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ABSTRAKT 

 

IVANČOVÁ, Andrea: Financovanie neziskových organizácií. [Bakalárska práca] - 

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra ekonómie a financií. 

- Vedúci: doc. RNDr. Ing. Ľudomírovi Šlahorovi, CSc. Bratislava: UK, 2011, 54 s. 

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza financovania neziskových organizácií na základe 

špecifikácie foriem financovania tretieho sektora, podľa spôsobu nadobudnutia príjmov 

a charakteru financujúcich subjektov. Prvá časť práce implikuje charakteristiku aktuálneho 

stavu neziskových organizácií na Slovensku a obsahuje platné legislatívne vymedzenie 

pojmov neziskového sektora. Súčasťou druhej časti je jasná a výstiţná charakteristika cieľa  

práce a metodiky práce. Ďalšia, tretia časť práce je osobitne zameraná na analýzu 

jednotlivých foriem financovania neziskových organizácií. Je prispôsobená tak, aby 

poskytla špecifický aj komplexný prehľad aktuálnych zdrojov financovania rozčlenených 

na samofinancovanie a fundraising, a tie sú doplnené o štátny, súkromný a individuálny 

sektor. Význam práce spočíva v  náhľade na neziskové organizácie z finančného hľadiska 

a poskytuje úplný prehľad existujúcich spôsobov získania príjmov na dosiahnutie 

vytýčeného všeobecne prospešného cieľu. 

 

Kľúčové slová: neziskové organizácie, zdroje financovania, samofinancovanie, 

fundraising, všeobecne prospešný cieľ 



 

 

ABSTRACT 

 

IVANČOVÁ, Andrea: Financing of non-profit organizations. [Bachelor thesis] - 

Comenius University in Bratislava. Faculty of Management; Department of Economics 

and Finance. - Tutor: doc. RNDr. Ing. Ľudomírovi Šlahorovi, CSc. Bratislava: CU, 2011, 

54 p. 

 

The goal of this bachelor thesis is to analyze financing of non-profit organizations 

according to the specific financing forms of the third sector, following different approaches 

of getting sources of financing and types of financing subjects. The first part of the thesis 

implies characteristics of the actual state of the non-profit organizations in Slovakia and 

the actual legal terms of the non-profit sector. Second part deals with clear and concise 

description of the thesis’ goal and methodology. The third part of the thesis focuses in 

particular on the analyses of the concrete financing forms of non-profit organizations to 

provide specific and complex survey of the actual financial sources such as self-financing, 

fundraising and they are enriched by state, private and individual sector. Purpose of this 

thesis is to offer notion of non-profit sector from the financial point of view and to conduct 

a survey of existing steps through which non-profit organizations can get sources of 

financing to support community service. 

 

Keywords: non-profit organizations, sources of financing, self-financing, fundraising, 

community service 
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ÚVOD 

 

V súčasnosti existuje na Slovensku aj v zahraničí veľká skupina ľudí, ktorí sú v núdzi 

a často si svoje problémy nevedia vyriešiť sami. Potrebujú pomoc, ktorú im štátny 

ani verejný sektor nedokáţe poskytnúť. Tretí sektor tvorený neziskovými organizáciami sa 

na základe vysokého dopytu o túto časť spoločnosti stará a je odhodlaný pomáhať 

v rôznych sférach. Základom neziskových organizácií nie je tvoriť zisk, ale predovšetkým 

poskytnúť verejnoprospešné sluţby. Najdôleţitejším faktorom zodpovedajúcim za 

fungovanie neziskových organizácií starajúcich sa o blahobyt spoločnosti sú dostatočné 

zdroje financovania, techniky ich získavania a následne ich správne prerozdeľovanie 

vzhľadom na cieľ konkrétnej neziskovej organizácie.  

Cieľom bakalárskej práce je analýza špecifických foriem financovania neziskových 

organizácií z finančného hľadiska a to na základe charakteristiky početných finančných 

zdrojov zabezpečujúcich krytie neziskových organizácií rozdelených podľa spôsobu 

nadobudnutia príjmov a charakteru financujúcich subjektov. 

Predkladaná bakalárska práca pozostáva z troch kapitol, ktoré sa ďalej členia na menšie 

podkapitoly. Prvá kapitola sa venuje aktuálnej charakteristike neziskových organizácií 

a súčasnému stavu na Slovensku. Uvádza konkrétne informácie, poznatky a kritéria podľa 

ktorých špecifikuje neziskový sektor a vysvetľuje pojem verejnoprospešnosť. Následne sa 

bliţšie venuje klasifikácií a typológií neziskových organizácií v Slovenskej republike. 

Obsahom druhej kapitoly je cieľ bakalárskej práce a metodika, ktorú sme vyuţili pri 

získavaní a pouţívaní literatúry a samotnom postupe písania bakalárskej práce tak, aby 

sme dosiahli uvedený cieľ. 

V tretej kapitole sa nachádzajú výsledky skúmania financovania neziskových 

organizácií charakterizujúce zdroje financovania na základe spôsobu nadobudnutia 

a charakteru financujúceho subjektu vychádzajúce z dvoch typov uvedených rozdelení. 

Súčasťou kapitoly sú vlastné postoje k financovaniu neziskových organizácií. 
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1 AKTUÁLNY STAV NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA 

SLOVENSKU 

 

1.1  Charakteristika 

 

Neziskové organizácie existujú, aby zabezpečili zmenu spoločnosti aj jednotlivca.
1
 

Takto definuje neziskovú organizáciu filozof povaţovaný za otca a vynálezcu moderného 

manaţmentu, Peter F. Drucker. 

Neziskové organizácie patria do skupiny osobitne registrovaných právnických osôb, 

ktoré poskytujú na území Slovenskej republiky takzvané všeobecne prospešné služby a 

vzniknutý zisk nepoužívajú v prospech majiteľov, vedenia alebo zamestnancov, ale opäť iba 

na zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb.
2
 

Uţ zo samotného názvu  „nezisková organizácia“ vieme posúdiť o akú organizáciu sa 

jedná. Slovo „nezisková“ je pôvodom z anglického „non-profit“, kde „non“ znamená 

ţiaden a „profit“ v preloţenom kontexte poukazuje na zisk. Neziskové organizácie teda 

patria do tretieho sektora, ktorý kladie dôraz na to, že na rozdiel od komerčných 

a ziskových organizácií cieľom nie je vytvárať zisk a rozdeľovať ho medzi vlastníkov. Ak sa 

aj nejaký zisk dosiahne, vracia sa do verejnoprospešných programov.
3
 

Zákon č. 35/2002 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné sluţby pokladá za verejnoprospešné:
4
 

 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 

 Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti. 

 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt. 

 Ochrana ľudských práv a základných slobôd. 

 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry. 

 Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby. 

 Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. 

                                                 
1
 DRUCKER, P. F. 2005. Managing the Non-Profit Organization: Principles and Practice. New York : 

Collins Business. 2005. p. 3. 
2
 MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. 2011. Neziskové organizácie a neinvestičné fondy. [online]. 

2011. [cit. 2011-02-20] Dostupné na internete <http://mic.iom.sk/sk/socialne-veci/zdruzovanie/50-neziskove-

organizacie-a-neinvesticne-fondy-na-slovensku.html>. 
3
 BELIČKOVÁ, K. – BUKOVOVÁ, S. 2007. Ekonomika tretieho sektora. Bratislava :   Merkury, 2007. s. 

31. 
4
 Zákon č. 35/2002 Z. z. z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby. 
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 Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 Zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

 

1.1.1 Charakteristické kritéria 

Škála neziskových organizácií je rozsiahla a formulácia jednotnej definície, ktorá by 

pokrývala všetky funkcie neziskového sektora a bola by aplikovateľná pre všetky odvetvia 

jeho pôsobnosti neexistuje. Za zjednocujúcu charakteristiku tretieho sektora však moţno 

povaţovať poznatky amerických sociológov, Lestera M. Salamona a Helmuta Anheiera 

,nadobudnuté počas ich štúdia a porovnávania neziskového sektora v 32 krajinách. Svoje 

výsledky sformulovali do piatich kritérií charakteristických pre neziskové organizácie:
5
 

 Majú formálnu štruktúru. Sú do istej miery formalizované, inštitucionalizované, 

a teda môžu napríklad uzatvárať zmluvné vzťahy. 

 Majú súkromný (neštátny) charakter. Nie sú súčasťou štátneho aparátu, ale môžu 

uzatvárať kontrakty so štátnymi inštitúciami, dostať vládnu podporu alebo mať 

medzi členmi vládnych činiteľov. 

 Nemajú za cieľ vytvárať zisk, ktorý by sa mal rozdeliť pre ich majiteľov. 

Rešpektujú neziskové prerozdeľovanie finančných prostriedkov. Eventuálny zisk sa 

vracia späť do programov, ktoré súvisia so základným poslaním organizácie. 

 Sú nezávislé, fungujú na samostatnom princípe. Po zaregistrovaní ich činnosť sa 

riadia zriaďovacími dokumentmi. Majú vlastné kontrolné mechanizmy určené 

správnou (dozornou) radou alebo členskou základňou. 

 Majú dobrovoľnícky charakter. Prejavuje sa v nich stupeň dobrovoľníckej účasti. 

Platí to pre dobrovoľných pracovníkov aj pre členov správnych rád. Prijímajú dary 

i neplatené príspevky v podobe neplatenej práce. 

Na odlíšenie neziskových organizácií od politických strán a cirkevných inštitúcií sa 

pridávajú dve ďalšie charakteristické črty:
6
 

 Nie sú náboženské. Ich hlavným cieľom nie je pestovanie náboženstva 

a náboženská výučba. 

                                                 
5
 KOLEKTÍV AUTOROV. 2000. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a 

riešenia konfliktov. 2000. s. 12. 
6
 KOLEKTÍV AUTOROV. 2000. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava : Centrum prevencie a 

riešenia konfliktov. 2000. s. 12. 
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 Nie sú politické. Ich hlavným cieľom nie je združovanie kandidátov na politické 

miesta. 

Odborníci prikladajú váţnosť rôznym charakteristikám práve podľa svojej 

špecializácie. Pre ekonomické odvetvie je najdôleţitejšou črtou neziskovosť a práca na 

dobrovoľníckej báze. Pre právne odvetvie je to priamo neštátny charakter a predovšetkým 

formálna štruktúra. Samosprávny princíp odzrkadľuje nezávislosť od prvého, verejného 

sektora a od druhého, podnikateľského sektora.  

 

1.1.2 Neziskový sektor 

Neziskové organizácie zastávajúce rôznorodé funkcie a venujúce sa celospoločenským 

problémom, ktoré slúţia vzájomnoprospešnému účelu tvoria neziskový sektor, nazývaný aj 

ako tretí, nezávislý, občiansky a dobrovoľnícky sektor. Kaţdé slovné pomenovanie daného 

sektora má svoj význam a upozorňuje na jeho odlišný charakteristický znak na ktorý chce 

upriamiť. Výrazom „tretí sektor“ sa poukazuje na to, že ide o sektor pôsobiaci v priestore 

medzi štátom a trhom. Výraz „nezávislý sektor“ naznačuje nezávislosť sektora od štátu 

a trhu (hoci ide o nezávislosť relatívnu, pretože organizácie tretieho sektora sú dotované 

štátom i súkromným sektorom). Termínom „dobrovoľnícky sektor“ sa vyzdvihuje podiel 

dobrovoľníkov (hoci v sektore pôsobia aj platení zamestnanci).
7
  

Dobrovoľnícky sektor má individuálny význam občianskeho formátu. Poukazuje na 

ochotu pomôcť ostatným bez finančného ohodnotenia a na čas, ktorý pracovníci 

a dobrovoľníci venujú na to, aby pomohli. Jednotlivci a skupiny združené v neziskových 

organizáciách svojpomocne, využitím vlastných síl, skúseností a schopností zabezpečujú 

a poskytujú služby a produkty tým, ktorí ich potrebujú a žiadajú.
8
 Dobrovoľnícke 

organizácie pomáhajú uspokojiť materiálne, spoločenské, psychologické, duchovné a iné 

potreby a túžby, ktoré neuspokojuje ani štát, ani trh. Tieto organizácie umožňujú 

jednotlivcom združovať sa na presadzovanie spoločných záujmov, na ochranu práv skupín 

a jednotlivcov a na podporu konkrétnych programov na zlepšenie kvality života.
9
 

 

                                                 
7
 BÚTORA, M. – FIALOVÁ, Z. 1995. Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku. Bratislava : SAIA-

SCTS, FOCUS. 1995. s. 13. 
8
 CIBÁKOVÁ, V. a kol. 2008. Marketing služieb. Bratislava : Iura Edition. 2008. s. 198. 

9
 BÚTORA, M. – FIALOVÁ, Z. 1995. Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku. Bratislava : SAIA-

SCTS, FOCUS. 1995. s. 13. 
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1.2  Typológia 

 

Stretávame sa s nešpecifikovanými a nepresnými údajmi o počte jednotlivých 

neziskových organizácií. Podľa aktuálneho zoznamu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky je v súčasnosti na Slovensku registrovaných 2083 neziskových organizácií.
10

 

Pod tento súčet však patria iba neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

sluţby ako špecifická právna forma neziskovej organizácie. Celkový počet neziskových 

organizácií zahŕňajúci všetky právne formy na Slovensku nie je známy. 

Vo všeobecnosti všetky právne formy neziskových organizácií majú rôznorodý 

charakter aj keď spadajú do spoločného tretieho sektora. Kritéria, na základe ktorých 

možno robiť deliace čiary pre členenie nezávislých organizácií sú:
 11

 

 Verejnoprospešnosť. Poukazuje na víziu celého neziskového sektora. Ešte pred 

zaloţením by malo byť známe všeobecne prospešné poslanie vzniku samotnej 

organizácie slúţiacej jednotlivcom, ale aj celej spoločnosti. 

 Prevažujúci typ aktivít. Niektoré organizácie poskytujú bezprostredne sluţby, iné 

sú orientované na verejný a privátny sektor, teda sú zástancami jeho záujmov. 

 Podpora a priama realizácia. Rozdeľuje neziskové organizácie na grantové, 

získavajúce finančne prostriedky na realizáciu určitých programov a projektov, 

a organizácie priamo realizujúce tieto projekty. 

 Adresát činností. Je dôleţitým aspektom na zaradenie organizácie do skupiny, 

ktorá pomáha a je uţitočná bezprostredne verejnosti alebo túto sluţbu iba 

sprostredkúva. 

 Samostatnosť. Do kontrastu je moţné postaviť taktieţ samostatnosť, nezávislosť 

organizácií a potrebu vytvárania zdruţení, pobočiek a sietí, ktoré organizáciu 

zastrešujú. 

 Kritérium formalizovanosti. Teda formálna a neformálna organizácia tvorí taktieţ 

moţnosť, na základe ktorej posudzujeme neziskové organizácie.  

Pre uľahčenie a vysvetlenie pôsobnosti rozmanitej štruktúry organizácií, ktoré sú 

usídlené v neziskovom sektore nám slúži kategorizačná schéma Hasmanna, pod ktorou sa 

                                                 
10

 MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Register neziskových organizácií. [online]. 

[cit. 2011-03-20] Dostupné na internete <http://portal.ives.sk/registre/zoznamRNO.do?action=azza>. 
11

 KOLEKTÍV AUTOROV. 2000. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie. Bratislava : Centrum 

prevencie a riešenia konfliktov. 2000. s. 97. 
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združenia rozlišujú podľa ich zdrojov príjmu a spôsobu ako sú firmy kontrolované.
12

 

Kategorizácia neziskových organizácií štyrmi cestami (A four way categorization of 

nonprofit firms) nám ponúka ucelený ekonomický obraz typov neziskových organizácii. 

 

Obrázok č. 1 Kategorizácia neziskových organizácií štyrmi cestami 

 

Zdroj: POWELL, W. W. – STEINBERG, R. 2006. The nonprofit sector: a research handbook. USA: 

Technolgies ‘N Typography. 2006. p. 118. 

 

Z finančného hľadiska, podľa kategorizačnej schémy, organizácie tretieho sektora 

môţu byť financované dotáciami alebo z iných zdrojov. A preto, nezárobková organizácia 

financovaná formou dotácií vystupuje ako „dotačná“ (donative) a organizácia, ktorej 

príjem pochádza primárne alebo výlučne z predaja tovarov alebo služieb sa nazýva 

„komerčná“ (commercial) nezisková organizácia.
13

 Je dôleţité spomenúť sponzorov, 

takzvaných „patrónov“, zastávajúcich neodmysliteľnú súčasť financovania tretieho 

sektora. Zatiaľ čo pri dotačných neziskových organizáciách sú sponzormi darcovia,  

zdrojom financií komerčných neziskových organizácií sú jej zákazníci.
14

 

Združenia, v ktorých sú najvyššie právomoci v rukách sponzorov organizácie, moc 

zvoliť správnu radu, označujeme ako „spoločné“ (mutual) neziskové organizácie. Za 

druhé neziskové organizácie považujeme „podnikateľské“ (entrepreneurial), ktoré si 

správnu radu volia sami.
15

 

Podľa Obrázka č. 1 vidíme súvislosť a prienik daných kritérií na základe ktorých 

vznikli štyri typy, štyri cesty neziskových organizácií. Medzi dotačné spoločné 

zaraďujeme napríklad politické kluby. Múzea patria k dotačným podnikateľským 

                                                 
12

 HANSMANN, H. 1987. Economic Theories of Nonprofit Organizations. In The Nonprofit sector: A 

research handbook. [online]. 1987. New Haven : Yale University Press. p. 27. [cit. 2011-02-20] Dostupné na 

internete <http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/eco02072/hansmann-1987.pdf>. 
13

 Tamtiež. 
14

 Tamtiež. 
15

 Tamtiež. 
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neziskovým organizáciám, nakoľko sú závislé od návštevníkov, svojich zákazníkov, majú 

spoplatnený vstup v podobe prehliadky umeleckých exemplárov a ponúkajú moţnosť 

zakúpenia umeleckých napodobenín alebo doplnkového tovaru. K línií komerčných 

spoločných organizácií zaraďujeme automobilové asociácie. Pod komerčný podnikateľský 

typ neziskových organizácií patria nemocnice. Na základe mnohostranného zamerania 

neziskového sektora však nie je opäť moţné zvoliť presné hranice a pravidlá pre zaradenie 

organizácie jednosmerne do konkrétnej skupiny.
16

  

 

1.3  Legislatíva 

 

Na území Slovenskej republiky sa začalo o neziskových organizáciách otvorene 

hovoriť aţ po roku 1990. Pred týmto rokom sa ľudia síce zdruţovali a vytvárali rôzne 

neoficiálne spolky verejnoprospešného charakteru, ale oficiálne nebolo moţné zaloţenie 

neziskovej organizácie a akákoľvek snaha o ich existenciu nebola v záujme reţimu. 

Zásluhu za prevratný dosah filantropie na Európske štáty pripisujeme sociálnemu vplyvu 

spravodlivosti prichádzajúcemu z Ameriky. Pozitívnym vplyvom a pádom totalitného 

režimu bolo v právnom poriadku Slovenskej republiky ustanovených niekoľko právnych 

foriem spadajúcich do neziskového sektora:
17

 

 Občianske združenie. 

 Organizácia s medzinárodným prvkom. 

 Záujmové združenie právnických osôb. 

 Nadácia. 

 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. 

 Neinvestičný fond. 

 Politická strana a náboženská spoločnosť. 

V súčasnosti pomedzi základné právne formy neziskových organizácií spadajú 

občianske zdruţenia, nadácie, investičné fondy a neziskové organizácie 

verejnoprospešného charakteru. Pri zakladaní neziskovej organizácie alebo zmene uţ 

                                                 
16

 HANSMANN, H. 1987. Economic Theories of Nonprofit Organizations. In The Nonprofit sector: A 

research handbook. [online]. 1987. New Haven : Yale University Press. p. 27. [cit. 2011-02-20] Dostupné na 

internete <http://www.ppge.ufrgs.br/giacomo/arquivos/eco02072/hansmann-1987.pdf>. 
17

 WOLEKOVÁ, H. – PETIOVÁ, J. 2006. Mimovládne neziskové organizácie na Slovensku. [online]. 2006.  

s. 4. [cit. 2011-02-31]. Dostupné na internete <http://www.spo.sk/dokumenty/ngosvk.pdf>. 
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existujúcej je dôleţité dodrţiavať špeciálne zákony, podľa ktorých je právne vymedzená 

kaţdá zo štyroch foriem. 

 

1.3.1 Občianske zdruţenie 

Podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov, občania môžu zakladať rôzne 

spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové 

organizácie a združovať sa v nich.
18

. Občianske združenia sú združeniami osôb, ktoré 

zakladajú občania na uspokojovanie vlastných záujmov.
19

  

Občianske zdruţenie teda vzniká na podnet jednotlivcov, ktorí podľa zákona musia byť 

traja a aspoň jedna osoba musí dosiahnuť vek 18 rokov. Vďaka vôli naplniť potreby 

a uskutočniť svoje predstavy, osoby zakladajú občianske zdruţenia a samostatne realizujú 

činnosti na dosiahnutie vopred vytýčených cieľov. Zákon o združovaní občanov 

nepredpisuje žiadnu štandardnú organizačnú štruktúru ani nelimituje nakladanie 

s majetkom občianskeho združenia. Občianske združenie môže podnikať a nemá limitované 

výdavky na správu združenia.
20

 Vďaka jednoduchosti zaloţenia a existencie občianskeho 

zdruţenia, je táto forma neziskovej organizácie najrozšírenejšou v nezávislom sektore. 

 

1.3.2 Nadácia 

Aktuálna právna forma nadácie je určená podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách 

a o zmene občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Nadácia je účelové 

združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.
21

 Všeobecne 

prospešným účelom vo sfére nadácií sa podľa zákona o nadáciách z roku 2002
22

 rozumie 

najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských 

práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 

prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, 

telovýchovy a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo 

                                                 
18

 Zákon č. 83/1990 Z. z. z 27. marca 1990 o zdruţovaní občanov. 
19

 SOCIONET. 2011. Legislatíva. [online]. 2011. [cit. 2011-03-10] Dostupné na internete 

<http://www.socionet.sk/index.php?stav=leg>. 
20

 WOLEKOVÁ, H. – PETIOVÁ, J. 2006. Mimovládne neziskové organizácie na Slovensku. [online]. 2006.  

s. 5. [cit. 2011-02-31]. Dostupné na internete <http://www.spo.sk/dokumenty/ngosvk.pdf>. 
21

 Zákona č. 34/2002 Z. z. z 18. decembra 2001 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 
22

 Tamtiež. 
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skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri 

postihnutí živelnou pohromou.
23

 

 

1.3.3 Neinvestičné fondy 

Zo samotného názvu si vieme odvodiť jednoduchú definíciu neinvestičných fondov. 

Môţu byť charakterizované ako akési peňaţné prostriedky, fondy ktoré majú výhradne 

peňaţnú formu, aby jednorázovo pomohli. Realizácia dlhodobejších neinvestičných fondov 

je ojedinelá, ale nie je zakázaná. 

Neinvestičný fond definuje zákon číslo 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch ako 

neziskovú právnickú osobu, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na financovanie 

všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre 

jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 

pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
24

  

 

1.3.4 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné sluţby 

Definícia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné sluţby vyplýva zo 

zákona č. 35/2002 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 

služby. Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá 

poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov 

rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov 

orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie 

všeobecne prospešných služieb.
25

 

Ťaţiskom, ako sme spomínali v rámci charakteristiky neziskových organizácií 

poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby je verejnoprospešnosť, neziskovosť, 

nasledovanie vopred známych podmienok a snaha splniť vopred určený cieľ. 

Táto kapitola obsiahla charakteristiky a kritéria vymedzujúce neziskové organizácie. 

Nakoľko sme objasnili aktuálny stav neziskových organizácií na Slovensku, vzhľadom na 

cieľ našej práce, ktorý je špecifikovaný v nasledujúcej kapitole, sa budeme zvyšku práce 

venovať samotnému financovaniu neziskových organizácií. 

                                                 
23

 Zákona č. 34/2002 Z. z. z 18. decembra 2001 o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 
24

 Zákon číslo 147/1997 Z. z. o z 15. mája 1997 o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. 
25

 Zákon č. 35/2002 Z. z. z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby. 
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2 CIELE A METODIKA PRÁCE 

 

2.1  Cieľ 

 

Poslaním neziskového sektora je šírenie verejnoprospešnosti a upozornenie na 

problémy, ktorým spoločnosť čelí. Neziskový sektor plní funkcie, ktoré štát a 

podnikateľský sektor nie je schopný alebo ochotný pokryť. Fungovanie neziskových 

organizácií je podmienené získaním a vyuţitím finančných zdrojov na  uskutočnenie a 

naplnenie vopred určeného cieľa. 

Medzi čiastkové ciele predkladanej bakalárskej práce patrí najskôr získanie aktuálnych 

informácií o neziskových organizáciách na Slovensku a interpretovať ich všeobecnú 

charakteristiku. Ďalej uviesť kritéria, ktoré musia spĺňať a následne spojiť poznatky s 

aktuálnymi zákonmi Slovenskej republiky vzhľadom na špecifické právne formy 

neziskových organizácií. Druhým čiastkovým cieľom je poskytnúť analýzu zdrojov 

financovania neziskových organizácií so zameraním na Slovensko. 

Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza špecifických foriem financovania 

neziskových organizácií z finančného hľadiska, a to na základe charakteristiky početných 

finančných zdrojov zabezpečujúcich krytie neziskových organizácií rozdelených podľa 

spôsobu nadobudnutia príjmov, interného samofinancovania a externého fundraisingu, 

a charakteru financujúcich subjektov, štátneho sektora, súkromného sektora 

a individuálneho sektora. 

 

2.1  Metodika práce a metóda skúmania 

 

Vzhľadom na ohraničený cieľ bakalárskej práce je vymedzená aj metodika práce 

a metóda skúmania a následná štruktúra práce. 

K naplneniu prvého čiastkového cieľa a na začatie tejto práce bolo nutné oboznámiť sa 

s neziskovým sektorom. V rámci neziskového sektora sme mali základné poznatky získané 

prácou na dobrovoľníckej báze v neziskových organizáciách. Tieto informácie 

sme doplnili ďalšími zdrojmi. Pouţili sme popisnú metódu. Hlavným zdrojom informácií 

pre prvú kapitolu boli aktuálne zákony Slovenskej republiky a zahraničná a domáca kniţná 

literatúra. Súčasťou získavania informácií bola rešerš na internete zameraná na 
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vyhľadávanie kľúčových slov a aktuálnych materiálov doplňujúcich tému neziskových 

organizácií.  

Obrázok č. 2 Klasifikácia finančných zdrojov 

 

Zdroj: DAVIS, L. – ETCHARD, N. 1999. Profits for Nonprofits. Santiago, Chile : NESsT. 1999. s. 12. 

Splnenie druhého čiastkového cieľa bolo zhromaţdenie informácií a následná analýza 

jednotlivých zdrojov financovania. Pri spracovaní bakalárskej práce a zjednotení štruktúry 

tretej kapitoly vzhľadom na vytýčený cieľ, sme sa zamerali na rozdelenia zdrojov 

financovania. Zistili sme, ţe slovenský autori sa opierajú o rozdelenie zdrojov podľa 

Davisa a Etcharda znázornené na Obrázku č. 2. Majdúchova a Marček si prispôsobili toto 

pôvodné rozdelenie a uvádzajú novém, pomerne identické rozdelenia. Kedţe sme si zvolili 

kombináciu rozdelení podľa Majdúchovej a Marčeka, povaţujeme za nosný zdroj našej 

analýzy pôvodný Obrázok č. 2. Spojenie dvoch klasifikácií sme si vybrali na základe 

zhodnotenia najdôleţitejších kritérií a snahe dosiahnuť vytýčený cieľ. Bliţšie sme sa 

venovali zdrojom financovania z hľadiska spôsobu nadobudnutia, samofinancovaniu 

a fundraisingu, ako bliţšie opisuje Marček a z hľadiska charakteru darujúceho subjektu, 

štátneho, súkromného a individuálneho sektora ako špecifikuje Majdúchová. Samozrejme 

na doplnenie vedomostí a informácií sme pouţili internetové a kniţné pramene uvedené 

v zozname literatúry. 
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3 VÝSLEDKY PRÁCE (FINANCOVANIE NEZISKOVÝCH 

ORGANIZÁCIÍ) 

 

Základným predpokladom fungovania neziskovej organizácie, tak ako každého iného 

subjektu verejného či podnikateľského sektora, je zabezpečenie jeho financovania. Každý 

subjekt musí nejakým spôsobom získavať zdroje na úhradu nákladov svojho fungovania a 

činností, ktoré rozvíja. Financovanie neziskového sektora je teda zaujímavou oblasťou, 

ktorá v sebe spája prvky ekonomicko-finančné a sociálno-spoločenské.
26

 

Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mimovládnych organizácii znamená zabezpečiť 

riešenie finančných problémov, ktoré sú pre neziskovú sféru špecifické a možno v niečom 

pálčivejšie ako pre podnikateľský či verejný sektor.
27

 Neziskové organizácie sa snaţia 

o pozitívnu zmenu v spoločnosti a v ţivote ľudí, ktorí potrebujú morálnu aj finančnú 

podporu. Špecifickosť pozostáva z pomoci, ako hlavnej úlohy neziskových organizácií. Z 

toho vyplýva, že produkt, s ktorým neziskové organizácie prichádzajú „na trh“, je často 

krát nehmotnej povahy, je to väčšinou služba.
28

 Keďţe neziskové organizácie neponúkajú 

niečo hmotné je ešte ťaţšie získať financie na chod dobrovoľníckeho sektora a jeho aktivít.  

Ako je vôbec moţná existencia neziskového sektora z finančného hľadiska? Za 

fungovanie a dokonca úspešné fungovanie neziskových organizácií vďačíme darcom, ktorí 

vďaka svojmu cíteniu a finančným zdrojom podporujú neziskové organizácie a tie 

následne prerozdeľovávajú získané prostriedky cieľovej skupine. Takto sa dostávame do 

akéhosi trojvzťahu organizácia-prijímateľ služby-darca.
29

 

Spojenie finančnej a spoločenskej sféry tretieho sektora je nevyhnutnosťou a akýmsi 

základom pre naplnenie misie neziskových organizácií. Najefektívnejším spôsobom ako 

pokryť náklady a mať istotu financovania je financovanie z viacerých zdrojov. Základným 

princípom financovania neziskového sektora je jeho viaczdrojovosť.
30

  

                                                 
26

 MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989. [online]. Bratislava : 

PANET. 2004. s. 1-2. [cit. 2011-02-10] Dostupné na internete 

<http://www.cpf.sk/files/File/VV%20PANET_Financovanie_NS_89.pdf>. 
27

 DLUHÁ, M. – MARČEK, E. 2004. FINANCOVANIE NEZISKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU časť 

projektu S.P.A.C.E. „Poznávanie tretieho sektora na Slovensku“. [online]. Bratislava: PANET. 2004.  s. 1. 

[cit. 2011-03-07] Dostupné na internete  <http://www.panet.sk/download/text_financovanie_ns.pdf>. 
28

 MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989. [online]. Bratislava : 

PANET. 2004. s. 2-3. [cit. 2011-02-10] Dostupné na internete 

<http://www.cpf.sk/files/File/VV%20PANET_Financovanie_NS_89.pdf>. 
29

 DLUHÁ, M. – MARČEK, E. 2004. FINANCOVANIE NEZISKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU časť 

projektu S.P.A.C.E. „Poznávanie tretieho sektora na Slovensku“. [online]. Bratislava: PANET. 2004. s. 1. 

[cit. 2011-03-07] Dostupné na internete  <http://www.panet.sk/download/text_financovanie_ns.pdf>. 
30

 MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2004. Neziskové organizácie. Bratislava : SPRINT. 2004. s. 130. 
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Podstata viaczdrojovosti spočíva v získavaní a využívaní viacerých zdrojov 

financovania neziskovej organizácie, a to nielen s cieľom zabezpečiť nezávislosť od 

jedného zdroja a vyhnúť sa tak prípadným negatívnym dôsledkom pri jeho neočakávanom 

zlyhaní. Dôvodom viazdrojovosti je aj fakt, že takmer žiadny z externých darcov-donorov 

nie je ochotný hradiť 100% nákladov nejakého projektu, a tak je potrebné hľadať 

doplnkové zdroje na vykrývanie týchto finančných potrieb.
31

  

Tento jav môţeme povaţovať aj ako ochranu zo strany darcu. Na to, aby sme mohli 

plne prevádzkovať aktivity neziskových organizácií je nutné získanie ďalších zdrojov 

financovanie, hovoríme potom o spolufinancovaní alebo o kofinancovaní projektov.
32

 

Darca tým pádom nie je jediný, kto financuje organizácie alebo samotný projekt. V tom 

vidíme pre darcu výhodu, a to lepšiu kontrolu nad čerpaním financií z viacerých strán. 

Ideálne je pre darcu spolufinancovanie zo strany samotnej organizácie, ktoré vytvára pocit 

istoty spravodlivého rozdeľovania financií a snahy naplnenia vopred určeného cieľa. Na to, 

aby neziskové organizácie mohli spravodlivo nakladať s darmi, pomôcť a naplniť dobrý 

úmysel, musia ich najskôr získať. 

 

3.1  Zdroje financovania 

 

Zaopatrenie finančných zdrojov a mať dostatočné finančné krytie na fungovanie 

a plnenie vytýčených cieľov neziskových organizácií je ich podstatou aj napriek 

neziskovosti. Kritéria na získavanie finančných zdrojov nám poskytujú rozdelenie 

z viacerých uhlov.  

Podľa Marčeka za hlavné kritéria rozdelenia zdrojov financovania môžeme 

považovať:
33

 

 Spôsob nadobudnutia. 

o  Interné, vlastné zdroje (získané z vlastnej činnosti - 

samofinancovaním). 

o  Externé, cudzie zdroje (získané z iného zdroja - fundrasingom). 

 

                                                 
31

 MARČEK, E. 2004. Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989. [online]. Bratislava : 

PANET. 2004. s. 4. [cit. 2011-02-10] Dostupné na internete 

<http://www.cpf.sk/files/File/VV%20PANET_Financovanie_NS_89.pdf>. 
32

 Tamtiež. 
33

 DLUHÁ, M. – MARČEK, E. 2004. FINANCOVANIE NEZISKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU časť 

projektu S.P.A.C.E. „Poznávanie tretieho sektora na Slovensku“. [online]. Bratislava: PANET. 2004. s. 5. 

[cit. 2011-03-07] Dostupné na internete  <http://www.panet.sk/download/text_financovanie_ns.pdf>. 
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 Charakter zdrojov. 

o Finančné zdroje (finančné prostriedky). 

o Nefinančné zdroje (vecné dary, čas, informácie, know-how, 

dobrovoľnícka práca). 

 Pôvod zdrojov. 

o Domáce, miestne zdroje (zo Slovenska). 

o Zahraničné zdroje (z iných krajín). 

 Darujúci (financujúci) subjekt, respektíve sektor. 

o Verejné zdroje (štátna správa a samospráva, multilaterálne inštitúcie, 

daňová asignácia). 

o Súkromné zdroje (neverejná sféra) 

 Nadačné (nadácia). 

 Podnikateľské (podnikateľské subjekty). 

 Individuálne (jednotlivci, verejnosť). 

 Cirkevné (cirkvi a náboženské spoločnosti). 

 Formu príjmu. 

o Dar, zbierka, dotácia, grant, objednávka, kontrakt, a podobne. 

 

Podľa Majdúchovej za hlavné kritéria rozdelenia zdrojov financovania môžeme 

považovať:
34

 

 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 nadácie, podnikateľský subjekt (súkromné zdroje). 

 Forma príjmu – dar, zbierka, dotácia, grant, objednávka a podobne. 

Obe tieto členenia vychádzajú z Obrázka č. 2 ,podľa Davis L. a Etchard N. z roku 

1999, ktorý si Majdúchova a Marček prispôsobili pre svoje členenie. S ohľadom na 

početnosť rozdelenia zdrojov financovania sme sa rozhodli bliţšie sa venovať rozdeleniu 

podľa spôsobu nadobudnutia podľa Marčeka a následne sme doplnili túto prácu 
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o rozdelenie podľa charakteru financujúceho subjektu od Majdúchovej. Tento jasný postup 

sme si zvolili vzhľadom na cieľ práce, ktorým je analyzovať čo moţno najdetailnejšie 

všetky formy financovania neziskových organizácií. 

 

3.2  Samofinancovanie 

 

3.2.1 Charakteristika samofinancovania 

Samofinancovanie je proces, pri ktorom neziskové organizácie využívajú svoje kapacity 

(ľudské, materiálne, finančné, know-how a pod.) na tvorbu a získavanie zdrojov pri 

súčasnom napĺňaní svojho poslania. Tento spôsob financovania umožňuje vytváranie 

zdrojov vlastnými silami organizácií.
35

 

Samofinancovanie, interný zdroj financovania, je výzvou a spôsobom ako získať aspoň 

čiastočnú finančnú nezávislosť a stabilitu bez nutnosti externých zdrojov financovania 

vďaka vlastným zdrojom. Týmto spôsobom sú organizácie finančne zabezpečené a majú 

samostatné zdroje na podporu misie a fungovanie z vytvoreného zisku. Tvorba zisku sa 

môže na prvý pohľad pre neziskové organizácie zdať ako čosi nepatričné či nevhodné, 

opak je pravdou. Aj neziskový, tak ako podnikateľský subjekt môže tvoriť pozitívny 

hospodársky výsledok zo svojej činnosti. Rozdiel je však v tom, že v prvom prípade je tento 

zisk určený na napĺňanie neziskových cieľov v rámci misie organizácií, a nie na obohatenie 

majiteľov tak ako u podnikateľov.
36

 Samofinancovaním si často neziskové organizácie 

pokrývajú náklady na administratívu alebo posilnenie inštitúcie – činnosti, ktoré neraz nie 

je možné úplne zabezpečiť grantmi či darmi.
37

  

Plusom samofinancovania je fakt, ţe si neziskové organizácie dávajú väčší pozor pri 

tvorení finančného rozpočtu, ak sa jedná o získané príjmy, na ktoré museli vynaloţiť 

značné mnoţstvo vlastného úsilia. Ak teda získali financie na realizovanie projektu 

z vlastnej činnosti, kladú väčší dôraz na efektívne čerpanie takto nadobudnutých zdrojov 

a vyhnú sa ich neefektívnemu vynakladaniu, keď nevyčerpané prostriedky treba „minúť“ 

za každú cenu, aby neprepadli, či sa nemuseli vracať donorovi.
38
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V súčasnosti sa mnoho neziskových organizácií sústreďuje na interný spôsob 

získavania finančných prostriedkov, ktoré v minulosti zanedbávali. Očakávame, ţe význam 

interných zdroj sa bude aj naďalej zvyšovať. Externé zdroje financovania nie sú 

nevyčerpateľné a proces úspešného samofinancovanie zabezpečuje aspoň základne 

fungovanie, respektíve preţitie organizácií.  Tento proces má však zloţitý a dlhý priebeh a 

preto s ním treba začať pokiaľ moţno čo najskôr.  

 

3.2.2 Motívy samofinancovania 

Samofinancovanie zvyšuje konkurencieschopnosť organizácií v rámci celého tretieho 

sektora. Ako sme uţ spomínali, hlavným dôvodom, ktorý motivuje organizácie 

k internému financovaniu je čiastočná finančná nezávislosť od míňajúcich sa zahraničných 

a nedostačujúcich domácich zdrojov.  

V drvivej väčšine grantových či projektovo viazaných peňazí ide navyše o účelové 

viazanie zdrojov, tzn. že sa musia použiť na účel, na ktorý boli navrhnuté a schválené. 

Samofinancovanie umožňuje organizáciám získavať takzvané voľné peniaze, ktoré môžu 

použiť na úhradu vlastných prevádzkových či administratívnych nákladov, či financovanie 

priorít podľa vlastného uváženia. Organizácie tak nie sú nútené prispôsobovať svoje 

aktivity a projekty požiadavkám a podmienkam darcov.
39

  

S financiami nadobudnutými z vlastnej činnosti môţu neziskové organizácie nakladať 

podľa vlastných potrieb. Napríklad vhodným spôsobom útraty je úhrada nájmu za 

kancelárske priestory a prevádzku. Pri vytvorení zisku musia samozrejme naďalej spĺňať 

podmienku nerozdeľovania zisku medzi vlastníkov, ale investovania do nadácie a činností 

misie.  

Pozornosť musíme upriamiť aj na kvalitný manaţment organizácie s dôrazom na 

finančné odvetvie. Samofinancovanie, v konečnom dôsledku prináša väčšiu finančnú 

stabilitu a umožňuje klásť väčší dôraz na vlastnú činnosť pre napĺňanie stanoveného 

poslania.
40

  

 

3.2.3 Zásady etického postupu samofinancovania 

Vstupom na neznáme ziskové prostredie často neziskové organizácie zabúdajú na 

morálku a svoje správanie. Etický kódex pre neziskové organizácie v trhovom prostredí 
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tvorí súbor princípov a štandardov, ktoré majú pomôcť lídrom neziskových organizácií pri 

manažovaní podnikateľských aktivít.
41

  

Ako kaţdá organizácia vo svojom odvetví aj neziskové organizácie ako súčasť tretieho 

sektora dodrţiavajú určité zásady ktoré rešpektujú. Etický kódex podrobne vymedzuje 

správanie zamestnancov a všetci občania vedia o ich záväzku dodržiavať ho. (V Slovenskej 

republike sa etických kódex len pripravuje v rámci programu boja proti korupcii).
42

 Nie je 

prípustné, aby sa neziskové organizácie správali ako iné konkurenčné a zisk tvoriace 

organizácie. Práve preto existujú nejaké pravidlá, ktoré je nutné dodrţiavať. Kaţdá 

nezisková organizáciách by sa mala snaţiť ich naplniť v čo moţno najrozsiahlejšom 

zmysle. Môţeme teda hovoriť o takzvaných nepísaných zásadách etického správania, ktoré 

pomáhajú napĺňať poslanie neziskových organizácií a lepšie ich pripraviť na podnikateľskú 

činnosť. Je na nich do akej miery etický kódex príjmu. 

Podľa medzinárodnej neziskovej organizácie NESsT existuje niekoľko princípov 

etického správania v rámci etického kódexu samofinancovania neziskových organizácií.
43

 

Jeden z najdôleţitejších je záväzok voči poslaniu a hodnotám. Spĺňajú ho neziskové 

organizácie ak sa budú riadiť nasledovnými pravidlami:
 44

 

 Nedistribuovať zisk. Musia dbať na to, aby neustále napĺňali misiu pre ktorú 

vznikli. Na svoje poslanie nemôţu zabúdať. Príjmy nadobudnuté počas svojej 

pôsobnosti nesmú byť prerozdelené medzi vlastníkov organizácie, ale mali by byť 

opätovne pouţité na aktivity súvisiace s poslaním. 

 Sociálna a environmentálna zodpovednosť. Mala by byť preukázateľná v činnosti 

neziskových organizácií. Preto je podstatné, aby sa vyhýbali spolupráci 

s organizáciami, ktorých výroba predmetov alebo poskytovanie sluţieb škodí 

prostrediu a ľudom a ako predstavitelia tretieho sektoru ani sami nevyvíjali takéto 

aktivity. 

 Neziskové organizácie by mali manažovať svoje podnikanie tak, aby dosahovalo 

žiadaný hospodársky výsledok a bolo zároveň v súlade s poslaním.
45

 Ak je 
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organizácia vo fáze preţívania resp. ak nie je úspešný, pristupujú v prvom rade 

k zniţovaniu stavu zamestnancov a zniţovaniu nákladov. Pozitívny hospodársky 

výsledok spojený s napĺňaním cieľa je preto neustálou podstatou neziskového 

sektora. 

 Neziskové organizácie musia riadiť svoje podnikateľské aktivity tak, aby zdroje, 

ktoré by inak mohli ísť na sociálne alebo programové ciele, či už finančné alebo 

nefinančné, nebudú nespravodlivo odčerpané z aktivít napĺňajúcich poslanie 

organizácie.
46

 Za efektívnu metódu môţeme povaţovať vytvorenie samostatných 

zdrojov, z ktorých bude financovať jedine podnikateľskú činnosť. Týmto spôsobom 

jednoducho rozlíši a sprehľadní čerpanie financií. 

 Nemali by zneuţívať jednotlivcov, skupiny a ani organizácie vystupujúce ako 

darcovia. Vo všetkých pracovných, reklamných alebo verejných aktivitách by sa 

mala upevňovať vážnosť a hodnota ľudí, ktorí organizáciu podporujú.
47

 

 Mali by sa vo svojom podnikaní snažiť dodržiavať štandardy najvyššej kvality a 

posilňovať tým tú časť organizácie, ktorej činnosť je zameraná na napĺňanie 

poslania.
48

 

Keď hovoríme o financovaní neziskových organizácií, záväzok voči transparentnosti 

je veľmi podstatným uvádzaným princípom etického správania v tretom sektore:
49

 

 Všetky neziskové organizácie by mali mať riadne vedené účtovníctvo a vo 

vlastnom záujme sa starať a brať zodpovednosť za svoju finančnú situáciu. 

Pravidelný controlling samotnej organizácie a konkurencie, monitoring, úplné aj 

čiastkové finančné správy a analýzy by mali byť samozrejmosťou. V rámci 

transparentnosti by mali byť platové podmienky zamestnancov vrátane 

manaţmentu verejne dostupné. 

 Vo výročnej správe by mali zverejňovať a zdokumentovať všetky podnikateľské 

aktivity. Správy by mali jasne zdôvodňovať racionálnosť podnikateľských aktivít, 

ich podstatu a mali by uviesť, ako konkrétne boli príjmy z podnikania použité.
50
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 Mali by viesť oddelené účtovníctvo na podnikateľské aktivity a programové 

aktivity, a tak zabezpečiť priehľadnosť a diferencovanosť vo finančnom 

manažmente.
51

   

 Dodrţiavať legislatívne vyhlásenia by malo byť samozrejmosťou, teda platiť všetky 

dane a poplatky viazané na príjmy z ich podnikateľskej činnosti a dodržiavať všetky 

zákony a vyhlášky, ktoré sa na takéto aktivity vzťahujú.
52

 Neprípustná je ilegálna 

činnosť alebo akákoľvek angaţovanosť v aktivitách korupčného charakteru. 

V neposlednom rade záväzok voči spravodlivosti je ďalšou zásadou etického správania 

neziskových organizácií:
53

 

 Mali by konať vždy spravodlivo, a to aj pri najímaní ľudí pre svoje podnikanie a 

prísne sa vyhýbať diskriminácii podľa pohlavia, rasy, národnosti, mentálneho 

alebo fyzického postihnutia, sexuálnej orientácie, politického alebo náboženského 

presvedčenia alebo príslušnosti.
54

   

 Na obsadenie nových pracovných pozícií by mali vypísať otvorený konkurz 

prístupný pre všetkých ľudí a v rámci výberu by mala byť vylúčená diskriminácia 

ale aj protekcia. Posudzovať uchádzačov o miesto v neziskovej organizácií by malo 

prebiehať podľa jeho skúseností, zručností a potenciálu úspešne spĺňať úlohy 

daného miesta a tým napĺňať cieľ a misiu neziskovej organizácie.  

 Aj v rámci neziskových organizácií nemôţeme zabúdať na primeraný plat pre 

zamestnanca, dôstojné, ľudské a v čo najväčšej miere kvalitné pracovné 

podmienky. 

 Ak sa bliţšie pozrieme na vonkajšie prostredie neziskovej organizácie, aj pri tejto 

externej spolupráci, vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom, by sa malo dbať na 

spravodlivosť a etickosť. Pri uzatváraní kontraktov, realizácií malých aj veľkých 

nákupoch by mali neziskové organizácie predtým zhromaţdiť a zhodnotiť ponuky 

ostatných dodávateľov aby sa predišlo prípadným konfliktom a následnému zlému 

výberu. 

Neziskové organizácie majú z daňového hľadiska výhodu pred ostatnými 

organizáciami, ktorých hlavnou činnosťou je podnikanie. Poskytované daňové úľavy pre 
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tretí dobrovoľnícky sektor by však nemali zneuţívať a dosahovať týmto spôsobom 

nespravodlivé zvýhodnenie. Neziskové organizácie by mali stanoviť sociálne a finančné 

náklady svojej podnikateľskej činnosti a podľa nich oceniť svoje služby a produkty.
55

 

Etický kódex samofinancovania pre neziskové organizácie sa venuje aj internému 

pohľadu riadenia. Záväzok voči dobrému vedeniu je ústredným aspektom správnej 

organizačnej kultúry neziskového sektora:
56

 

 Neziskové organizácie by mali mať nad svojimi podnikateľskými aktivitami 

väčšinovú kontrolu a pracovníci vykonávajúci tieto činnosti by mali zostať právne a 

eticky zodpovední.
57

   

 Aj napriek tomu, ţe patria do špeciálnej skupiny organizácií, majú správnu radu, 

ktorá schvaľuje a podporuje ich podnikateľskú činnosť. Manaţment neziskových 

organizácií by mal byť pod vedením odborníka na manaţment, manaţéra, ktorý by 

mal v pravidelných intervaloch komunikovať a informovať správnu radu o 

fungovaní a činnostiach organizácie.  

 Spolupráca neziskových je výhodou či uţ z finančného hľadiska alebo z hľadiska 

lepšieho a rýchlejšieho plnenia cieľov. Spoločné riešenie problémov, ochota 

spolupracovať na projektoch a cenné rady zabezpečia jednotlivé napredovanie a 

celkový nárast a skvalitnenie tretieho sektora. Neziskové organizácie by si mali 

uvedomiť, ţe vo sfére dobrovoľníctva ide predovšetkým o verejnoprospešnosť 

a nie o súťaţivosť s konkurenciou. 

 Neziskové organizácie by mali svojim zamestnancom zabezpečiť možnosť 

spolurozhodovania pri podnikaní v prípadoch, kedy by to malo podstatný dopad na 

aktivity spojené s poslaním organizácie.
58

 Spolurozhodovanie je formou 

nefinančného odmeňovania zamestnancov prejavujúce sa pocitom dôleţitosti v 

rámci organizácií a väčšej zodpovednosť voči jej činnostiam.    

 Neziskové organizácie by mali poskytnúť svojimi aktivitami zamestnancom 

moţnosť pracovať tímovo a nie len individuálne. 
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Všetci členovia neziskových organizácií by mali poznať ideály, ktoré sú základom 

etickej podnikateľskej praxe.
59

 Často však samotné organizácie zabúdajú na morálku 

a dodrţiavanie etického kódexu. Preto by sa mali konať podľa hore uvedených záväzkov. 

 

3.2.4 Metódy samofinancovania 

Rozlišujeme niekoľko metód samofinancovania, a to od členských príspevkov, predaja 

vlastných produktov (knižky, publikácie, tričká, pohľadnice, remeselné výrobky), 

spoplatnenia poskytovaných služieb (školenia, poradenstvo, konzultácie, preklady, 

tlmočenie, ubytovanie, stravovanie), využívania materiálnych statkov (prenájom vlastného 

priestoru iným subjektom, využívanie zariadení za úhradu), využívania nemateriálnych 

statkov (patentov, metodík, postupov, „prenájom“ značky, loga) až po príjmy z vlastných 

realizovaných investícií (napr. príjmy z vlastného finančného kapitálu).
60

  

Jedná sa o takzvané podnikanie neziskových organizácií, ako súčasť samofinancovania. 

Výhodným aspektom je, ak predmet podnikania vychádza z činnosti samotnej, vtedy 

nehrozí alebo je aspoň v značnej miere menšie riziko rozporu s pôvodným zámerom, na 

základe ktorého nezisková organizácia vznikla.  

Členské príspevky ako metódu spolufinancovania vyuţívajú hlavne neziskové 

organizácie postavené na členskom princípe, a teda širokých členských základniach. Môžu 

sa spoliehať na vlastné príjmy z členského. Cieľom týchto organizácií je napĺňať potreby 

svojich členov, ktorí sú za to ochotní venovať organizácii nejaké zdroje.
61

 

Predaj produktov je ďalším spôsobom samofinancovania a teda zdrojom financií. 

Organizácie môţu vyrábať rôzne predmety alebo produkty podľa svojej pôsobnosti 

a zamerania a následne predajom vygenerovať príjmy, či už za symbolické (zlomok 

skutočnej hodnoty), nadsadené takzvané „benefičné“ (zväčša viac ako skutočná hodnota) 

alebo otvorené ceny (koľko nám za to dáte?). Môže ísť o kresby hendikepovaných detí vo 

forme pohľadníc, rôzne prívesky, odznaky
62

 a uţ spomínané vlastné výrobky. 

Je moţnosť zuţitkovať aj sluţby neziskovej organizácie. Tie, ktoré boli sponzorované 

predtým donorom (darcom), moţno čiastočným spoplatnením alebo plnou úhradou od ich 
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prijímateľa vyuţiť na získanie nových príjmov. Jedná sa o spoplatnenie služieb. V praxi sa 

začína čoraz viac presadzovať aj kontrahovanie neziskových organizácií tretími subjektmi 

(napríklad nezisková organizácia poskytuje sociálne služby dôchodcom v obci na 

objednávku a za úhradu miestnej samosprávy či štátnej správy).
63

 

Využívanie materiálnych statkov, je ďalší spôsob získavania zdrojov realizovaný 

neziskovými organizáciami, ktoré disponujú s hmotným majetkom (nehnuteľnosť, 

pozemok, automobil, zariadenie a podobne). Materiálne statky je prípustné prenajímať 

alebo spoplatniť ich uţívanie inými subjektmi. 

Častým získavaním nových finančných prostriedkov je aj využívanie nemateriálnych 

statkov.  Jedná sa najmä o bohatstvo organizácie ako je patent, know-how, ktoré môţu 

poskytnúť ďalším subjektom, ale môţe ísť aj o poskytnutie informácií ako vyuţívanie 

metód alebo postupov.  

Do tejto skupiny spadá aj „prenájom“ svojej značky či loga napríklad pre komerčný 

produkt v rámci takzvaného cause-related marketingu (dobročinného). Pri ňom 

spolupracuje nezisková organizácia s podnikateľským subjektom. Za poskytnutie svojho 

loga komerčnému subjektu či výrobku a tým poskytnutie príležitosti pre firmu na odlíšenie 

sa od konkurencie cez spoločenskú angažovanosť, získava podiel z príjmu z každého 

predaného výrobku. Podnikateľský subjekt naopak získava jedinečný prvok odlíšenia sa a 

konkurenčnú výhodu v marketingovej komunikácii.
64

 

 Aktuálnym príkladom vyuţitia nemateriálneho bohatstva je súťaţ so značkou „Cif“ 

a „Domestos“. Organizácia, ktorá zastrešuje tieto dve značky poskytnutím loga 

a zorganizovaním samotnej súťaţe pomáha šiestim nesúkromným škôlkam alebo školám 

získať nemalú finančnú pomoc na ich rozvoj.
65

 

Nie je obvyklým fenoménom, ţe organizácie disponujú voľným kapitálom, ktorý by 

mohli ďalej investovať, valorizovať a následne zadováţiť pre neziskovú organizáciu ďalšie 

zdroje na posilnenie hodnoty ich rozpočtu. Príjmy z investícií sú hlavne na Slovensku 

najmenej vyuţívanou metódou samofinancovania.  
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3.2.5 Riziká samofinancovania 

Samofinancovanie, ako forma podnikania, nie je vhodná pre kaţdú neziskovú 

organizáciu a nie je bez rizika. Jedinou nevhodnou investíciou môže nezisková organizácia 

riskovať stratu majetku a niekedy aj dobrej povesti. Trh, čiže priestor, v ktorom bude 

nezisková organizácia realizovať svoj podnikateľský zámer, je dynamický a charakterizuje 

ho najmä snaha firiem maximalizovať zisk a zvyšovať počet zákazníkov. Nezisková 

organizácia by mala vstúpiť na trh, iba ak je pripravená a má dostatočnú morálnu aj 

finančnú podporu.
66

 Riziko straty či uţ existujúceho finančného aj nefinančného majetku 

je obrovské. Veľakrát sa organizácie aj zadlţia. Z vnútorného hľadiska môže organizácia 

preceniť svoje schopnosti či kapacity rozvíjať samofinancujúce aktivity a takéto pokusy 

môžu mať negatívny dopad nielen na jej bankové účty, ale aj na vlastnú kredibilitu, obraz v 

očiach verejnosti a donorov, motiváciu vlastných zamestnancov i dobrovoľníkov či celkové 

postavenie v komunite, v ktorej pôsobí.
67

 Vytvoriť zisk a byť dostatočne 

konkurencieschopný nie je ľahké ani pre neziskové organizácie aj keď sú mnohokrát 

jediné, ktoré ponúkajú danú verejnoprospešnú sluţbu. 

Pri tvorbe zisku, paradoxne aj neziskové organizácie často zabúdajú na svoj pôvodný 

zámer a misiu pre ktorú boli zaloţené a odkláňajú sa tým smerom, kde by mohli získať 

dotácie. Ak je podnikateľská sféra neziskovej organizácie úspešná, hrozí riziko odklonu od 

financovania projektov, ktoré plnia poslanie organizácií a zameranie sa na rozvoj 

podnikateľskej oblasti. Ziskovosť sa tak dostane často na prvé miesto. Aj tu existujú určité 

limity, ktoré si musí kaţdá nezisková organizácia určiť. Môže dôjsť k napätiu aj medzi 

ľuďmi, ktorí pracujú v organizácii v smere misie, a tými, ktorí sa zameriavajú na 

samofinancovanie.
68

 Netreba teda zabúdať na dôleţitosť spravodlivého odmeňovania 

zamestnancov, či uţ majú na starosti samofinancovanie na podnikateľskej úrovni alebo sa 

venujú inému získavaniu finančného kapitálu. Zraniteľnosť organizácie sa môže prejaviť 

aj pri prílišnej a jednostrannej závislosti jej financovania od úspešnosti pôsobenia na trhu 

či iných foriem samofinancovania.
69

 Upriamiť sa iba na jeden smer a porušiť základné 

pravidlo viaczdrojovosti je nebezpečným a ohrozujúcim faktorom pre existenciu 

organizácie, ktorým by sa mala kaţdá organizácia snaţiť vyhnúť. 
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Finančná nezávislosť umožňuje niektorým organizáciám vyvíjať aj kontroverzné 

aktivity pri kritike či obhajobe nejakých práv. V končenom dôsledku posilňuje úspešne 

zvládnuté samofinancovanie vlastnú nezávislosť organizácie, podporuje jej autonómiu a 

dodáva kredibilitu nielen organizácii samotnej, ale aj myšlienke či spoločenskej zmene, o 

ktorú sa svojím pôsobením usiluje.
70

 

 

3.3  Fundraising 

 

3.3.1 Charakteristika fundraisingu 

Pojem fundraising, z anglického slova „to raise funds“, v doslovnom preklade znamená 

zvyšovanie či budovanie fondov, respektíve finančného obnosu, určeného k určitému 

cieľu.
71

 Fundrasing je externý spôsob získavania finančných prostriedkov pre neziskové 

organizácie. Podrobnejšie, túto činnosť možno definovať ako sústavnú, starostlivo 

naplánovanú, organizovanú, strategickú činnosť neziskových organizácií zameranú na 

identifikáciu a získanie zdrojov na uspokojenie potreby neziskovej organizácie.
72

 

V jednoduchšom podaní, fundraising je aktívne získavanie finančných aj nefinančných 

zdrojov pre neziskové organizácie a predstavuje usporiadaný celok rozličných metód 

a postupov ako nadobudnúť dostatočné prostriedky na financovanie aktivít neziskových 

organizácií z cudzích zdrojov. Výsledkom tohto procesu je získanie nevyhnutných 

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

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

správy organizácie.
73

 

 

Medzi základné charakteristiky fundraisingu patrí:
74

 

 Profesionálnosť, systematickosť, je starostlivé plánovanie a uskutočňovanie. 

 Networking a budovanie vzťahov. 

 Vyžadujúci čas, vytrvalosť a čestnosť. 
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 Odhodlanosť, komunikatívnosť fundraisora, inovatívneho človek, ktorý je schopný 

úspešne prezentovať a nadväzovať kontakty. 

 Neustále sa meniaca a nestabilná práca. 

 Nezaručenosť pozitívneho výsledku. 

 Frustrovanosť fundraisora,, ak po úporných snahách nie je úspešný. 

 Motivovanosť fundraisora, ak je nakoniec úspešný. 

Fundraising je na prvý pohľad jednoduchým zdrojom získavania kapitálu, avšak opak 

je pravdou. Príprava samotnej fundraisingovej akcie je veľmi náročná. Neziskové 

organizácie sa spoliehajú na filantropiu darcov, s cieľom vybudovania vzájomne 

výhodného vzťahu a prípadne aj dlhodobého partnerstva. Základným predpokladom 

úspešného fundraisingu je kvalitne spracovaný fundraisingový projekt
75

 s presne 

stanoveným jasným cieľom, ktorý má prísne vymedzenú cieľovú skupinu, pre ktorú je 

určený.  

Neziskové organizácie musia vedieť definovať a interpretovať akým spôsobom budú 

nadobudnuté finančné prostriedky čerpané a ako budú napĺňať potreby cieľovej skupiny. 

Pred štartom samotného fundraisingového projektu je nutné si zvoliť stratégiu akou sa chce 

nezisková organizácia uberať. Pod stratégiou rozumieme určitý predscreening moţných 

partnerov a donorov a zameranie sa na získanie zdrojov od takto vopred určenej skupiny. 

Nezisková organizácia musí mať ujasnený cieľ, aby dokázala argumentovať a presvedčiť 

svojich darcov a podporiť fundraisingový projekt. Nápomocnou taktikou často krát bývajú 

odporúčania od vplyvných ľudí a ich podpora. Dokonalým príkladom je kaţdoročná 

dobročinná mediálna akcia „Hodina deťom“, ktorej tvárou sú známe osobnosti 

slovenského showbiznisu. 

Po technickej stránke možno na fundraising pozerať ako na aktivity a postupy, 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 Fundraisor musí prísť s ponukou a žiadosťou, na darcovi je 

zase ponuku a žiadosť vyhodnotiť a potom rešpektovať svoj darcovský prísľub.
76
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3.3.2 Techniky fundraisingu 

Existuje nespočetne veľa moţností ako môţu neziskové organizácie získať prostriedky 

z externých zdrojov. Jedná sa o rôzne zbierky, benefičné koncerty, športové podujatia, 

súťaţe a predaj vlastných výrobkov. Nemôţeme jednoznačne vymedziť tie s najväčším 

úspechom. Fundrasing závisí od typu organizácie, samotného cieľa, podmienok na 

realizáciu a cieľovej skupiny, ktorú chceme osloviť. Poláčková uvádza nasledovné 

techniky fundraisingu:
77

 

Verejná zbierka. Získavanie materiálnych alebo finančných prostriedkov od 

jednotlivcov na vopred určený účel, je na Slovensku najčastejšou technikou fundraisingu. 

Presne naplánovaný fundraisingový projekt je kľúčovým aspektom pre úspešnú verejnú 

zbierku. V prvom rade je nutnosť vymedzenia formy verejnej zbierky. Verejná zbierka má 

v zásade tri základné formy:
78

 

 Dobrovoľníci navštevujú konkrétnu domácnosť a tam vysvetľujú účel zbierky. 

 Dobrovoľníci oslovujú ľudí na ulici. 

 Na verejných miestach sú umiestnené pokladničky, do ktorých ľudia vhadzujú 

peniaze. 

V prvých dvoch formách je dôleţité zabezpečiť dostatočný počet dobrovoľníkov. 

Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na finančnú odmenu poskytuje svoj čas, energiu, 

vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí alebo spoločnosti.
79

 Tu môţeme 

spomenúť potrebu nefinančných zdrojov a to ochotu spolupracovať a poskytnúť svoj čas 

na realizáciu verejnej zbierky z nezištných dôvodov. Úspech verejnej zbierky spočíva 

v správnom načasovaní zbierky, legalizácií, identifikácií dobrovoľníkov, vytipovania 

oblasti pre zbierku, výcviku dobrovoľníkov, prípravy materiálu, spolupráce s médiami, 

poďakovanie dobrovoľníkom a vyhodnotením.
80

  

Priame oslovovanie poštou, direct mailing, je najbeţnejšou technikou fundraisingu. 

Základným znakom techniky je schopnosť doručiť určité posolstvo vybranému okruhu ľudí 
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v rozsahu a čase, ktorý si zvolíme.
81

 Oslovovanie vo forme listu, spolu s informačným 

letákom a obálkou pre spätné väzbu (odoslanie šeku), je osvedčenou formou priameho 

oslovovania s dlhoročnou tradíciou. Nutnosť tejto formy sociálneho marketingu je 

identifikovanie príjemcu, vytvorenie stručného a správneho obsahu listu a uţ spomínané 

správne načasovanie.  

Pri tvorení databázy darcov, takzvaného „mailing listu“, ktorých bude nezisková 

organizácia oslovovať, môţe postupovať viacerými spôsobmi. Podľa aktuálneho zoznamu 

darcov, teda tých, ktorý uţ mali kontakt s organizáciou alebo z tvorenia novej databázy, 

teda oslovovanie nových potenciálnych darcov. V niektorých prípadoch ďalším moţným 

prístupom získania kontaktov v rámci dobrých vzťahov a spolupráce s inými neziskovými 

organizáciami, je ţiadosť o poskytnutie ich databázy. Zaisťovanie nových kontaktov 

a posilnenie existujúcich je pre priame oslovovanie kľúčovým aspektom. 

Neustály vývoj informačných technológií sa postaral o prevratnú zmenu spôsobu 

priameho oslovovania z listovej formy na elektronickú. V súčasnosti neziskové organizácie 

oslovujú potenciálnych donorov prostredníctvom e-mailu alebo sociálnej siete. Môţeme 

spomenúť aj internetové aukčné systémy, napríklad „Aukro“, alebo aktuálne populárne 

stránky so zľavami, napríklad „Zľava dňa“, na ktorých prebiehajú elektronické aukcie 

alebo zbierky rôznych neziskových organizácií určených na podporu ich misie. Priame 

oslovovanie poštou síce úplne nezaniklo, ale uţ nepatrí medzi časté javy. Elektronická 

forma priameho oslovovania značne zníţila vysoké náklady tejto techniky fundraisingu. 

Inzercia je formou získavania externých zdrojov, kedy nezisková organizácia 

uverejňuje výzvu na darcovstvo v rôznych médiách. Inzercia oslovuje veľké mnoţstvo 

ľudí, ktorí poskytujú väčšinou menší dar. Inzerátom je možné požiadať darcov o peniaze 

troma spôsobmi:
82

 

 Priamo, kedy je v texte jasne definovaná žiadosť o finančný príspevok, 

uvedieme číslo účtu. 

 Nepriamo, keď dobrovoľníci a ľudia, ktorým sú ciele a poslania organizácie 

sympatické, požiadajú o ďalšie informácie. Neziskové organizácie tak získajú 

kontakt, ktorý využijú pri priamej žiadosti o finančnú podporu. 
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 S dlhodobou perspektívou v prípade, keď nezisková organizácia ešte nie je 

dostatočne známa, aby dosiahla všeobecnú dôveru širokej verejnosti. 

Úspech inzercie spočíva v správnom načasovaní inzerátu, umiestnenie inzerátu, výber 

médií pre inzerát a formulácia inzerátu.
83

 

Členské príspevky sú dlhodobým zdrojom príjmov reprezentovaných vzťahom medzi 

neziskovou organizáciou a darcom. Systém členstva považuje mnoho organizácií za 

efektívny prostriedok zapojenia sa verejnosti do činností organizácie a podpory cieľov 

organizácie.
84

 Preto, čo najväčší počet členov neziskovej organizácie je viac neţ vítaný. 

Čím viac členov organizácia má, tým menej je závislá od iných zdrojov príjmu. Čím vyšší 

je príjem z príspevkov, tým skôr bude možné ponúkať služby sprvu pod úrovňou trhovej 

ceny za účelom vstupu na trh.
85

 Predpokladáme, ţe z ekonomického hľadiska, víziou 

a snom všetkých neziskových organizácií je nezávislé financovanie. Platba členských 

príspevkov môţe tvoriť pevný základ nezávislého financovania. Sociálnym marketingom 

členských príspevkov je vyvolať u darcov pocit spojenia sa s neziskovou organizáciou, ich 

úzky súvis a spoluzodpovednosť. V niektorých prípadoch ide aţ o zapojenie sa do 

samotného riadenia organizácie.  

Základným zdrojom peňazí získaných z členských príspevkov sú samotní členovia, 

nazývaní aj ako „členská základňa“. Je dôleţité venovať sa a organizovať túto skupinu 

ľudí, ktorí stojí za úspešným napĺňaním cieľov neziskovej organizácie a informovať ich 

o činnostiach organizácie. Databáza členov musí byť pravidelne obnovovaná. Vedenie 

informácií o individuálnych členoch je vhodnou činnosťou na prehĺbenie a posilnenie 

členských vzťahov s neziskovou organizáciou a na ich efektívnejšie oslovovanie pri 

ostatných formách fundraisingu. Úspech členskej základne spočíva v efektívnom 

manažmente, práce s členmi, databáze členov, vďačnosti prejavenej členom a členským 

príspevkom.
86

  

Dotované akcie sú akcie organizované neziskovou organizáciou, kde má fundraisor 

moţnosť osobne sa stretnúť s darcami. V podstate sa jedná o klasické športové, kultúrne a 
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spoločenské činnosti.
87

 Dotované akcie sú známe a často vyskytujúce hlavne v zahraničí. 

Najznámejšou formou dotovaných akcií sú maratóny, výstupy na vrchol alebo pútnická, 

kde sa jednotlivci alebo skupiny snaţia prekonať sami seba, získať finančnú podporu od 

verejnosti, známych a rodiny a týmto výťaţkom podporiť vopred určenú misiu konkrétnej 

neziskovej organizácie. Úspech dotovanej akcie spočíva vo výbere správnej aktivity, jasnej 

identifikácie miesta a času akcie, úradnom povolení, formuláru pre dotujúcich, spolupráci 

s inými organizáciami, spolupráci s médiami, sponzorstvo, poďakovanie a ďalšia 

spolupráca.
88

 

Predaju sme sa venovali v časti o samofinancovaní kedy neziskové organizácie pouţili 

podnikateľský model na predaj vlastných alebo iných výrobkov. Poláčková zaraďuje 

predaj aj do formy externého získavania financií hlavne z pohľadu bazárov, draţieb, 

aukcií, búrz, trhov a katalógového predaja.
89

 

Zapojenie detí, mládeže a škôl je jednou z techník získavania zdrojov z vonkajšieho 

prostredia. Deti a mládež môžu obvykle ponúknuť svoje vedomosti a čas a nie peniaze. Ich 

veľkou devízou je schopnosť ovplyvniť svojich rodičov a okolie,
90

 preto ju povaţujeme za 

z časti manipulatívnu techniku. Deti sú vynaliezavé a prinášajú originálny spôsob 

získavania príjmov. Hlavne pri verejných zbierkach pozorujeme spoluprácu tretieho 

sektora so školami, ktoré zabezpečujú nábor dobrovoľníkov spomedzi svojich ţiakov a 

študentov. Zapojenie detí a mládeţe do fundraisingu pokladáme teda skôr za formu 

dobrovoľníctva s víziou do budúcna, pretoţe kto pomáha neziskovým aktivitám v detstve, 

stáva sa častejšie pravidelným darcom v dospelosti.
91

 

Závet je do istej miery technikou fundraisingu, kedy darca odkáţe vo svojom závete 

časť majetku neziskovej organizácie. Tento jav je známy prevaţne v USA. Odkazy zo 

závetu stoja na vrchole mysleného trojuholníka, takzvanej darcovskej pyramídy, a 

vypovedajú o dvoch skutočnostiach. O objeme finančných prostriedkov, ktoré odkazy zo 

závetu prinášajú a o kvalite (hĺbke a dlhodobosti) vzťahu medzi darcom a obdarovaným.
92
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Budúcnosťou fundraisingu je online fundrasing, pod ktorý spadajú online aukcie, 

burzy a uţ spomínaná elektronická forma priameho oslovovania. Internet, ako 

najefektívnejší komunikačný nástroj dnešnej doby, začali s veľkým úspechom vyuţívať aj 

neziskové organizácie na oslovovanie existujúcich i nových darcov prevaţne mladej 

generácie. E-fundraising je najpríťažlivejšou a najzaujímavejšou formou spomedzi 

všetkých stratégií pretože predstavuje nízko nákladovú cestu ako vytvoriť prijem 

z vysokého podielu príspevkov na podporu verejnoprospešnej misie. Napriek tomu, že je to 

relatívne nová technika, budúcnosť online fundraisingu prináša vysoké čísla a viacej ako 

len kladné výsledky.
93

 

Modernou formou získavania menších peňaţných zdrojov je darcovská SMS správa. 

„Donors message service“, darcovská SMS správa, je jednoduchý spôsob ako môže každý 

držiteľ mobilného telefónu podporiť menšou finančnou čiastkou verejnoprospešnú aktivitu 

podľa vlastného výberu.
94

 

Z nášho osobného pohľadu by sme zaradili medzi ďalšie formy fundraisingu „priame 

oslovovanie“, z anglického face-to-face, teda osobný fundraising a „telefundraising“. 

Telefundraising je formou telemarketingu. Je to rýchla telefonická forma získania 

finančných prostriedkov, tento krát na verejnoprospešné účely. Osobný fundraising je 

zdĺhavejší proces, avšak jeho výhodou je moţnosť vyuţitia komunikačných zručností 

a metód na presviedčanie ľudí, potenciálnych darcov.  

Vyuţitie týchto foriem fundraisingu závisí hlavne od kultúry krajiny kde daná aktivita 

prebieha. Ak je krajina vzťahovo orientovaná, ako napríklad Japonsko, neosobný kontakt 

strategickým telefundraisingom by nebol vhodný. V krajine orientovanej na rýchly 

dohovor, USA, je telemarketing zauţívanou formou fundraisingu. Slovensko sa nachádza 

medzi týmito dvoma modelmi, tým pádom ani jedna forma fundraisingu nie je 

uprednostňovaná. 

Umením fundraisingu je vybudovať vzťah s darcom, ktorý sa nestáva spoluvlastníkom 

ani podielnikom organizácie či projektu vo finančnom zmysle, ale stáva sa 

zainteresovaným na ich úspešnosti po ľudskej stránke. Fundraising nemusí byť vnímaný 

ako žiadosť o podporu na charitu, ale ako pozvánka na angažovanosť pri inovatívnom a 

nákladovo efektívnom riešení problémov či rozvoji.
95
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3.4  Charakter financujúcich sektorov 

 

Ak sa zameriame na rozdelenie zdrojov financovania podľa darujúcich subjektov 

hovoríme o verejnom sektore, štátnom sektore a súkromnom sektore. Cieľom 

charakteristiky foriem financovania spadajúcich do konkrétnych sektorov chceme doplniť 

analýzu financovania neziskových organizácií. 

 

3.4.1 Štátne zdroje 

Financovanie zo štátnych zdrojov tvorí pomerne veľkú časť finančných prostriedkov 

neziskových organizácií. Aj keď tretí sektor patrí medzi neštátny sektor, môţe byť stále 

financovaný zo štátnych zdrojov. Prevaţná časť štátnych zdrojov ako takých, je získaná zo 

zahraničia a to dotáciami rôznej formy od:
96

 

 Veľvyslanectiev, vládnych agentúr, kultúrnych inštitúcií. 

 Medzinárodných inštitúcií. 

 Predvstupových štrukturálnych fondov Európskej Únie, fondov EHP a EZVO . 

K najaktívnejším inštitúciám a programom doteraz patrili Americká informačná služba 

USIS, Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj USAID,  britský Know How Fund, 

Holandské veľvyslanectvo (program MATRA), Kanadské veľvyslanectvo a Delegácia 

Európskej únie.
97

  

V rámci domácej sféry rozdeľujeme štátne zdroje na:
98

 

 Štátnu správu (ministerstvá, štátne fondy, orgány štátnej správy). 

 Samosprávu (VÚC, mestá, obce). 

V Slovenskej republike z legislatívneho hľadiska hovoríme o rôznorodosti 

mechanizmov, ktoré sa môţu zúčastňovať na spolufinancovaní neziskových organizácií. 

Tieto mechanizmy majú dve základné podoby, priama forma podpory neziskových 

organizácií a nepriama forma podpory neziskových organizácií.
99

 

                                                 
96

 MARČEK, E. 2006. Možnosti financovania slovenských nadácií. Prehľad finančných zdrojov. Bratislava : 

PANET. 2006. [online]. [cit. 2011-01-10] Dostupné na internete 

<http://www.panet.sk/download/pres_financie_nadacii.pdf>. 
97

 MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2004. Neziskové organizácie. Bratislava : SPRINT. 2004. s. 131. 
98

 MARČEK, E. 2006. Možnosti financovania slovenských nadácií. Prehľad finančných zdrojov. Bratislava : 

PANET. 2006. [online]. [cit. 2011-01-10] Dostupné na internete 

<http://www.panet.sk/download/pres_financie_nadacii.pdf>. 
99

 MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2004. Neziskové organizácie. Bratislava : SPRINT. 2004. s. 132. 



41 

 

Priama forma podpory neziskových organizácií je reprezentovaná dotáciami, grantami, 

výťažkami z lotérií a podobných hier, platieb a príspevkov za kontrakty a služby, 

spolufinancovaní z európskych fondov, finančných mechanizmov EHP (Európskeho 

hospodárskeho priestoru, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo), EZVO (Európske 

zdruţenie voľného obchodu).
100

 a uzatváraním bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd. 

Tieto finančné príspevky sú súčasťou istého rozpočtu finančných rezortov a následne sa 

prerozdeľujú medzi neziskové organizácie.  

Mechanizmy priamej podpory neziskových organizácií pôsobia na rôznych úrovniach 

štátnej správy (ministerstvá, krajské a okresné úrady) a samosprávy (regionálna, miestna). 

Podľa pôvodu týchto zdrojov môžeme hovoriť o podpore z rozpočtových príjmov (štátneho 

rozpočtu) alebo podpore z mimorozpočtových príjmov.
101

 

Medzi mechanizmus dotovaný zo štátneho rozpočtu patria dotácie a granty, uzatváranie 

kontraktov a zmlúv.
102

 Pod pojmom dotácie a granty rozumieme transferové platby 

finančných prostriedkov bez očakávania protislužby alebo tovaru.
103

 Dotácie sú 

poskytované od ministerstiev Slovenskej republiky pričom kaţdé jedno má svoje vlastné 

interné pravidlá a financuje inú cieľovú oblasť. Napríklad Ministerstvo školstva podporuje 

neziskové organizácie poskytujúce vzdelávacie sluţby, Ministerstvo ţivotného prostredia 

podporuje ekologické projekty. Okrem ministerstiev boli dotácie neziskovým organizáciám 

poskytované aj štátnymi fondmi (Štátny fond kultúry Pro Slovakia, Protidrogový fond, 

Štátny fond telesnej kultúry, Štátny fond životného prostredia).
104

 Uzatváranie zmlúv medzi 

neziskovou organizáciou a štátom je stále málo realizovaným mechanizmom, aj keď 

skúsenosti ukazujú, že poskytovanie verejných služieb neziskovou organizáciou je lacnejšie 

a efektívnejšie ako ich zabezpečovanie prostredníctvom štátnych inštitúcií.
105

 

Zdrojmi priamej štátnej podpory neziskových organizácií z mimorozpočtových príjmov 

je uţ spomínaný výnos z lotérie a privatizácie. Neexistuje zákon, ktorý by sa venoval 

špeciálne lotériám, ktoré sú zdrojom podpory neziskových organizácií a preto nie je moţné 
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presne definovať tento mechanizmus. Zákon z 22.3.1999, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

194/1990 Z. z. o lotériách a iných podobných hrách iba upravuje mechanizmus 

prerozdeľovania výnosov z lotérií a iných podobných hier.
106

 Ďalším zdrojom priamej 

štátnej podpory je výnos z privatizácie, ale ako posledný vývoj ukázal, ani túto priamu 

formu štátnej podpory nadácie na Slovensku nebudú môcť v budúcnosti využívať.
107

 

Nepriama forma podpory neziskových organizácií štátom je ďalšou podobou štátnych 

zdrojov. Ako už zo samotného slova nepriamy vyplýva, ide o podporu, ktorej výška sa 

bezprostredne po poskytnutí štátnej finančnej podpory nedá určiť alebo kvantifikovať.
108

 

Podľa Majdúchovej a zákona č. 504/2009 Z. z.
109

 v Slovenskej republike môţeme medzi 

nepriame zdroje zo štátneho sektora zaradiť oslobodenie od daní a ciel a 2% dane 

z príjmov fyzických a právnických osôb. Oslobodenie od daní a ciel konkrétne znamená, 

ţe štát sa vzdáva časti príjmov, ktoré by inak získal na daniach, umožnením právnickým a 

fyzickým osobám oslobodiť svoj príjem od určitého druhu dane alebo cla.
110

 Podľa 

platných predpisov daňovník, fyzická osoba alebo právnická osoba sú oprávnené uviesť 

v daňovom priznaní alebo v osobitnom  vyhlásení, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % 

sa má poukázať nimi určenej právnickej osobe.
111

 Medzi prijímateľov 2% dane z príjmov 

fyzických a právnických osôb sa zaraďujú aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne 

prospešné sluţby, ktoré sú zaregistrované a sú vedené v zozname prijímateľov 2% dane na 

osobitné účely na rok 2011. Tento zoznam zverejnila Notárska komora SR a je uvedený na 

internetovej stránke www.notar.sk.
112

 

Zákon o dani z príjmov prešiel niekoľkými novelizáciami a zmenami, ako napríklad 

zrušenie moţnosti odpočtu daru zo základu dane z príjmov, asignácia percent dane 

z príjmov aj právnických osôb a zmena percentuálnej hodnoty, ktorú môţu fyzické osoby 

venovať neziskovým organizáciám z jedného na 2% z dane. Dôleţitá a aktuálna zmena 

,platná pre daňové priznania podávané v roku 2011 za kalendárny rok 2011, nastala 
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prijatím uţ spomínaného zákona č. 504/2009 Z. z..
113

 Touto zmenou zákona sa zmenil celý 

mechanizmu daňovej asignácie, ktorý predstavuje postupné znižovanie výšky %, ktoré 

môžu právnické osoby poukázať v prospech prijímateľov podielu zaplatenej dane a 

postupné zvyšovanie darovania finančných prostriedkov právnickou osobou, keď v prípade 

nedarovania štát nepoukáže prijímateľovi podielu dodatočné 0,5%, s účinnosťou od 1. 

januára 2011, a to do roku 2018.
114

 Tento mechanizmu priniesol zmenu v získavaní 

financií spojením štátneho a súkromného sektora. Tabuľka v Prílohe č. 1 uvádza presný 

vývoj výšky percent. Číselne vymedzuje uţ klesajúci charakter moţnej výšky poukázaného 

percentuálneho podielu dane z príjmov právnickej osoby a stúpajúci charakter vzhľadom 

na výšku darovanej sumy. Celý mechanizmus je nastavený tak, aby koncový príjímateľ 

získal kaţdoročne 2,5%, ak právnická osoba dá dodatočný dar neziskovej organizácií. 

V prípade, ţe právnická osoba dar nedá, výška moţného poukázateľného percenta z dane 

z príjmov sa zniţuje.  

Podľa môjho názoru, tento nový systém bude fungovať iba v prípade, ak neziskové 

organizácie preukáţu dostatočnú šikovnosť v získavaní darov od právnických osôb. 

Nevýhodou pre právnické osoby bude limitovanosť, nakoľko ak budú chcieť darovať čo 

najvyšší počet percent z dane určitej neziskovej organizácií, budú musieť dať tej istej 

organizácií aj dar. Na druhej strane zavedenie nového mechanizmu má aj určité výhody. 

Ak budú organizácie úspešné v zháňaní darov, dostanú pol percenta od štátu a v konečnom 

dôsledku získajú vyššie prostriedky na financovanie svojich aktivít a tým pádom lepšie 

podmienky na realizáciu misie. 

 

3.4.2 Súkromné zdroje 

Pri externých zdrojoch financovania sú v prípade súkromného sektora k dispozícii 

prostriedky pochádzajúce z firiem alebo súkromných nadácií či iných neverejných fondov. 

Tieto subjekty môžu poskytovať prostriedky buď zo zahraničia alebo na národnej úrovni vo 

forme darov, grantov či príjmov zo sponzoringu alebo partnerstva. Do podpory zo 
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súkromného sektora možno zaradiť aj finančnú a nefinančnú pomoc, ktorá prichádza pre 

neziskové organizácie od cirkví a náboženských spoločností.
115

 

Nadačné zdroje zo zahraničia tvorili a stále tvoria najsilnejšiu finančnú základňu pre 

financovanie neziskových organizácií nielen na Slovensku, ale aj v ďalších 

transformujúcich sa krajinách.
116

 Existujú rôzne spôsoby podporovania neziskových 

organizácií na Slovensku zahraničnými nadáciami. Zahraničné nadácie sa môţu rozhodnúť 

podporovať programy, aktivity alebo konkrétnu neziskovú organizáciu. Podpora pochádza 

buď priamo zo zahraničia, darom alebo grantom, alebo z domáceho prostredia, zaloţením 

vlastnej nadácie, respektíve pobočky na Slovensko. Moţné je aj vytvorenie partnerstva 

medzi zahraničnou nadáciou a neziskovou organizáciou.
117

  

Domáce nadácie nie sú rozšírenou skupinou súkromných zdrojov financovania. Aj 

napriek pomerne malému výskytu nadácií na Slovensku, existuje niekoľko kritérií na 

rozdelenie nadácií. Podľa nášho názoru, je najdôleţitejšie napĺňanie poslania nadácií 

a podľa neho ich rozdeľujeme na:
118

 

 Grantujúce nadácie, ktoré napĺňajú svoju verejnoprospešnú misiu 

prerozdeľovaním finančných prostriedkov tretím osobám. 

 Operačné nadácie, napĺňajú svoju verejnoprospešnú misiu cez vlastné aktivity 

a programy. 

 Neaktívne nadácie. Ak boli založené, ale nevykonávajú žiadnu aktivitu. 

Nadácie zdruţujú finančný a nefinančný majetok a ich úlohou je rozdeliť tento majetok 

správnym smerom. Pre nadácie na Slovensku je ťaţké vôbec získať základné zdroje, ktoré 

by sa mohli pouţiť na podporu verejnoprospešných aktivít. Ak tieto zdroje získajú, jedná 

sa prevaţne o nadácie, ktoré vznikli pod záštitou inej firmy a potom vyuţívajú získane 

zdroje iba jedným smerom, tým pádom si neplnia donorskú funkciu.  

Nadácie ako súčasť neziskového sektora by mali byť tieţ verejnoprospešné. Často krát 

to nie je ľahké, nakoľko disponujú s majetkom. Na základe myšlienky podpory a 
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presadzovanie zodpovedného darcovstva a filantropie v Slovenskej republike
119

 a iniciatívy 

niekoľkých nadácií z roku 1996 vzniklo záujmové zdruţenie Fórum donorov. Zdruţenie sa 

stará o finančné zlepšenie neziskových organizácií a jeden z ich cieľov je vyvíjať aktivity 

na zvyšovanie transparentnosti a dôveryhodnosti neziskového sektora.
120

 Znakom snahy 

Fóra donorov o zlepšenie transparentnosti tretieho sektora svedčí aj spracovanie rebríčka 

firemných darcov podľa výšky rozdelených finančných a nefinančných prostriedkov 

v Slovenskej republike. Rebríček nesie názov „TOP FIREMNÝ FILANTROP“.
121

 

Vzťah medzi druhým a tretím sektorom vyplýva z podnikového darcovstva alebo 

korporatívnej filantropie, teda ochoty podniku venovať finančnú či nefinančnú hodnotu na 

verejnoprospešný účel, a to buď jednorazovo alebo opakovane bez nároku na nejakú 

protislužbu.
122

 Jednostrannú sluţbu zo strany podniku si môţeme vysvetliť snahou zlepšiť 

si imidţ alebo skutočným cítením a ochotou pomôcť komunite. Z druhého hľadiska sa 

môţe jednať aj o spoluprácu prospešnú pre obe strany, ktorú sprevádza protiplnenie zo 

strany neziskovej organizácie (zväčša vo forme reklamy). Ide o klasický komerčný vzťah na 

báze sponzoringu. Vyššiu úroveň spolupráce predstavujú strategické partnerstvá, ktoré 

môžu fungovať aj na komerčnejšom princípe takzvanom dobročinnom marketingu.
123

 

Cirkevné zdroje reprezentujú neodmysliteľnú súčasť financovania verejnoprospešných 

aktivít a projektov. Najväčšie cirkvi na Slovensku (rímskokatolícka, evanjelická a.v., 

gréckokatolícka a i.) majú svoje účelové zariadenia alebo samostatné neziskové 

organizácie zamerané väčšinou na napĺňanie sociálno-charitatívnych, edukatívnych, voľno 

časových potrieb svojich členov, respektíve širšej spoločnosti.
124

  

Medzi najznámejšie ekumenické organizácie v Slovenskej republike patrí Evanjelická 

diakonia a Slovenská katolícka charita. Financovanie týchto zariadení je popri verejných 

zdrojoch, sponzorstva, individuálnych daroch a iných, napojené aj na zdroje pochádzajúce 
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zo samotných cirkví (a to či už priamo alebo prostredníctvom účelových kostolných a 

cirkevných zbierok), či už doma alebo prostredníctvom zahraničných partnerov.
125

  

Existujú rôzne zahraničné programy na podporu misií cirkevných neziskových 

organizácií a cirkevné nadácie, ktoré chcú podporovať šírenie prospešnosti. V presnejšom 

slova zmysle cirkevné neziskové organizácie vystupujú ako významný donor, redistribútor 

grantových prostriedkov zo zahraničia. Tie, spolu s veľmi vysokou mierou individuálneho 

darcovstva tradične v prospech cirkví, náboženských a kostolných zbierok a reštituovaním 

a zhodnocovaním cirkevného majetku, vytvárajú finančný rámec, ktorý umožňuje cirkvám 

a náboženským spoločnostiam napĺňať ich širšie poslanie v spoločnosti, ako je len 

napĺňanie potrieb svojich členov.
126

  

Partnerstvá cirkevných neziskových organizácií pokladáme za markantne zo smeru 

financovania. Slovenská katolícka charita spolupracuje s Červeným kríţom a Evanjelica 

diakonia má hlavné partnerstvá v Nemecku. Cirkevné organizácie spolupracujú aj medzi 

sebou a organizujú si rôzne komunity na posilnenie podpory. 

Spolupráca neziskových organizácií s podnikateľským sektorom je zo strany 

finančných zdrojov pre tretí sektor dôleţitá. Táto spolupráca sa oproti minulosti postupným 

rozvojom manaţérskej sféry v oblasti finančného manaţmentu a marketingu v neziskovom 

sektore začala mierne rozvíjať. Legislatíva ale stále dostatočne nemotivuje podniky 

k spolupráci. 

 

3.4.3 Individuálne zdroje 

Pod individuálnymi zdrojmi v kontexte financovania neziskových organizácií 

rozumieme zdroje získané od individuálnych darcov, konkrétnych ľudí či jednotlivcov.
127

 

Tomuto spôsobu financovania sme sa venovali bliţšie v rámci získavania zdrojov externou 

formou, teda fundraisingom. Ako sme sa dozvedeli, táto metóda je veľmi náročná 

vzhľadom na čas a financovanie.  

Individuálne zdroje neprinášajú neziskovým organizáciám vysoké finančné 

prostriedky, avšak aj dary od jednotlivcov môţu napriek malému príspevku zabezpečiť 
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stabilitu neziskovej organizácie ak je počet darcov vysoký. Stabilitu preto, lebo strata 

jedného či dvoch drobných darcov organizáciu nepoloží.
128

 

 

3.5  Budúcnosť neziskových organizácií 

 

Neziskový sektor zastáva funkcie, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť a pre 

podnikateľskú sféru sú z finančného hľadiska nezaujímavé.
129

 Cieľom tretieho sektora je 

pomáhať v týchto závaţných situáciách a riešiť vzniknuté problémy. Náš sociálny systém 

sa veľmi rýchlo približuje ku krízovému štádiu a bezpodmienečne potrebuje prehodnotenie 

a jemné rozlíšenie.
130

 Verejnoprospešný sociálny systému sa musí sústrediť na svoje silné 

stránky a individuálnu diverzifikáciu. Povzbudzovať sebestačnosť v rámci komunity, nie 

individuálnosti.
131

  

Z nášho pohľadu neziskové organizácie majú pred sebou ešte stále kus práce. Ako 

hovorí Peter F. Drucker, neziskové organizácie by sa mali zamerať na riadenie svojich 

organizácií. Kvalitný manaţment je základom aj neziskového sektora a napomôţe im 

napredovať, zlepšiť financovanie a tým pádom lepšiu moţnosť slúţiť verejnoprospešne 

a poskytnúť blahobyt pre celú spoločnosť. 
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ZÁVER 

 

Stúpajúci výskyt ochorení od mentálne postihnutých detí cez AIDS aţ po onkologické 

ochorenia, psychické problémy a z toho vyplývajúca potreba rozhovoru a duchovnej 

pomoci, materiálne potreby ľudí v núdzi, postihnuté oblasti prírodnými katastrofami,  to 

všetko a mnoho ďalších tvoria aktuálne problémy dvadsiateho prvého storočia. Misiou 

neziskového sektora je pomáhať v týchto závaţných situáciách a riešiť vzniknuté 

problémy. Pre naplnenie verejnoprospešného účelu neziskových organizácií je potrebné 

disponovať s dostatočným mnoţstvom finančných aj nefinančných zdrojov. 

Cieľom bakalárskej práce bola analýza financovania neziskových organizácií 

z finančného hľadiska a to na základe charakteristiky zdrojov financovania neziskových 

organizácií podľa spôsobu nadobudnutia príjmov a charakteru darujúceho subjektu, ktorý 

sme splnili. 

Predkladanou bakalárskou prácou sme objasnili súčasnú situáciu neziskových 

organizácií na Slovensku vymedzenú platnými zákonmi. Neziskový sektor sme 

charakterizovali definovaním verejnoprospešnosti a uvedením kritérií špecifických pre 

neziskové organizácie. Teoretické poznatky sme ucelili a zjednotili uvedením konkrétneho 

ekonomického obrazu a vysvetlením neziskového sektora na základe kategorizácie 

neziskových organizácií štyrmi cestami. Na to aby sme predstavili komplexnú a špecifickú 

charakteristiku aktuálneho stavu tretieho sektora v Slovenskej republike sme sa venovali 

jednotlivým právnym formám neziskových organizácií ako sú občianske zdruţenia, 

nadácie, neziskové fondy a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné sluţby.  

Odbornosť literatúry, prenesenosť jej spracovania a východisko ku ktorému sme 

dospeli v prvej časti, nám poskytlo pevný základ pre vecnú analýzu neziskového sektora 

z finančného hľadiska. Vytýčený cieľ sme dosiahli komparáciou jednotlivých literárnych 

zdrojov a na vytvorenie analýzy sme si zvolili popisnú metódu. Poskytli sme štruktúru 

rozdelení zdrojov financovania a následným zvolením kombinácie charakteristík sme 

analyzovali zdroje podľa spôsobu nadobudnutia a darujúceho subjektu. Jednotlivo sme sa 

venovali samofinancovaniu a fundraisingu a konkretizovali sme tieto dva typy zdrojov. Pri 

samofinancovaní sme sa navyše venovali etickému kódexu, metódam samofinancovania 

a moţným rizikám odkloniť sa od podstaty vzniku neziskových organizácií. Práca 

analyzuje aj techniku fundraisingu a do hĺbky skúma túto formu externých zdrojov 

financovania pre neziskové organizácie. Analýza jednotlivých sektorov je zameraná hlavne 
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na zdroje financovania zo štátneho sektora nakoľko súkromný a individuálny sektor sme 

analyzovali v rámci samofinancovania a fundraisingu. 

V téme „financovanie neziskových organizácií“ je nespočetne veľa informácií 

a poznatkov na spracovanie bakalárksje práce. Téma je široká na to, aby sme obsiahli 

všetko, preto sme sa zamerali na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Vzhľadom na 

charakteristiku problematiky sme splnili cieľ bakalárskej práce poskytnutou analýzou 

zdrojov financovania. 
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