácie: inţinier (Ing.) 

Dátum odovzdania: 2008-05-05 

Dátum obhajoby: ............... 

 

 

BANSKÁ BYSTRICA 2008 



 III 

ABSTRAKT 

PÍŠOVÁ, Jaroslava: Fundraising na Slovensku. [Diplomová práca] / Jaroslava Píšová. -  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra verejnej ekonomiky. 

- Vedúci: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Inţinier. –  

Banská Bystrica: EF UMB, 2008. 73 s. 

Diplomová práca je zameraná na finančné zabezpečenie mimovládnych organizácií 

prostredníctvom fundraisingu, pričom komplexne analyzuje problematiku z pohľadu 

organizačno-finančného zabezpečenia fundraisingu a z pohľadu motivácie subjektov 

k podpore fundraisingu na Slovensku. Objektom skúmania práce sú mimovládne neziskové 

organizácie pôsobiace na území Slovenskej republiky. Cieľom diplomovej práce je na základe 

teoretických poznatkov financovania mimovládnych organizácií a primárneho a sekundárneho 

výskumu fundraisingových aktivít na území Slovenskej republiky vo vybraných 

mimovládnych organizáciách navrhnúť fundraisingovú stratégiu pre mimovládne organizácie.  

K dosiahnutiu stanovených cieľov sú adekvátne zvolené metódy výskumu, metódy získavania 

a spracovávania údajov. Nosnými metódami výskumu sú metóda analýzy a syntézy, indukcie 

a dedukcie doplnené o historicko-logickú metódu, popisnú metódu, literárnu metódu 

a metódu komparácie rôznych literárnych zdrojov. Údaje sme získali prostredníctvom 

dotazníka, ktorý sme spracovali pomocou matematicko-štatistických metód. V práci sme 

dospeli k záverom, ţe mimovládne organizácie sa venujú fundrasingu nesystematicky, 

neprofesionálne s nedostatkom ľudských zdrojov zabezpečujúcich fundraising. 

Prínos spočíva v návrhu fundraisingovej stratégie pre mimovládne organizácie, ktorý sa 

skladá zo systematických krokov v personálnom, zdrojovom a procesnom zabezpečení.   

 

 

Kľúčové slová: financovanie mimovládnych organizácií, fundraising, zdroje financovania, 

metódy financovania, darca, mimovládna organizácia. 
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ABSTRACT 

PÍŠOVÁ, Jaroslava: Fundraising in Slovakia. [Diploma work] / Marta Koledová - Matej Bel 

University in Banská Bystrica. The Faculty of economics; Department od Public economics. - 

Consultant: prof. Ing. Helena Kuvíková, PhD. - Level of academic qualification: Ingeneer. - 

Banská Bystrica FE MBU, 2008, 73 s. 

Diploma work focuses on financial assurance of non government organisations by means of 

fundraising, where complexly analyses problems from the site of organizational – financial 

assurance and from the site of motivation of the subject to support fundraising in Slovakia. 

The object of observation of diploma work are non government organizations acting in Slovak 

Republic. 

The aim of diploma work is based on theoretical knowledge of funding of non government 

organizations and primary and secondary research of fundraising activities in Slovakia 

propose fundraising strategy for non government organizations. To reach the goal, we used 

the methods of research – gaining and processing of data, methods of induction and 

deduction, analysis and synthesis, historical logical method, mathematical and statistical 

methods. 

There is the assumption that non government organisatioms are doing fundraising 

unsystematically, unproffesionally with the lack of human resources assuring fundraising. 

Asset of diploma work is proposal of fundraising strategy for non government organizations, 

which consists of systematic steps on personal, resourced and process assurance.  

 

 

Key words: financing of non government organizations, fundraising, fundraising sources, 

fundraising methods, donors, non government organization. 
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PREDHOVOR 

 Úspešné fungovanie neziskovej organizácie môţe byť podmienené viacerými faktormi. 

Mať dostatočný zdroj príjmov na zabezpečenie činnosti a rozvoja organizácie, je určite jeden 

z nich. Ako však zabezpečiť dostatočný zdroj príjmov? Fundraising začína byť v posledných 

rokoch nový fenomén, ktorým sa donedávna nikto nezaoberal. Dnes sa však stáva predmetom 

štúdia na školách, v školiacich strediskách, vedú sa rôzne medzinárodné konferencie na tému 

fundraising, vznikajú organizácie, ktoré sa špecializujú na to, aby iným neziskovým 

organizáciám odborne pomohli a poradili, ako byť vo fundraisingu úspešným. 

 Diplomová práca poskytuje prehľad v pojmoch fundraising, zdroje financovania a metódy 

fundraisingu. Zaoberá sa aktuálnou situáciou fundraisingu na Slovensku, ktorú skúma 

z pohľadu mimovládnych organizácií, ale aj s pohľadu subjektov, ktoré poskytujú MVO 

finančné a nefinančné prostriedky. Diplomová práca špecifikuje problémy a chyby, ktorým 

neziskové organizácie čelia pri svojich fundraisingových aktivitách a navrhuje riešenia, ako 

moţno týmto chybám predísť. 

 Dôvodom vypracovania diplomovej práce bola skutočnosť, ţe mimovládne organizácie 

nevedia, ako si efektívne zabezpečiť trvalý a udrţateľný zdroj príjmov. Väčšina organizácií 

čelí finančným problémom a majú financie na pokrytie minimálnych prevádzkových 

nákladov. Ďalším dôvodom k tejto práci je skutočnoť, ţe uvedenej problematike sa na 

Slovensku venuje ešte stále málo organizácií, ktoré by priamo dávali MVO návody na 

efektívne riadenie fundraisingu a takto komplexná práca skúmajúca problematiku 

fundraisingu taktieţ nebola vypracovaná na ani pôde fakulty.  

 Preto je táto diplomová práca určená všetkým MVO, ktoré sa chcú venovať fundraisingu 

systematicky, ale aj všetkým študentom, ktorí sa o tému fundraisingu zaujímajú a chceli by ju 

vo svojich školských prácach ďalej rozvíjať.  

 Moje poďakovanie patrí vedúcej diplomovej práce prof. Ing. Helene Kuvíkovej, PhD., za 

odborné rady a pripomienky pri písaní diplomovej práce. Cenným prínosom pri písaní 

diplomovej práce boli aj informácie a usmernenia od Eduarda Marčeka z organizácie Panet, 

Petra Guštafíka z organizácie PDCS, Borisa Strečanského z Centra pre filantropiu a Moniky 

Smolovej z nadácie Pontis.  

 

.
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ÚVOD 

 Pôsobenie mimovládneho sektora je v dnešných dňoch popri ziskovom a verejnom sektore 

uţ samozrejmosťou. Mimovládne organizácie dopĺňajú nedostatkové sluţby, riešia akútne 

problémy, podporujú kultúru, umenie, šport, sociálnu oblasť, starajú sa o ţivotné prostredie. 

Všetky spomenuté aktivity nemoţno vykonávať bez potrebných finančných prostriedkov. 

Zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov pre mimovládne organizácie (MVO) je výzva, 

ktorej dennodenne čelí takmer kaţdá MVO. Fundraising, ktorý znamená proces 

zabezpečovania finančných a nefinančných zdrojov pre organizáciu, sa stáva stále viac a viac 

predmetom skúmania, vylepšovania a zefektívňovania procesu.  

 Tému diplomovej práce „Fundraising na Slovensku“ sme si vybrali práve preto, aby sme 

rozšírili poznatky o fundraisingu na Slovensku a pokúsili sa o prinesenie do procesu 

fundraisingu prvok systémovosti, keďţe vidíme, ţe MVO sa venujú fundraisingu 

neprofesionálne, nesystematicky a nevenujú fundraisingu potrebný čas a ľudské zdroje. 

 Cieľom takto stanovenej témy je na základe teoretických poznatkov financovania 

mimovládnych organizácií a primárneho a sekundárneho výskumu fundraisingových aktivít 

na území Slovenskej republiky vo vybraných MVO navrhnúť fundraisingovú stratégiu pre 

MVO. Takto formulovaný cieľ napĺňame v troch na seba logicky nadväzujúcich kapitolách. 

 V prvej kapitole venujeme pozornosť teoretickým východiskám financovania MVO, 

pričom definujeme pojem fundraising. Popisujeme rôzne pohľady na zdroje financovania 

a definujeme základné fundraisingové metódy.  

 V druhej kapitole komplexne analyzuje problematiku z pohľadu organizačno-finančného 

zabezpečenia fundraisingu a z pohľadu motivácie subjektov k podpore fundraisingu na 

Slovensku, kde vyuţívame metódu primárneho a sekundárneho výskumu.  

 V tretej kapitole na základe výsledkov primárneho a sekundárneho výskumu zhrňujeme 

zistené skutočnosti a navrhujeme fundraisingovú stratégiu pre MVO a prvky kvalitatívneho 

obratu. 

 Tému diplomovej práce sme spracovali za pomoci metód výskumu, ktorými sú metóda 

analýzy a syntézy, indukcie a dedukcie doplnené o historicko-logickú metódu, popisnú 

metódu, literárnu metódu a metódu komparácie rôznych literárnych zdrojov. Údaje sme 

získali prostredníctvom dotazníka, ktorý sme spracovali pomocou matematicko-štatistických 

metód. 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ FUNDRAISINGU VO FINANČNOM 

ZABEZPEČENÍ MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 

 

 Pokrytie nákladov a zabezpečenie zdrojov na plnenie poslania neziskovej organizácie sú 

jednou z najkľúčovejších tém, ktorou sa neziskové organizácie pri ich riadení dennodenne 

zaoberajú. Aj napriek faktu, ţe mimovládne organizácie nie sú zriadené za účelom zisku, na 

zabezpečenie svojej existencie sa nezaobídu bez uvaţovania o dostupných zdrojoch.  

 V prvej časti diplomovej práce zadefinujeme pojem financovanie a budeme sa venovať 

jednotlivým zdrojom financovania. V druhej časti teoreticky popíšeme fundraising v kontexte 

financovania. Na záver vymenujeme a popíšeme základné metódy fundraisingu. 

 

1.1. Definovanie pojmu financovanie v kontexte neziskových organizácií 

 

 V roku 1989 sa na Slovensku vytvoril priestor pre vznik mimovládnych organizácií 

(MVO). Keďţe nemali garantované financovanie z verejných zdrojov, museli uvaţovať, ako 

zabezpečiť financovanie aj z iných ako verejných zdrojov. Väčšina aktivít si okrem 

dobrovoľníckej práce vyţaduje aj materiálne a finančné zabezpečenie. Neziskové organizácie 

sa na zabezpečenie svojej existencie a fungovania nezaobídu bez neustáleho premýšľania o 

spôsobe finančného krytia svojich nákladov ako aj o následnom efektívnom vyuţívaní 

získaných finančných prostriedkov.  

 Majdúchová tvrdí, ţe „trvaloudrţateľný rozvoj týchto organizácií i celého neziskového 

sektora na Slovensku stále naráţa na finančné problémy, ktoré sú pre neziskovú sféru 

špecifické a v istom smere i príznačnejšie ako pre podnikateľský či verejný sektor. 

Špecifickosť sa tu prejavuje najmä v základnom poslaní neziskovej organizácie a jeho 

napĺňaní. Prvotným cieľom existencie neziskovej organizácie nie je dosahovanie zisku, ale 

podpora a dosahovanie určitých verejnoprospešných alebo vzájomneprospešných cieľov v 

rámci svojej definovanej misie“ (Majdúchová, 2004, s. 125). 

 Podľa Kuvíkovej (2004, s. 27) je potrebné pri definovaní pojmu fundraising zdôrazniť 

nevyhnutnosť uplatňovania podnikateľského ducha pri činnosti neziskových organizácií a tým 

aj samozrejme pri financovaní. Neziskové organizácie si začínajú uvedomovať, ţe existujú 

v podmienkach trhovej ekonomiky a potrebujú mať na zabezpečenie svojej činnosti dostatok 

zdrojov.  
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 Kuvíková pre uplatňovanie ekonomicko – manaţérskych činností v neziskových 

organizáciách najviac uvádza tieto aj fakty: 

- „Finančná podpora neziskových organizácií zo zahraničných zdrojov sa v posledných 

rokoch radikálne zníţila, 

- Konkurenčné prostredie v oblasti získavania finančných zdrojov je vysoké, 

- Dostupnosť finančných zdrojov v súvislosti s nízkou transparentnosťou 

poskytovateľov voči neziskovým organizáciám, ale aj naopak, 

- Väčšina finančných zdrojov pre neziskové organizácie je zaťaţená nezrozumiteľnými 

procedúrami, ktoré pouţívajú donori (poskytovatelia finančných prostriedkov), 

- Neziskové organizácie, ako ţiadatelia finančných prostriedkov, musia podstúpiť 

mnoţstvo administratívnych prekáţok pri získavaní finančných prostriedkov, 

- Nezrozumiteľnosť a neprehľadnosť v činnosti niektorých neziskových organizáciách 

odrádza potenciálnych donorov“ (Kuvíková, 2004, s. 27). 

 Majdúchová uvádza, ţe „financovanie neziskového sektora má na Slovensku 

charakteristické črty spoločné pre všetky transformujúce sa krajiny strednej a východnej 

Európy. Závislosť mimovládnych neziskových organizácii na zahraničných donoroch sa dnes, 

keď z teritória strednej a východnej Európy odchádzajú, odzrkadlila v niekoľkých aspektoch. 

Ten najvýraznejší spočíva asi v začatí celospoločenskej diskusie, ktorej predmetom sa stáva 

diverzifikácia finančných príjmov, hľadanie nových foriem financovania pre MVO. Ide 

napríklad o systematickejšie a transparentnejšie financovanie neziskových organizácií zo 

štátnych zdrojov, partnerská spolupráca s inými sektormi, získavanie prostriedkov z vlastnej 

činnosti, teda aktivity samofinancujúceho alebo podnikateľského charakteru, či moţnosti 

vyuţívania povstupových fondov EÚ. Nepriaznivá finančná situácia v neziskovom prostredí 

bola tieţ jedným z podnetov, ktoré sa podpísali pod vznik iniciatív, zameraných na podporu a 

rozvoj spolupráce neziskových organizácií s podnikateľským sektorom“ (Majdúchová, 2004, 

s. 126). 

 
1.2. Zdroje financovania pre neziskové organizácie  

 

 Kaţdá organizácia, hoci aj neziskového charakteru sa vyznačuje tým, ţe svoje náklady 

musí kryť zdrojmi. Vo sfére neziskových organizácií existuje mnoţstvo prístupov k deleniu 

zdrojov financovania, preto uvediem niekoľko z nich. 

 Šebo definuje členenie zdrojov nasledovne: 

- „Interné zdroje (samofinancovanie), 
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o členské poplatky, 

o vyuţívanie majetku neziskových organizácií, 

o príjmy z predaja vlastných výrobkov a poskytovania sluţieb (poplatky), 

o komerčná činnosť neziskových organizácií, 

- Externé zdroje, 

o súkromné zdroje, 

 dary a príspevky fyzických a právnických osôb, 

 poskytnuté granty,  

 verejné zbierky a výnosy z lotérií a podobných hier, 

 práca dobrovoľníkov, 

 prijaté úvery a pôţičky, 

o verejné zdroje, 

 priame zdroje, 

 dotácie z verejných rozpočtov, 

 granty poskytnuté z verejných rozpočtov, 

 návratné úvery a pôţičky, 

 nepriame zdroje, 

 úľava na daniach neziskových organizácií, 

 úľava na daniach prispievateľom, 

 pouţitie zaplatenej dane na osobitné účely (2% daň)“ (Šebo, 

2004, s. 109-123). 

 Majdúchová povaţuje vo všeobecnosti medzi hlavné kritéria rozdelenia zdrojov 

financovania nasledovné:  

- „spôsob nadobudnutia: z vlastnej činnosti (interné zdroje) alebo z iného zdroja (externé 

zdroje), 

- pôvod finančných prostriedkov: zo Slovenska (domáce, miestne zdroje) alebo z iných 

krajín (zahraničné zdroje),  

- charakter darujúceho (financujúceho) subjektu: štát, štátny rozpočet, samospráva (verejné 

zdroje); spoločnosť, jednotlivci (individuálne zdroje) alebo nadácia, podnikateľský 

subjekt (súkromné zdroje),  

- forma príjmu: dar, zbierka, dotácia, grant, objednávka a pod.“ (Majdúchová, 2004, s. 

130). 
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 Podľa Kuvíkovej (2004, s. 28) delíme zdroje na štátne dotácie, obecné rozpočty, 

podnikateľskú sféru, individuálnych darcov a príjmy z vlastnej činnosti.  

 Štátne dotácie a rozpočty väčšinou tvoria značnú časť podpory neziskových organizácií, čo 

môţe byť výhoda, ale zároveň aj ohrozenie pre neziskové organizácie. V prípade takejto 

podpory treba rozlišovať medzi priamou podporou a nepriamou podporou. Nepriama podpora 

znamená, ţe štát sa na základe platných zákonov vzdáva svojich príjmov. V tomto prípade ide 

o príjem z daní a ciel. Štát sa vzdáva aj daní, ktoré by získal z príjmov fyzických 

a právnických osôb, napríklad asignovaním 2 % dane neziskovým organizáciám.  

 Kuvíková uvádza, ţe „priama finančná podpora neziskových organizácií prostredníctvom 

štátu, regiónov, obcí tvorí významnú časť príjmov neziskových organizácií“ (Kuvíková, 2004, 

s. 28). Kuvíková ďalej uvádza, ţe „na Slovensku môţe nezisková organizácia získať od štátu 

prostriedky tromi spôsobmi. Môţu to byť príspevky na činnosť občianskych zdruţení, dotácie 

zo štátnych fondov a príspevky štátu na úhradu nákladov sluţieb poskytovaných neštátnymi 

organizáciami“ (Kuvíková, 2004, s. 29).  

 V prípade príjmov z podnikateľskej činnosti sa firma môţe rozhodnúť, akým spôsobom 

chce podporiť činnosť neziskovej organizácie. Na Slovensku je získavanie finančných 

prostriedkov od podnikateľských subjektov, ale aj od individuálnych darcov, len v začiatkoch. 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje „kultúra dávania.“ 

 Jedným zo spôsobov, ako môţe firma podporiť neziskovú organizáciu, je prostredníctvom 

asignovania 2% z príjmu právnickej osoby a z príjmu zamestnancov.  

 Kuvíková uvádza, ţe „samofinancovanie a podnikanie neziskových organizácií znamená 

vstup na podnikateľský trh s ponukou. Nezisková organizácia vstupuje na trh s cieľom 

vymeniť produkt alebo sluţbu za trhovú cenu. Zároveň je však, na rozdiel od podniku, vopred 

dané, ako s finančnými prostriedkami naloţí“ (Kuvíková, 2004, s.31).  

 Podľa Kuvíkovej (2004, s. 32) medzi samofinancujúce aktivity patria: 

- členské poplatky, 

- predaj sluţieb, 

- predaj výrobkov, 

- vyuţitie nehmotného majetku, 

- vyuţitie hmotného majetku, 

- zhodnocovanie investícií. 

 Okrem vyššie spomínaných zdrojov, majú mimovládne organizácie prístup k zahraničným 

zdrojom. Podľa Kuvíkovej (2004, s. 34 - 35), má zahraničná pomoc na fungovanie 

neziskových organizácií tri formy: 
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- priame dotácie neziskovým organizáciám, 

- nepriame granty poskytované západným neziskovým organizáciám určené na programy 

spolupráce s neziskovými organizáciami strednej a východnej Európy 

- medzivládna finančná pomoc zo zahraničia (finančné zdroje štrukturálnych fondov). 

 Marček vo všeobecnosti za hlavné kritéria rozdelenia zdrojov financovania povaţuje: 

- „spôsob nadobudnutia, 

o interné, vlastné zdroje (získané z vlastnej činnosti – samofinancovaním), 

o externé, cudzie zdroje (získané z iného zdroja – fundraisingom), 

- charakter zdrojov, 

o finančné zdroje (finančné prostriedky), 

o nefinančné zdroje (vecné dary, čas, informácie, know-how, dobrovoľnícka 

práca, apod.), 

- pôvod zdrojov, 

o domáce, miestne zdroje (zo Slovenska), 

o zahraničné zdroje (z iných krajín), 

- darujúci (financujúci) subjekt resp. sektor, 

o verejné zdroje (štátna správa a samospráva, resp. multilaterálne inštitúcie, 

daňová asignácia), 

o súkromné zdroje (neverejná sféra), 

o nadačné (nadácie), 

o podnikateľské (podnikateľské subjekty), 

o individuálne (jednotlivci, verejnosť), 

o cirkevné (cirkvi a náboţenské spoločnosti), 

- formu príjmu, 

o dar, zbierka, dotácia, grant, príspevok, objednávka, kontrakt, apod. 

 Moţné sú samozrejme rôzne kombinácie týchto kritérií“ (Marček, 2004, s.5). 

 

1.2.1. Súkromné zdroje financovania 

 V podkapitole bliţšie definujeme jednotlivé súkromné zdroje financovania. Za súkromné 

zdroje môţeme povaţovať: 

- financovanie od právnických osôb, 

o Nadačné zdroje (zahraničné, domáce), 

o Firemné zdroje, 

- financovanie od fyzických osôb, 
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o  individuálni darcovia. 

Financovanie od právnických osôb 

Zahraničné nadačné zdroje 

 Sú to zdroje pochádzajúce zo zahraničných nadácií, ktoré majú neziskové organizácie 

k dispozícii na Slovensku. V deväťdesiatych rokoch tvorili tieto zdroje najpočetnejšiu časť 

príjmov neziskových organizácií. Dnes uţ zahraničné zdroje postupne ubúdajú. 

 

Domáce nadačné zdroje  

 Podľa Majdúchovej (2004, s. 138) je väčšina z domácich nadačných zdrojov operačných. 

Operačné nadačné zdroje sa orientujú na podporu vlastných programov a aktivít. Ďalší typ 

nadačných zdrojov sú grantové nadácie, ktoré poskytujú finančné prostriedky ďalším 

inštitúciám alebo jednotlivcom.  

 Majdúchová popisuje, ţe „početnú skupinu tvoria tie nadácie, ktoré vznikli popri iných 

organizáciách alebo subjektoch. Tie sú v značnej miere zriadené školskými alebo 

zdravotníckymi zariadeniami. Pribliţne dve tretiny z celkového počtu nadácií sa angaţuje a 

pôsobí v oblasti zdravotníctva, školstva a sociálnej pomoci. Súvisí to s vedomím občanov 

prvotne pomáhať najmä ľuďom odkázaným na pomoc iných (sociálna a zdravotnícka pomoc) 

a uspokojovať ich základné ľudské potreby“ (Majdúchová, 2004, s. 139) 

 Majdúchová uvádza ako ďalšiu skupinu „tzv. komunitné nadácie, ktoré si postupne 

vytvárajú vlastnú základinu. Ich hlavným zámerom je získané zdroje premieňať na základinu 

a z jej zhodnocovania poskytovať malé granty k zvyšovaniu ţivota v rámci svojej komunity. 

Činnosť týchto nadácií má veľký vplyv na formovanie kultúry filantropie a medzisektorovej 

spolupráce v slovenských komunitách“ (Majdúchová, 2004, s. 140). 

 

Firemné zdroje 

 Majdúchová uvádza, ţe „spolupráca neziskového a podnikateľského sektora vychádza na 

jednej strane z potreby diverzifikácie finančných zdrojov pre verejnoprospešné organizácie, 

kde sa podniky javia ako jeden z potencionálnych podporovateľov týchto projektov, a na 

strane druhej z presvedčenia, ţe poslanie podnikateľských subjektov nie je len v tvorbe zisku. 

Vychádza z takzvaného konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikania (corporate social 

responsibility), ktorej jedným z aspektov (popri environmentálnej zodpovednosti a 

ekonomickej výkonnosti) je aj zodpovednosť sociálna alebo spoločenská. Tá sa prejavuje v 

dobrom zaobchádzaní a motivácií zamestnancov, zodpovednom prístupe k dodávateľom, 
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odberateľom či investorom, ale aj v aktívnom zapojení sa do budovania komunity, v ktorej 

podnik pôsobí. Jedným z takýchto zapojení je aj spolupráca s neziskovými organizáciami a 

podpora verejnoprospešných projektov“ (Majdúchová, 2004, s. 142)  

 Pri popisovaní firemných zdrojov zohráva úlohu podnikové darcovstvo alebo korporatívna 

filantropia, teda ochota podniku venovať nejakú hodnotu na verejnoprospešný účel, a to buď 

jednorazovo či opakovane bez nároku na nejakú protisluţbu.  

 Ako iné formy firemných zdrojov môţeme uviesť dobročinný marketing alebo caused 

related marketing, kde nezisková organizácia spojí meno svojej organizácie s vybraným 

produktom firmy. Bliţšie popíšeme dobročinný marketing v podkapitole metódy 

fundraisingu. 

 Ako iné formy spolupráce podľa Majdúchovej (2004, s. 143) môţeme uviesť napríklad:  

- finančnými prostriedkami,  

- vlastnými výrobkami alebo sluţbami, 

- objednávkami a zákazkami, 

- prenájmom priestorov, telefónu, internetu,  

- skúsenosťami, know-how a informáciami,  

- dobrovoľníckou prácou zamestnancov.  

 Podniky môţu od podporovanej neziskovej organizácie dostávať ako protihodnotu 

napríklad:  

- reklamu, publicitu, podporu značky a imidţu, PR, 

- dobrý pocit,  

- poďakovanie, uznanie,  

- protisluţbu – výmenu informácii, výstupy analýz, publikácie, know-how, ale aj napr. 

priestory, vzdelávanie a školenia, zdravotnú starostlivosť, prácu s deťmi zamestnancov a 

pod., 

- ľudské zdroje, expertov,  

- spoluprácu na rozvoji komunity, 

- spoločné projekty, resp. akcie, spoločenské udalosti, 

- kontakt na cieľovú skupinu, príp. jej rozšírenie pre vlastné podnikateľské zámery. 

 

Financovanie od fyzických osôb 

 Financovanie prostredníctvom fyzických osôb znamená zdroje od individuálnych darcov, 

konkrétnych ľudí či jednotlivcov. Získavanie finančných a nefinančných prostriedkov od 

jednotlivcov moţno pokladať za jednu z najstabilnejších metód, hoci si vyţaduje časovú aj 
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materiálnu náročnosť. Na získanie dostatočného mnoţstva individuálnych darcov pre MVO je 

potrebné mnoţstvo ľudských, materiálnych i nemateriálnych kapacít. Pri tomto spôsobe ide o 

veľké mnoţstvo „drobných“ darcov, kde strata jedného či dvoch nie je pre organizáciu 

kľúčová.  

 

1.2.2. Financovanie zo štátnych zdrojov  

Slovenská republika má k dispozícií rôzne legislatívne mechanizmy, ktorými sa môţe 

podieľať na spolufinancovaní slovenských neziskových organizácií. Popri vytvorení rôznych 

právnych noriem takto môţe podporovať činnosť MVO aj ekonomicky, formou niekoľkých 

mechanizmov. Tieto mechanizmy majú dve základné podoby:  

- priama forma podpory neziskových organizácií  

- nepriama forma podpory neziskových organizácií  

Priama forma podpory neziskových organizácií štátom 

 Súčasné fungovanie priamej formy je povaţované za málo rozvinuté a nedostatočne 

transparentné. Situácia v oblasti priamej finančnej podpory zo strany štátu je neprehľadná, 

nejasná, informácie o rozdeľovacích mechanizmoch sú často nedostupné, čím sa prirodzene 

stráca aj moţnosť sledovania účelnosti a efektivity vyuţitia týchto prostriedkov.  

Formy priamej podpory sú nasledovné: 

- poskytovanie dotácií a grantov, 

- mechanizmus prerozdeľovania výnosov z lotérií a iných podobných hier, 

- uzatváranie kontraktov a zmlúv medzi neziskovou organizáciou a verejným sektorom 

(verejný sektor si objedná na realizáciu štátnej zákazky neziskovú organizáciu). 

Nepriama forma podpory neziskových organizácií  

 Jedná sa o podporu zo strany štátu, ktorá neznamená priame alokovanie financií, ale 

sprostredkované cez určitý subjekt. Na Slovensku sú k dispozícii tieto formy: 

- oslobodenie od daní a ciel (štát sa vzdáva časti príjmov, ktoré by inak získal na daniach), 

- asignácia % dane z príjmov fyzických osôb (moţnosť pre fyzické osoby alokovať 2 % zo 

svojej zaplatenej dane určitým neziskovým organizáciám) 

- asignácia % dane z príjmov právnických osôb (moţnosť pre právnické osoby alokovať 2 

% zo svojej zaplatenej dane určitým neziskovým organizáciám).  
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1.2.3. Samofinancovanie a podnikanie neziskových organizácií 

 

 MVO si môţe časť svojho rozpočtu pokryť vlastnými, internými zdrojmi financovania. 

Medzi základné zdroje patria:  

- členské príspevky (príspevky členov na zabezpečenie financovania MVO), 

- predaj produktov a sluţieb (spoplatnenie produktov a sluţieb, ktoré MVO ponúka na 

trhu), 

- zhodnocovanie hmotného majetku (vyuţívanie majetku, ktorý ma MVO k dispozícii, 

napr. prenájom vlastného priestoru iným subjektom, vyuţívanie zariadení inými 

subjektami za úhradu (napr. automobilov, prístrojov a pod.) 

- zhodnocovanie nehmotného majetku (poskytnutie know-how, ktoré môţe 

sprostredkovať aj komerčnému subjektu, vyuţívanie metodík, postupov, patentov a 

pod.), 

- príjmy z investícií (zhodnocovanie investícií). 

Podnikanie neziskových organizácií
  

 Podnikanie neziskových organizácií znamená vykonávanie takých činností za odplatu, 

ktoré nie sú súčasťou hlavnej činnosti organizácie, to znamená, ţe nie sú súčasťou činnosti 

popísanej v stanovách MVO. 

 Podľa Majdúchovej (2001) in Majdúchová (2004, s. 151) „neziskové organizácie síce nie 

sú zaloţené s cieľom dosahovania zisku, neznamená to však, ţe sa o to neusilujú a ţe 

nevykonávajú činnosť, ktorá je veľmi podobná podnikaniu alebo dokonca, ţe nepodnikajú v 

pravom zmysle slova.  

 Pojem „podnikanie“ definuje Obchodný zákonník, t.j. zákon č. 513/1991 Zb.v § 2 ako 

„sústavnú činnosť vykonávanú podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“ Čo sa týka moţnosti podnikania pri jednotlivých 

právnych formách neziskových subjektov, podnikateľskú činnosť môţu realizovať občianske 

zdruţenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby, záujmové 

zdruţenia právnických osôb, cirkvi a náboţenské spoločnosti a vo veľmi obmedzenej miere aj 

nadácie. Zákaz podnikateľskej činnosti majú politické strany a neinvestičné fondy.“  
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1.3. Úloha fundraisingu v systéme financovania neziskových organizácií  

 

 Pojem fundraising, ktorý pochádza z angličtiny a medzi slovenskými výrazmi sa 

„udomádznil“, znamená v doslovnom preklade získavanie zdrojov. Nejedná sa však len 

o finančné zdroje, ide aj o materiálne zdroje, či know-how potrebný k činnosti organizácie.  

  

1.3.1. Teoretické vymedzenie pojmu fundraising 

  

 Majdúchová vo svojej publikácii charakterizuje fundraising ako „získavanie finančných 

prostriedkov a iných nefinančných zdrojov. Je to starostlivo naplánovaná, organizovaná 

a strategicky orientovaná činnosť neziskových organizácií s cieľom identifikovať, pritiahnuť 

a získať zdroje na krytie svojich zdrojov“ (Majdúchová, 2004, s.128). 

 Majdúchová definuje fundraising ako „proaktívnu činnosť neziskových organizácií 

zameranú na získavanie finančných a nefinančných zdrojov. Tieto aktivity sa spoliehajú na 

filantropiu oslovovaných darcov a v ideálnom prípade by mali mať ambíciu vybudovať s 

týmto darcom vzájomne korektný vzťah či prípadne dlhodobé partnerstvo. Základným 

predpokladom úspešného fundraisingu je kvalitne spracovaný fundraisingový projekt, na 

ktorom by mali participovať všetci tí, ktorí sa do jeho realizácie budú akýmkoľvek spôsobom 

zapájať. Ak je proces fundraisingu úspešný, jeho výsledkom je získanie nevyhnutných 

finančných prostriedkov, vecných či nemajetkových zdrojov alebo pomoci, ako sú napr. 

vecné dary, dobrovoľnícka práca, know-how, ale aj skúsenosti z riadenia či správy 

organizácie, informácie a pod.“ (Majdúchová, 2004 in  Marček, 2004, s. 2) 

 Guštafík o fundraisingu hovorí, ţe je to „taká rozmanitá činnosť, ţe ju moţno pripodobniť 

k zlatokopectvu, starostlivosti o ovocný sad, chovu perlorodiek, „profesionálnemu ţobraniu“, 

ale aj charizmatickej „misionárskej“ činnosti. Pri fundraisingu ide o interakciu par excellance 

– od vytvárania prvého kontaktu, cez získanie dôvery a budovanie vzťahu aţ po hľadanie 

dlhodobej spokojnosti oboch strán – ţiadateľskej MVO aj darcu. 

 Po technickej stránke moţno na fundraising pozerať ako na aktivity a postupy (proces), 

alebo ako na nástroje. V samotnom základe je však fundraising o vzťahoch „people to people“ 

(ľudia k ľudom, alebo ešte častejšie „človek k človeku“). Svoju prácu musia odviesť obe 

strany darcovského vzťahu – fundraiser musí prísť s ponukou a ţiadosťou, na darcovi je zase 

ponuku/ţiadosť vyhodnotiť a potom rešpektovať svoj darcovský prísľub“ (Guštafík, s.2). 

 Kuvíková fundraising definuje ako „cielenú, plánovanú a kontinuálnu činnosť organizácie 

orientovanú na získavanie finančných a nefinančných zdrojov na zabezpečenie programov 
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a činnosti organizácie. Ide o profesionálnu, časovo a organizačne premyslenú činnosť 

zameranú na získavanie a zvyšovanie zdrojov neziskovej organizácie. Fundraisingový proces 

je špecifikovaný takticky, strategicky a organizačno-právne“ (Kuvíková, 2004, s. 37).  

 Podľa Ledvinovej (Ledvinová, 1997, s.5) je fundraising súbor rôznych metód a postupov, 

ako získať finančné a iné prostriedky na činnosť neziskových organizácií. Je to „veda“ o tom, 

ako presvedčiť druhých, ţe organizácia dokáţe riešiť dôleţité problémy a ţe je potrebnou 

súčasťou spoločnosti. Je to nástroj, ktorého pomocou je moţné inšpirovať druhých k dobrým 

skutkom, presvedčiť ich, ţe peniaze nie sú všetko a dať im moţnosť darovať i svoj čas, 

záujem a dôveru.  

 Zo zahraničných definícii moţno vyčítať, ţe fundraising je zapojenie ostatných do toho, 

o čo organizácii ide, spôsobom, ktorý jej uľahčí ju podporovať. Veľa ľudí sa chce zapojiť, ale 

nemajú čas. Peniaze sú najjednoduchší spôsob ako ukázať záujem. A fundraising je ponukou 

konkrétnych moţností na čo a ako ich venovať. Fundraising je získavanie ľudí pre vec 

organizácie. 

 Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie definuje fundraising ako „cielenú a plánovanú 

činnosť (spravidla) mimovládnych organizácií, ktoré vedú k získavaniu finančných a 

nefinančných zdrojov na programy a vlastné fungovanie. Fundraiser je potom človek v 

neziskovej organizácii, ktorý je zodpovedný za fundraising“  (Kol. autorov, 2000, s. 127).  

 

1.3.2. Metódy fundraisingu 

 

 Poznáme niekoľko základných metód fundraisingu, ktoré majú rôznu účinnosť. Nedá sa 

jednoznačne povedať, ţe táto metóda je najviac alebo najmenej efektívna. Výber a pouţitie 

metódy závisí od toho, v akom prostredí sa organizácia pohybuje, čo chce tou metódou získať 

a akú cieľovú skupinu oslovuje.  

 Keďţe jednoznačné delenie metód fundraisingu v slovenskej, českej a ani zahraničnej 

literatúre nie je, vymenujem niekoľko metód získaných syntézou na základe vlastných 

poznatkov a poznatkov z autorov dostupnej literatúry.  

 Podľa Ledvinovej (Ledvinová, 1997, s. 18 - 26), Polačkovej (Polačková, 2005, s. 25 – 39), 

 Popovičovej (2003), Suchánkovej (Suchánková, 2006, s. 56)  existuje niekoľko základných 

metód úspešného fundraisingu.  
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1. Osobné stretnutie  

 Dá sa vnímať ako jedna z najúčinnejších metód fundraisingu. Fundraiser pri ňom môţe 

vyuţiť všetky výhody osobnej komunikácie. Vyţaduje však dôkladnú znalosť princípov 

úspešného vyjednávania a dostatok skúseností. Je časovo najnáročnejšou metódou zo 

všetkých metód. 

2. Verejná zbierka 

 Verejná zbierka znamená získavanie dobrovoľných peňaţných alebo vecných príspevkov 

od individuálnych darcov na vopred stanovený verejno prospešný účel, zvyčajne 

humanitárny, charitatívny, rozvoj vzdelania, telovýchovy, športu alebo ochranu kultúrnych 

pamiatok, tradícií a ţivotného prostredia. 

Verejná zbierka má tri formy: 

- dobrovoľníci navštevujú domácnosti a vysvetľujú účel zbierky, 

- dobrovoľníci oslovujú ľudí na ulici s prenosnou „kasičkou“, 

- pevne inštalovaná zbierka na verejnom mieste. 

3. Telefonická kampaň  

 S potenciálnym darcom je moţné osobne hovoriť a táto komunikácia má mnoho výhod 

podobne ako pri osobnom stretnutí. Pri citlivom zaobchádzaní je moţné osloviť viac ľudí, ako 

je moţné stihnúť osobne navštíviť. 

4. Poštová kampaň (direct mailing)  

 Direct mailing znamená podľa Heskovej vyuţívanie poštových sluţieb vrátane 

elektronickej pošty alebo distribúciu reklamných letákov do poštových schránok. Prostriedky 

direct mailingu sú vyuţívané pri sociálnej reklame ako nástroj sociálneho marketingu. Cieľom 

je prezentácia verejnoprospešných aktivít, ktorá pôsobí na vyvolanie akcie alebo zmenu 

správania. (Hesková, s. 62 – 63) 

 Osobný kontakt je naviazaný pomocou listu. Bohuţiaľ takto nejde dosiahnuť rovnaký 

účinok ako pri osobnom jednaní. Na druhej strane je moţné osloviť väčší počet ľudí. 

Zástancovia tejto metódy majú rôzne techniky zefektívnenia tohto spôsobu fundraisingu. 

Môţe ísť napríklad o grafickú úpravu obálky. 

5. Organizovanie akcií  

 Jedná sa o akcie, kde sa môţe fundraiser osobne stretnúť a porozprávať sa s potenciálnym 

darcom. Väčšinou však, vďaka veľkému počtu účastníkov na akcii, nie je čas sa darcom 

venovať dlhšiu dobu. 
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6. Inzercia  

 „Inzercia môţe byť pouţitá ako samostatný spôsob na získanie finančných prostriedkov 

alebo ako vedľajší nástroj na umocnenie iných fundraisingových metód. Inzerát v médiách 

znamená oslovenie širokej skupiny darcov“ (Suchánková, 2006 s. 57). Kontakt medzi darcom 

a organizáciou je anonymný. Výhodou je oslovenie veľkého počtu ľudí. Avšak je to najmenej 

účinná metóda, pretoţe osobu, ktorú ţiadate, nevidíte.  

7. Členstvo  

 Pri členstve ide o dlhodobý vzťah medzi darcom a organizáciou. Dôleţitý je preto 

pravidelný kontakt a informovanosť medzi darcom a MVO. Systém členstva povaţuje mnoho 

organizácií za efektívny prostriedok zapojovania verejnosti do činnosti organizácie a podpory 

jej cieľov. Počet členov je pre organizáciu vizitkou, ktorá budí dôveru u sponzorov. 

 Ledvinová hovorí, ţe „má veľkú výhodu dlhotrvajúceho vzťahu medzi členom 

a neziskovou organizáciou. Veľmi uţitočné býva osobné stretávanie sa s členmi, 

korešpondencia alebo telefonický kontakt“ (Ledvinová, 1997, s.2). 

8. Závet  

 Je to spôsob, kedy jednotlivec v záveti odkáţe časť majetku v prospech neziskovej 

organizácie. U nás tento spôsob nie je veľmi zauţívaný, ale v zahraničí sa stáva čoraz 

beţnejším zdrojom príjmov pre neziskové organizácie. V záveti väčšinou odkazujú peniaze 

ľudia, ktorých deti sú uţ zaopatrené a majú dostatočný zdroj príjmov alebo rodičia bez detí. 

9. Zdieľaný marketing – cause related marketing  

 Niekedy je vysvetľovaný ako "dar vo forme percenta z predaja". Je vhodnou formou 

spolupráce v prípade, ak existuje súvislosť medzi činnosťami, ktorými sa zaoberá 

podporovaná organizácia a výrobkami či sluţbami, ktoré poskytuje darca.  

10. Darcovská SMS správa (Donors message service) 

 DMS – darcovská SMS správa je jednoduchý spôsob, ako môţe kaţdý drţiteľ mobilného 

telefónu podporiť menšou finančnou čiastkou pomocou krátkej textovej správy odoslanej z  

mobilného telefónu verejnoprospešnú aktivitu podľa vlastného výberu.  

11. Online fundraising  

 Jedná sa o fundraising vyuţívajúci internet ako novú progresívnu komunikačnú 

technológiu  či komunikačné médium. Pouţívanie internetu ako alternatívneho média pre 

fundraising je, napríklad v porovnaní s televíziou, veľmi výhodné a perspektívne. 

Fundraisingové aktivity spojené s internetom sú obvykle podstatne lacnejšie, 
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nekomplikované. Ďalším faktorom je to, ţe internet a e-mailovú komunikáciu pouţíva 

obvykle mladá generácia, ktorá je neziskovému sektoru obyčajne viac naklonená. 
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2. ANALÝZA FUNDRAISINGU NA SLOVENSKU  

 

 Zdroje financovania MVO moţno členiť rozličným spôsobom. V prvej kapitole 

diplomovej práce sme načrtli, ako moţno z rôznych pohľadov k členeniu zdrojov 

financovania MVO pristupovať.  

 K podkapitole 2.1., ktorá sumarizuje primárny výskum, budeme zdroje členiť podľa 

spôsobu ich nadobudnutia: 

- z vlastnej činnosti (interné zdroje) 

- z iného zdroja (externé zdroje) 

a) súkromné zdroje (firmy, jednotlivci, nadácie) 

b) verejné zdroje 

 V kapitole 2.2., ktorá sumarizuje sekundárny výskum sa zameriavame na jednoduchšie 

členenie zdrojov financovania a to z pohľadu charakteru darujúceho subjektu: 

- verejné zdroje (štát, štátny rozpočet, samospráva);  

- individuálne zdroje (spoločnosť, jednotlivci)  

- súkromné zdroje (nadácia, podnikateľský subjekt) 

 Ďalšie členenie zdrojov financovania, ktoré budeme v analytickej časti zohľadňovať, je 

personálna, finančná a  procesná rovina. Personálna rovina sa zameriava na osoby alebo 

subjekty, ktoré sa v prípade MVO fundraisingom zaoberajú alebo ktoré v prípade, ak ide 

o darcov, o podpore rozhodujú. Finančná rovina sa zaoberá konkrétnou podporou, ktorú 

MVO dostávajú alebo darcovia poskytujú. Samozrejme, nejedná sa len o výlučne finančnú 

podporu, môţe ísť aj o vecnú podporu, či poskytnutie informácií a know-how. Pre 

jednoduchšie popisovanie však pomenujeme túto sekciu s pomocou najčastejšej formy 

podpory - a to sú financie. Procesná rovina sa zaoberá procesom, s ktorým sa vo fundraisingu 

stretávame. Do tejto roviny zahrnieme príbuzné oblasti, ktoré sa procesu dotýkajú. 

 

2.1. Organizačno-finančné zabezpečenie fundraisingu na Slovensku 

 

 V mesiaci marec 2008 sme uskutočnili dotazníkový prieskum medzi neziskovými 

organizáciami na vzorke 260 organizácií pôsobiacimi na území Slovenskej republiky právnej 

formy občianske zdruţenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne-prospešné sluţby 

a nadácia. V prieskume sme získali 63 dotazníkov. Návratnosť dotazníkov bola 24%, čiţe 
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kaţdá štvrtá oslovená organizácia dotazníkový prieskum vyplnila, čo moţno povaţovať za 

úspech.  

 Cieľom výskumu bolo zistiť celkovú situáciu získavania finančných a nefinančných 

prostriedkov z pohľadu neziskových organizácií. Otázky nášho výskumu sme rozdelili do 

troch rovín: personálnej, finančnej a procesnej. V kaţdej podkapitole sa budeme zaoberať 

konkrétnymi zisteniami v rámci kaţdej roviny.  

 V otázkach personálnej roviny sme sa zameriavali na to, či existuje v danej organizácií 

osoba zaoberajúca sa fundraisingom a ak áno, na akej pozícii pôsobí a v akom 

zamestnaneckom pomere. 

 Otázky finančnej roviny sa zameriavali na zdroje, ktoré MVO pri fundraisingu vyuţívajú, 

do akej miery sú spokojné s podielom externých a interných zdrojov v príjme MVO. 

 Procesná rovina otázok bola najobsiahlejšia. Zisťovali sme, či MVO plánujú 

fundraisingové aktivity, do akej miery sú vo fundraisingu úspešné, s akými chybami či 

problémami sa stretávajú, aké fundraisingové metódy vyuţívajú a ako si predstavujú ideálny 

stav v získavaní finančných prostriedkov.  

 Okrem dotazníkovej formy sme uskutočnili päť rozhovorov v organizáciách: nadácia 

Pontis, Centrum pre filantropiu, občianske zdruţenie Panet, Asociácia organizácií zdravotne 

postihnutých občanov a Zväz telesne postihnutej mládeţe. Rozhovory nám pomohli lepšie sa 

zorientovať na poli získavania finančných prostriedkov pre neziskové organizácie.  

 Nasledujca tabuľka znázorňuje, v akom kraji oslovené organizácie pôsobia. Údaje 

v tabuľke sú zoradené zostupne. Uvádzame aj moţnosť celoslovenského a zahraničného 

pôsobenia, keďţe organizácie v prieskume pomerne často spontánne uviedli aj tieto moţnosti.  

Tabuľka 1 Prehľad zastúpenia neziskových organizácií v jednotlivých krajoch 

Kraj pôsobenia 

Zastúpenie MVO na celkovom 

počte výberového súboru [v %] 

Banskobystrický 26,98% 

Celá SR 22,22% 

Bratislavský 19,05% 

Prešovský 12,70% 

Nitriansky 6,35% 

Ţilinský 4,76% 

Košický 4,76% 

Trnavský 3,17% 

Zahraničie 3,17% 

Trenčiansky 0,00% 

Celkom 100,00% 

Prameň: Vlastné spracovanie na základe primárneho prieskumu 
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 Najviac organizácií, ktoré sa zúčastnili výskumu, pôsobia v Banskobystrickom kraji, je to 

pribliţne 27% organizácií. Druhé najväčšie zastúpenie kraju patrí Bratislavskému kraju s 22 

percentami. Tretie najpočetnejšie zastúpenie, takmer 13% organizácií, je z Prešovského kraja. 

Naopak, z Trenčianskeho kraja sa prieskumu nezúčastnila ţiadna organizácia.  

Tento fakt môţeme však čiastočne eliminovať tým, ţe vyše pätina organizácií uviedla, ţe 

majú celoslovenskú pôsobnosť.  

 Priemerné pôsobenie jednej organizácie na trhu je 10 rokov, z toho moţno usudzovať, ţe 

sú pomerne dosť etablované podmienkach slovenskej ekonomiky.  

 Nasledujúci graf popisuje percentuálne zloţenie organizácií v závislosti od typu 

organizácie. Keďţe sme sa vo výskume sústredili hlavne na občianske zdruţenia a neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby (n.o.), odzrkadlilo sa to aj 

v percentuálnom podiele jednotlivých typov. Najpočetnejšia skupina organizácií sú občianske 

zdruţenia, je ich vyše tri štvrtiny. Takmer 18% tvoria n.o.. Nadácie a cirkev tvoria 

zanedbateľnú časť. 

 

 

Graf 1 Percentuálne zloţenie organizácií v závislosti od typu organizácie  

Prameň: Vlastné spracovanie 

 

 Nasledujúca tabuľka znázorňuje, v akom počte a v akom zamestnaneckom vzťahu sú 

dotazované neziskové organizácie zastúpené v priemere.  
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Tabuľka 2 Priemerný počet pracovníkov MVO podľa pracovného vzťahu 

Pracovný vzťah pracovníkov neziskovej 

organizácie 

Priemerný 

počet 

pracovníkov 

Zamestnanci  6 

Dobrovoľníci  105 

Iní  176 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 

 Zaujímavé zistenie je, ţe priemerný počet zamestnancov na jednu neziskovú organizáciu je 

šesť. Toto číslo je pomerne malé v porovnaní s počtom dobrovoľníkov, ktorí pre neziskovú 

organizáciu pracujú bez nároku na honorár. Tých je pribliţne 105. Ešte viac je zastúpených 

inak ako zamestnanec alebo dobrovoľník a to v počte 176. Tieto vysoké čísla sú spôsobené 

hlavne strešnými organizáciami, pre ktoré pracuje veľa dobrovoľníkov alebo v prípade iných 

skupín sa jedná napríklad o členov strešných organizácií. 

 Tabuľka 3 znázorňuje, akým predmetom činnosti sa dotazované organizácie zaoberajú.  

Tabuľka 3 Zastúpenie organizácií podľa predmetu činnosti 

Predmet činnosti 

Počet 

organizácií 

z výberového 

súboru 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

poskytovanie sociálnych sluţieb 23 36,51% 

vzdelávanie 8 12,70% 

umenie a kultúra 7 11,11% 

starostlivosť o deti a mládeţ 7 11,11% 

ţivotné prostredie 4 6,35% 

šport 3 4,76% 

práca so ţenami a rodinami 3 4,76% 

verejno-informačná činnosť 2 3,17% 

ochrana ľudských práv 2 3,17% 

podpora zdravého ţivotného štýlu 1 1,59% 

náboţenstvo 1 1,59% 

informatizácia spoločnosti 1 1,59% 

ochrana zvierat 1 1,59% 

Celkom 63 100,00% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Výrazne najsilnejšie zastúpenie v prieskume majú organizácie poskytujúce sociálne sluţby 

v zastúpení vyše jednej tretiny, pribliţne rovnaké zastúpenie okolo 11% majú organizácie 

pracujúce v oblasti vzdelávania, umenia a kultúry a starostlivosti o deti a mládeţ. 
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2.1.1. Úroveň ľudských zdrojov vo fundraisingu 

 

 Hlavným zámerom otázok personálnej štruktúry bolo zistiť, do akej miery sú neziskové 

organizácie personálne zabezpečené fundraisermi, čiţe či existuje v ich organizácii osoba, 

ktorá sa zaoberá výlučne fundraisingom a akí pracovníci na akých pozíciách sa fundraisingom 

zaoberajú. 

 V prvej otázke sme zisťovali, či existuje v danej neziskovej organizácii osoba zodpovedná 

za fundraising. 48 organizácií, čiţe trištvrte, odpovedalo kladne, jedna štvrtina odpovedala, ţe 

v ich organizácii neexistuje osoba, ktorá sa zaoberá získavaním finančných prostriedkov.  

Nasledujúca tabuľka a graf podrobnejšie rozpisujú kladné a záporné odpovede. 

Tabuľka 4 Podiel zastúpenia organizácií fundraisermi 

Zastúpenie organizácií fundraisermi 

Počet 

organizácií 

Zastúpenie MVO 

na celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

áno - zamestnanec 32 50,79% 

áno - dobrovoľník 11 17,46% 

áno - externá osoba alebo organizácia 1 1,59% 

áno - niekto iný 4 6,35% 

nie, ale potrebovali by sme takúto osobu 10 15,87% 

nie, nepotrebujeme takúto osobu 5 7,94% 

Celkom 63 100,00% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 

 

Graf 2 Percentuálne zastúpenie organizácií fundraisermi 

Prameň: Vlastné spracovanie 
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 Z nasledujúceho grafu môţeme vyčítať, ţe polovica organizácií má osobu určenú na 

fundraising v zamestnaneckom pomere. Predpokladáme, ţe zamestnanec je pozícia platená, 

čiţe pracovník je motivovaný zabezpečovať finančné a nefinančné prostriedky aj 

prostredníctvom finančnej odmeny v podobe mzdy. V 18% organizácií sa venuje fundraisingu 

dobrovoľník. Okrem zamestnanca alebo dobrovoľníka si organizácie aj iným spôsobom 

zabezpečujú financie. Jedná sa napríklad o externú osobu alebo organizáciu alebo samostatne 

zárobkovo činnú osobu. Dokopy sa takýmto spôsobom fundraisingu venuje takmer 8% 

organizácií.  

 Jedna štvrtina z organizácii nemá priamo zodpovednú osobu za fundraising. Pomerne 

zaujímavým zistením je skutočnosť, ţe takmer 16% zo všetkých organizácií takúto osobu 

vôbec nepotrebujú. Toto percento však môţe byť aj skreslené, pretoţe takto mohli odpovedať 

organizácie, ktoré majú dostatočne rozpracované procesy vo fundraisingu. Sú to zrejme 

organizácie, ktoré majú dostatočný počet zdrojov a na ich získanie nemusia vynaloţiť veľkú 

námahu. Predpokladáme však, ţe musí existovať v ich organizácií niekto, kto sa 

zabezpečovaniu zdrojov zaoberá. Zrejme však tomuto zabezpečeniu nevenuje veľké mnoţstvo 

času a preto je táto pozícia v organizácií bezpredmetná. 

 Nasledujúci graf popisuje, aká osoba – na akej pozícii sa fundraisingom v organizácii 

zaoberá. 

 

Graf 3 Percentuálne zastúpenie fundraiserov v MVO na základe pracovnej pozície  

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Z organizácií, v ktorých existuje osoba, ktorá sa zaoberá fundraisingom, je v prevaţnej 

väčšine (aţ 85%) riaditeľ alebo vedúca osoba. Do veľkej miery (takmer v 40% organizáciách) 

sa získavaniu financií venuje aj projektový manaţér. Zaujímavé zistenie je, ţe len jedna 
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organizácia má špeciálne určeného pracovníka na fundraising. Z prieskumu vieme aj to, ţe 

organizácie uvádzali, ţe im takáto špeciálna osoba v organizácii chýba.  

 Na záver by sme mohli konštatovať, ţe organizácie sú pomerne vo veľkom počte 

zastúpené osobami viac či menej zodpovednými za fundraising. Kaţdá druhá organizácia 

tohto človeka aj platí. Otázne však je, do akej miery sú títo pracovníci úspešní a efektívny. 

Tieto otázky si zodpovieme v nasledujúcich dvoch podkapitolách. 

 

2.1.2. Zdroje financovania MVO 

  

V tejto podkapitole sa budeme zaoberať zdrojmi, ktoré organizácie vyuţívajú pri 

fundraisingu. Pre účely primárneho výskumu sme zdroje členili podľa spôsobu nadobudnutia: 

- z vlastnej činnosti (interné zdroje) 

- z iného zdroja (externé zdroje) 

a) súkromné zdroje (firmy, jednotlivci, nadácie) 

b) verejné zdroje 

 Zameriame sa aj na percentuálny stav súčasného podielu interných a externých zdrojov, 

ktorými si MVO zabezpečujú krytie nákladov a zistíme, ako si predstavujú MVO ţelaný 

podiel interných a externých zdrojov.  

 Nasledujúca tabuľka popisuje zdroje financovania, ktoré si MVO zabezpečujú z vlastnej 

činnosti. Súčet percent je vyšší ako 100%, pretoţe organizácie mali moţnosť zaškrtnúť viac 

ako jednu odpoveď. 

Tabuľka 5 Prehľad interných zdrojov financovania 

Interné zdroje financovanie MVO 

Zastúpenie MVO 

na celkovom 

počte výberového 

súboru  

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

príjmy z predaja vlastných výrobkov a 

poskytovania sluţieb 42 66,67% 

členské poplatky  30 47,62% 

vyuţitie hmotného majetku 12 19,05% 

komerčná činnosť mimo hlavnej činnosti 10 15,87% 

vyuţitie nehmotného majetku 5 7,94% 

zhodnocovanie investícií 5 7,94% 

iné 4 6,35% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Medzi dva najpouţívanejšie zdroje patria príjmy z predaja vlastných výrobkov 

a poskytovania sluţieb a členské poplatky. Kaţdá piata organizácia na samofinancovanie 
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vyuţíva hmotný majetok a zhruba kaţdá šiesta si „zarába“ komerčnou činnosťou mimo 

hlavnej činnosti. 

 

 

Graf 4 Prehľad interných zdrojov financovania v percentách 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Nasledujúce dve tabuľky popisujú externé zdroje pri získavaní finančných prostriedkov. 

Delia sa na súkromné od firiem, jednotlivcov a nadácií a verejné od štátu, VÚC a obce. Súčet 

percent je vyšší ako 100%, pretoţe organizácie mali moţnosť zaškrtnúť viac ako jednu 

odpoveď. 

Tabuľka 6 Prehľad externých súkromných zdrojov financovania 

Externé zdroje - súkromné 

Zastúpenie MVO 
na celkovom 

počte výberového 

súboru 

Zastúpenie MVO na 
celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

práca dobrovoľníkov 52 82,54% 

poskytnuté granty zo súkromných zdrojov 50 79,37% 

dary a príspevky od jednotlivcov  49 77,78% 

dary a príspevky od firiem  42 66,67% 

dary a príspevky od nadácií 30 47,62% 

poskytnutie zázemia, priestorov 24 38,10% 

verejné zbierky a výnosy z lotérií a podobných 

hier 22 34,92% 

prijaté úvery a pôţičky 12 19,05% 

školenia, vzdelávanie a odborná pomoc 

poskytnuté darcom 10 15,87% 
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iné 6 9,52% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Najpočetnejší zdroj externého zabezpečenia financovania zo súkromných zdrojov je 

zabezpečovanie práce pomocou dobrovoľníkov. Tvorí aţ 83% súkromných externých 

zdrojov. Ďalšie dva zdroje, ktoré sa pohybujú v počte okolo 80%, sú poskytnuté granty zo 

súkromných zdrojov a dary a príspevky od jednotlivcov. Je zaujímavé, ţe dary a príspevky od 

firiem tvorili asi o 10% menej príjmov ako dary a príspevky od jednotlivcov. 

 

 

Graf 5 Percentuálny podiel externých súkromných zdrojov financovania 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 

 Tabuľka 7 popisuje externé verejné zdroje financovania získavané od VÚC, obce a štátu. 

Súčet percent je vyšší ako 100%, pretoţe organizácie mali moţnosť zaškrtnúť viac ako jednu 

odpoveď. 

Tabuľka 7 Prehľad externých verejných zdrojov financovania 

Externé zdroje - verejné 

Zastúpenie MVO 

na celkovom 

počte 

výberového 

súboru 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

2% daň 57 90,48% 

granty poskytnuté z verejných rozpočtov  47 74,60% 

dotácie z verejných rozpočtov 31 49,21% 

návratné úvery a pôţičky 3 4,76% 

iné 0 0,00% 

Prameň: Vlastné spracovanie 
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 Najpopulárnejší zdroj financovania je nepriama forma podpory od štátu a to 2% daň. Aţ 

91% organizácií moţnosť 2% asignácie dane vyuţíva. Moţnosť vyuţitia grantu z externých 

zdrojov vyuţíva zhruba 75% organizácií. Tretí najpouţívanejší zdroj sú dotácie z verejných 

rozpočtov. Výsledky sú graficky znázornené v nasledujúcom grafe. 

 

    

Graf 6 Percentuálny podiel externých verejných zdrojov financovania 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 V našom výskume nás aj zaujímalo, v akom percentuálnom pomere sú súčasne externé 

a interné zdroje financovia. Priemerovaním odpovedí, ktoré organizácie uviedli sme zistili, ţe 

súčasný podiel interných zdrojov financovania u MVO je 30% a externých 70%. Tento pomer 

je graficky znázornený v nasledujúcom grafe. 

 

 

Graf 7 Súčasný percentuálny podiel interných a externých zdrojov financovania 

Prameň: Vlastné spracovanie 
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 Následne sme sa organizácií pýtali, aký je ţelaný podiel externých a interných zdrojov 

financovania. Výsledky boli oproti súčasnému stavu rozdielne. Percento ţelaného interného 

zabezpečovania zdrojov vzrástlo na 37% a percento ţelaných externých zdrojov klesol zo 

70% na 63%. Graficky tento pomer znázorňuje nasledovný graf. 

 

Graf 8 Ţelaný percentuálny podiel interných a externých zdrojov financovania 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Z tejto zmeny moţno vydedukovať, ţe MVO by chceli zväčšiť svoj podiel 

samofinancovania a menej sa spoliehať na externú pomoc, avšak stále platí to, ţe väčšiu 

polovicu svojich nákladov chcú pokryť externými zdrojmi. 

 

2.1.3. Procesy zabezpečenia fundraisingu 

  

Najväčší balík otázok sa týkal procesu fundraisingu. Domnievame sa, ţe proces, akým MVO 

získavajú finančné a nefinančné prostriedky, je pre ne kľúčový. Proces je zároveň 

najjednoduchšie ovplyvniteľná oblasť z pomedzi troch spomínaných oblastí. Moţno ho 

napríklad na základe určitých rád a tipov vylepšovať, zjednodušovať a zefektívňovať.   

 V našom prieskume sme sa pýtali neziskových organizácií, či plánujú fundraisingové 

aktivity, do akej miery sú vo fundraisingu úspešné, s akými chybami či problémami sa 

stretávajú, aké fundraisingové metódy vyuţívajú a ako si predstavujú ideálny stav v získavaní 

finančných prostriedkov.  

 Na otázku, či plánujú cielene fundraisingové aktivity okrem jednej odpovedali všetky 

organizácie. 80% organizácií cielene plánujú fundraisingové aktivity. Len pätina organizácií 

fundraisingové aktivity neplánuje. Znázorňuje to nasledovný graf. 
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Graf 9 Percentuálny podiel organizácií na základe plánovania fundraisingových aktivít  

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Skutočnosť, ţe aţ 80 % organizácií plánuje fundraisingové aktivity je potešujúca. 

Plánovaním vzniká predpoklad, ţe budú organizácie pri fundraisingu úspešnejšie a takisto aj 

to, ţe nebudú fundraisingové aktivity robiť ad hoc, ale na základe vopred zadefinovaného 

plánu. 

 Nasledujúci graf popisuje percentuálne zastúpenie organizácií na základe obdobia, na ktoré 

plánujú fundraisingové aktivity. 

  

Graf 10 Percentuálne zastúpenie organizácií na základe obdobia, na ktoré plánujú 

fundraisingové aktivity 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Aţ 84% organizácií plánuje fundraisingové aktivity na obdobie jedného roka.  

14% organizácií plánuje na obdobie pól roka a 12% organizácií plánuje na obdobie 2 a viac 

rokov. 

 Následne nás zaujímalo u organizácií, ktoré plánujú fundraisingové aktivity, či tento plán 

po uplynutí doby vyhodnocujú alebo nie.  
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Tabuľka 8 Prehľad vyhodnocovania plánu fundraisingových aktivít 

Spôsoby vyhodnocovania plánu 

Zastúpenie MVO na 

počte organizácií, 

ktoré plánujú 
fundraisingové 

aktivity 

Zastúpenie MVO na 

počte organizácií, ktoré 
plánujú fundraisingové 

aktivity [v %] 

Vyhodnocujú plán 41 82,00% 

Nevyhodnocujú plán 9 18,00% 

Celkom 50 100,00% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

Zistili sme, ţe 82% organizácií plán vyhodnocuje a pätina organizácií fundraisingový plán 

nevyhodnocuje. Otázne však stále zostáva, čo s vyhodnoteným plánom organizácie robia a či 

aplikujú nápravné kroky do budúcnosti. 

 V ďalších otázkach sme skúmali úspešnosť fundraisingových aktivít. Pri otázke, na koľko 

percent sú organizácie úspešné, sme zistili, ţe sú úspešné len na 54%.  

 Keďţe toto číslo je pomerne dosť nízke, nasledujúca tabuľka popisuje, s akými chybami 

alebo problémami sa organizácie pri fundraisingu stretávajú. Súčet percent v tabuľke je vyšší 

ako 100%, pretoţe organizácie mali moţnosť zaškrtnúť viac ako jednu odpoveď. 
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Tabuľka 9 Chyby a problémy, s ktorými sa organizácie pri fundraisingu stretávajú 

Chyby a problémy pri fundraisingu 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru 
[v %] 

Veľká konkurencia medzi neziskovými organizáciami v získavaní financií 60,32% 

Chýba osoba alebo osoby na fundraising 53,97% 

Nedostatočný čas venovaný príprave fundraisingovej aktivite 50,79% 

Všeobecná nedôvera voči neziskovým organizáciám 39,68% 

Slabý marketing, propagácia organizácie 38,10% 

Podcenené dlhodobé plánovanie fundraisingu a partnerskej spolupráce 23,81% 

Neprofesionálny prístup k fundraisingu 23,81% 

Náklady z uskutočnenej akcie boli vyššie ako príjmy 17,46% 

Nevhodný výber donora/cieľovej skupiny 17,46% 

Nedostatočný čas venovaný príprave fundraisingovej aktivite 15,87% 

Činnosť inej neziskovej organizácie je zaujímavejšia ako tá naša – podporia ju 15,87% 

Firma uţ vyčerpala svoj rozpočet na podporu 15,87% 

Všeobecné ţiadanie o finančné prostriedky, nie na konkrétny projekt/oblasť 14,29% 

Nevyhodnotená fundraisingová kampaň/stratégia a neprijaté nápravné opatrenia do 

budúcnosti 14,29% 

Zameranie sa len na jedného donora/zdroj financií 14,29% 

iné 14,29% 

Nedostatočný benefit, ktorý organizácia ponúka 12,70% 

Nepútavé emaily, propagačné materiály, prezentácia či iné 9,52% 

Nesprávny výber metód fundraisingu (osobné stretnutie, zbierka, kampaň) 7,94% 

Nedôvera v činnosť našej organizácie  4,76% 

Nedostatočné uznanie a poďakovanie darcovi 3,17% 

Fundraising aj tam, kde to nekorešponduje poslaniu organizácie 3,17% 

Nevydokladované pouţitie zdrojov partnerovi 3,17% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Z tabuľky moţno vyčítať, ţe najväčší problém, s ktorým sa stretávajú neziskové 

organizácie pri fundraisingu je fakt, ţe organizácie sú si sami sebe konkurentmi. Na 

Slovensku je podľa publikácie Slovensko 2007, Súhrnná správa o stave spoločnosti 31 601 

mimovládnych neziskových organizácií. Podľa prieskumu sťaţuje konkurencia podmienky 

pribliţne 60% organizáciám.  

 Ďalší váţny problém, ktorý uviedla kaţdá druhá organizácia je, ţe im chýba osoba na 

fundraising. Toto zistenie je veľmi zaujímavé a hodné zamyslenia sa, pretoţe v jednej z 

predošlých otázok uviedlo 75% organizácií, ţe osoba zaoberajúca sa fundraisingom u nich 

nachádza. V drvivej väčšine to bola vedúca osoba. Z tohto faktu moţno predpokladať, ţe 

vedúci pracovník nemá čas popri venovaniu sa vedeniu organizácie zabezpečovať aj finančný 

chod organizácie.  
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 50% organizácií uviedlo, ţe venujú nedostatočný čas príprave fundraisingovým aktivitám. 

Ďalšie problémy z pohľadu asi 40% neziskových organizácií je všeobecná nedôvera voči 

neziskovým organizáciám a slabý marketing, propagácia organizácie. Tieto dva faktory 

moţno so sebou priamo úmerne súvisia. Keďţe sa MVO slabo, nedostatočne resp. 

neprofesionálne prezentujú, je moţné, ţe okolie na to reaguje nedôverou voči MVO.  

 V ďalšej otázke sme zisťovali, aké metódy vyuţívajú MVO pri fundraisingu. 

Nasledujúca tabuľka percentuálne vyjadruje vyuţitie jednotlivých metód. Súčet percent je 

vyšší ako 100%, pretoţe organizácie mali moţnosť zaškrtnúť viac ako jednu odpoveď. 

Tabuľka 10 Prehľad percentuálneho vyuţitia metód fundraisingu 

Metódy vyuţívané pri fundraisingu 

Zastúpenie MVO 

na celkovom počte 
výberového súboru 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru [v 
%] 

Osobné stretnutie 53 84,13% 

Poštová kampaň (direct mailing)  30 47,62% 

Inzercia 26 41,27% 

Zbierka 19 30,16% 

Reklama 19 30,16% 

Benefičná akcia/koncert 15 23,81% 

Iné 12 19,05% 

Vaše logo na výrobky externej firmy 11 17,46% 

Telefonická kampaň  10 15,87% 

Závet  2 3,17% 

Prameň: Vlastné spracovanie 

 Ako z tabuľky vidno, najbeţnejšia metóda pri fundraisingu je osobné stretnutie. Z rôznych 

zdrojov sa moţno dočítať, ţe osobné stretnutie je najúspešnejšia metóda. Praktický průvodce 

fundraisingem pro neziskové organizace na strane 2/1 uvádza, ţe osobné stretnutie je lepšie 

ako telefonát a ten je lepší ako osobný list a ten je lepší ako neadresované oslovovanie väčšej 

skupiny ľudí. 

 V našom prieskume sa MVO neriadili týmto pravidlom, pretoţe napríklad poštová kampaň 

a inzercia sú po osobnom stretnutí dve najpopulárnejšie metódy. A napríklad telefonická 

kampaň skončila na predposlednom mieste vo vyuţívaní metód. 

 Posledné otázky z procesnej roviny zisťovali, ako si predstavujú organizácie ideálny stav 

v získavaní zdrojov a čo k tomu ideálnemu stavu ešte potrebujú. 

 Najspomínanejšie výstupy v popisovaní ideálneho stavu sú: 

- aby organizácie mali človeka na fundraising, 

- aby štát viac podporoval nedostatkové sociálne sluţby, 
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- aby firmy boli otvorenejšie spolupráci s MVO, 

- aby MVO mali také meno organizácie, ţe by ich darcovia sami oslovovali, 

- aby organizácia mala krytie aspoň na nutné prevádzkové výdavky a platy - potom by sa 

oveľa ľahšie zháňali zvyšné financie, 

- fundraising ako systematickú činnosť a v dostatočnom predstihu. 

 Na otázku, čo k tomu ideálnemu stavu ešte potrebujú, uvádzali najčastejšie: 

- skúseného človeka na fundraising, 

- začať sa venovať fundraisingu systematicky, vypracovať stratégiu, 

- zmenu legislatívy v Slovenskej republike, 

- čas, ľudí, kontakty a financie, 

- financie na získanie fundraisera, 

- darcov presvedčených o prínose práce MVO. 

Odpovede pri oboch otázkach boli do značnej miery totoţné. Môţeme z nich však 

identifikovať tri najdôleţitejšie oblasti, ktoré MVO chcú zmeniť:  

- potreba vzniku fundraisingového timu, 

- podpora zo strany štátu, 

- záujem donorov o MVO 

 

2.2. Analýza motivácie subjektov k podpore fundraisingu 

 

 V predošlej kapitole sme skúmali fundraising z pohľadu neziskových organizácií, v tejto 

podkapitole sa pozrieme na fundraising z pohľadu zdrojov financovania, čiţe konkrétnych 

darcov a to darcov individuálnych (jednotlivci), súkromných (firmy) a verejných (štát, 

samospráva). Takisto v rámci kaţdého zdroja sa budeme pozerať na problematiku z pohľadu 

personálneho, finančného a procesného. Budeme skúmať, koho spomínané subjekty 

podporujú, v akej miere a s akými motiváciami.  

 V sekundárny prieskume dávame dokopy niekoľko prieskumov, ktoré uskutočnili na 

Slovensku v rokoch 2002 aţ 2007 zdruţenie Panet, Donors Forum, Inšitút pre verejné otázky, 

Nadácia pre deti Slovenska a Rada vlády pre neziskové organizácie. Budeme ich porovnávať, 

sledovať, do akej miery sa situácia vo fundraisingu na Slovensku v rokoch 2002 aţ 2007 

menila. 
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2.2.1. Súkromné firemné zdroje 

 

 V tejto podkapitole budeme čerpať z troch analýz, ktoré boli zrealizované v rokoch 2002 

aţ 2007 na Slovensku. Najstaršiu analýzu uverejnilo zdruţenie Panet v roku 2002 pod 

názvom Podniky a neziskové organizácie. V prieskume sa zúčastnilo 194 väčších podnikov na 

Slovensku (a.s., s.r.o.; viac ako 50 zamestnancov a obrat viac ako 5 mil. Sk). Skúmané 

obdobie bolo za rok 2001. 

 V roku 2004 publikoval Inštitút pre verejné otázky záverečnú výskumnú správu 

Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku. Prieskumu sa zúčastnilo pribliţne 

118 organizácií, ktoré predstavujú firmy a spoločnosti na tzv. top úrovni - najväčších firiem 

a spoločností firiem z rebríčka týţdenníka TREND TOP 200 na Slovensku. Sledované 

obdobie v tomto prieskume bol rok 2003.  

 V roku 2007 zverejnilo Fórum Donorov Správu z prieskumu o stave firemnej filantropie na 

Slovensku (abstrakt). Prieskumu sa zúčastnilo 50 firiem zo vzorky TOP 200 najväčších 

nefinančných podnikov a najväčších finančných podnikov podľa celkových trţieb za rok 

2006. Sledované obdobie v tomto prieskume bol rok 2006.  

 Z analýz vyberieme najpodstatnejšie informácie vhodné pre účely našej diplomovej práce 

a budeme skúmať a porovnávať zmeny vo firemnom správaní v priebehu šiestich rokov. 

Najzaujímavejšie a najpodstatnejšie výstupy vyuţijeme v návrhovej časti. 

 Zároveň sa budeme pozerať na výstupy z analýz z pohľadu personálneho, finančného 

a procesného, ako sme začali v  podkapitole 2.1., aby sme zachovali konzistenciu a logiku 

výskumu. 

Personálny okruh skúmaných tém 

 Z personálneho okruhu bolo v prieskumoch najmenej otázok. Touto témou sa zaoberalo 

jedine Fórum donorov. V Správe z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku 

(abstrakt) je uvádzané, kto sa vo firmách zaoberá skúmaním ţiadostí. V prevaţnej väčšine 

o podpore rozhoduje vedenie firmy, resp. majiteľ, „posilňuje sa však vplyv oddelení, resp. 

pracovníkov, ktorí v rámci firmy zastrešujú aktivity súvisiace s podporou verejnoprospešných 

projektov v procese rozhodovania.“ 

 Nasledujúca tabuľka percentuálne popisuje pomer, akým sa konkrétne skupiny osôb 

zaoberajú vyhodnocovaním ţiadostí. 
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Tabuľka 11 Percentuálny podiel skupín osôb, ktoré rozhodujú o podpore za rok 2005 a 2006 

rok 

Vedenie 

(podiel 

na 
celom 

súbore v 

%) 

Príslušné oddelenie 

(podiel na celom 

súbore v %) 

PR agentúra 
(podiel na 

celom súbore 

v %) 

Partnerská MVO 

(podiel na celom 

súbore v %) 

Vlastná MVO 
(podiel na 

celom súbore v 

%) 

Iné 

(podiel 

na 
celom 

súbore 

v %) 

2005 87% 18% 0% 3% 5% 10% 

2006 74% 26% 2% 4% 2% 8% 

Prameň: Spracované na základe prieskumu Správa z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku 

(abstrakt) z roku 2007 

 

Finančný okruh skúmaných tém 

 V tejto podkapitole sa budeme venovať hlavne tomu, či a akou formou podporuje 

podnikateľský sektor neziskové organizácie. Ak podporujú, tak v akej miere, či má ich 

podpora jednorázový charakter alebo je systematická, v akej oblasti pôsobenia podľa 

predmetu činnosti podporujú MVO, či podporujú skôr regionálne alebo celoplošne, aký typ 

organizácií podporujú – či majú väčšiu šancu neziskové alebo skôr organizácie zriadené 

štátom a aký obsah spolupráce preferujú. Budeme sledovať vývoj od roku 2001 aţ 2006 

a porovnávať údaje z jednotlivých analýz, ktoré máme k dispozícii. 

Podpora neziskovej organizácie 

 Z analýzy Panetu z roku 2002 môţeme vyčítať, ţe 75% firiem, ktoré boli zapojené 

v prieskume, v minulosti podporovali alebo v  súčasnosti podporujú neziskovú organizáciu, 

25% odpovedalo, ţe ešte ţiadnu organizáciu nepodporili.  

 Analýza Inštitútu pre verejné otázky z roku 2004 (za rok 2003) sa takisto zaoberá tým, do 

akej miery podporil podnikateľský sektor MVO v roku 2003. Aţ 92% firiem podporilo v roku 

2003 nejakú neziskovú organizáciu. Tieto firmy podporili MVO viackrát počas roka, 3% 

opýtaných firiem podporili MVO len raz do roka a len 5% opýtaných firiem vôbec 

nepodporilo ţiadnu organizáciu.  

 V prieskume Donors fora za rok 2006 vyšlo, ţe „98 percent analyzovaných spoločností v 

čase prieskumu podporuje verejnoprospešné aktivity, pričom za posledných 12 kalendárnych 

mesiacov tak urobili všetky sledované firmy.“ 

 Ak porovnáme tieto údaje s údajmi z roku 2001 a 2003, mnoţstvo firiem, ktoré podporili 

MVO vzrastá. Keď za rok 2001 podporilo MVO 75% firiem, v roku 2003 ich podporilo aţ 

95% a v roku 2006 podporilo MVO aţ 2006 opýtaných organizácií.  
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Charakter spolupráce 

Charakter spolupráce je podľa prieskumu Panetu za rok 2001 aţ pre 37% firiem jednorázový, 

32% ich podporuje sporadicky, avšak pre takmer jednu tretinu firiem (31%) sa jedná 

o pravidelnú podporu. Uţ v roku 2001 sa pre kaţdú tretiu firmu, ktorá podporovala neziskový 

sektor, jednalo o pravidelnú aktivitu, čo moţno povaţovať za úspech. 

Podpora na základe predmetu činnosti  

 V otázkach oblasti pôsobenia v roku 2001 firmy najčastejšie (62%) podporovali šport, 

ktorý je z hľadiska publicity najatraktívnejší, na druhom mieste s takmer 55% sa umiestnila 

podpora detí a mládeţe, 48% organizácií podporovalo zdravotníctvo. Vzdelávanie skončilo 

s 38% na štvrtom mieste.  

 Prieskum IVO rozdelil oblasť podpory na tri časti: finančné dary, vecné dary, nemateriálne 

dary. Finančne firmy v roku 2003 najviac podporovali šport, vecné dary smerovali najviac do 

oblasti deti a mládeţ, nemateriálne dary ako napríklad know how, poradenstvo smerovalo 

najviac do vzdelávania a výskumu. 

 Podľa prieskumu Donors fora, „v roku 2006 sa podpora firiem zamerala predovšetkým na 

projekty v oblastiach kultúry a umenia (66 % firiem), detí a mládeţe (60 %), športu a 

rekreácie (56 %), vzdelávania a výskumu (50 %), zdravia a zdravotníctva (44 %).“ 

 Ak by sme teda chceli zosumarizovať vývoj podpory v oblasti predmetu činnosti za 

posledných 7 rokov, najviac je podporovaný šport, deti a mládeţ a kultúra a umenie. 

Podpora na základe oblasti pôsobenia 

 Z hľadiska oblastnej úrovne, na ktorej dostávajú neziskové organizácie najviac podpory, 

z prieskumu Panetu za rok 2001 vychádza, ţe väčšina podpory (60%) smeruje do regionálne 

pôsobiacich organizácií. 37% podpory smeruje do organizácií pôsobiacich na celoštátnej 

úrovni. Z tohto moţno usudzovať, ţe podnikateľský sektor sa chce zviditeľniť hlavne vo 

svojom regióne, resp. moţno radšej podporia organizácie z ich regiónu pôsobnosti. 

 Podľa prieskumu IVO vychádzajú však rozdielne výsledky. Podpora firiem sa orientuje 

skôr celoslovensky, uviedlo to aţ 49% firiem, podporu konkrétneho regiónu, resp. kraja 

uviedlo o 20% firiem menej, teda 29%.  

Podpora na základe právnej formy 

 Z hľadiska právnej formy v prieskume Panetu za rok 2001 sú najčastejšie podporované 

rozpočtové a príspevkové organizácie (napr. školy, nemocnice, domovy sociálnych sluţieb 

apod.),  ktoré podporuje aţ tri štvrtiny opýtaných predstaviteľov podnikovej sféry. 65% firiem 
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podporujú športové kluby, ktoré boli v prieskume zrejme samostatne vyčlenené a 62% 

organizácií podporujú mimovládne neziskové organizácie.  

 Aj prieskum IVO z roku 2004 potvrdzuje tendenciu podporovať skôr štátne a príspevkové 

organizácie. Naopak skutočnosť, ţe ide o neziskové organizácie, obce a mestá či lokálne 

komunity zohráva pri výbere oveľa menšiu úlohu. 

Obsah spolupráce (formy podpory) 

 Analýza organizácie Panet (2002) sa zaoberá aj obsahom spolupráce (formami podpory) 

medzi MVO a podnikateľskou sférou. 

 Nasledujúca tabuľka a graf popisujú, do akých oblastí smerovala firemná podpora a 

v akom mnoţstve.  

Súčet percent je vyšší ako 100%, pretoţe firmy mali moţnosť uviesť viac odpovedí ako jednu. 

Tabuľka 12 Formy podpory zo strany firiem za rok 2001 

Forma podpory 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

finančné prostriedky 87% 

vlastné výrobky či sluţby 57% 

know how, skúsenosti 9% 

prenájom priestorov, telefón, internet 6% 

iné 6% 

objednávky, zákazky 5% 

Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 

 Najväčšia forma podpory (87%) zo strany firiem bola finančná. 57 percent firiem však 

podporilo organizácie aj formou vlastných výrobkov a sluţieb. Veľmi malé percento podpory 

bolo vo forme know how, či prenájmu priestorov, telefónu a pod.  
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Graf 11 Formy podpory zo strany firiem uvádzané v percentách za rok 2001 

Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 

 IVO za rok 2003 takisto skúmal, v akej forme podporuje podnikateľský sektor neziskový. 

V nasledujúcej tabuľke a grafe moţno vidieť, v akej miere boli jednotlivé oblasti 

podporované.   

Tabuľka 13 Formy podpory zo strany firiem za rok 2003 

Formy podpory 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru [v 

%] 

finančné prostriedky 54% 

vlastné výrobky či sluţby 27% 

vecné dary (mimo vlastných výrobkov 5% 

know how, poradenstvo 2% 

iné 2% 

Celkom 100 % 

Prameň: Záverečná výskumnú správu Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku, IVO, 2004 
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Graf 12 Formy podpory zo strany firiem uvádzané v percentách za rok 2003 

Prameň: Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku, IVO, 2004 

 Percentuálne zloţenie výsledkov z roku 2001 a z roku 2003 nemoţno porovnávať, pretoţe 

základ 100% nie je rovnaký. Čo však môţeme odpozorovať, je, ţe takisto aj v roku 2003 ako 

aj v roku 2001 najviac podporovali firmy formou financií, na druhom mieste opäť ostávajú 

vecné dary. Ak by sme zobrali do úvahy podiel vecných darov ku finančným, počet vecných 

darov v roku 2003 klesol. 

 Prieskum Donors fora z roku 2007 sa takisto pýtal firiem, akou formou podporujú 

neziskové organizácie. Formou peňaţného darcovstva podporilo v roku 2006 

verejnoprospešné aktivity 70 % firiem. Formou nepeňaţného darcovstva (poskytnutím 

vlastných výrobkov, sluţieb, know-how, firemným dobrovoľníctvom, poskytnutím zázemia či 

odbornou pomocou) podporuje verejnoprospešné aktivity 62 % firiem. Formou sponzorstva, t. 

j. s nárokom na reklamné a iné daňovo uznateľné protiplnenie, podporuje verejnoprospešné 

aktivity 58 % firiem. Cause-related marketing vyuţilo v roku 2006 aţ 10 % firiem, čo 

predstavuje oproti minulému roku päťpercentný nárast.  

 Ak porovnáme údaje za rok 2006 s údajmi za rok 2003, moţno usudzovať, ţe rastie 

podpora finančného charakteru, takisto aj nefinančného charakteru, čo je pre neziskové 

organizácie povzbudzujúca informácia. Takisto sa zväčšil aj pomer vecných darov 

k finančným darom. 

Výška podpory 

 Pri vyčíslení finančnej podpory zdruţenie Panet v roku 2002 naráţalo na neochotu tieto 

údaje zverejňovať. 
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 Nasledujúca tabuľka a graf uvádza výšku podpory v roku 2001, ktorá smerovala 

neziskovým organizáciám. Túto sumu uviedlo 106 organizácií.  

 

Tabuľka 14 Výška podpory zo strany firiem za rok 2001 

Výška podpory  

Počet organizácií, ktoré 

podporu udelili 

viac ako 1 milión Sk 7 

500 001 - 1000 000 Sk 4 

200 001 - 500 000 Sk 11 

100 001 - 200 000 Sk 14 

51 000 - 100 000 Sk 26 

21 000 - 50 000 Sk 24 

5001 - 20 000 Sk 17 

1 - 5000 Sk 3 

Celkom 106 

 Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 

 Z analýzy moţno vyčítať, ţe keď sa organizácie rozhodnú podporiť MVO, podporia 

organizácie v relatívne väčšej výške (75 % z odpovedajúcich venuje viac ako 26 000 Sk, viac 

ako 50 % z nich poskytuje nad 73 000 Sk). Túto informáciu však môţe skresľovať fakt, ţe do 

prieskumu boli zapojené len firmy, ktorých výška obratu je nad  5 mil. Sk.  

 

 

Graf 13 Výška podpory zo strany firiem za rok 2001 

Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 
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Procesný okruh skúmaných tém 

 Nasledujúci okruh tém a zistení z prieskumov sa bude týkať hlavne procesnej časti 

fundraisingu. Avšak opäť sa pozrieme na túto oblasť z pohľadu donorov.  

 Budeme sa zameriavať na to, či boli firmy niekedy oslovené neziskovou organizáciou a ak 

áno, tak koľkými za rok. Preskúmame, čo získavajú firmy naspäť ako protihodnotu za ich 

partnerstvo, čo ich motivuje k podpore, v čom vidia prínos. Bude nás aj zaujímať, čo firmám 

bráni v spolupráci s MVO, či vyţadujú vydokladovanie vynaloţených prostriedkov a či vo 

všeobecnosti majú nejakú stratégiu darcovstva vo firme.  

 Opäť budeme čerpať informácie z troch zdrojov: z analýzy zdruţenia Panet za rok 2001, 

analýzy Inštitútu pre verejné otázky za rok 2003 a prieskumu Fóra donorov za rok 2006. 

 Z prieskumu Panetu z roku 2001 zisťujeme, ţe 79% organizácií bolo uţ niekedy 

oslovených nejakou neziskovou organizáciou. 21% odpovedalo, ţe ich ešte nikto nikdy 

neoslovil so ţiadosťou o podporu.  

Protihodnota za podporu 

 Pri nadväzovaní spolupráce je dôleţité, čo dokáţu neziskové organizácie ponúknuť ako 

protihodnotu. Prieskum organizácie Panet zisťoval za rok 2001, akú protihodnotu dostali 

firmy od MVO za ich podporu. Na túto otázku odpovedali bez ponúknutia moţností. 

Odpovede sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke a grafe.  

Tabuľka 15 Formy protihodnoty smerujúce zo strany neziskových organizácii smerom ku 

donorom. 

Formy protihodnoty  

Zastúpenie MVO 

na celkovom počte 

výberového súboru 

[v %] 

reklama, publicita, podpora značky, PR 40% 

nič nedostávame, resp. nič neţiadame 31% 

poďakovanie, uznanie 12% 

protisluţbu (výmenu info, publikácie, ..) 7% 

spoločné projekty, akcie 6% 

dobrý pocit 3% 

kontakt na cieľovú skupinu 1% 

Celkom 100 % 

Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 

 Ako najbeţnejšia forma protihodnoty zo strany MVO bola reklama, publicita, podpora 

značky. Druhá najčastejšia odpoveď bola, ţe organizácie nič nedostávajú resp. nič neţiadajú. 
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Takto odpovedala takmer kaţdá tretia organizácia. Tretia najbeţnejšia forma protihodnoty 

bolo poďakovanie a uznanie. 

 Odpovede v percentách popisuje nasledovný graf. 

 

Graf 14 Percentuálne pomery jednotlivých foriem protihodnoty zo strany MVO 

Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 

Motivácia k podpore 

 V sekundárnej analýze nás bude aj zaujímať, prečo vlastne podporujú firmy neziskové 

organizácie, čo ich k tomu motivuje. V prieskume Panetu, 2002 firmy najviac motivovalo 

(36%) budovanie lepšieho image, značky. Ďalšie tri motivujúce faktory majú takmer rovnaký 

počet percent, okolo 30% a sú to: chcenie uspokojiť ţiadateľov, chcenie pozitívnej podpory 

verejnosti, chcenie dlhodobého zlepšenia postavenia podniku v komunite.  Z týchto faktorov 

moţno veľmi silno cítiť, ţe firmy podporujú neziskové organizácie hlavne pre to, aby si 

zlepšili svoje meno v očiach verejnosti. Podpora myšlienky v týchto odpovediach aţ tak silno 

nezarezonovala.  

 Prieskum Donors fora za rok 2006 ukázal iné dimenzie motívov firmy. Znázorňuje ich 

tento graf: 
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Graf 15 Motívy podpory neziskových organizácií 

Prameň: Správa z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku (abstrakt), Fórum Donorov, 2007 

 Aţ 68% organizácií označilo, ţe motívom pre podporu organizácie je dlhoročná podpora, 

spolupráca s MVO. Ako druhý najsilnejší motív označila kvalitný projekt resp. ţiadosť 

o podporu, na treťom mieste v dôleţitosti motivačných faktorov uviedli firmy momentálny 

impulz podporiť dobrú vec.  

 V týchto faktoroch nenájdeme motívy ako imidţ firmy, či reklama. Z toho nám vyplýva, ţe 

firmy podporujú MVO aj za iným účelom, ako je vlastná propagácia. Zaujímajú sa aj 

o kvalitatívnu či obsahovú stránku projektu. 

 Nasledujúca tabuľka z prieskumu IVO, 2003 popisuje, akú významnosť majú jednotlivé 

faktory pri rozhodovaní o spolupráci s určitou neziskovou organizáciou, skupinou, komunitou 

či jednotlivcom. 1 znamená veľmi významné aţ po 5 = nevýznamné) 

Tabuľka 16 Významnosť faktorov rozhodujúcich o podpore 

Dôveryhodnosť ţiadateľa o podporu  1,57 

Transparentnosť ţiadateľa 1,63 

Výsledný efekt spolupráce (dobré meno a imidţ firmy, zisk, spoločenská prestíţ,...)  2,1 

Profesionalita, kompetentnosť a odbornosť ţiadateľa  2,14 

Schopnosť ţiadateľa vypracovať alebo navrhnúť efektívne projekty  2,32 

Dosiahnuté výsledky ţiadateľa  2,5 

Oblasť, v ktorej ţiadateľ pôsobí, by mala byť v súlade so stratégiou firmy 2,59 

Ţiadateľ by sa mal venovať riešeniu závaţných spoločenských problémov  2,95 

Odporúčania tretej osoby, príp. referencie od iných firiem  3,41 

Prameň: Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku, IVO, 2004 

 



 51 

 Z tabuľky môţeme vyčítať, ţe pre firmy je pri rozhodovaní o spoluprácu najdôleţitejšia 

dôveryhodnosť ţiadateľa o podporu, druhá najdôleţitejšia je transparentnosť ţiadateľa. 

Významný je aj výsledný efekt spolupráce, či profesionalita, kompetentnosť a odbornosť 

ţiadateľa.  

 V nasledujúcej schéme spojíme jednotlivé prvky, ktoré pozitívne motivujú organizácie ku 

podpore a spolupráci s MVO. 

Schéma č. 1 Spolupráca firmy a MVO 

 

Prínos spolupráce 

 Ďalej nás v prieskumoch zaujímalo, v čom vidia firmy prínos spolupráce s MVO. 

Najčastejšie uvádzané prínosy v prieskume Panet z roku 2001 boli: 

- Reklama, vnímanie spoločnosti, odozva verejnosti, imidţ (71%) 

- Rozšírenie zmyslu firmy, ďalší parameter značky (10%) 

- Zlepšenie postavenia na trhu, konkurencieschopnosti (7%) 

 Ako si môţeme všimnúť, aj v tomto prípade firmy podporujú neziskové organizácie preto, 

ţe najväčší prínos vidia v budovaní imidţu a značky.  

 Pri detailnejšom zisťovaní vnímania prínosov zdruţenie Panet poloţilo predstaviteľom 

podnikov na posúdenie sedem oblastí, ktoré môţu resp. nemôţu podnik pri podpore 

neziskových organizácií ovplyvniť. Názory predstaviteľov podnikov znázorňuje nasledujúci 

graf. Hovorí o tom, či môţe spolupráca s neziskovým sektorom pre podnik priniesť 

nasledovné: 
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Graf 16 Prínosy spolupráce s neziskovým sektorom  

Prameň: Podniky a neziskové organizácie, Panet, 2002 

Prekáţky spolupráce 

 Okrem prínosov však analýzy skúmali aj prekáţky spolupráce. Porovnáme, aké prekáţky 

vnímali firmy v roku 2001 podľa prieskumu Panet a aké v roku 2003 podľa prieskumu IVO. 

 Podľa prieskumu zdruţenia Panet bola v roku 2001 najväčšia prekáţka v spolupráci 

s MVO nedostatočná motivácia zo strany štátu vo forme daňových odpočítateľných poloţiek. 

Tento faktor uviedlo aţ 56% firiem. Druhá najväčšia prekáţka, ktorú uviedlo aţ 40% firiem a 

ktorá bráni firmám v nadviazaní spolupráce je nedostatok zdrojov na podporu, firmy si to 

„nedokáţu dovoliť“. Posledná prekáţka, ktorú uviedla kaţdá tretia firma je fakt, ţe sa nemôţu 

na MVO spoľahnúť a ţe sa boja o zneuţitie prostriedkov.  

 Medzi iné faktory, ktoré bránia v spolupráci patrili napríklad nedostatok informácií 

o neziskových organizáciách, kvalita a prezentácia projektov, s ktorou zrejme neboli spokojní.  

 Najväčšie prekáţky, ktoré vníma firemný sektor a ktoré bránia k spolupráci skúmal za rok 

2003 aj Inštitút pre verejné otázky.  Výsledky môţeme ilustrovať na schéme č. 2. Schéma 

popisuje tri hlavné oblasti problémov, ktoré sú jednotlivo bliţšie popísané.  

Schéma č. 2 Prekáţky spolupráce firemného a neziskového sektora z roku 2003 
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Problémy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prameň: Inštitút pre verejné otázky, 2003 

 Najväčšie bariéry spolupráce (aţ 76%) patria k problémom na strane MVO. To sa 

vyznačuje hlavne netransparentnosťou, neprofesionalitou, neatraktívnosťou projektov MVO.  

Druhá vnímaná bariéra (15%) je prekáţka systému a to napríklad byrokracia a legislatíva. 

Ako prekáţku v systéme vnímajú aj postoj médií k firme – filantropiu vnímajú ako reklamu. 

Len 7% firiem uviedlo, ţe ako bariéru vnímajú vlastné problémy firmy, ako napríklad 

obmedzované zdroje firmy, vlastná stratégia firmy.  

 

2.2.2. Individuálne zdroje 

  

V predošlej kapitole sme pomerne podrobne skúmali, v akej miere podporuje firemný sektor 

neziskový sektor, čo ho motivuje k podpore a v čom vidí prekáţky. 

 V tejto kapitole by sme sa zamerali na zdroje individuálne, to znamená jednotlivcov. 

Budeme čerpať len z jedného prieskumu. Konkrétne z prieskumu Nadácie pre deti Slovenska 

z roku 2004, ktorý na vzorke 1041 respondentov skúmal, aký majú občania SR vzťah 

k individuálnej filantropii a zameral sa samostatne na finančné darcovstvo a darcovstvo 

vecných darov. Vybrané informácie z prieskumu pouţijeme v našej práci. 

 

Problémy 

MVO 

76% 

 

Netransparentnosť, neprofesionalita, neatraktívnosť  projektov MVO  58% 

Veľké množstvo žiadajúcich  7% 

Problém komunikácie a vzťahov s MVO  7% 

Nedostatočná ponuka projektov  4 % 

% 
Prekážky 

systému 

15% 

 

Byrokracia a legislatíva  9 % 

% 

Postoj médií k firme  6 % 

% 

Problémy firmy 

7% 

 

Vlastná stratégia firmy  5 % 

% 

Obmedzené zdroje firmy  2 % 

% 
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 Prieskumov, ktoré analyzujú individuálne darcovstvo je oveľa menej ako tých, ktoré 

skúmajú správanie podnikovej sféry. Prieskum NDS je však pomerne rozsiahli a preto je pre 

účely našej práce dostačujúci. 

Štruktúra individuálnych darcov 

 Z prieskumu NDS z roku 2001 vyplýva, ţe „takmer polovica (47%) respondentov uviedla, 

ţe uţ niekedy v minulosti podporila či uţ finančným alebo vecným darom, dobrovoľníckou 

prácou alebo odborným poradenstvom nejakú organizáciu, inštitúciu, občianske zdruţenie, 

nadáciu, spolok, obec, mesto, lokálnu komunitu alebo jednotlivca. Naopak pribliţne polovica 

(53%) respondentov tak podľa vlastnej deklarácie doteraz ešte neurobila.“  

 Z týchto výsledkov môţeme dedukovať, ţe individuálne darcovstvo ešte nie je na 

Slovensku samozrejmosťou. Hoci malou časťou, ale stále prevaţuje počet tých, ktorí ešte 

nikdy nepodporili ţiadnu neziskovú organizáciu či iné subjekty ţiadajúce o podporu.  

 Ak by sme sa chceli bliţšie pozrieť na profil darcu, tak prevaţujú ţeny (52%) nad muţmi 

(41%). Z výsledkov prieskumu NDS ďalej vyplýva, ţe „miera participácie na individuálnej 

filantropii rastie s vekom, pričom k poklesu dochádza u respondentov vo veku nad 55 rokov.  

Jednoznačná je závislosť individuálnej filantropie na vzdelaní – čím vyššie vzdelanie, tým 

vyšší podiel respondentov z danej vzdelanostnej kategórie, ktorí sa niekedy zapojili do 

filantropických aktivít.“ 

 K zaujímavým zisteniam patrí aj fakt, ţe „vyššiu mieru zapojenia sa do takýchto aktivít 

zaznamenali aj medzi tvorivými odbornými pracovníkmi (prevaţne práve s vysokoškolským 

vzdelaním), podnikateľmi a mierne tieţ ţenami na materskej dovolenke alebo v respondentmi 

pracujúcimi v domácnosti.“ 

 Miera darcovstva rastie aj s výškou príjmu. „Čím vyšší príjem domácnosti, tým vyšší 

podiel respondentov z danej príjmovej kategórie, ktorí sa uţ niekedy zapojili do 

filantropických aktivít. Mierne vyšší podiel respondentov s takouto skúsenosťou je v 

regiónoch západného Slovenska – Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj.“ 

Motívy darcovstva 

 Keď sa bliţšie pozrieme na motívy individuálnej filantropie, vidíme, ţe jednoznačne 

najdôleţitejšie je pre individuálnych darcov presvedčenie, ţe je potrebné pomáhať. Tento 

dôvod uviedlo aţ 64% respondentov. Ako druhý najdôleţitejší faktor ho uviedlo 9% a ako 

tretí ho uviedlo 4% respondentov. Pre darcov je veľmi dôleţitá aj snaha zmeniť alebo posunúť 

určité veci ďalej. Tento faktor dominoval u 30% individuálnych darcov ako druhý 
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najdôleţitejší faktor. Tretí najsilnejší motív pre individuálne darcovstvo je vlastná skúsenosť 

darcov, keď oni sami alebo ich známi potrebovali pomoc.  

 

 Kompletné výsledky znázorňuje nasledovný graf. 

 

Graf 17 Motívy individuálnych darcov k podpore 

Prameň:  Záverečná správa z prieskumu pre Nadáciu pre deti Slovenska, 2004 

Obsah podpory finančného darcovstva jednotlivcov 

 Ak sa pozrieme na finančnú stránku individuálneho darcovstva, zistíme, ţe len tretina 

respondentov (34%) v posledných 12 mesiacoch poskytla nejaký finančný dar. Najčastejšie, 

46% respondentov, podporovali za posledných 12 mesiacoch oblasť pomoci ľuďom 

v sociálnej núdzi. Takmer rovnaký podiel respondentov (45%) finančne podporil subjekt 

pôsobiaci v oblasti ochrany a podpory zdravia a zdravého ţivotného štýlu. Viac ako tretina 

takýchto respondentov podporila aj subjekty pôsobiace v oblasti problematiky detí a mládeţe 

(37%) a v oblasti podpory cirkvi a náboţenských aktivít (33%). 

 V prípade individuálneho darcovstva nám vychádzajú odlišné výsledky ako v prípade 

firemného darcovstva. Firmy sa skôr zameriavajú na komerčne pútavejšie oblasti, ako 

napríklad šport. Ten však v prieskume individuálneho darcovstva skončil aţ na 7. mieste. 
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 Nasledujúca tabuľka prehľadne znázorňuje jednotlivé oblasti podpory. Súčet percent je 

vyšší ako 100%, pretoţe respondenti mali moţnosť uviesť niekoľko oblastí. 

Tabuľka 17 Oblasť podpory od individuálnych donorov 

Oblasť podpory 

Zastúpenie MVO na 

celkovom počte 

výberového súboru [v %] 

pomoc ľuďom v sociálnej núdzi 46% 

ochrana a podpora zdravia a zdravého ţivotného štýlu 45% 

problematika detí a mládeţe 37% 

podpora cirkvi a náboţenských aktivít 33% 

ochrana ţivotného prostredia 25% 

ochrana zvierat 22% 

šport 15% 

pomoc zahraničným krajinám, humanitárna pomoc 14% 

kultúra a umenie 11% 

rozvoj miest a obcí 9% 

veda, rozvoj poznania, vzdelávanie a výskum“ 9% 

postavenie ţien v spoločnosti a ţenská problematika 4% 

obhajoba práv občanov 3% 

podpora menšín ţijúcich na Slovensku 2% 

rómska problematika 2% 

rozvoj občianskej spoločnosti a politickej kultúry 2% 

Prameň:  Záverečná správa z prieskumu pre Nadáciu pre deti Slovenska, 2004 

Podpora na základe právnej formy finančného darcovstva jednotlivcov 

 Darcovia najviac podporovali mimovládne organizácie, aţ 65%, na druhom mieste s 34% 

dominujú cirkevné organizácie a na kaţdý tretí darca podporí aj štátne alebo príspevkové 

organizácie. Aj tu vidíme rozdiely medzi firemnými darcami a individuálnymi darcami. Firmy 

viac preferujú rozpočtové a príspevkové organizácie, individuálni darcovia skôr mimovládne 

organizácie. 

Faktory rozhodujúce o podpore finančného darcovstva jednotlivcov 

 Darcovia pri poskytnutí finančných darov najviac zvaţujú nasledovné faktory. Zoradili 

sme ich podľa miery dôleţitosti, to znamená, ţe ako prvé uvádzame tie najdôleţitejšie 

faktory.  

- Účel pouţitia vyzbieraných finančných prostriedkov, 

- známosť a tradícia samotnej zbierky, 

- predchádzajúca kladná skúsenosť, 

- známosť a imidţ organizátora zbierky, 
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- to, či za zbierkou stoja nejakí známi ľudia, 

- to, či budú prostriedky na zlepšenie prostredia, kde bývam, 

- odporúčanie kolegov, známych, 

- nezvaţujem, keď ma oslovia, prispejem. 

Spôsoby darovania finančných prostriedkov 

 Najčastejšie pouţívanými spôsobmi darovania finančných prostriedkov sú medzi 

respondentmi, ktorí v posledných 12 mesiacoch darovali nejaký finančný dar, boli 

nasledovné: 

- vhodenie peňazí do kasičky, s ktorou potenciálneho darcu oslovia na verejnom mieste, 

takmer polovica (48%), 

- vhodenie peňazí do kasičky, ktorá je trvalo inštalovaná na verejnom mieste (40%),  

- kúpa výrobku s logom kampane alebo jej organizátora (35%), 

- zavolanie na určité telefónne číslo (22%), 

- odoslanie SMS správy (22%), 

- odoslanie peňazí cez poštovú poukáţku na pošte (16%), 

- účasť na benefičnom podujatí alebo kúpa predmetu na aukcii (14%), 

- priamo odvodom zo mzdy (12%). 

Vecné darcovstvo jednotlivcov 

 Prieskum NDS skúmal okrem finančného darcovstva aj vecné darcovstvo. To bolo však 

oveľa menej vyuţívané. Len 15% respondentov za posledný rok darovalo nejaký vecný dar.  

Ak darovali, tak najčastejšie (55%) smerovala podpora jednotlivcom, 44% podporilo štátne 

a príspevkové organizácie. Mimovládne organizácie boli podporené len u 39% darcov.  

Tu vidíme podstatnú zmenu oproti finančnému darcovstvu, kde mimovládne organizácie boli 

výrazne na prvom mieste. 

Nové trendy v darcovstve jednotlivcov 

 Za posledné roky neziskové organizácie, ktoré rozvíjajú individuálnu filantropiu podnikli 

niekoľko krokov k rozvoju darcovstva na Slovensku. Spomeniem dva projekty: systém Dobrý 

anjel a projekt DMS - Donors message service (Darcovská SMS). 

1. Systém Dobrý anjel 

 Dobrý anjel je humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými 

mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde člen domácnosti trpí 

onkologickým ochorením a rodina je vo finančnej tiesni. 
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 Cieľom neziskovej organizácie Dobrý anjel je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali 

pravidelnú humanitárnu mesačnú finančnú výpomoc okolo 2 000 Sk.  Darcovia prispievajú 

pravidelne kaţdý mesiac ľubovoľnou čiastkou. Ak darcovia budú prispievať mesačne 

čiastkou 200 Sk, tak na jedného príjemcu potrebujeme nájsť pribliţne 10 darcov. Príspevky sú 

doručované v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca chorým v plnej výške prijímané 

v predchádzajúcom mesiaci. Darca vţdy presne vie, komu pomáha.  

3. Projekt DMS - Donors message service (Darcovská SMS) 

 Nositeľom projektu DMS je Fórum donorov, asociácia popredných organizácií 

udeľujúcich granty tretím osobám, ktorá sa usiluje o rozvoj filantropie v Slovenskej republike. 

Partnermi projektu DMS Slovensko sú mobilní operátori v Slovenskej republike – Orange 

Slovensko, a.s. a T–Mobile Slovensko, a.s. a spoločnosť DMS Service, s.r.o.  

 DMS je registrovaná medzinárodná ochranná známka a výhradným drţiteľom práv na jej 

uţívanie a šírenie na území Slovenskej republiky je Fórum donorov. Mechanizmus DMS 

prebieha na nekomerčnom princípe.  

DMS – darcovská SMS správa je jednoduchý spôsob ako môţe kaţdý drţiteľ mobilného 

telefónu podporiť menšou finančnou čiastkou verejnoprospešnú aktivitu podľa vlastného 

výberu.  

 Cieľom projektu je vytvoriť transparentný a dôveryhodný mechanizmus s jasnými 

a rovnakými pravidlami pre všetky zapojené MVO, vytvoriť dlhodobý mechanizmus 

prispievajúci k rozvoju individuálneho darcovstva, vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorý 

pomôţe MNO minimalizovať náklady na vypísanie verejnej zbierky, poskytnúť MNO 

moţnosť získavať finančné prostriedky od jednotlivcov cez SMS správy  

 

2.2.3. Verejné zdroje 

  

Verejným zdrojom sa budeme venovať v tejto práci najmenej, pretoţe neboli k dispozícii 

dostatočné relevantné zdroje, z ktorých by sme mohli čerpať informácie pre sekundárnu 

analýzu. Ako jediný materiál, z ktorého pouţijeme niekoľko informácií je „Analýza 

financovania mimovládnych neziskových organizácií“, ktorá slúţila ako návrh materiálu na 

rokovanie Rady vlády pre MVO dňa 6. 12. 2004.  

 Verejné zdroje ani nemôţeme skúmať takým spôsobom, ako sme skúmali zdroje 

individuálne alebo firemné, pretoţe pri týchto dvoch súkromných zdrojoch rozhodujú 

darcovia subjektívne o podpore a pri zdrojoch verejných rozhodujú darujúce subjekty na 

základe vopred stanovených pravidiel, ktoré platia pre všetky subjekty rovnako. 
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 Z analýzy RV MVO ako najdôleţitejšie informácie uvádzame, ţe „neexistuje komplexná a 

jasne vymedzená terminológia pre odlíšenie, resp. ujasnenie pojmov dotácia, príspevok, 

grant), ani presné pravidlá pre sledovanie a sústreďovanie informácií o poskytovaní verejných 

prostriedkov pre MVO. Nie je ani moţné získať presné údaje, ktoré sa týkajú verejných 

financií poskytovaných pre MVO komplexne. Získavanie čiastkových informácií zo 

základných a prvotných zdrojov (jednotlivé záverečné účty rezortov, informácie o pouţití 

výnosov z lotérií a iných podobných hier, analýzy daňových príjmov, ...) je komplikované, 

pracné a nejednotné pre všetky rezorty. Správy o pouţití prostriedkov štátneho rozpočtu pre 

MVO sa spracovávajú prevaţne ad hoc, podľa potrieb rezortov, resp. ako 

výskumné/analytické správy niektorých MVO.“ 
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3. ZHODNOTENIE FUNDRAISINGU NA SLOVENSKU A NÁVRH 

FUNDRAISINGOVEJ STRATÉGIE PRE MIMOVLÁDNE 

ORGANIZÁCIE 

 

 Je veľmi zloţité navrhnúť fundraisingovú stratégiu, ktorá by zabezpečila úspech kaţdej 

mimovládnej organizácii. Na Slovensku je k roku 2007 registrovaných 31 600 MVO, z toho 

28 791 občianskych zdruţení. Kaţdá MVO sa vyznačuje svojou jedinečnosťou na základe 

veľkosti, predmetu činnosti, počtu pracovníkov a hlavne právnej formy. Inak zabezpečujú 

financovanie nadácie, inak občianske zdruţenia, inak napríklad neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné sluţby.  

 V tretej kapitole zhrnieme najdôleţitejšie skutočnosti z primárneho a sekundárneho 

výskumu a navrhneme prvky kvalitatívneho obratu, ktoré môţu MVO pomôcť 

k efektívnejšiemu fundraisingu. V druhej časti kapitoly navrhneme fundraisingovú stratégiu 

na základe prvkov personálnej, procesnej a finančnej roviny.  

 

3.1. Zhodnotenie fundraisingu na Slovensku a návrh kvalitatívneho obratu 

  

 V predchádzajúcej kapitole sme skúmali, ako dokáţu MVO organizačno-finančne 

zabezpečiť fundraising. Zároveň sekundárny výskum dokumentoval motiváciu subjektov 

súkromných a verejných k podpore neziskových organizácií.  

 V podkapitole zhrnieme zistené výsledky výskumu a navrhneme kvalitatívny obrat 

smerom k jednotlivým subjektom. 

Hlavné výstupy a návrhy na základe primárneho výskumu 

 V marci 2008 sme realizovali výskum dotazníkovou metódou na vzorke 63 MVO zo 

Slovenskej republiky, z ktorých 78 % tvorili OZ a 17 % n.o. poskytujúce všeobecno-

prospešné sluţby. 

 Zisťovali sme ich organizačno - procesné zabezpečenie fundraisingu a zdrojové krytie 

financovania. Popíšeme hlavné výstupy a navrhneme prvky, ktoré môţu zabezpečiť 

kvalitatívny obrat fundraisingu MVO.  

 Vo výskume sme zistili, ţe priemerné personálne zloţenie organizácií je: 

- 6 zamestnancov, 
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- 105 dobrovoľníkov, 

- 176 iných. 

 76% MVO majú osobu určenú na fundraising, v 85 percentách sa fundraisingu venuje 

riaditeľ alebo vedúca osoba a len v 2 %  majú MVO osobu špeciálne určenú na fundraising. 

 Aj napriek faktu, ţe vyše trištvrte organizácii majú zabezpečený fundraising určitou 

osobou, 54 % MVO uviedlo, ţe im osoba na fundraising chýba.  

 Z týchto skutočností usudzujeme, ţe síce majú neziskové organizácie zodpovedného 

hlavne riaditeľa za zabezpečovanie zdrojov financovania, nevenuje fundraisingu dostatočný 

čas a energiu a organizácie pociťujú nedostatok personálnych kapacít venujúcich sa 

fundraisingu.  

 Pri opise ideálneho stavu pri fundraisingu MVO uvádzali, ţe pociťujú nedostatok tímu, 

ktorý by sa fundraisingu venoval. Pomerne zaráţajúca je skutočnosť, ţe len 2 % MVO majú 

v organizácii osobu, ktorá by sa venovala výlučne fundraisingu.  

 Keďţe mať personálne zabezpečené zdroje, ktoré by sa v dostatočnej miere venovali 

fundraisingu povaţujeme za kľúčové, navrhujeme, aby MVO venovali svoje kapacity na 

zabezpečenie osoby, ktorá by sa na polovičný alebo na plný úväzok venovala fundraisingu 

v danej MVO. Dôleţité následne je, aby vedenie MVO zadefinovalo presný popis práce 

a ciele, ktoré očakáva, aby fundraiser splnil. Fundraiser musí veľmi dobre poznať činnosť 

organizácie a byť stotoţnený je jej víziou, hodnotami a poslaním.  

 Ďalší fakt v primárnom výskume dokazuje, ţe MVO sú vo fundraisingu úspešné len na 54 

%. Hlavné chyby a problémy, na ktoré naráţajú sú nasledovné: 

- veľká konkurencia medzi neziskovými organizáciami (uviedlo 60 % MVO), 

- nedostatočný čas venovaný príprave fundraisingu (uviedlo 51 % MVO), 

- všeobecná nedôvera MVO (uviedlo 40 % MVO), 

- slabý marketing, propagácia organizácie (uviedlo 38 % MVO). 

 Vychádzajúc z týchto chýb a problémov navrhujeme:  

- sprofesionálniť aktivity MVO, 

- zvýšiť transparentnosť aktivít MVO, 

- zviditeľňovať sa prostredníctvom publicity, médií , 

- odlíšiť sa, napr. produktom, sluţbou, marketingom, 

- zvýšiť komunikovanie výsledkov MVO, 

- zlepšiť marketing MVO. 
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 Primárny výskum dokázal, ţe 84% MVO vyuţíva ako hlavnú metódu vo fundraisingu 

osobné stretnutie, 48% MVO vyuţíva poštovú kampaň. Vo všeobecnosti platí, ţe čím viac 

osobnejší je prístup, tým sa zvyšuje úspešnosť fundraisingu. 

 Navrhujeme, aby sa MVO pri fundraisingu zamerali hlavne na osobné stretnutia 

a telefonickú kampaň. Výskum preukázal, ţe len 16% MVO telefonickú kampaň vyuţíva.  

 V súčasnosti je podiel externých zdrojov ku podielu interných zdrojov 70% externých 

zdrojov ku 30% interných  zdrojov. Výskum ďalej preukázal, ţe ţelaný stav podľa MVO je  

63% externých zdrojov ku 37% interných  zdrojov. 

 Pre zvýšenie podielu interných zdrojov navrhujeme MVO zamerať sa na samofinancovanie 

MVO, napríklad cez príjmy z predaja vlastných výrobkov alebo sluţieb, vyuţitie hmotného či 

nehmotného majetku alebo zhodnocovanie investícií. 

 

Hlavné výstupy a návrhy na základe sekundárneho výskumu 

Súkromné firemné zdroje 

 Z výsledkov sekundárneho výskumu sme zistili, ţe v roku 2006 podporilo 98% firiem 

mimovládne organizácie. Otázkou teda nie je, či firmy podporujú MVO, ale aké MVO a akou 

sumou a čo ich k tomu vedie. Z údajov z výskumu za rok 2001 vidíme, ţe firmy podporujú 

MVO ročne sumou od 50 – 100 000 Sk. Najviac podporujú firmy MVO pracujúce v oblasti 

športu, detí a mládeţe, kultúry a umenia. 

 Ako motiváciu firiem k podpore MVO firmy uvádzajú hlavne: 

- dlhoročná spolupráca, 

- kvalitný projekt, ţiadosť, 

- dôveryhodnosť ţiadateľa, 

- transparentnosť ţiadateľa, 

- výsledný efekt spolupráce – dobré meno, image, prestíţ. 

 Ako najväčšie prekáţky, ktoré firmy uviedli, sú: 

- neprofesionalita, netransparentnosť MVO (uviedlo 58 % firiem v roku 2003), 

- nedostatočná motivácia pre firmy zo strany štátu (uviedlo 56 % firiem v roku 2001), 

- firmy si nemôţu dovoliť podporiť MVO (uviedlo 40 % firiem v roku 2001), 

- nedôvera k MVO a obava firiem zo zneuţitia prostriedkov zo strany MVO (uviedlo 34 % 

firiem v roku 2001), 

- prekáţky v byrokracii a legislatíve (uviedlo 9% firiem v roku 2003). 
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 Aby MVO zvýšili svoju úspešnosť vo fundraisingu, odporúčame zamerať sa na faktory, 

ktoré sú pre firmy motivujúce a eliminovať tie, ktoré vidia ako prekáţku. Opäť sa potvrdzuje, 

ţe by sa MVO mali zamerať na kvalitné projekty, výstupy, produkty a sluţby, sprofesionálniť 

prístup, dokladovať spôsob vyuţitia zdrojov pre zvýšenie transparentnosti.  

 

Individuálne zdroje 

 Výsledky sekundárneho výskumu dokazujú, ţe 47% individuálnych darcov v roku 2001 uţ 

niekedy podporilo neziskovú organizáciu. Počet darcov k roku 2007 nevzrástol. Z prieskumu 

verejnej mienky, ktorý máme k dispozícií od Fóra donorov za rok 2007 vidíme, ţe počet 

darcov, ktorí niekedy podporili neziskovú organizáciu je 46%. To znamená, ţe aj naďalej 

kaţdý druhý občan niekedy podporil neziskovú organizáciu.  

 Skupiny, ktoré individuálni darcovia najviac podporujú, sú ľudia v sociálnej núdzi, 

zdravie, zdravý ţivotný štýl a deti a mládeţ. 

 Výskum preukázal, ţe miera darcovstva rastie so zvyšujúcim sa stupňom vzdelania a so 

zvyšujúcim sa príjmom.  

 Motivácia individuálnych darcov k podpore je nasledovná: 

- potreba pomáhať, 

- snaha zmeniť alebo posunúť veci vpred, 

- vlastná skúsenosť s daným problémom, ktorý rieši MVO. 

 Faktory rozhodujúce o podpore: 

- účel pouţitia vyzbieraných finančných prostriedkov, 

- známosť a tradícia samotnej zbierky, imidţ organizátora zbierky 

- predchádzajúca kladná skúsenosť. 

 Ako najúčinnejšia metóda vo fundraisingu, ktorú vyuţilo 48% individuálnych darcov, sa 

na základe sekundárneho výskumu preukázala zbierka formou „kasičky“ trvalo inštalovanej 

alebo prenosnej. 

 Preto v prípade individuálnych darcov navrhujeme neziskovým organizáciám, aby sa pri 

fundraisingu zamerali na skupiny s vyšším vzdelaním a vyšším príjmom, prípadne skupiny, 

ktoré sa ocitli v podobnom probléme, ktorý rieši daná MVO. Navrhujeme komunikovať 

darcom, akým spôsobom pomáhajú v prípade podpory MVO, ako problém riešia a posúvajú 

vpred. Ako metódu fundraisingu odporúčame verejné zbierky, keďţe výskum dokázal, ţe sú 

najúspešnejšie.   
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Verejné zdroje 

 Komparáciou primárneho a sekundárneho výskumu a informácií z tlače a následnej 

syntézy týchto informácií, v prípade podpory zo strany štátu konštatujeme: 

- štát nemotivuje firmy k podpore MVO z dôvodu nemoţnosti odpočítať finančnú sumu 

podpory z daňového základu,  

- MVO cítia potrebu zmeny legislatívy smerom k MVO, súčasná slovenská vláda 

uskutočnila za posledné 2 roky niekoľko krokov, ktoré skomplikovali hospodárenie 

neziskovým organizáciám ako napríklad obmedzenie asignácie 2% dane len na určité skupiny 

MVO, napríklad zrušenie moţnosti 300 000 Sk odpočítateľnej poloţky z daňového základu. 

Diskutovaný bol aj návrh zákona o spolkoch v januári 2008, ktorý zástupcovia neziskových 

organizácií označili ako likvidačný. Podľa informácií z časopisu Efekt 1/2008 mal tento 

zákon priniesť „povinnú preregistráciu kaţdej MVO, zloţitejšie účtovníctvo, finančné audity, 

povinné hlásenia o činnosti zdruţenia, sankcie v podobe likvidácie zdruţenia a podobne. 

Autori zákona navrhli na kontrolu slobodne sa zdruţujúcich občanov prísnejšie mechanizmy, 

aké platia na politické strany alebo orgány štátnej správy a samosprávy. Pritom MVO nemajú 

zo zákona ţiadne právomoci a uchádzať sa môţu len o zlomok verejných financií.“ 

- neexistuje komplexná a jasne vymedzená terminológia pre ujasnenie pojmov dotácia, 

príspevok, grant),  

- neexistujú presné pravidlá pre sledovanie informácií o poskytovaní verejných prostriedkov 

pre MVO, 

- správy o pouţití prostriedkov štátneho rozpočtu pre MVO sa spracovávajú prevaţne ad 

hoc, podľa potrieb rezortov, resp. ako výskumné/analytické správy niektorých MVO. 

 Navrhujeme, aby súčasná slovenská vláda:  

- neschválila navrhovaný Zákon a spolkoch a aby ponechala v platnosti zákon č. 83/1990 

Zb.o zdruţovaní občanov, 

- aby vytvorila finančné stimuly pre činnosť MVO, napríklad v podobe daňového 

zvýhodnenia, 

- aby umoţnila firemnému sektoru moţnosť odpočítať výšku podpory MVO z daňového 

základu, 

- aby v spolupráci s MF SR a príslušnými rezortmi zosúladili pravidlá pre poskytovanie 

dotácií z rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu, 
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- v spolupráci s MV SR a príslušnými rezortmi zabezpečili zhromaţďovanie informácií v 

registri tých MVO, ktoré vyuţívajú prostriedky z verejných zdrojov. 

 

3.2. Návrh fundraisingovej stratégie pre mimovládne organizácie 

 V podkapitole uvedieme základné zásady, ktorými sa pri fundraisingu môţu MVO riadiť. 

Spomenieme základné predpoklady fundraisingu a súčasné fundraisingové trendy. Na záver 

podkapitoly navrhneme fundraisingovú stratégiu, ktorú rozčleníme do troch logicky na seba 

nadväzujúcich častí: procesnej, personálnej a finančnej resp. zdrojovej roviny. 

  

3.2.1. Návrh opatrení v personálnej rovine 

  

 Aby bola fundraisingová stratégia úspešne zrealizovaná, je potrebné, aby ju realizovala 

skupina fundraiserov, minimálne aspoň jeden fundraiser. V podkapitole predstavíme základné 

predpoklady a charakteristiky úspešného fundraisera. 

Poslanie fundraisera a jeho postavanie v organizácii 

 Poslanie a úloha fundraisera môţe byť v organizáciách rozličná. Spoločný prvok je 

zabezpečenie financovania pre konkrétnu MVO. Fundraiser býva členom úzkeho tímu, 

zvyčajne vedenia organizácie. Úzko spolupracuje s ekonómom a riaditeľom MVO. 

Pripomienkuje tvorbu rozpočtu. 

Osobnostné črty fundraisera 

 Fundraiser by mal pôsobiť pozitívne, upravene, decentne a slušne.  

Základné predpoklady fundraisera 

 Fundraiser zapálený pre MVO – fundraiser by mal byť presvedčený, ţe vízia, poslanie 

a činnosti MVO, pre ktorú fundraisuje, sú dôleţité a ţe sa oplatí MVO podporiť. Jeho 

zanietenie a presvedčenie môţe pozitívne vplývať na darcu a ovplyvniť jeho darcovstvo. 

Zároveň môţe fundraiser svojím zanietením motivovať iných pracovníkov MVO 

k fundraisingu.  

 Presvedčivý a vytrvalý – fundraiser je osoba, ktorá väčšinou ako prvá prichádza do styku 

s darcom a je na ňom, ako vie darcu presvedčiť. Darcovia, pokiaľ ide o firmy alebo nadácie, 

dostávajú denne desiatky ţiadostí o podporu. Fundraiser musí zaujať, musí byť presvedčivý 

a vytrvalý. Musí byť pripravený aj na odmietnutie, s ktorým sa stretne, nevzdať sa a pokúšať 

sa znova.  
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 Mal by vedieť poţiadať – vedieť poţiadať o peniaze, nie je ľahké. Fundraiser by nemal 

mať pocit, ţe „ţobre“. Fundraiser by mal vţdy mať na mysli, na čo budú peniaze donora 

vyuţité, ak hodnotu vytvoria, umoţnia, resp. akú protihodnotu môţe MVO darcovi ponúknuť. 

Fundraiser by nemalo byť poţiadať o peniaze nepríjemné. 

 Veriť si a vedieť prijať odmietnutie – Pokiaľ fundraiser ţiada o peniaze, musí z neho 

vyţarovať sebadôvera. Veľmi dôleţité je zachovať si sebadôveru, aj keď sa fundraiser stretne 

s odmietnutím. Vo väčšine prípadov sa totiţ fundraiser naozaj s odmietnutím stretne. Dobrý 

fundraiser nestratí na sebadôvere a dokáţe vyťaţiť z kaţdej situácie. 

 Hovoriť pravdu – Fundraiser nemôţe klamať ani zatajovať určité skutočnosti, ktoré by 

darca nemal vedieť, inak MVO nepodporí. Môţe sa stať, ţe sa nepríjemné skutočnosti darca 

dozvie, a to môţe veľmi špatne poškodiť meno organizácie. 

 Vedieť nadväzovať kontakty – schopnosť nadväzovať kontakty sa vo fundraisingu naozaj 

vypláca. Väčšinou sa fundraiserom darí, lebo sa skontaktovali so správnou a vplyvnou 

osobou, ktorá im bola cez kontakty sprostredkovaná. Príleţitosti k nadväzovaniu kontaktov 

vznikajú aj na rôznych firemných plesoch, večierkoch, konferenciách, kongresov, ktoré 

ponúkajú príleţitosti. Okrem získania kontaktov je dôleţité vedieť kontakty udrţať. 

 Vedieť argumentovať – keďţe sú darcovia oslovovaní s mnoţstvom ţiadostí, je dôleţité 

vedieť vyargumentovať, prečo podporiť práve činnosť danej MVO, resp. argumentovať na 

rôzne iné otázky darcu.   

 Nápaditý, pohotový a tvorivý – fundraiser by mal byť nápaditý, tvorivý a flexibilný, aby sa 

vţdy vedel vynájsť v danej situácii a vedel ponúknuť darcovi rôzne alternatívy na jeho 

poţiadavky.  

 

3.2.2. Návrh opatrení v zdrojovej rovine 

 

 Pri zabezpečovaní financovania svojich aktivít čerpajú MVO z rôznych zdrojov 

financovania. Kľúčom k úspechu je voľba správneho zdroja financovania. V podkapitole sa 

zameriame na súkromné firemné zdroje a jednotlivcov a predstavíme návrh opatrení, ktoré 

môţu MVO dopomôcť k úspešnému zabezpečovaniu financovania. 

Individuálni darcovia 

 Mimovládnu organizáciu môţe podporiť mnoţstvo darcov, ktorí sa líšia svojim 

charakterom, motiváciou, aj výškou daru, ktorý poskytujú. Pre MVO je dôleţité, aby si 

ujasnili, akú skupinu darcov a akými komunikačnými kanálmi ich chcú osloviť. Je moţné sa 
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zamyslieť nad tým, akí darcovia uţ v súčasnosti organizáciu podporujú a na aké skupiny by sa 

mohla MVO ešte zamerať. Následne je potrebné ich správnym komunikačným odkazom 

osloviť a podporiť kampaň kvalitnou PR.  

 Podľa nadácie Via sa môţeme inšpirovať piatimi nápadmi: 

1) Ak sa MVO obracia na jednotlivca, mala by poţiadať o konkrétnu čiastku a zároveň 

ukázať, ako tento príspevok prispeje k rozvoju organizácie. Čiastka by nemala byť príliš 

vysoká, ale zároveň by mala vzbudiť v ľuďoch pocit pýchy, ţe prispeli výraznejšou čiastkou. 

2) MVO by mali hovoriť jazykom, ktorému darca rozumie, to znamená jednoducho. 

Pomáhať si môţu obrázkami, príbehmi ako prakticky pomáhajú ľuďom.  

3) MVO by mala poţiadať presne o to, čo chce.  

4) Opakovať odkazy, ktoré chce kampaňou odkomunikovať. Opakovaním sa zvyšuje 

účinnosť a sila odkazu. 

5) Odkaz musí byť čo najviac cielený a čo najviac osobný a týkať sa potenciálneho 

darcu. (nadácia Via, 2003, s. 4/3, 4/4) 

 

 Motivácia darcov podporiť organizáciu je rôzna. Vo všeobecnosti môţeme motiváciu 

darcov definovať na základe tzv. darcovskej pyramídy (Guštafík, s. 5).  

Schéma č. 3. Pyramída darcov 

 

 

 Pyramída hovorí o mnoţstve a motivácii darcov podporiť konkrétnu MVO. Počet moţných 

darcov je najväčší. Je to skupina darcov, ktoré si MVO môţe vyšpecifikovať a osloviť. 

Oslovenie nových darcov, ktorí doposiaľ nepodporili MVO býva náročné. Metódy, ktoré 

pomáhajú pri oslovovaní moţných darcov sú napr. verejná zbierka, direct mailing a pod. 
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 Z moţných darcov sa poskytnutím príspevku organizácie stávajú jednorázovými darcami. 

Je to skupina osôb, ktorí len raz podporili činnosť MVO. Cieľom kaţdej MVO by malo byť 

zabezpečiť, aby sa z jednorázových darcov stali opakovaní darcovia. Metódy fundraisingu na 

zabezpečenie tohto stavu sú osobné stretnutie, telefonát, priame oslovovanie poštou alebo 

mailom. Aby si MVO udrţala opakovaných darcov a zabezpečila veľkých a dlhodobo 

podporujúcich darcov, je potrebné, aby sa zamerala na udrţiavanie kontaktu z darcami 

prostedníctvom osobného kontaktu osobnými stretnutiami, informovaním o činnosti MVO, 

pozývaním na podujatia, zapájaním do činnosti MVO.  

 MVO by nemali zabudnúť na informovanie darcov o vyuţití ich daru. Odporúča sa aj viesť 

si databázu darcov, obzvlásť veľkých darcov a zapisovať kaţdú komunikáciu a kľúčové 

informácie o darcoch. 

Existujú rôzne dôvody, prečo darcovia podporujú činnosť neziskových organizácií. Medzi 

hlavné dôvody darcovstva môţeme uviesť nasledovné. 

 Potreba pomôcť: Darcovia častokrát podporia MVO, pretoţe im záleţí na riešeniu daného 

problému a príspevkom chcú pomôcť riešeniu problému. 

 Povinnosť: Povinnosť vychádza z pocitu, ţe darca je ako občan alebo ako človek 

zarábajúci povinný podporiť ľudí v núdzi 

 Pocit viny: Veľa darcov podporujú aj z pocitu viny, ţe podporiť MVO je potrebné a ţe 

prispením vyriešia daný problém. 

 Osobná skúsenosť: Darcovia mávajú skúsenosť s konkrétnym problémom, ktorý MVO 

rieši a preto sú osobne zainteresovaní do riešenia problému a chcú mu napomôcť. 

 Osobný prospech: Motivácia darcov rastie aj prípade, ţe budú verejne ocenení a ţe ich 

podpora bude vyzdvihnutá. Jedná sa väčšinou o známe osobnosti, podnikateľov alebo inak 

významných darcov.  

Firemní darcovia 

 Firmy majú na rozdiel od jednotlivcov oveľa širšie moţnosti, ako podporiť mimovládnu 

organizáciu. Okrem finančnej podpory môţu podporiť MVO vecným darom, poskytnúť 

odborné poradenstvo alebo konzultovať činnosť MVO. Pomerne novým prvkom, ktoré môţu 

MVO vyuţiť je firemné dobrovoľníctvo. To znamená dočasná práca zamestnancov firmy na 

projektoch MVO.  

 Pri oslovovaní firmených darcov MVO môţu apelovať na súčasný rozvíjajúci sa trend na 

Slovensku, spoločenskú zodpovednosť firiem, ktorá znamená, ţe firmy sa správajú eticky, 
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prispievajú k trvaloudrţateľnému ekonomickému rozvoju, prispievajú k zlepšovaniu kvality 

ţivota zamestnancov a podporujú rozvoj lokálnej komunity a spoločnosti ako celku. 

 Odporúčame MVO, aby si predstavili, ţe sú v roli riaditeľa firmy, ktorý rozhoduje 

o podpore. Mali by si premyslieť, prečo by mali firmy podporiť práve danú MVO, premyslieť 

si konkrétne benefity, ktoré môţu firme ponúknuť za podporu. Odporúčame navrhnúť firme, 

aby podporila konkrétny projekt. Ešte pred oslovením firmy by si mali MVO premyslieť, ako 

konkrétne daná firma môţe MVO pomôcť.  Pokiaľ ţiadajú MVO na niečo konkrétne, sú 

úspešnejšie ako keď ţiadajú všeobecne na podporu organizácie. Pokiaľ majú MVO dohodnuté 

osobné rokovanie s firmou, odporúča sa zistiť si čo najviac informácií o danej spoločnosti, 

ktoré pomôţu pri argumentovaní alebo pri ponúkaní benefitov. Výhodou je poznať čo najviac 

predstaviteľov firmy resp. ich rodinných príslušníkov, ktorých môţu MVO osloviť. Znásobí 

to ich ţiadosť o podporu.  

Firmy majú iné motívy k podpore ako individuálni darcovia. Medzi hlavné patria:  

Prezentovanie ako firmy, ktorej záleţí na svojom okolí: Firmy chcú byť vnímané ako 

subjekty, ktorým záleţí na udalostiach, ktoré sa dejú v ich okolí a podporujú rozvoj svojej 

komunity. Je to spôsob ich pozitívnej PR a pozitívneho vnímania značky. 

 Spájanie s určitou témou: Firmy podporujú MVO aj preto, ţe ich činnosť určitým 

spôsobom súvisí s činnosťou MVO. Firmy, ktoré znečisťujú ţivotné prostredie podporujú 

organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou ţivotného prosredia. Súvis však môţeme vnímať aj 

v zmysle rovnakých hodnôt, poslania, vízie darcu a MVO. 

Moţné otázky resp. námietky, ktoré môţu firemní predstavitelia poloţiť MVO 

 Pri rokovaní s firemnými predstaviteľmi kladú riaditelia predstaviteľom MVO otázky 

rôzneho druhu. Keďţe firma alokuje časť svojich príjmov na činnosť MVO, chce si byť istá, 

ţe peniaze budú správnou investíciou na správnom mieste. Popíšeme niekoľko moţných 

otázok a spôsobov reakcií, ktoré môţu MVO vyuţiť pri oslovovaní firiem, ktorými sme sa 

inšpirovali od nadácie Via.  

 Otázka: Má darcovstvo pre firmu význam? 

 Reakcia: Stratégia investícii do spoločnosti je pre kaţdú progresívnu firmu nevyhnutnoťou. 

Kvalifikovaní profesionáli dávajú čím ďalej prednosť práci vo firme, ktorá sa správa 

spoločensky zodpovedne. Zákazníci dávajú prednosť firmám, ktoré berú ohľad na komunitu, 

v ktorej ţijú. 

 Otázka: Prečo by sme to mali robiť? O podporu tretieho sektora sa má starať štát. 
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 Reakcia: Štát uţ podporuje činnosť MVO, ale táto podpora nie je dostatočná. Potrebujeme 

viac financií na rozvoj MVO. Firma môţe poskytnúť širšie spektrum podpory ako štát.  

 Otázka: Ako sa uistím, ţe budú firemné peniaze dobre vyuţité? 

 Reakcia: Môţete si vybrať projekt, ktorý chcete podporiť a spôsob, ako ho podporíte. 

Počas a po realizácii projektu Vaše peniaze vydokladujeme.  

 Námietka: Teraz nemáme čas sa tým zaoberať. 

 Reakcia: A kto by mohol mať čas? Kedy by ste mohli mať čas sa tým zaoberať? 

 Námietka: Vaša práca nemá zmysel.  

 Reakcia: Radi by sme Vám predloţili našu výročnú správu, kde máme popísané naše 

výsledky a výsledok hospodárenia.  

 Námietka: Podporujeme niekoho iného.  

 Reakcia: A ste spokojní s touto podporou? Nechceli by ste si rozšíriť portfólio Vašich 

filantropických aktivít? 

 Námietka: Ja o tom nemôţem rozhodovať. 

 Reakcia: Mohli by ste predstaviť našu činnosť kompetentnej osobe? Radi by sme sa s ňou 

stretli a predstavili jej činnosť našej organizácie.  

Verejné zdroje 

 V prípade verejných zdrojov sa jedná o samostatnú tému. Ako napísať dobrý projekt 

a uspieť pri čerpaní o verejné zdroje je téma, ktorá by sa dala samostatne vypracovať 

v diplomovej práci. Vedieť napísať kvalitný projekt, s ktorým môţu MVO čerpať napríklad 

do štrukturálnych fondov EÚ, je náročné a je potrebné byť odborník na písanie projektov. 

S novým programovacím obdobim 2007/2013 vzniklo veľké mnoţstvo publikácií a školení, 

kde sa predstavitelia MVO a fundraiseri môţu vyškoliť v problematike písania projektov 

a sami si zabezpečovať vypĺňanie projektových ţiadostí a aplikovanie do fondov. Druhá 

moţnosť, ktorú MVO môţu vyuţiť je zadať vypracovanie projektovej ţiadosti profesionálnej 

organizácii. Táto moţnosť má svoje výhody v tom, ţe majú MVO garanciu profesionality 

a korektnosti vyplnenia projektovej ţiadosti. Nevýhoda plynie z finančnej odmeny, ktorú 

musia firme zaplatiť.  

 Nevýhodou projektových víziev je to, ţe neexistuje jednotná forma, ktorá by definovala, 

ako by mala kaţdá projektová výzva alebo grantová schéma vyzerať. Avšak aj napriek tomu 

sa dá predpokladať, ţe základný typ otázok býva rovnaký. Preto odporúčame MVO, aby si 

pripravili vzorové odpovede na dané typy otázok. Pomôţe im to v rýchlejšej reakcii na 

projektové výzvy.  
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 Zároveň odporúčame sledovať dennodenne nové výzvy vyhlasované ministerstvami, 

samosprávou, štrukturálnymi fondami alebo inými zahraničnými grantami. Existuje niekoľko 

internetových portálov, kde sú pravideľne zverejňované nové výzvy ako napríklad 

www.edotacie.sk, www.euractiv.sk, www.eeagrants.sk, www.granty.sk, 

www.strukturalnefondy.sk a iné.  

 

3.2.3. Návrh opatrení v procesnej rovine 

 

 Proces fundraisingu môţeme definovať ako súbor určitých aktivít smerujúcich k naplneniu 

stanoveného cieľa vychádzajúceho z potrieb organizácie. Proces je dej, ktorý moţno 

ovplyvňovať, vylepšovať a zefektívňovať. Primárny aj sekundárny výskum potvrdil, ţe by sa 

mali MVO venovať fundraisingu systematicky. V podkapitole navrhneme kroky, akými 

moţno proces fundraisingu zefektívniť a systematizovať. Navrhneme fundraisingovú stratégiu 

a fundraisingové metódy. 

 Základom strategického fundraisingu je dlhodobý plán, ktorý prispieva k dosiahnutiu 

zámerov a cieľov organizácie a zároveň umoţňuje efektívne uskutočňovať činnosti, ktoré 

k dosiahnutiu cieľov vedú. Fundraisingovú stratégiu môţeme rozdeliť na prípravnú, 

realizačnú a zhodnocovaciu fázu. 

Fundraisingová stratégia 

A. Prípravná fáza 

 Zabezpečovanie finančných a nefinančných zdrojov v organizácii by nemal byť súbor 

náhodných nesystematických a vopred nepremyslených krokov. Jedná sa o dlhodobý proces, 

ktorý by mal začínať efektívnym plánovaním, ktorého výsledkom je fundraisingová stratégia. 

Pri plánovaní fundraisingovej stratégie je potrebné poznať účel, na ktorý budú finančné 

prostriedky vyuţité. Dôleţité je aj vedieť, kedy budú finančné prostriedky potrebné a v akej 

výške. V prípravnej fáze navrhneme x krokov, ktorým by sa mali MVO skôr, ako začnú 

realizovať fundraising, venovať. 

1. Definovanie vízie a poslania a hodnôt organizácie 

 Na začiatok je potrebné, aby si MVO popísali svoju identitu.  

Vízia: Čo chce MVO dlhodobo dosiahnuť? 

Poslanie: Prečo MVO existuje? Ako chce MVO naplniť víziu? 

 Hodnoty: Aké princípy chce MVO vyjadrovať svojou činnosťou na ceste poslania 

a dosahovania vízie. 

http://www.edotacie.sk/
http://www.euractiv.sk/
http://www.eeagrants.sk/
http://www.granty.sk/
http://www.strukturalnefondy.sk/
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 Následne je potrebné identifikovať, ktoré konkrétne slová, časti vízie, poslania a hodnôt 

môţu darcov motivovať k podpore, resp. aké typy projektov, ktoré MVO realizuje a na ktoré 

fundraisuje finančné prostriedky korešpondujú s poslaním. Pri hľadaní vhodných donorov je 

výhoda, pokiaľ poslanie a hodnoty donora korešpondujú s poslaním a hodnotami MVO. 

2. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia  

 Vnútorné a vonkajšie prostredie môţeme definovať v nasledujúcich rovinách: 

- Stanovenie potrieb a dlhodobých cieľov, 

- SWOT analýza, 

- PESTE analýza. 

 Fundraisingové aktivity by mali vychádzať z potrieb MVO. MVO by si mali zadefinovať, 

koľko finančných prostriedkov je potrebných získať fundraisingom. Identifikovanie potrieb 

vychádza prevaţne z ročného rozpočtu organizácie. Medzi iné ako finančné potreby môţeme 

zaradiť potrebu rozširovania organizácie, rozširovanie základne členov, vývoj nových 

produktov a sluţieb, identifikovanie projektov, či dlhodobú udrţateľnosť MVO. V konečnom 

dôsledku sa tieto materiálne potreby nakoniec vyjadria vo finančných potrebách. 

 Pri identifikácii potrieb je dôleţité poznať, akými vnútornými zdrojmi disponuje MVO, 

ktoré je moţné zistiť analýzami vnútorného prostredia. 

 Analýza SWOT identifikuje silné, slabé stránky, ktoré vychádzajú z vnútorného prostredia 

organizácie a príleţitosti a hrozby, ktoré prichádzajú z vonkajšieho prostredia.  

 PESTE analýza sa zameriava na vonkajšie prostredie, v ktorom MVO pôsobí. MVO by 

mali zanalyzovať, ako vonkajšie prostredie na ich fundraising vplýva v nasledujúcich 

rovinách: 

 Politická: MVO by sa mali zamyslieť, ako vplývajú politické aktivity na činnosť MVO, 

ako môţu politické rozhodnutia ovplyvniť financovanie a fundraising v MVO.  

 Ekonomická: vplyv ekonomických zmien na MVO napríklad ekonomický rast, príchod 

nových investorov, členstvo v EÚ a prechod na euro a pod. 

 Spoločenská:  vplyv spoločenských zmien a globalizácie na činnosť MVO. 

 Technologická: vplyv technického pokroku, modernizácie, internetizácie na činnosť MVO. 

 Environmentálna: vplyv ţivotného prostredia na činnosť MVO. 

3. Vypracovanie strategického plánu MVO a určenie stratégie fundraisingu 

 Strategický plán je dlhodobý plán stanovovaný väčšinou na obdobie 3 rokov, ktorý je 

výstupom strategického plánovania. Obsahom strategického plánovania býva zväčša odpoveď 

na základné tri otázky: 
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Kde sa MVO nachádza? 

Kam sa chce MVO dostať? 

Čo má robiť, aby sa tam dostala? 

 Strategický plán popisuje, ako by sa mala MVO rozvíjať do budúcnosti. Výstupom býva 

naplánovanie aktivít do akčných plánov, ktorým sú priradené časové obdobie a zodpovedné 

osoby. Následne sa na základe dlhodobého plánu a cieľov stanoví stratégia, ako tieto ciele 

dosiahnuť. Fundraisingová stratégia znamená zamerať sa na výber vhodných 

fundraisingových zdrojov a fundraisingových metód. 

4. Výber vhodných fundraisingových zdrojov 

 Pri identifikácií fundraisingovej stratégie je uţitočné zváţiť, ktoré zdroje pripadajú v danej 

MVO do úvahy. V teoretickej aj analytickej časti sme ponúkli rôzne pohľady na členenie 

zdrojov. MVO by si mali naplánovať, koľko % financií zabezpečia z ktorých zdrojov.  

 Výber konkrétneho zdroja závisí od rôznych faktorov, napríklad:  

- z predchádzajúcich skúsenosti: vychádzať z predošlých skúsenosti s vybranými zdrojmi, 

pri ktorých boli MVO úspešné,  

- zamerať sa na vhodných podporovateľov: identifikovať, ktoré skupiny darcov by mohli 

MVO podporovať. Smerodajné môţe byť, napríklad, rozhodovať sa podľa a) lokality  napr. 

oslovovať mieste firmy, zameriať sa na celoslovenské pôsobenie, b) súvis s poslaním 

a hodnotami MVO a zdroja, c) súvis s činnosťou organizácie a zdrojom a pod., 

- od štýlu práce: závisí od toho, či štýl práce a celková kultúra MVO je skôr radikálnejšia 

alebo konzervatívnejšia a podľa toho voliť vhodný zdroj, 

- od zdrojov, ktoré má MVO k dispozícii: ak má MVO dostatok dobrovoľníkov, môţe sa 

zamerať napríklad na fundraising u individuálnych darcov metódou verejnej zbierky, ak má 

skúsenosti s direct mailingom, môţe touto metódou osloviť firemných darcov, 

- od súčasných zdrojov: ak má organizácia stále a dlhodobé zdroje, je oveľa efektívnejšie 

zamerať sa na udrţiavanie súčasných zdrojov, ako  hľadať nové zdroje, 

- od príleţitostí, ktoré sú k dispozícií: odporúčame sledovať zmeny v oblasti zdrojov, či 

neprichádzajú nové príleţitosti, napr. príchod nového investora, nové projektové výzvy 

(štrukturálne fondy, nadačné fondy, iné grantové schémy), stretnutia podnikateľov, strešných 

organizácií, klubov, kde sa vytvára priestor pre individuálne darcovstvo, 

- od zoznamu kontaktov: kontakty, ktoré uţ MVO majú k dispozícii a prostredníctvom 

týchto kontaktov sa sprostredkovane dostať k ďalším kontaktom, 

- od témy, ktorou sa MVO zaoberá: na základe témy vyberať vhodného darcu, 
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- od rozsahu potrieb MVO: výber zdroja v závislosti od mnoţstva prostriedkov, ktoré 

potrebuje získať, 

- od vnútroorganizačných kapacít MVO: výber zdroja v závislosti od ľudí, koľkých má 

k dispozícii, zručností a skúseností pracovníkov, finančných zdrojov, časové kapacity 

reagovať na výzvy a príleţitosti, mnoţstva kontaktov a priaznivcov, dôveryhodnosti 

organizácie, referencií a pod. 

5. Výber vhodných fundraisingových metód 

 Ansoffova matica zobrazuje spôsoby rozvíjania fundraisingu. Porovnáva súčasné a nové 

cieľové skupiny so súčasnými a novými fundraisingovými metódami.  

Tabuľka 18 Ansoffova matica 

Cieľové skupiny Fundraisingové metódy 

Súčasné Nové 

Súčasné Pokračovanie Rozvoj produktu 

Nové Rozvoj trhu Diverzifikácia 

Prameň: Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace od Nadace Via z roku 2003 

 

 Súčasné a potenciálne metódy si môţu MVO rozdeliť podľa nasledovných kritérií. 

 Pokračovanie: ďalej vyuţívať súčasné techniky pre súčasnú cieľovú skupinu. 

 Rozvoj trhu: pouţívať súčasné fundraisingové metódy pre novú cieľovú skupinu. 

 Rozvoj produktu: pouţívať nové  fundraisingové metódy pre súčasnú cieľovú skupinu. 

 Diverzifikácia: pouţívať nové  fundraisingové metódy pre novú cieľovú skupinu. Je to 

najrizikovejšia oblasť, pretoţe MVO vyuţíva neoverené a neodskúšané metódy na novej 

cieľovej skupine. 

 V teoretickej časti sme popísali rôzne fundraisingové metódy. Dôleţité pre MVO je vybrať 

si vhodné metódy.  

B. Realizačná fáza 

 Realizačná fáza znamená realizovanie fundraisingovej stratégie, vyuţívanie 

fundraisingových metód a získavanie zdrojov. MVO sa môţu riadiť nasledovnými zásadami. 

 

Zásady fundraisingu 

 MVO musí vedieť jasne poţiadať: Základná zásada vo fundraisingu hovorí o tom, ţe MVO 

musia vedieť jasne definovať svoje poţiadavky a adresovať ich správnej cieľovej skupine. 
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Podľa istého prieskumu darcovia nikdy nepodporili neziskovú organizáciu, pretoţe ich o to 

nikto nepoţiadal.  

 Osobný prístup: Osobné stretnutie je vo fundraisingu najefektívnejšie. Celkovo platí, ţe 

čím osobnejší prístup zvolia MVO, tým majú väčšiu šancu na úspech. Osobné stretnutie je 

efektívnejšie ako telefonát a ten je efektívnejší ako list, resp. mail a ten je efektívnejší ako 

neadresné oslovenie väčšej skupiny ľudí.  

 Poznať potreby darcu: Pri fundraisingu je dôleţité, aby fundraiser poznal darcu a aby 

chápal jeho pohľad na daný problém. Často sa stáva, ţe MVO hovoria o skutočnostiach, ktoré 

darcovia nechcú počuť a naopak nespomenú výhody, ktoré by v prípade podpory darcovia 

získali. Fundraiser sa musí vţiť do pocitov a situácie darcu. 

 Fundraising je o ľuďoch: Ďalšia zásada hovorí o tom, ţe fundraiser rokuje nie 

s organizáciou, ale s konkrétnym človekom. Zväčša sa v prípade firemnej podpory jedná nie 

o vzťah firmy a MVO, ale o vzťah zástupcu firmy a zástupcu MVO a o vzťahu, ktorý si tieto 

dve osoby vytvoria.  

 Fundraising znamená predávať: Fundraising znamená predať myšlienku. V prvom kroku je 

dôleţité poukázať na problém, ktorý v spoločnosti existuje, v druhom kroku poukázať, ako 

MVO tento problém rieši a v treťom kroku poţiadať o podporu a preukázať, ako konkrétny 

darca pomáha tento problém riešiť.  

 Dôveryhodnosť a PR: Darcovia podporujú častejšie organizácie, o ktorých uţ počuli. 

Public relations zvyšuje transparentnosť a dobré meno organizácie. Zásada hovorí o tom, aby 

MVO informovali verejnosť o svojich aktivitách formou príspevkoch v médiách, 

rozosielaním informačných a propagačných materiálov, pozitívnymi referenciami od známych 

osobností, ktoré podporujú činnosť MVO. Tieto zásady zvyšujú dôveryhodnosť organizácie.  

 Darcovia nevedia, koľko dať: Darcovia často krát nevedia, akou čiastkou môţu MVO 

prispieť. Preto odporúčame o konkrétnu čiastku poţiadať, spísať zoznam vecí, na ktoré MVO 

fundraisujú finančné prostriedky, uvádzať, v akej sume podporili v minulosti iní darcovia 

MVO, rozdeliť celkovú čiastku na menšie čiastky podľa rôznych stupňov benefitov.  

 Poďakovať: Veľmi dôleţitá zásada je poďakovať darcom, oceniť ich podporu, nielen 

vtedy, keď podporia, ale aj neskôr, počas roka alebo pri rôznych vhodných príleţitostiach. 

 Dlhodobé zapojenie: Cieľom kaţdej MVO je zabezpečiť pravidelné dlhotrvajúce 

partnerstva. To je moţné dosiahnuť postupným budovaním vzťahu medzi darcom 

a organizáciou napr. pravidelným oceňovaním podpory, informovaním o aktivitách MVO, 

zapájaním darcu do aktivít. Tým má darca väčšiu šancu pochopiť činnosť a dennodennú 

realitu MVO. 
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 Zodpovednosť a podávanie informácií: Keď MVO prijímajú dar, zaväzujú sa pouţiť tento 

dar či finančnú sumu na účel, na ktorý bol prisľúbený. Ako ďalšiu zásadu odporúčame 

pravidelne informovať darcu, ako sa jeho dar postupne vyuţíva a či plní účel, na ktorý bol 

určený.  

 Potreba neustáleho vzdelávania: Ak chce byť fundraiser úspešný, je potrebné, aby sa 

neustále vzdelával v nových trendoch vo fundraisingu, napríklad v nových metódach, aby 

sledoval situáciu na trhu, príchod nových investorov, trendy v spoločnosti, vzdelával sa 

v oblasti marketingu, predajných a komunikačných zručnostiach. 

 Hovoriť pravdu: Dôleţitá zásada je darcovi neklamať. Fundraiser musí vţdy hovoriť 

pravdu, pretoţe inak by mohol poškodiť meno organizácie a stratiť potenciálne finančné 

prísuny do budúcnosti.  

 Pozitívne myslenie: Aj napriek tomu, ţe na Slovensku ešte nefunguje darcovské prostredie 

v rozsahu, ako v západnej Európe alebo v Amerike a často krát sú neziskové organizácie 

odmietnuté, je potrebné si zachovať pozitívne myslenie. Je potrebné, aby MVO boli 

presvedčené o potrebe ich činnosti a komunikovali túto potrebu darcom. 

 Viaczdrojovosť: Dôleţitá zásada je nespoliehať sa len na jeden zdroj príjmov, ale 

diverzifikovať svoje zdroje do rôznych oblastí.  

 Byť si vedomý nákladov fundraisingu: Táto zásada hovorí o nákladoch spojených 

s fundraisingom. Niektoré metódy sú nákladnejšie a benefit, ktorý z nich vyplýva nie je aţ 

taký, ako by sa čakalo. MVO by si mali byť vedomé všetkých nákladov spojených so 

získavaním financií a snaţiť sa minimalizovať náklady, aby sa vytvoril priestor na realizáciu 

aktivít MVO. 

Komunikačné a marketingové pomôcky  

 Pri fundraisingu je účinné riadiť sa základnými pravidlami efektívnej komunikácie 

a marketingových pravidiel. MVO, ktoré sa propagujú a komunikujú svoje aktivity navonok, 

majú oproti iným MVO výhodu. Navrhujeme MVO zameriať sa na nasledovné časti: 

1. Pôsobivé komunikačné a propagačné materiály 

 Ako je veľmi dôleţitý obsah komunikačného odkazu, ktorý chce MVO svojim darcom 

odkomunikovať, tak isto veľmi dôleţité je, akým propagačným materiálom správu 

odkomunikuje. Zle pripravené, či zle odprezentované materiály dokáţu zničiť aj výborný 

fundraisingový nápad. Materiály musia pôsobiť profesionálne a mali by byť pútavo graficky 

spracované. 

 Základné zásady, ktoré je potrebné brať do úvahy sú: 
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- Profesionalita 

- Jednoduchosť v komunikovaní základných odkazov 

- Pútavý vzhľad 

- Oslovenie vhodnými slovami cieľovú skupinu 

2. Výročná správa 

 Vydávanie výročnej správy nie je pre väčšinu MVO povinné. Avšak mať dobrú výročnú 

správu je pre fundraising veľmi odporúčané a vítané. Je to príleţitosť vyzdvihnúť silné 

stránky MVO, zdôrazniť význam poslania, ukázať efektivitu hospodárenia – ktorá zvyšuje 

transparentnosť organizácie. Je to príleţitosť poďakovať darcom a odprezentovať spoluprácu 

donora a MVO. Takmer všetci dôleţití darcovia výročnú správu a výsledok hospodárenia 

MVO vyţadujú.  

 Pri písaní výročnej správy odporúčame:  

- pouţívať ilustrácie, fotografie a obrázky – zvyšujú osobný prístup, 

- písať obsahovo aj graficky pútavo, aby MVO vzbudili pozornosť o svoje aktivity, 

- poďakovať a vymenovať darcov a výročnú správu im poslať, 

- uvádzať kontaktné údaje na fundraisera, prípadne číslo účtu, výročnú správu je moţné 

vyuţiť priamo na fundraising, 

- jasne a zrozumiteľne popísať finančnú situáciu MVO, 

- písať gramaticky správne. 

3. Public relations – vzťahy s verejnosťou 

 Dobré meno organizácie je základný predpoklad úspešného fundraisingu. Pokiaľ sa 

o MVO pozitívne píše v médiách, fundraiser má pri ţiadaní o finančné prostriedky výhodu. 

Prostredníctvom PR moţno vyzdvihnúť naliehavosť problému, ktorý MVO rieši 

a odkomunikovať, ako MVO tento problém rieši. PR posiľňuje dôveryhodnosť organizácie.  

Public relations sa realizuje: 

- prostredníctvom tlačových správ, 

- organizovaním tlačových konferencií, 

- účasťou na kongresoch, konferenciách, 

- posielaním pravidelných noviniek sympatizantom a donorom MVO. 

C. Zhodnocovacia fáza 

 Veľa MVO robí pri fundraisingu tú chybu, ţe nevyhodnocuje svoje fundraisingové 

aktivity.  Realizáciu fundraisingu je potrebné kontrolovať a vyhodnocovať aj priebeţne 

a prípadne odchýlky vykompenzovať. Po uskutočnení fundraisingovej kampane je potrebné 
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zváţiť, či pouţité metódy splnili svoj účel, či boli efektívne zvolené, čo priniesli a aké 

náklady a výnosy boli s kampaňou spojené.  

 Na meranie efektivity fundraisingu sa dá pouţiť niekoľko ukazovateľov. Najdôleţitejším je  

návratnosť investícií. Je to podiel príjmov získaných konkrétnou fundraisingovou metódou a 

nákladov potrebných na realizáciu. Náklady zahrňujú všetky priame výdavky spojené 

s fundraisingom, čas, mzdové a prevádzkové náklady. Čím je ukazovateľ vyšší, tým je 

fundraisingová metóda lepšia. 

 Ďalším ukazovateľom je ukazovateľ čistého príjmu. Je to čiastka, ktorú v skutočnosti 

fundraisingom organizácia získa. Oslovenie malej skupiny ľudí direct mailingom môţe mať 

nízke náklady, ale prinesie tieţ veľmi nízke príjmy. Na druhej strane úspešná benefičná akcia 

môţe mať vyššie náklady, ale môţe priniesť vysoký príjem. Oba ukazovatele je vhodné 

kombinovať. MVO, ktoré vyhodnocujú kaţdú súčasť fundraisingu, sú schopné rozhodnúť, 

ako efektívny ich fundraising je a aká je cena príjmu získaného pre organizáciu. 
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ZÁVER 

 Úloha neziskových organizácií v spoločnosti rastie. Avšak s rastúcimi príleţitosťami 

a moţnosťami, ktoré sa MVO ponúkajú, rastú aj očakávania smerom k MVO. MVO sú 

súčasťou trhového mechanizmu, kde pôsobia spolu so ziskovým sektorom a zároveň sú 

vystavené veľkej konkurencii, ktorú si sami v rámci neziskového sektora vytvárajú. Na to, 

aby MVO mohla profesionálne vykonávať svoju činnosť, musí byť dostatočne finančne 

zabezpečená. V oblasti financovania sa zdôrazňuje nutnosť diverzifikácie financií, 

systematickosť a transparentnosť.  

 Zámerom našej diplomovej práce bolo reagovať na skutočnosť, ţe ešte stále MVO 

nepôsobia profesionálne a nedokáţu si zabezpečiť trvaloudrţateľný zdroj príjmov. Táto 

skutočnosť sa nám podvrdila aj vo výskume, ktorý bol súčasťou diplomovej práce.  

 Cieľom našej diplomovej práce bolo na základe teoretických poznatkov financovania 

mimovládnych organizácií a primárneho a sekundárneho výskumu fundraisingových aktivít 

na území Slovenskej republiky vo vybraných MVO navrhnúť fundraisingovú stratégiu pre 

MVO. Takto formulovaný cieľ sme rozpracovali v troch na seba logicky nadväzujúcich 

kapitolách. 

 V prvej kapitole sme teoreticky popísali pojmy financovanie MVO a fundraising 

a vysvetlili úlohu zdrojov a metód fundraisingu v systéme financovania MVO. 

 V druhej kapitole sme na základe primárneho výskumu realizovaného dotazníkovou 

metódou na vzorke 63 MVO pôsobiacich na území Slovenskej republiky zisťovali ich 

organizačno-finančné zabezpečenie fundraisingu. Zároveň sme v sekundárnom výskume 

skúmali motiváciu donorov na podporu MVO.  

 V tretej kapitole sme komplexne zhodnotili situáciu fundraisingu na Slovensku z pohľadu 

MVO a z pohľadu zdrojov financovania, čiţe donorov. Navrhli sme mimovládnym 

organizáciám kvalitatívne opatrenia smerujúce k zlepšeniu fundraisingu a fundraisingovú 

stratégiu, kde sme zvýraznili opatrenia v personálnej, procesnej a zdrojovej rovine.  

 Na základe týchto návrhov môţu MVO zlepšiť fundraising, sprofesionálniť činnosť MVO, 

zabezpečiť trvaloudrţateľný zdroj príjmov a stať sa dôveryhodnejšími partnermi v očiach 

donorov.  
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RESUME 

 Assurance of sustainable sources of revenue is one of the biggest challenges, which non 

governement organisations (NGO) in this century are facing. If NGO wants to be succesful, it 

must be proffesional, transparent and proactive. NGOs are aware of this requirement but we 

can still see unprofessionalism between organisations. Specially as regards fundraising – 

assurance of sustainable sources of revenue -  NGOs are acting ad hoc, without any tactic and 

systemic steps.   

 That was the reason, we decided to choose to topic of our diploma work „Fundraising of 

NGO in Slovakia“. The aim of this thesis was to accomplish a survey between Slovak NGOs 

and to find out the organisational-financial situation in fundraising. We looked at the site of 

fundraisng also from the donors site. We determined the elements of motivation and 

expectation from the donors site. 

 According to this surveys, we proposed the steps, which can NGO do to be more succesful 

in fundraising. One of the outputs of diploma work is fundraising strategy with concentration 

on processes, human resources and sources.  

 We are persuaded that NGO can inspire with this suggestions and solutions and apply the 

parts and steps, which are relevant for it.  
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Príloha 1 Dotazník spätnej väzby o organizačno – finančnej situácii vo fundraisingu 

 

Dobrý deň, 

rada by som Vás poprosila o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý je súčasť mojej 

diplomovej práce „Fundraising na Slovensku“. Dotazník slúţi k tomu, aby som navrhla 

účinnú stratégiu získavania finančných a nefinančných prostriedkov (fundraisingovú 

stratégiu) pre neziskové organizácie.  

Vaše odpovede budú nevyhnutným predpokladom k identifikovaniu spomínanej stratégie. 

Prosím Vás o čo najobjektívnejšie odpovede. 

 

Za Vašu spoluprácu vopred srdečne ďakujem! 

Jaroslava Píšová, Ekonomická fakulta, UMB, Banská Bystrica 

 

Vpisujte, prosím, do šedých políčok. Ak by ste mali akékoľvek problémy, kontaktujte 

ma, prosím. 

Vypíšte, prosím, základné údaje. Kliknutím na šedý text dopíšte vhodný údaj. 

Mesto pôsobenia       

Rok vzniku      

Typ organizácie (OZ, 

nadácia, n.o., ...) 

      

Veľkosť organizácie  

      zamestnancov 

      dobrovoľníkov 

      iných. Akých?       

Predmet činnosti  

     (Napr. starostlivosť o deti, vzdelávanie mládeţe, šport, 

ochrana ţivotného prostredia a pod.) 

 

Existuje vo Vašej organizácii osoba, ktorá sa zaoberá fundraisingom – získavaním 

finančných a nefinančných prostriedkov? 

(Zaškrtnite a kliknutím na šedý text vyberte vhodnú moţnosť) 

 áno - zamestnanec 

 nie, nepotrebujeme takúto osobu 

 

(Prosím, pokračujte vo vypĺňaní dotazníka, aj v prípade, ţe nemáte priamo zodpovednú osobu 

za fundraising.) 
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Akú pozíciu zastáva tento pracovník? 

(Zaškrtnite, prípadne kliknutím na šedý text dopíšte vhodnú moţnosť) 

 riaditeľ alebo vedúca osoba 

 marketingový pracovník 

 pracovník špeciálne určený na fundraising 

 projektový manaţér 

 iná pozícia:       

 

Plánujete cielene fundraisingové aktivity? (t.j. z akých zdrojov budete čerpať, napr. firmy, 

jednotlivci, verejná správa a akými metódami, napr. kampaň, benefičná akcia, direct mailing 

atď.) 

 áno  nie 

 

 

Ak áno, na aké dlhé obdobie?  

 pol roka 

 1 rok 

 2 roky 

       rokov 

 

Vyhodnocujete následne tento plán po uplynutí doby? 

 áno  nie 

 

Na koľko percent ste približne pri Vašich fundraisingových aktivitách úspešný? 

      % 

 

S akými chybami a problémami sa stretávate pri Vašich fundraisingových aktivitách? 

(Je moţné zaškrtnúť aj viacero moţností prípadne do šedého políčka dopísať vlastnú.) 

 Nedostatočný čas venovaný príprave fundraisingovej aktivite 

 Nedostatočné vnútorné presvedčenie, ţe peniaze získate 

 Nepútavé emaily, propagačné materiály, prezentácia či iné 

 Náklady z uskutočnenej akcie boli vyššie ako príjmy 

 Podcenené dlhodobé plánovanie fundraisingu a partnerskej spolupráce 

 Nedostatočné uznanie a poďakovanie darcovi 

 Fundraising aj tam, kde to nekorešponduje poslaniu organizácie 

 Nevydokladované pouţitie zdrojov partnerovi 
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 Nesprávny výber metód fundraisingu (osobné stretnutie, zbierka, telefonická/poštová 

kampaň, ...) 

 Všeobecné ţiadanie o finančné prostriedky, nie na konkrétny projekt/oblasť 

 Nevhodný výber donora/cieľovej skupiny 

 Nevyhodnotená fundraisingová kampaň/stratégia a neprijaté nápravné opatrenia do 

budúcnosti 

 Zameranie sa len na jedného donora/zdroj financií 

 Chýba osoba alebo osoby na fundraising 

 Neprofesionálny prístup k fundraisingu 

 Všeobecná nedôvera voči neziskovým organizáciám 

 Veľká konkurencia medzi neziskovými organizáciami v získavaní financií 

 Slabý marketing, propagácia organizácie 

 Nedostatočný benefit, ktorý organizácia ponúka 

 Činnosť inej neziskovej organizácie je zaujímavejšia ako tá naša – podporia ju 

 Firma uţ vyčerpala svoj rozpočet na podporu 

 Nedôvera v činnosť našej organizácie  

 iné:       

 

 

 

 

 

Aké zdroje pri fundraisingu využívate? 

(Je moţné zaškrtnúť aj viacero moţností prípadne do šedého políčka dopísať vlastnú.) 

A. Interné zdroje (samofinancovanie) 

 členské poplatky  

 príjmy z predaja vlastných výrobkov a poskytovania sluţieb 

 komerčná činnosť mimo hlavnej činnosti 

 vyuţitie nehmotného majetku 

 vyuţitie hmotného majetku 

 zhodnocovanie investícií 

 iné:       
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B. Externé zdroje 

B.1. súkromné zdroje (firmy, jednotlivci, nadácie) 

 poskytnuté granty zo súkromných zdrojov (firmy, jednotlivci, nadácie) 

 prijaté úvery a pôţičky 

 verejné zbierky a výnosy z lotérií a podobných hier 

 práca dobrovoľníkov 

 poskytnutie zázemia, priestorov 

 školenia, vzdelávanie a odborná pomoc poskytnuté darcom 

 dary a príspevky od jednotlivcov  

 dary a príspevky od firiem  

 dary a príspevky od nadácií 

 iné:       

 

B.2. verejné zdroje 

 dotácie z verejných rozpočtov 

 granty poskytnuté z verejných rozpočtov (mesto, VÚC, EÚ fondy, iné fondy) 

 návratné úvery a pôţičky 

 2% daň 

 iné:       

 

Aký je aktuálny percentuálny podiel interných a externých zdrojov? 

(Uveďte hrubý odhad.) 

     % Interné zdroje 

     % Externé zdroje 

      

 

 

 

Aký je želaný percentuálny podiel interných a externých zdrojov? 

(Uveďte hrubý odhad.) 

     % Interné zdroje 

     % Externé zdroje 
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Aké metódy využívate pri fundraisingu? 

(Je moţné zaškrtnúť aj viacero moţností prípadne do šedého políčka dopísať vlastnú.) 

 Osobné stretnutie  

 Zbierka 

 Telefonická kampaň  

 Poštová kampaň (direct mailing)  

 Benefičná akcia/koncert 

 

 Inzercia 

 Záveť  

 Vaše logo na výrobky externej firmy 

 Reklama 

 iné:       
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Ak by ste si mali predstaviť ideálny stav v získavaní finančných prostriedkov, ako by to 

vyzeralo? Slovne popíšte do šedého políčka.  

      

 

Čo k tomuto ideálnemu stavu ešte potrebujete? Slovne popíšte do šedého políčka. 

      

 

Ďakujem za Váš čas a odpovede! 

V prípade záujmu o vyhodnotenie dotazníka ma pokojne kontaktujte.  

 


