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Anotácia: 
Kapitola analyzuje financovanie neziskového sektora na Slovensku od jeho znovuzrodenia po roku 1989 až 
podnes, predstavuje princípy financovania mimovládnych neziskových organizácií. Obšírne rozoberá rôzne 
verejné i súkromné zdroje financovania, ich pôvod, charakter a pokúša sa o poskytnutie súhrnných štatistických 
údajov, ktoré zachytávajú financovanie z rôznych uhlov pohľadu. Viaceré údaje neboli doteraz publikované 
a v tomto smere prinášajú nové pohľady na podporu neziskového sektora z rôznych zdrojov. Priestor dostáva 
i samofinancovanie a zapojenie sa neziskových organizácií do medzinárodnej rozvojovej pomoci. V závere 
ponúka trendy, ktoré oblasť financovania neziskového sektora na Slovensku sprevádzajú. 
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1. Úvod 
 
V tomto texte sa stručne zaoberáme vývojom financovania mimovládneho neziskového sektora na Slovensku za 
obdobie po roku 1989. Načrtneme princípy, ktoré sa uplatňujú pri financovaní neziskových organizácií a ktoré 
v mnohom vyplývajú z ich osobitostí. Obsiahlejšie sa venujeme analýze zdrojov, ktoré sa v uplynulom období 
použili na financovanie občianskych aktivít, a to či už od domácich alebo zahraničných subjektov, z verejného 
alebo súkromného sektora, od organizácií alebo jednotlivcov. V mnohých prípadoch sú v tejto časti sprístupnené 
čísla, ktoré sú pokusom o zachytenie skutočného stavu vynaložených zdrojov, avšak so všetkými obmedzeniami, 
ktoré vyplývajú z neexistencie údajov či ich nedostupnosti, duplicitného vyjadrovania alebo nerovnakých údajov 
z rôznych prameňov. Dotkneme sa aj trendov, ktoré sa vo financovaní črtajú, resp. výzvy, ktorým neziskové 
organizácie na Slovensku čelia. Pre účely tohto textu používame výraz neziskový sektor, a to z toho dôvodu, že 
financovanie občianskych aktivít a mimovládnych organizácií nemožno v mnohých aspektoch odčleniť od 
financovania ostatných verejnoprospešných činností zabezpečovaných inými verejnými subjektami či inštitúciami. 
Preto výraz neziskový sektor komplexnejšie zapadá do kontextu financovania, ako keby sme používali len výraz 
tretí či občiansky sektor. 
 
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. V neziskových organizáciach sa táto 
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finančná stránka spája s ich špecifikami, ktoré v mnohom vyplývajú z ich servisného (a už i z názvu 
vyplývajúceho nekomerčného) postavenia v spoločnosti. Financovanie neziskového sektora je teda zaujímavou 
oblasťou, ktorá v sebe spája prvky ekonomicko-finančné a sociálno-spoločenské. Pohľad na obdobie od 
znovuzrodenia tohto sektora na Slovensku až podnes naskytuje príležitosť sledovať vývoj mimovládneho 
občianskeho života v zrkadle postupných politických, spoločenských, ale aj ekonomických premien, ktoré naša 
krajina za uplynulé obdobie podstúpila. 
 
Mimovládny neziskový sektor na Slovensku po roku 1989 prešiel zaujímavým vývojom a dynamickými zmenami, 
ktoré sa dotýkali aj oblasti jeho financovania. Po znovuzrodení slobody a demokracie sa celý občiansky sektor 
začal vzmáhať k životu a postupne sa rozvíjal vo svetle udalostí, ktoré na druhej strane aj spoluformoval. Tak, 
ako sa úloha neziskového sektora v spoločnosti formovala v závislosti od spoločenského vývoja na Slovensku, 
ovplyvňovali oblasť jeho financovania nielen sociálno-ekonomické podmienky, ale najmä v druhej polovici 
deväťdesiatych rokov aj politické aspekty. Pod vplyvom autoritársko-nedemokratických praktík vtedajšej vládnej 
moci, preberali na seba mimovládne organizácie nielen úlohy, ktoré nedokázal pokryť štát či trh, ale nadobudli 
postavenie aj akéhosi strážcu demokracie, kontrolóra verejnej moci, poskytovateľa alternatív politického, 
ekonomického či sociálneho fungovania slovenskej spoločnosti.  
 
Znovuzrodenie a bohatý rozmach občianskeho života na Slovensku zásadným spôsobom umožnila štedrá 
zahraničná podpora z verejných a súkromných nadačných zdrojov, ktoré v podstatnej miere umožnili 
organizáciam napĺňanie ich úloh v spoločnosti. Domáce finančné kapacity boli a stále sú obmedzené v dôsledku 
historického vývoja, prebiehajúcej ekonomickej transformácie, systémových zmien a na druhej strane aj pre 
rozvoj občianskej spoločnosti negatívnymi spoločensko-kultúrnymi vplyvmi – neexistenciou vhodnej darcovskej 
klímy, nedostatkom vlastného občianskeho sebauvedomenia a pretrvávajúcej pasivity, prerušenej tradície 
angažovanosti a podpory občianskych aktivít. Prenos skúseností, modelov fungovania a know-how občianskeho 
života zo zahraničia spolu s dostatočnou ponukou zahraničných zdrojov na jeho aktivizáciu mali preto zásadný 
vplyv na vývin domáceho neziskového sektora.  
 
Po zmenách politickej situácie v roku 1998 a nastolených ekonomických a sociálnych reformách spolu 
s postupujúcimi integračnými snahami do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, dochádza k postupnému 
ústupu politického angažovania sa mimovládnych organizácií. Po potvrdení spoločenskej zmeny v roku 2002 a 
s postupujúcicmi ekonomickými reformami sa zásadne kvalitatívne i kvantitatívne menia podmienky pre 
financovanie slovenského neziskového sektora. Kľúčovým sa stáva zmena priorít zahraničných, najmä 
amerických nadačných donorov a ich postupný odchod smerom do krajín Balkánu a bývalých krajín Sovietskeho 
zväzu, ako aj okliešťovanie zahraničných verejných zdrojov, či už v dôsledku postupujúcej integrácie do 
euroatlantických štruktúr, alebo presvedčenia, že slovenská spoločnosť postupne prešla zásadnou zmenou a tú 
by mali odrážať aj zmeny vo financovaní občianskych aktivít. Financovanie neziskového sektora na Slovensku 
musí po roku 2000 čeliť novým výzvam – väčšej odkázanosti na nové formy financovania, aktivizáciu vlastných a 
domácich zdrojov, ktoré sú však stále v plienkach a len pomaly sa vzmáhajú.  
 
Pri analýze financovania neziskového sektora na Slovensku môžeme využiť dva pohľady. Jedným je takpovediac 
optika makroúrovne – celkovej štruktúry a objemu disponibilných zdrojov pre všetky mimovládne neziskové 
organizácie (MNO) na Slovensku a vývin týchto ukazovateľov v neziskovom sektore za sledované obdobie. 
Druhým pohľadom je financovanie na mikroúrovni – samotnej MNO – ktoré sa prejavuje v dostatku a udržateľnej 
štruktúre zdrojov financovania konkrétnej organizácie. Obe tieto úrovne sú úzko previazané a v tejto analýze sa 
budú prelínať. Najmä v časti o zdrojoch a ich štruktúre sa sústredíme na makroúroveň financovania celého 
sektora, v iných častiach o princípoch či trendoch budú do popredia vystupovať aj konkrétne aspekty 
financovania samotných organizácií. 
 
Bližšie rozumieť financovaniu neziskového sektora znamená najskôr pochopiť určité jeho osobitosti. 
Trvaloudržateľný rozvoj mimovládnych neziskových organizácii ide ruka v ruke s riešením finančných problémov, 
ktoré sú pre neziskovú sféru špecifické a možno v niečom pálčivejšie ako pre podnikateľský či verejný sektor. 
Špecifickosť sa prejavuje nielen v poslaní neziskovej organizácie či v spôsobe jeho napĺňania. Misia MNO sa 
častokrát dotýka čohosi nehmotného – napr. presadzovania hodnoty, dosahovania zmeny postoja či správania, 
poskytovania pomoci. Z toho vyplýva, že produkt, s ktorým neziskové organizácie prichádzajú „na trh“, je 
častokrát nehmotnej povahy, je to väčšinou služba (hoci častokrát spojená s konkrétnym hmotným výrobkom) – 
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ide napr. o sociálnu pomoc, pomoc narkomanom, kampaň proti týraniu žien, na ochranu detí či životného 
prostredia, záchranu veľrýb, apod.). Do popredia sa dostáva aj skutočnosť, že v prípade neziskových organizácií 
sú cieľovou skupinou, adresátmi ich aktivít, ľudia, ktorí si za tieto služby väčšinou neplatia, alebo platia len 
čiastočne. A to či už preto, že si to nemôžu dovoliť, alebo by sa v inom prípade prijímateľmi takejto, povedzme 
spoločensky prospešnej, služby nestali. Do týchto vzťahov teda vstupuje tretí subjekt, ktorý má záujem nejaký 
spoločenský problém riešiť, dosiahnuť nejakú sociálnu zmenu, avšak uskutočňuje to iba poskytovaním vlastných 
prostriedkov, nie samotnou prácou. Takto pri financovaní neziskových aktivít zohráva kľúčovú úlohu darca, donor 
(nadácia, štát, samospráva, firma, jednotlivec), ktorý sa svojím vkladom spolupodieľa na podpore takejto 
vzájomnoprospešnej (v prospech určitej skupiny, napr. členov šachového klubu) alebo verejnoprospešnej 
občianskej aktivity (v prospech každého, celej verejnosti). V prípade, že neziskový subjekt chce obsluhovať 
svojich klientov efektívne, musí potom vystupovať profesionálne nielen vo vzťahu k nim samotným (pri 
poskytovaní svojho produktu), ale aj voči týmto podporovateľom (pri získavaní zdrojov). MNO sa tak dostáva do 
akéhosi trojvzťahu organizácia-klient (prijímateľ služby)-darca (podporovateľ). To samozrejme platí v prípade, 
keď organizácia nepokrýva tieto náklady z vlastných zdrojov. 
 
 
 
2. Princípy financovania MNO 
 
Medzi základné princípy financovania MNO môžeme zaradiť: viaczdrojovosť, spolufinancovanie (kofinancovanie), 
samofinancovanie, fundraising (získavanie zdrojov), hospodárenie s cudzími zdrojmi, efektívnosť, 
preukázateľnosť použitia prostriedkov, úhradu nákladov činností súvisiacich s napĺňaním poslania organizácie, 
projektovosť, rozpočtovanie, účelovú viazanosť. Principiálnymi predpokladmi efektívneho financovania sú 
predovšetkým dôveryhodnosť a dobré meno organizácie a transparentnosť  jej pôsobenia.    
 
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. Naopak, mnohí z týchto podporovateľov priamo podmieňujú svoju podporu 
požiadavkou, aby si organizácia na projekt alebo svoje fungovanie zabezpečila ďalšie zdroje. Hovoríme pritom o 
tzv. spolufinancovaní alebo kofinancovaní projektov. V časoch väčšieho dostatku finančných zdrojov 
v slovenskom neziskovom sektore (v 90. rokoch) nebolo pre organizácie problém získať prostriedky aj na úhradu 
prevádzkových nákladov organizácie (prenájom, energie, mzdy, telefóny apod.) od štedrých nadačných donorov. 
S postupujúcimi zmenami a poklesom tejto podpory je však vykrývanie réžijného fungovania jedným z najväčších 
ekonomicko-finančných problémov neziskových organizácií.1 
 
Ďalším princípom financovania neziskového sektora je spôsob nadobúdania, resp. získavania finančných 
i nefinančných zdrojov pre svoju činnosť. Tie môže organizácia vytvárať buď vlastnými kapacitami alebo ich môže 
získavať z vonkajšieho prostredia. Ak je organizácia schopná generovať príjmy vlastnou činnosťou (predajom 
služieb, výrobkov, príjmami z hmotného a nehmotného majetku či finančných investícií, podnikaním alebo 
členskými príspevkami od svojich členov) hovoríme o tzv. samofinancovaní. Niekde na hranici medzi 
samofinancovaním a získavaním zdrojov z externého prostredia sa nachádza aj sponzorstvo, ktoré predstavuje 
špecifický typ komerčného vzťahu, kde sa za podporu verejnoprospešného účelu ponúka služba, najčastejšie 
prezentácia sponzora. 
 
Väčšina neziskových organizácií je však odkázaná na získavanie zdrojov z externého prostredia organizácie. 
Vtedy hovoríme o tzv. fundraisingu, ktorý možno charakterizovať ako aktívnu činnosť neziskových organizácií 
zameranú na získavanie vonkajších 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. 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. 
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V nadväznosti na princíp fundraisingu z externého prostredia je dôležité spomenúť hospodárenie s cudzími 
zdrojmi. Ak sa nezisková organizácia nevenuje samofinancujúcim aktivitám, a teda nemá príjmy z vlastnej 
činnosti, od vlastných klientov, potom pravdepodobne disponuje prostriedkami, ktoré získala presvedčením 
nejakého darcu, donora. Z dôvodu akejsi morálnej povinnosti voči nemu jej vznikajú záväzky, ktoré si napríklad 
podnikateľský subjekt nemusí všímať. V jeho prípade všetky príjmy väčšinou pochádzajú z vlastnej činnosti, 
a preto je v jeho plnej kompetencii a zodpovednosti aj nakladanie s týmito zdrojmi. V neziskovom sektore však 
ide predovšetkým o zodpovednosť voči darcovi, ktorý poskytol vlastné prostriedky, a teda MNO musí mať 
schopnosť preukázať spôsob efektívneho nakladania s nimi. Je nevyhnutné a vo vzťahu k darcovi aj korektné, 
aby bol darca pravidelne informovaný o čerpaní a použití svojich prostriedkov. V praxi sa môže stať, že MNO si 
získané zdroje akosi „privlastnia“, pokladajú ich už za svoje, čím sa v organizácii môže vytratiť záväzok použiť ich 
na pôvodne stanovený účel. MNO môžu mať problém s preukázateľnosťou použitia takto vynaložených 
prostriedkov, ktoré získali fundraisingom. Neziskové organizácie preto stoja pred výzvou, aby v každom okamihu 
boli schopné tento morálny záväzok voči darcovi naplniť. 
 
V prípade, že nezisková organizácia je schopná vytvoriť zdroje na svoju prevádzku vlastnou činnosťou, väčšinou 
sa zvyšuje jej finančná stabilita a trvalá udržateľnosť. Vytvorené príjmy či dokonca zisk sa však v prípade 
neziskového sektora nemôžu použiť na obohatenie vlastníkov organizácie či členskej základne. Všetky príjmy sa 
musia použiť na úhradu nákladov činností súvisiacich s napĺňaním poslania organizácie. V tomto je rozdiel 
s podnikateľským sektorom, v ktorom sa vygenerovaný zisk rozdelí medzi vlastníkov podnikateľského subjektu.  
 
Veľmi častým princípom, s ktorým sa pri získavaní zdrojov v neziskovej organizácii od donorov stretávame, je tzv. 
projektovosť. Donori väčšinou podporujú konkrétne projekty, ktoré im vo forme návrhu predložia samotné 
organizácie. V rámci podpory projektu potom väčšinou vyčlenia prostriedky na úhradu nákladov s týmto 
projektom bezprostredne súvisiacich. Pre MNO, ktoré fungujú poväčšine na projektovom základe, sa tak úspešné 
získavanie prostriedkov na projekty stáva otázkou ich prežitia. Sprievodným negatívnym javom pre organizačný 
rozvoj môže byť závislosť na projektových cykloch (financovanie je zabezpečené len počas dĺžky trvania 
projektu). Už spomínané systémové zmeny však vedú k čoraz väčším problémom v tejto oblasti. Úhrada 
prevádzkových, režijných nákladov, teda takých, ktoré bezprostredne súvisia s fungovaním organizácie, je pritom 
jedným z najväčších problémov. Práve vykrytie týchto položiek predstavuje v súčasnosti pre profesionálne 
fungujúce neziskové organizácie pravdepodobne najväčšiu výzvu. S projektovosťou bezprostredne súvisí aj 
princíp rozpočtovania – zostavovania rozpočtu, tzn. prehľadu skutočných, resp. očakávaných nákladov 
a výnosov, príjmov a výdajov. Tvorba rozpočtu sa síce môže vzťahovať na konkrétny projekt, ale dotýka sa aj 
organizácie ako celku. Rozpočtovanie je jedným z predpokladov fungovania MNO a pracovníci či dobrovoľníci 
musia tejto časti riadenia venovať patričnú pozornosť. 
 
Nevyhnutnou podmienkou pre dlhodobo úspešné financovanie je efektívnosť činností MNO. Byť efektívny v tomto 
zmysle znamená dosahovať kvalitné, konkurencieschopné výsledky účelným využívaním získaných zdrojov pri 
čo najnižších nákladoch. Ani schopnosť zostaviť a predložiť kvalitný projekt pre získavanie cudzích zdrojov či 
samofinancovanie nie je zárukou dlhodobých úspechov. Celý manažment organizácie, či už personálny, 
finančný, programový, projektový apod. alebo i technologické kapacity organizácie by mali byť zamerané na 
odhaľovanie existujúcich potrieb a ich efektívne uspokojovanie u tej cieľovej skupiny a na tom „neziskovom trhu“, 
ktorý je pre organizáciu kľúčový. Paradoxne môžu v tomto kontexte vyznieť tie organizácie, ktoré sú v zásade 
postavené na spontánnom presvedčení svojich zakladateľov a členov, oduševnení aktivistov či laickom zapálení 
dobrovoľníkov. V takýchto organizáciach sa častokrát na efektívnosť nekladie taký dôraz a najdôležitejšiu úlohu 
v nich zohráva skôr prirodzenosť a odhodlanie pre napĺňanie zvoleného poslania. 
 
S projektovosťou a efektívnosťou úzko súvisí aj ďalší princíp, s ktorým sa pri financovaní z externých (cudzích) 
zdrojov možno stretnúť. Ak sa organizácii podarí získať podporu nejakého donora pre svoj projekt a ten sa 
rozhodne ho financovať, takto poskytnuté prostriedky sú väčšinou účelovo viazané. To znamená, že sa môžu 
použiť iba v súlade so schváleným projektom a jeho navrhnutým rozpočtom. Organizácia získava prostriedky, 
ktoré musí použiť tak, ako sa k tomu zaviazala, hoci pri realizácii projektu sa častokrát navrhovaný rozpočet 
z rôznych dôvodov nepodarí dodržať. Vzniká tak deficitná či prebytková situácia v rozpočte. Tieto finančné 
potreby sa buď musia vykrývať z iných zdrojov alebo sa naopak vzniknutý prebytok „musí“ zbytočne spotrebovať. 
Organizácia je totižto v prípade nejakého kladného zostatku v rozpočte projektu väčšinou povinná vrátiť ho 
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donorovi. V praxi tak častokrát dochádza k situácii, že účelovo viazané prostriedky sa nepoužijú efektívne, ale 
v každom prípade sa minú, len aby sa nemuseli vracať donorovi. 
 
Elementárna slušnosť hovorí, že pri narábaní s cudzími zdrojmi je pre neziskovú organizáciu dôležité, aby si 
získala dôveru svojich podporovateľov. Na to musí sama pôsobiť dostatočne dôveryhodne, to znamená, že ich 
musí presvedčiť, že poskytnuté prostriedky nebudú zneužité na iný účel. Dôveryhodnosť a dobré meno 
organizácie sa tak stáva kľúčovou devízou, ktorou organizácia môže disponovať. V prípade jej straty či 
naštrbenia je častokrát ohrozená celková existencia organizácie či schopnosť získavať zdroje pre vlastné 
fungovanie. Na dosiahnutie pozitívneho vnímania neziskovej organizácie a získanie si dôvery verejnosti je preto 
nevyhnutné zachovávať princíp transparentnosti. Transparentnosť je o takom pôsobení organizácie, že 
zainteresované subjekty organizácie majú neustále možnosť sledovať jej rozhodnutia, aktivity i použité zdroje. 
Kľúčové sú pritom otvorené pôsobenie organizácie a sprístupňovanie informácií verejnosti s cieľom, aby 
organizácia bola kedykoľvek schopná preukázať pôvod svojho financovania. 
 
 
 
3. Zdroje financovania 
 
Existujú rôzne klasifikácie zdrojov financovania mimovládnych neziskových organizácií. Vo všeobecnosti za 
hlavné kritéria rozdelenia zdrojov financovania možno považovať: 
o spôsob nadobudnutia  

 interné, vlastné zdroje (získané z vlastnej činnosti – samofinancovaním) 
 externé, cudzie zdroje (získané z iného zdroja – fundraisingom); 

o charakter zdrojov 
 finančné zdroje (finančné prostriedky)  
 nefinančné zdroje (vecné dary, čas, informácie, know-how, dobrovoľnícka práca, apod.); 

o pôvod zdrojov 
 domáce, miestne zdroje (zo Slovenska)  
 zahraničné zdroje (z iných krajín); 

o darujúci (financujúci) subjekt resp. sektor 
 verejné zdroje (štátna správa a samospráva, resp. multilaterálne inštitúcie, daňová asignácia),  
 súkromné zdroje (neverejná sféra) 

o  nadačné (nadácie) 
o  podnikateľské (podnikateľské subjekty) 
o  individuálne (jednotlivci, verejnosť) 
o  cirkevné (cirkvi a náboženské spoločnosti); 

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

 
Možné sú samozrejme rôzne kombinácie týchto kritérií. V nasledujúcej časti sa venujeme podrobnejšiemu 
prehľadu zdrojov financovania MNO, a to aj s bližším pokusom o ich charakteristiku a súhrnnú kvantifikáciu.2 
 
 
 

Obmedzenia 
 
V nasledujúcom texte uvádzame viaceré súhrnné čísla o celkovej podpore neziskového sektora na Slovensku 
z rôznych zahraničných i domácich zdrojov – či už verejných alebo súkromných. Je takmer nemožné dopracovať 
sa k jednému súhrnnému údaju, ktorý by verne odrážal skutočnú výšku zdrojov, ktoré do sektora za obdobie po 
roku 1989 plynuli. Je to spôsobené viacerými dôvodmi. V mnohých sférach a inštitúciach potrebné údaje 
jednoducho neexistujú, nie sú k dispozícii alebo mnohé zdroje či oblasti podpory doteraz neboli zmonitorované. 
Tam, kde sú aj niektoré čísla dostupné, sa možno častokrát stretnúť s rôznymi hodnotami, ktoré zachytávajú tú 
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istú skutočnosť. Je úplne evidentné, že mnohé údaje (napr. pri grantovej podpore domácich nadácií) vyjadrujú aj 
tie prostriedky, ktoré prišli do týchto organizácií zo zahraničných zdrojov a ktoré ako podporu Slovensku vykazujú 
aj zahraničné nadácie a veľvyslanectvá.  
 
Ďalším dôvodom nepresností je preto duplicita – dvojité či viacnásobné vykazovanie – viacerých hodnôt, ktoré 
vedú k umelému zväčšovaniu celkových čiastok podpory. Keďže mnohé údaje, ktoré vyjadrujú istý parameter u 
viacerých organizácií (napr. grantovú podporu rôznych nadácií, či rôzne vykazovanie vyzbieraných čiastok vo 
verejných zbierkach), sú získavané z rôznych zdrojov, je veľmi pravdepodobné, že neexistovala rovnaká 
metodológia ich získavania a v mnohých aspektoch nemusia byť tieto údaje porovnateľné, resp. vyjadrovať tú istú 
skutočnosť (napr. niektoré čísla grantovej podpory vyjadrujú len schválené granty, kým iné skutočne poskytnuté 
sumy, alebo niektoré čísla zachytávajú len granty, iné aj operačné programy nadácií, niektoré verejné zbierky 
vykazujú sumu vyzbieraných prostriedkov, kým iné len poskytnuté čiastky apod.). K nepresnostiam prispieva aj 
skutočnosť, že niektoré prostriedky prúdili do slovenských MNO cez partnerské organizácie v zahraničí, ktoré boli 
ich prijímateľmi, ale realizovali projekty u nás, alebo naopak slovenské organizácie realizovali za zdroje získané u 
nás aktivity v zahraničí.  
 
Najmä pri domácich verejných zdrojoch je veľmi problematické odsledovanie skutočných finančných tokov 
prerozdeľovaných z verejných rozpočtov cez kapitoly jednotlivých rezortov, výnosov z lotérií atď. do organizácií 
mimovládneho neziskového sektora. Samotné ústredné orgány štátnej správy špeciálne neevidujú údaje za 
MNO, resp. doteraz neboli podrobne odsledované tieto kanály podpory pre MNO. V mnohých prípadoch najmä 
pri verejnej podpore z domácich i zahraničných zdrojov sú údaje za MNO dostupné iba v „balíku“ spolu s ďalšími 
subjektami – prijímateľmi týchto zdrojov, napr. samosprávami, rozpočtovými, príspevkovými, cirkevnými 
organizáciami či inými subjektami. Zistiť z týchto údajov, koľko skončilo iba v MNO je takmer nemožné. Údaje za 
oblasť financovania MNO zo zdrojov oboch úrovní samospráv chýbajú úplne. 
 
Pri čítaní nasledujúcich riadkov by preto čitateľ mal mať tieto výpovedné obmedzenia publikovaných údajov na 
pamäti. K celkovej úhrnnej podpore neziskového sektora sa teda pravdepodobne nedá prepracovať, uvádzané 
údaje skôr čitateľovi umožňujú pozrieť sa na jednotlivé finančné toky do MNO a ich objemy z rôznych uhlov 
pohľadu. Balík zdrojov tak možno skôr rozdeliť podľa rôznych kritérií a oblastí a analyzovať ich čiastkovo, pritom 
možno získať o financovaní neziskového sektora na Slovensku skôr jednotlivé čiastkové pohľady. O celkový 
prehľad týchto čiastkových pohľadov sa pokúšame v nasledujúcej časti. 
 
 
 

Verejné zdroje – zahraničné  
 
Neziskový sektor na Slovensku sa preberal k svojej životaschopnosti najmä vďaka zahraničnej podpore, v ktorej 
vládne (štátne) zdroje zohrávali kľúčovú úlohu. K najaktívnejším podporovateľom, inštitúciam a programom, ktoré 
poskytovali prostriedky MNO na Slovensku, patrili Veľvyslanectvo USA na Slovensku, Informačná služba 
Spojených štátov USIS, Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj USAID, ďalej Veľvyslanectvo Veľkej Británie 
a Severného Írska, Veľvyslanectvo Kanady, Veľvyslanectvo holandského kráľovstva a Delegácia Európskej únie 
na Slovensku.  
 
Podpora z amerických verejných zdrojov prúdila na Slovensko prostredníctvom troch inštitúcií, resp. kanálov – 
veľvyslanectva, USIS a USAID.3 Dostupné údaje za podporu prostredníctvom veľvyslanectva hovoria, že do 
konca roku 2000 táto inštitúcia mohla poskytnúť 37.575.000 SKK na rôzne projekty.4  
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Tabuľka 1 
Prostriedky Veľvyslanectva USA určené na granty na Slovensku (v SKK) 

  Suma (SKK) 
do konca r. 1994 4 890 000 

1995 4 515 000 
1996 4 605 000 
1997 5 055 000 
1998 5 295 000 
1999 6 255 000 
2000 6 960 000 

SPOLU: 37 575 000 
Zdroj: Fórum donorov, 2004. 
 
 
Približnú podporu pre MNO prostredníctvom Americkej rozvojovej pomoci USAID za obdobie rokov 1990-2000, 
resp. 2002 ukazuje nasledujúca tabuľka:5 
 
Tabuľka 2 
Program USAID pre mimovládne organizácie na Slovensku v rokoch 1990-2000, resp. 2002 
Oblasť Zdroje USAID  

(v USD)  
Budovanie demokracie (Democracy Building)        12 064 772  
Rozvoj podnikov (Enterprise Development)             563 560  
Životné prostredie (Environment)          1 967 680  
Sociálny rozvoj (Social Development)             640 000  
Multisektorová podpora (Multisector Support)          1 616 960  
SPOLU USD:        16 852 972  

Poznámka: Údaje sú vybraté z celkových údajov za USAID podľa kontraktora/primárneho partnera/účelu použitia prostriedkov USAID, ktorým boli 
mimovládne organizácie (spolu aj s ďalšími subjektami) - nezahŕňa podporu politickým stranám. 
Údaje sú aktuálne k 6.2.2000 (hoci zahŕňajú aj niektoré zazmluvnené prostriedky na roky 2000-2002) 
Zdroj: USAID Slovakia, 2004. 
 
Z podpory programu USAID prebiehal v rokoch 1995-1998 program DemNet (Democracy Network), ktorý 
administrovala Nadácia pre občiansku spoločnosť (Foundation For a Civil Society). V rokoch 1999-2002 sa táto 
podpora realizovala hlavne prostredníctvom programu konzorcia dvoch slovenských organizácií – ETP Slovensko 
a Nadácie Ekopolis – Tvoja Zem. Tento program dostal od USAID celkovo 2 milióny USD.6  
 
Britské veľvyslanectvo administrovalo program British Know How Fund, v ktorom sa MNO mohli uchádzať 
o podporu v programe technickej pomoci alebo malých grantov. V rámci programu malých grantov udelilo 
veľvyslanectvo v období rokov 1998-2003 celkovo 912.000 GBP, z čoho väčšinu prijímateľov tvorili neziskové 
organizácie.7 Kanada venovala Slovensku štedrú podporu na rôzne multilaterálne a bilaterálne projekty, 
rozvojovú pomoc alebo pritiahnutie priamych investícií či technológií. Kanadská medzinárodná rozvojová pomoc 
CIDA vyčlenila za obdobie 1991-2002 na podporu MNO 32.338 CAD a na občiansku spoločnosť spolu 
s posilnením vlády celkovo 2.657.264 CAD.8 Kanadské veľvyslanectvo v Prahe spolu so svojou kanceláriou 
v Bratislave administrovalo aj Fond Kanady pre miestne iniciatívy (Canada Fund for Local Initiatives). V tomto 
programe s dôrazom na ľudské práva a práva menšín (najmä Rómov), na podporu žien a rovnosť 
šancí, občiansku participáciu, dobrovoľníctvo, komunitný rozvoj a udržateľnosť MNO podporili od roku 1990 okolo 
120 projektov množstvom viac ako 840.000 CAD.9 Ďalším veľmi významným podporovateľom občianskych aktivít 
na Slovensku bolo Holandsko. Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave podporilo v rokoch 1994-
2002 v rámci svojho programu malých grantov MATRA-KAP projekty v celkovej výške 1.221.232 EUR. 
Prostriedky pre nekomerčný sektor (a teda aj MNO) prišli aj z klasických projektov MATRA.10 
 
V rámci bilaterálnej pomoci prišli na Slovensko tiež prostriedky od ďalších vlád, časť z nich skončila aj v MNO. 
Napr. vlády Dánska či Francúzska mali v prioritách svojej podpory aj posilňovanie demokratizácie, budovanie 
občianskej spoločnosti a rozvoj MNO. Nórske kráľovstvo sa napr. v roku 2002 podieľalo 1 mil. NOR (cca 
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5.222.000 SKK) na aktivitách smerujúcich k zvýšeniu účasti v parlamentných voľbách alebo prostredníctvom 
svojho veľvyslanectva vo Viedni vyčlenilo 150.000 NOK na podporu malých projektov.11 Niektoré vlády (napr. 
Španielska, Talianska) podporovali hlavne projekty v oblasti kultúry, na ktorých mohli participovať aj MNO 
(Report..., 2003). Do MNO, hlavne na južnom Slovensku, prichádzali prostriedky aj od maďarskej vlády. 
 
Pre MNO a projekty predovšetkým v oblasti umenia a kultúry boli prostriedky k dispozícii aj cez viaceré 
zahraničné kultúrne inštitúty či organizácie, ktoré fungovali samostatne alebo popri veľvyslanectvách svojich 
krajín. Na tomto mieste treba spomenúť napr. British Council, Institut Francais, Goethe Institut, Instytut Polski, 
Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, České centrum či švajčiarsku Pro Helvetia, Österreichiches Institut a 
ďalšie.12 
 
V roku 2000 sa vlády štyroch susediacich krajín  - Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska – rozhodli združiť svoje 
prostriedky (rovnakou časťou) na podporu spoločných aktivít v oblasti kultúry, vedeckej spolupráce a výskumu, 
výmien mládeže, vzdelávania, cezhraničnej spolupráce a neskôr aj štipendijných programov do Medzinárodného 
višegrádskeho fondu so sídlom v Bratislave. V rokoch 2000-2003 sa na podporu slovenských projektov (nielen 
MVO, ale aj samospráv a ďalších subjektov) vyčlenilo celkovo 1.627.205 EUR. 
 
Tabuľka 3 
Prostriedky udelené z Medzinárodného višegrádskeho fondu (v EUR) 
 2000 2001 2002 2003 SPOLU (EUR) 

Česko 65 425 410 134 478 075 568 390 1 522 024 
Maďarsko 132 387 335 255 442 932 616 626 1 527 200 

Poľsko 61 800 412 580 458 750 572 288 1 505 418 
Slovensko 146 705 365 050 544 837 570 613 1 627 205 
Zdroj: Medzinárodný višegrádsky fond, apríl 2004. 
 
Verejné prostriedky z medzinárodných inštitúcií prúdili do slovenských MNO aj od Svetovej banky. V Programe 
malých grantov poskytla táto inštitúcia prostriedky na posilnenie okrajových a znevýhodnených skupín, rovnosť 
príležitostí pre ženy a komunitné aktivity. V rokoch 2000-2004 prišlo touto cestou celkovo 100.500 USD13. 
Niektoré prostriedky z Rozvojového programu OSN (UNDP) pri komunitnom rozvoji v spolupráci s verejným 
sektorom administrovali aj MNO.14 
 
Tabuľka 4  
Program malých grantov Svetovej banky pre MNO na Slovensku (v USD) 

  
Počet 

organizácií 
Poskytnutá 
suma (USD) 

2000 12 27 000 
2001 12 30 000 
2002 8 25 000 
2003 16 45 000 
2004* 19 53 500 

SPOLU: 67 180 500 
Poznámka: * z uvedenej čiastky bolo Svetovou bankou financované 40 000 USD, zvyšných 13 500 USD bolo spolufinancovanie získané z Juniper Networks 
Foundation Fund z Komunitnej nadácie Sillicon Valley v Kalifornii. 
Zdroj: Svetová banka, Bratislava, 2004 
 
 
K zahraničným verejným zdrojom možno prirátať aj Regional Environmental Center so sídlom v Maďarsku, ktoré 
v roku 1989 založili USA, Európska komisia a Maďarsko a ku ktorým sa neskôr pridali aj ďalšie krajiny.15 REC 
poskytovalo granty na projekty v oblasti ochrany prírody a životného prostredia. 
 
K najvýznamnejším zahraničným donorom, podporujúcim vznik, rozvoj a stabilizáciu neziskového sektora na 
Slovensku, sa objemom a štruktúrou programov predvstupovej pomoci zaradili Európske spoločenstvá. Celkový 
objem prostriedkov za roky 1993-2003, ktoré slovenské MNO využili v rámci predvstupovej pomoci PHARE, 
dosiahol sumu vyše 11 miliónov euro a predstavuje celkovo 1.430 projektov v nasledujúcom členení:  
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Tabuľka 5 
Členenie prostriedkov poskytnutých z programu PHARE v rokoch 1993 – 2003 v SR (v EUR) 

PHARE program Obdobie Počet projektov Suma (v EUR) 
Rozvoj občianskej spoločnosti 
LIEN, Partnership, Democracy 
Rozvoj národnostných menšín 
ACCESS 

1993-2003 
1993-2003 
2000-2003 
2002-2003 

1 048 
146 
186 
60 

7 072 566 
1 170 000 
2 000 000 

900 000 
SPOLU:  1 430 11 142 566 

Zdroj: Nadácia pre podporu občianskych aktivít, 2004. Počty projektov (In: Kadlecová-Vajdová, 2003). 
 
Európska únia podporovala slovenské MNO z viacerých zdrojov EÚ: z predvstupových fondov PHARE, 
cezhraničnej spolupráce (CBC), vo forme bilaterálnej spolupráce s partnermi v členských krajinách EÚ. Zároveň 
mali neziskové organizácie možnosť uchádzať sa o prostriedky, ktoré ponúkali ďalšie grantové schémy 
Európskych spoločenstiev. Aj pri týchto údajoch platí, že sa nedá presne určiť objem prostriedkov, ktorých 
konečnými prijímateľmi boli výlučne MNO. Výnimkou je predvstupová pomoc PHARE, ktorá bola zameraná na 
rozvoj občianskej spoločnosti. Implementačnou agentúrou tejto pomoci pre neziskové organizácie v SR bola 
Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA) (Kadlecová-Vajdová, 2003).  
V ostatnom období sa pod vplyvom zmeny priorít zahraničných vlád, transformáciou na Slovensku i úspešnou 
integráciou do európskych štruktúr podpora zo zahraničných verejných zdrojov výrazne obmedzuje alebo sa 
úplne skončila. Niektoré vlády prenechávajú priestor domácim zdrojom a fondom Európskej únie. Pred MNO stojí 
viac ako kedykoľvek predtým výzva zabezpečiť spolufinancovanie projektov podporovaných štrukturálnymi 
fondami.16  
 
Za najväčších podporovateľov zo zahraničných verejných zdrojov pre slovenský neziskový sektor možno 
jednoznačne považovať vládu USA a Európske spoločenstvá, resp. Európsku úniu. Na základe uvedených 
údajov možno predpokladať, že podstatná časť týchto zdrojov pre neziskový sektor smerovala do týchto oblastí: 
rozvoj občianskej spoločnosti, podpora občianskej participácie a volebnej účasti, sociálne služby, ďalej menšiny 
a ochrana ľudských práv, kultúra a životné prostredie. 
 
 
 

Verejné zdroje – domáce 
 
Podpora neziskového sektora z domácich verejných zdrojov zahŕňa viacero mechanizmov, ktoré priamou či 
nepriamou formou pomáhajú MNO napĺňať ich poslanie. Priamou podporou je poskytovanie dotácií a grantov, 
realizácia kontraktov a zmlúv, v rámci ktorých mimovládna nezisková organizácia poskytuje služby na 
objednávku štátu, ďalej je to prerozdeľovanie výnosov z lotérií, verejných zbierok a iných podobných hier a 
podpora prostriedkami z predvstupových/štrukturálnych fondov v rámci kofinancovania. Nepriamou formou 
podpory je odpustenie niektorých daní a ciel, odpočet darov zo základu dane či možnosť asignácie 1 resp. 2% 
podielu zaplatenej dane z príjmu v prospech niektorej MNO (pozri Belejová, 2000). 
 
Prideľovanie dotácií a grantov zo strany štátu pre MNO sa v zásade uskutočňuje dvoma spôsobmi (Dluhá–
Kouřil, 2002). (1) na základe predloženia projektov (35% z celkovej sumy) a (2) vopred určeným dlhoročným 
prijímateľom – „tradičným organizáciam“ (65% z celkovej sumy). V prípade „tradičných organizácií“ ide o 
organizácie, ktoré sú od svojho vzniku podporované zo štátneho rozpočtu každoročne, bez ohľadu na 
dosahované výsledky. Z mnohých môžeme spomenúť napríklad Dobrovoľnú požiarnu ochrana, Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov, Konfederáciu politických väzňov Slovenska, Národné stredisko pre ľudské práva, 
Združenie sudcov Slovenska, Horskú službu, Slovenský Červený kríž, Slovenskú katolícku charitu atď. (Pozri 
napr. Woleková, H.: Financovanie mimovládnych organizácií na Slovensku – súčasný stav a perspektívy. In: 
Možnosti..., 1999). Dotácie pre organizácie neziskového sektora sa v štátnom rozpočte od roku 1996 vedú pod 
položkou č. 64201 pod názvom „Občianske združenia, nadácie a podobné organizácie“ (od roku 2004 je to 
položka č. 642001).  
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Tabuľka 6 
Položka 64201 resp. 642001 (Občianske združenia, nadácie a podobné organizácie) v štátnych rozpočtoch 1996-
2004 (v tis. Sk) 
Rozpočtová kapitola 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 SPOLU 
Úrad vlády  8 402 6 725 6 032 4 228 2 909 1 716 3 433 12 794 50 000 96 239 
Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií  

28 0 0 0 0 69 0 0 0 97 

Ministerstvo hospodárstva  6 320 10 178 188 466 34 693 5 567 7 810 5 247 1 959 12 600 272 840 
Ministerstvo kultúry  134 720 183 432 160 279 169 436 129 120 106 502 108 353 122 157 124 080 1 238 079 
Ministerstvo obrany  0 0 0 0 6 862 400 399 500 2 167 
Ministerstvo pôdohospodárstva  23 764 45 381 14 836 10 980 11 952 12 000 10 670 11 955 12 000 153 538 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny  

44 563 49 731 47 359 44 501 49 262 47 962 43 719 29 089 35 280 391 466 

Ministerstvo spravodlivosti  4 715 4 785 5 185 5 468 6 373 6 745 7 370 7 370 5 747 53 758 
Ministerstvo školstva  359 239 419 295 468 447 418 288 424 408 463 800 688 660 769 360 741 559 4 753 056 
Ministerstvo vnútra  22 969 25 770 25 680 52 190 48 600 52 460 71 286 61 004 61 060 421 019 
Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja  

0 0 0 6 500 151 189 95 823 44 366 21 071 29 540 348 489 

Ministerstvo zahraničných vecí  4 416 4 423 2 336 1 423 11 997 1 300 1 207 1 300 1 300 29 702 
Ministerstvo zdravotníctva  19 809 45 000 2 822 7 738 8 200 3 622 4 534 4 796 2 600 99 121 
Ministerstvo životného prostredia  1 010 1 156 1 013 908 845 978 3 467 3 031 2 000 14 408 
Slovenská akadémia vied 2 240 1 948 2 451 2 255 2 287 2 350 2 266 2 466 2 366 20 629 
Krajské úrady - 780 178 322 3 958 36 282 4 733 2922 0 49 175 
Všeobecná pokladničná správa 181 265 250 915 452 535 123 174 81 051 156 039 352 972 21 655 0 1 619 606 
Úrad pre stratégiu rozvoja 
spoločnosti, vedy a techniky 

16 13 790 10 382 0 0 0 0 0 0 24 188 

Štatistický úrad 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
Úrad jadrového dozoru 6 6 6 5 5 0 0 0 0 28 
Správa štátnych hmotných rezerv 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200 
SPOLU 813 682 1 063 315 1 438 007 932 109 987 731 1 046 320 1 402 683 1 073 328 1 080 632 9 587 807 

Poznámka: V roku 1996 bolo do položky 64201 zahrnuté aj financovanie STV (312 000 tis. Sk) a SRo (312 843 tis. Sk). Od roku 2004 sa položka 64201 v 
štátnom rozpočte vedie ako 642001. 
Zdroj: Štátne záverečné účty SR 1996-2003, Návrh štátneho záverečného účtu SR 2004. Ministerstvo financií SR, 2004. 
 
Hoci, ako ukazuje tabuľka, ročne štát vynaloží z rozpočtu na položku „občianske združenia, nadácie a podobné 
organizácie“ okolo 1 mld. Sk (zaujímavý je nárast takmer o 400 mil. Sk vo volebných rokoch 1998 a 2002), 
nemožno tvrdiť, že všetky tieto peniaze skončia v MNO. Definovanie prijímateľov týchto dotácií je totižto 
nejednoznačné – termín „podobné organizácie“ umožňuje rôzny výklad17 – a pod túto položku sa častokrát 
skrývajú aj transfery športovým zväzom a rôznym verejným inštitúciam, stavovským organizáciam, jednotlivcom, 
obciam či cirkvám a náboženským spoločnostiam (Belejová, 2000). Navyše cez túto položku prúdia prostriedky aj 
do neziskových organizácií zriadených priamo zo zákona.18 Dotačný mechanizmus je vo všeobecnosti 
sprevádzaný nedostatkami a problémami, ako sú chýbajúci systém zverejňovania podmienok dotácií, chýbajúce 
jasné a zreteľné kritériá pre prerozdeľovanie, dotácie bez ohľadu na kvalitu a dopad projektov, resp. ich audit a 
prevládajúca netransparentnosť pri dotačnom procese, nedostupnosť záverečných správ projektov (Ibid.). Hoci 
k pozitívnym zmenám pomaly prichádza aj v tejto oblasti,19 petrvávajúcu nesystematickosť v tomto smere 
potvrdzuje napr. aj to, že medzi rezortami stále neexistuje jednotná terminológia20 či jasná metodológia pre zber a 
vyhodnocovanie informácií o dotačných mechanizmoch. Položka 64201, resp. 642001 pravdepodobne nie je 
jedinou, cez ktorú prúdia do neziskových organizácií verejné prostriedky. Ministerstvo financií v štátnom rozpočte 
samostatne nevykazuje MNO ako prijímateľov verejných prostriedkov,21 ale niektoré zverejnené prehľady 
rezortov naznačujú, že pre MNO boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu aj cez položku 722 – kapitálové 
transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (Horská, 2004). 
 
Okrem ministerstiev a iných orgánov ústrednej štátnej správy poskytovali v minulosti dotácie aj štátne fondy 
(Štátny fond kultúry Pro Slovakia, Protidrogový fond, Štátny fond telesnej kultúry, Štátny fond životného 
prostredia)22 (Belejová, 2000). Údaje o financovaní projektov MNO z týchto fondov sú nedostupné.23 Po ich 
zrušení24 v roku 2002, resp. 2003 prešli kompetencie na príslušné ministerstvá.25 Jediným fondom, ktorý vo svojej 
činnosti pokračuje aj v súčasnoti a ktorý distribuuje prostriedky aj pre MNO, je Protidrogový fond. Jeho celkové 
financovanie je v nasledujúcej tabuľke:26 
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Tabuľka 7 
Financovanie Protidrogového fondu v rokoch 1997-2004 (v Sk) 
PRÍJMY 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dotácia zo štátneho rozpočtu 45 000 000 45 500 000 45 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 50 000 000 50 000 000 
Výťažky z hier a lotérií 0 0 5 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000    
Sponzorské príspevky a dary 2 387 545 1 696 132 788 507 1 051 624 578 443 393 504 301 653   
Výnimka z Ministerstva financií 
SR     

  3 650 000   

SPOLU: 47 387 545 47 196 132 50 788 507 51 051 624 50 578 443 50 393 504 53 951 653 50 000 000 
         
VÝDAVKY 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Schválené prostriedky  na 
projekty 

44 191 336 46 073 095 48 475 978 48 610 234 48 842 063 45 888 123 52 112 893   

Skutočne použité 
prostriedky na projekty 

43 714 776 45 493 616 46 806 869 47 759 633 48 220 053 44 343 023 39 341 801   

Vrátené prostriedky do 
štátneho rozpočtu 

768 190 276 703 1 846 504 704 845 555 129 508 383 12 182 042   

Správa fondu 1 286 872 1 399 195 1 517  223 1 507 738 1 931 288 1 518 187 1 750 143   
Poznámka: Údaj za rok 2004 je schválená dotácia zo štátneho rozpočtu. 
Zdroj: Protidrogový fond, 2004. 
 
 
Mnohé MNO v minulosti odrádzalo od žiadostí o dotácie zo štátneho rozpočtu aj to, že dotačný mechanizmus sa 
v mnohom odlišuje od grantového mechanizmu uplatňovaného v nadáciach, a to najmä svojou slabou flexibilitou, 
menšou transparentnosťou a tiež naviazanosťou na jednoročné trvanie projektu27 (Dluhá–Kouřil, 2002). Navyše s 
dotáciami zo štátneho rozpočtu sa spája aj nemalá administratívna náročnosť vykazovania týchto prostriedkov či 
možnosť následnej kontroly z ministerstva.  
 
V roku 2003 boli z verejných zdrojov určené prostriedky pre MNO aj na aktivity súvisiace so začleňovaním 
Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr. Ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo v marci 2003 
grantovú súťaž v rámci Koncepcie zvýšenia informovanosti verejnosti pred vstupom SR do NATO – podporených 
bolo 23 projektov v celkovej výške 3.071.418 Sk.28 V súvislosti s predreferendovou kampaňou k vstupu SR do 
Európskej únie bolo na aktivity MNO vyčlenených v rámci objednaných zmlúv zo strany Úradu vlády SR celkovo 
11.235.150 Sk.29 
 
Príspevky za služby na základe kontraktov a zmlúv medzi neziskovými organizáciami a subjektami štátu či 
samosprávy je jednou z ďalších foriem priamej podpory zo strany verejného sektora. Aj keď skúsenosti ukazujú, 
že poskytovanie verejnoprospešných služieb neziskovou organizáciou je lacnejšie a efektívnejšie ako ich 
zabezpečovanie prostredníctvom štátnych inštitúcií, doteraz nie sú vybudované vhodné podmienky pre 
financovanie týchto služieb z verejných zdrojov. Tento mechanizmus je ovplyvnený aj prebiehajúcou 
decentralizáciou verejnej správy a prenosom kompetencií a zdrojov na nižšie úrovne. Navyše tam, kde sa táto 
forma podpory uplatňuje (a to aj na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, aj oboch úrovní samosprávy – 
VÚC a mestá a obce) doteraz absentuje vyčíslenie, koľko bolo takto zmluvne zabezpečených prostriedkov pre 
neziskový sektor k dispozícii. 
 
Priama podpora MNO z verejných zdrojov sa uskutočňuje aj prerozdeľovaním výnosov z lotérií, verejných 
zbierok a iných podobných hier. Prostriedky z lotérií a iných podobných hier sa medzi vybrané rozpočtové 
kapitoly rozdeľujú od roku 1999 (dovtedy sa rozdeľovali priamo z úrovne MF SR). Spočiatku sa pre príslušné 
kapitoly rozpočtovali v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Od roku 2003 sa rozpočtujú ako účelové 
prostriedky priamo v príslušných kapitolách.30 Najväčšia časť výnosov z lotérií smerovala doteraz na účely 
športovej reprezentácie a telesnej kultúry. Časť ide aj pre obce a mestá, keďže dopady prevádzkovania 
výherných prístrojov musia znášať samotné obce31. Rozdelenie výťažkov medzi jednotlivé rezorty v uplynulých 
rokoch uvádzame v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka 8 
Rozdelenie výťažkov z lotérií a iných podobných hier v rokoch 1999-2004 (v tis. Sk) 
Príslušný rezort 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ministerstvo životného prostredia 10 000 11 250 11 250 11 350 11 350 11 350 
Ministerstvo kultúry 100 000 118 847 102 147 99 550 99 550 99 550 
Ministerstvo zdravotníctva 120 000 137 009 128 709 128 000 123 000 123 000 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny 70 000 77 350 77 350 75 500 70 500 70 500 

Ministerstvo školstva 360 000 518 044 543 044   * 558 000 583 100 583 100 
Úrad vlády 0 15 000 15 000 55 000 55 000 55 000 
Financovanie akcií pre obce a mestá 100 000 112 500 137 500 122 500 122 500 0 
Vratky finančných prostriedkov 
prevádzkovateľom lotérií a výdavky na 
verejnoprospešné účely 

40 000 35 000 35 000 50 000 85 000 49 000 

Všeobecná pokladničná správa 0 0 0 0 0 19 000 
SPOLU 800 000 1 025 000 1 050 000 1 100 000 1 150 000 1 012 504 

Poznámka:  
* z  toho 7 000 tis. Sk bolo určených pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR na podporu Tatranskej horskej služby štátnych lesov TANAP.  
Údaje za roky 1999-2003 sú podľa schválených štátnych rozpočtov, za rok 2004 sú návrhom schváleným v rámci účelových prostriedkov rozpočtových 
kapitol. 
Zdroj: Ministerstvo financií SR, 2004. 
 
Účel použitia týchto prostriedkov je nasledovný (Dluhá–Kouřil, 2002): podpora školstva a mládeže, telovýchovy, 
športu a športovej reprezentácie, projekt Infovek (MŠ SR), podpora kultúry (MK SR), zdravotnícke účely, 
Slovenský Červený kríž a Protidrogový fond (MZ SR), sociálne, humanitárne a charitatívne účely (MPSVaR SR), 
ekologické účely (MŽP SR), sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity (Úrad vlády SR). Tieto prostriedky 
však nesmerovali na podporu MNO v plnom objeme, časť z nich bola totiž použitá aj na vnútorné potreby 
samotných rezortov či iných vládnych inštitúcií v ich gescii (Horská, 2004), dospieť preto ku skutočným číslam 
podpory organizácií neziskového sektora z výťažkov lotérií je veľmi ťažké. Navyše nie je zrejmé, či prerozdelené 
prostriedky z lotérií nevykazujú potom príslušné rezorty v záverečných účtoch v rámci položky dotácií 64201, 
resp. 642001 svojho rezortu. Preto by bolo potrebné podrobiť tok prostriedkov z verejných zdrojov a ich 
vykazovanie podrobnejšej analýze.32  
 
 
Prostriedky na kofinancovanie predvstupových/štrukturálnych fondov predstavujú nové pole podpory 
verejného sektora pre MNO. V niektorých operačných programoch štrukturálnych fondov (napr. Základná 
infraštruktúra či Ľudské zdroje, a i.) a ich podopatreniach sa prijímateľmi európskych peňazí môžu stať aj 
samotné MNO. Ich právne formy i finančná spoluúčasť závisia od jednotlivých programov a výziev ministerstiev.33 

Vo všeobecnosti však možno povedať, že aj keď snahou vlády bolo, aby štátny rozpočet umožnil mimovládnym 
neziskovým organizáciam i samosprávam čo najširšiu účasť na týchto projektoch tým, že znížil náročnosť 
spolufinancovania pre samosprávy a MNO na 5% celkových nákladov, prax prvých mesiacov poukazuje na to, že 
nastavenie opatrení pre čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov najmä zo strany ministerstiev MNO 
z tohto procesu skôr vylučuje.34 
 
 
Nepriama forma podpory neziskových organizácií štátom – oslobodenie od rôznych daní a ciel – je ťažko 
kvantifikovateľná. V uplynulých rokoch umožňovali orgány štátnej správy pre MNO získať úľavy na niektorých 
daniach, clách a colných poplatkoch. Pre právne formy združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) a 
organizačná zložka združenia v rokoch 1997-2003 dosiahli napr. tieto úľavy celkovo 6.639.990 Sk.35 
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Tabuľka 9 
Úľavy na daniach pre právnu formu združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) a organizačná zložka združenia 
v rokoch 1997-2003 (v Sk) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Daň zo závislej činnosti a 
funkčných požitkov 

32 015 4 796 673 10 000 28 377 55 250 4 230  

Daň z príjmov právnických 
osôb 

380 810 60 072 1 003 830    26 036 

Daň z pridanej hodnoty 100 000 37 400      
Cestná daň 2 754 2 543      
Daň z prevodu a prechodu 
nehnuteľností 

   100 000    

SPOLU: 515 579 4 896 688 1 013 830 128 377 55 250 4 230 26 036 
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, 2004. 
 
Ďalší prehľad ukazuje úľavy na rôznych daniach v tom istom období aj pre iné neziskové organizácie (vrátane 
cirkevných, príspevkových a rozpočtových organizácií): 
 
Tabuľka 10 
Úľavy poskytnuté neziskovým organizáciam* na rôznych daniach v rokoch 1997-2003 (v Sk) 
Daň z príjmov právnických osôb 1 627 093 
Daň zo závislej činnosti a funkčných požitkov 15 929 377 
Daň z pridanej hodnoty 200 945 
Cestná daň 63 859 
Daň z prevodu a prechodu nehnuteľností 103 490 
SPOLU: 17 924 764 

Poznámka: * Zahrnuté sú združenia a ich organizačné jednotky, cirkevné, rozpočtové a príspevkové organizácie. 
Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR, 2004 
 
Colné riaditeľstvo uvádza, že z dostupných materiálov bolo schopné identifikovať tieto odpustené a vrátené 
poplatky na daniach a cle36 neziskovým organizáciam (vrátane rozpočtových a cirkevných) za obdobie rokov 
1996-2003. 
 
Tabuľka 11 
Odpustené a vrátené poplatky na daniach a cle neziskovým organizáciam za obdobie rokov 1996 –2003 (v Sk) 
Forma neziskovej 
organizácie 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Rozpočtová organizácia 2 296 951 884 785 1 742 968 295 760 638 709 226 299 269 601 997 942 
Cirkevná organizácia 372 344 252 559 15 614 300 050 1 275 185 110 121 48 884 404 471 
Združenia  275 473 647 601 0 282 160 0 201 414 0 0 
Ostatné* 2 646 298 395 0 0 12 120 12 795 0 0 
SPOLU 2 947 414 2 083 340 1 758 582 877 970 1 926 014 550 629 318 485 1 402 413 

Poznámka: * ostatné – detské domovy 
Tieto údaje zachytávajú iba tie subjekty, ktoré bolo v evidencii možné identifikovať ako neziskové organizácie. 
Zdroj: Colné riaditeľstvo, máj 2004. 
 
Na tomto mieste však treba upozorniť, že tieto uvedené čísla majú veľmi ohraničenú výpovednú hodnotu 
a vyjadrujú len dostupné údaje za tie subjekty, ktoré bolo colné riaditeľstvo schopné identifikovať.37 Iné daňové 
úľavy pre MNO umožňoval zákon o dani z príjmov.38 Konkrétne ide o využívanie možnosti oslobodenia od dane 
z príjmov, ktorými sa dosahuje zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť do výšky 300.000 Sk  (predtým to bolo 
100.000 Sk), ktorú organizáciam nezriadeným na podnikanie (teda aj MNO) umožňuje zákon o dani z príjmu. 
Nezdaňovali sa ani príjmy získané zdedením alebo darovaním. Od dane sú oslobodené aj členské príspevky, 
príjmy z hlavnej činnosti, výnosy kostolných zbierok a lotérií určených na verejnoprospešné účely (Pozri Bútora – 
Demeš, 1996). Mnohé údaje o týchto daňových úľavách chýbajú úplne, napr. využívanie inštitútu oslobodených 
300.000 Sk nie je vôbec kvantifikované.39 
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Zákon o dani z príjmu umožňoval do konca roku 2003 uplatniť si fyzickým a právnickým osobám odpočet 
poskytnutého daru peňažnej i nepeňažnej povahy zo základu dane. Dar musel byť poskytnutý na 
verejnoprospešné účely (na financovanie vedy a vzdelania, kultúry, školstva, na požiarnu ochranu, podporu 
mládeže, ochranu zvierat, sociálne, zdravotnícke, ekologické, humanitárne, charitatívne, náboženské, 
telovýchovné a športové účely). Pri právnických osobách musela byť hodnota daru minimálne 2.000 Sk, pričom 
v úhrne si právnická osoba mohla znížiť základ dane najviac o 2 %, u fyzických bola minimálna hodnota daru 500 
Sk a maximálna možnosť znížiť si daňový základ o 10 %. Ako dar na zdravotnícke účely sa oceňovala hodnota 
jedného odberu krvi a iných biologických materiálov bezpríspevkového darcu  na 2.000 Sk. Zákon však nejasne 
vymedzil okruh prijímateľov, ktorých označil ako „obce a právnické osoby so sídlom na území SR“. V praxi tak 
dochádzalo k tomu, že väčšina darov skončila vo vládnych neziskových organizáciach – rozpočtových 
a príspevkových – ako napr. nemocnice, školy, sociálne zariadenia, detské domovy apod. Napriek tejto možnosti 
odpísať si časť z výšky poskytnutého daru z daňového základu, mnoho subjektov túto možnosť nevyužívalo 
z dôvodu nízkych, nemotivujúcich sadzieb odpisovania. Výsledkom toho bolo, že takýto dar už nebol vnímaný 
ako nepriama podpora štátu, ale ako príjem zo súkromných zdrojov, keďže podiel finančných prostriedkov darcu 
bol v tomto prípade oveľa väčší ako podiel, ktorého sa vzdal štát (Dluhá–Kouřil, 2002). Novým zákonom o dani 
z príjmu,40 ktorým sa od roku 2004 zaviedla rovná daň, sa táto možnosť napriek protestu viacerých MNO zrušila, 
čo bude mať pravdepodobne veľmi negatívny dopad na úroveň darcovstva na Slovensku.41 Konkrétne čísla 
k poskytnutým darom právnických a fyzických osôb na verejnoprospešný účel v období rokov 1993-1999 
uvádzajú Tabuľka 17 v časti o podnikateľských zdrojoch a Tabuľka 20 v časti o individuálnych zdrojoch 
financovania. 
 
Asignácia 1%, resp. 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb je ďalším nástrojom nepriamej verejnej 
podpory pre MNO. V roku 2001 sa umožnilo fyzických osobám rozhodnúť o použití 1% podielu zaplatenej dane 
z príjmu v prospech ním určenej právnickej osoby,42 a to prvýkrát v roku 2002 za predchádzajúce daňové 
obdobie. V roku 2002 sa táto možnosť rozšírila aj na právnické osoby,43 ktoré mali mať možnosť poukázať na 
tento účel dane za rok 2003 (teda v roku 2004). Novým zákonom o dani z príjmov z konca roku 2003 sa možnosť 
asignácie podielu zaplatenej dane zvýšila na 2% pre fyzické aj právnické osoby.44  
 
Potenciálne bolo týmto spôsobom možné v roku 2002 celkovo získať 346.245.960 Sk, v nasledujúcom roku 2003 
sa táto čiastka pre verejnoprospešné účely vyšplhala na 372.229.327 Sk. Možnosť zaregistrovať sa v roku 2002 
využilo 4.034 neziskových organizácií, ktoré napokon získali 101.882.272 Sk zo zaplatených daní z príjmu za rok 
2001 (29,4 % z celkového potencionálneho množstva), v roku 2003 to bolo 3331 organizácií s celkovým príjmom 
97.070.228 Sk z daní za rok 2002 (26,1 %). Zoznam desiatich neziskových organizácií s najvyššou sumou 
získanou z 1%  z dane v rokoch 2002 a 2003 dokumentuje nasledujúca tabuľka. 45  
  
Tabuľka 12 
Desať neziskových organizácií na Slovensku s najvyššou sumou získanou z 1% z dane z príjmu v rokoch 2002 a 
2003 (v Sk) 

 2002 2003 
 Názov prijímateľa Získaná suma 

(v Sk) Názov prijímateľa Získaná suma 
(v Sk) 

1. Liga proti rakovine, Bratislava 3 631 760 Liga proti rakovine SR, Bratislava 3 978 215 

2. Združenie na pomoc detskej onkológie, 
Bratislava 

2 526 847 
Univerzita Komenského, n.f., Bratislava 

1 139 182 

3. Univerzita Komenského n.f., Bratislava 1 115 219 Spoločnosť detskej onkológie Košice 1 021 053 
4. Spoločnosť detskej onkológie, Košice 1 050 281 Univerzita, n.o., Trenčín 957 420 
5. Nadácia Výskum rakoviny, Bratislava 925 936 Slovenská rada Rodičovských združení, 

Bratislava 
928 789 

6. Sloboda zvierat, Bratislava 861 147 Sloboda zvierat, Bratislava 837 446 
7. Univerzita, n.o., Trenčín 791 044 Nadácia Výskum rakoviny, Bratislava 767 954 
8. Spišská katolícka charita v Spišskej 

Novej Vsi 
627 566 Nadácia detské kardiocentrum, Bratislava 729 514 

9. Asociácia súkromných lekárov SR, 
Bratislava 

606 535 Nadácia Leukémie, Bratislava 503 310 

10. Nadácia ZSNP, Žiar nad Hronom 498 046 Nadácia Železiarne Podbrezová, Podbrezová 480 016 
Zdroj: 1. slovenské neziskové servisné centrum, www.rozhodni.sk, 2004. 
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V roku 2001 Rada vlády pre mimovládne organizácie za podpory Grémia tretieho sektora a rôznych zoskupení 
MNO predložila do vlády Návrh na využitie časti výnosov z privatizácie na posilnenie mimovládnych neziskových 
organizácií prostredníctvom kapitalizácie nadácií. V ňom sa navrhovalo, aby Vláda SR vyčlenila 1,5 mld. Sk 
z výnosov z privatizácie do nadačných imaní slovenských nadácií, čím by sa posilnila ich nezávislosť 
a schopnosť podporovať verejnoprospešné aktivity slovenských MNO (Demeš, 2001). Návrh, ktorý sa snažil po 
úspešnom vzore Nadačního investičního fondu v Českej republike presadiť podobný udržateľný koncept aj u nás, 
nakoniec neprešiel, čím sa premrhala jedinečná šanca vytvoriť vhodné prostredie pre rozvoj slovenských nadácií 
a pravdepodobne to bude mať pre nadačný sektor ďalekosiahle následky (Mesík, J.: Vývoj nadačného sektora na 
Slovensku po roku 1989 a jeho charakteristika. In: Nadácie..., 2002) 
 
Domáce verejné zdroje predstavujú nezanedbateľný zdroj financovania pre MNO na Slovensku. Svojou 
rôznorodosťou poskytujú prakticky každej neziskovej organizácii možnosť získať nejaké zvýhodnenia. Žiaľ, stále 
tento systém verejnej podpory sprevádzajú mnohé nedostatky a nepresnosti46. Najväčšiu časť verejnej podpory 
predstavovala priama forma poskytovaním dotácií (Belejová, 2000). Z charakteru tejto podpory a z uvedených 
čísel však nemožno vyčísliť, koľko prostriedkov v skutočnosti do mimovládneho neziskového sektora za 
sledované obdobie prišlo. Vo verejných zdrojoch totižto prevláda skôr podpora verejnoprospešného účelu ako 
konkrétnych subjektov, a či k naplneniu tohto účelu dochádza prostredníctvom mimovládnych alebo verejných 
inštitúcií, je, zdá sa, druhoradé. V mnohom je navyše výška podpory pre MNO z verejných zdrojov deformovaná 
„tradičnými“ prijímateľmi, pri ktorých je ich mimovládnosť po dlhých rokoch verejnej podpory už otázna, či na 
druhej strane „verejnost“ tých MNO, ktoré si zriaďujú mnohé verejné inštitúcie (napr. neinvestičné fondy škôl či 
nemocníc, nadácie patriace univerzitám, apod.). Celková výška priamej podpory sa za sledované obdobie 
z nominálneho hľadiska výraznejšie nemení (s výnimkou volebných rokov 1998 a 2002, v ktorých došlo 
k zaujímavému nárastu až o jednu tretinu), čo znamená, že v reálnom vyjadrení (po zohľadnení inflácie) priama 
verejná podpora z roka na rok klesá. Zo systémového hľadiska nedošlo k zásadnejším zmenám s výnimkou 
zavedenia asignácie 1% resp. 2% podielu zaplatenej dane. I pri tomto inštitúte však okolo 30 % poukázaných 
prostriedkov opäť končí prostredníctvom „verejných“ MNO vo verejnom sektore (školách, nemocniciach apod.).47 
Možno konštatovať, že celková verejná podpora pre neziskový sektor je nedostatočná. Napriek spomenutým 
obmedzeniam sa dá očakávať, že s postupujúcimi systémovými zmenami vo financovaní neziskového sektora sa 
význam domácich verejných zdrojov ešte posilní. 
 
 
 

Súkromné zdroje – nadačné – zahraničné 
 
K znovuzrodeniu neziskového sektora na Slovensku po roku 1990 významnou mierou pomáhali aj zahraničné 
súkromné zdroje. Veľké zahraničné nadácie, hlavne americké, od začiatku 90-tych rokov poskytovali granty MNO 
na Slovensku. K najväčším nadačným donorom z USA patrili Open Society Institute, Ford Foundation, Charles 
Stewart Mott Foundation, Rockefeller Brothers Fund, German Marshall Fund of the United States, Foundation for 
a Civil Society, National Endowment for Democracy, Freedom House, Andrew W. Mellon Foundation, Pew 
Charitable Trust. Z ďalších zahraničných nadácií treba spomenúť napr. holandské Cooperating Dutch 
Foundations for Central and Eastern Europe, britské Charity Know How, Charities Aid Foundation, Westminster 
Foundation, Prince of Wales Business Leaders Forum, japonské Sasakawa Peace Foundation, Nippon 
Foundation alebo nemecké nadácie Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, 
Friedrich Naumann Stiftung, Heinrich Böll Stiftung. Svoje aktivity rozvíjali aj International Youth Foundation a 
European Cultural Foundation.48 Nasledujúci prehľad zachytáva podporu najväčších zahraničných nadačných 
donorov na Slovensku:49 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989          16 

 
 
 
Tabuľka 13 
Grantová podpora niektorých zahraničných nadácií pre MNO na Slovensku  

  
Ford 

Foundation* 
German 

Marshall Fund 
of the US 

Charles 
Stewart Mott 
Foundation** 

Open Society 
Institute*** 

Sasakawa 
Peace 

Foundation**** 
  (USD)  (USD) (USD) (SKK)  (SKK) 

1993  74 600 63 000   
1994 125 000 63 054 65 000   
1995  54 857 170 000   
1996 293 000 33 375 153 990   
1997 150 000 10 000 219 500 116 407 587  
1998 587 300 85 000 408 650 159 004 271 3 500 000 
1999 260 000 30 000 1 250 000 161 271 659 3 780 000 
2000 460 000 119 948 1 358 479 149 886 200 2 650 000 
2001 695 000 104 910 1 710 314 126 304 800 4 250 000 
2002 450 000 261 750 1 901 000 137 216 813 3 394 000 
2003 680 000 174 412 1 690 000 81 120 529  

SPOLU: 3 700 300  1 011 906 8 989 933 931 211 860 17 574 000 
Poznámka: 
*Ford Foundation väčšinou grantovala v dvojročných cykloch a granty sa často udeľovali na 2 roky. Programy a granty tejto nadácie na Slovensku sa skončili 
v roku 2003.  
**Uvedené čísla vyjadrujú schválené granty organizáciam na Slovensku - nie sú presným vyjadrením toho, čo bolo nakoniec vyplatené, hoci sa tomu veľmi 
približujú. Ide o granty organizáciam so sídlom na Slovensku. V niektorých prípadoch zahŕňajú aj granty slovenským organizáciam pre aktivity v zahraničí 
(napr. v prípade Karpatskej nadácie). Údaje v príslušnom roku vyjadrujú aj hodnotu niekoľkoročných grantov, pričom ich celá hodnota je zarátaná v roku, v 
ktorom sa kontrakt uzavrel. Údaje nezahŕňajú zdroje poskytnuté neslovenským organizáciam pre aktivity na Slovensku, ani zdroje poskytnuté nadáciou pre 
Trust pre občiansku spoločnosť v Strednej a Východnej Európe. V rokoch 1999-2004 sa výška podpory pre slovenské organizácie pre projekty na Slovensku 
pohybovala v rozmedzí 300-500 000 USD. C.S.Mott Foundation plánuje udržať svoju podporu v podobnej výške až do roku 2007. 
***Údaje sú za rôzne Open Society Institute (v Zürichu a Paríži), za predchádzajúce roky sa nepodarilo ich zistiť. Údaj za rok 1997 je prepočítaný priemerným 
ročným kurzom NBS 33,616 SKK/USD (3 462 829 USD) - nie je autorizovaný nadáciou.   
****V rokoch 1991-1997 boli na Slovensku podporené MNO zo Sasakawa Central European Fund formou priamych grantov vo výške 439 300 USD. Granty 
sa udeľovali zväčša na tri roky. Počas prvých 5 rokov boli poskytnuté granty aj organizáciam (hlavne americkým), ktoré realizovali svoje projekty súčasne v 
ČR, Maďarsku, Poľsku a v SR. Výšku čiastky pre SR preto nie je možné uviesť. Celková suma týchto grantov predstavovala 750 000 USD. 
 
Zdroj: 
The Ford Foundation, New York, 2004. 
The German Marshall Fund of the United States Bratislava 2004. 
The Charles Stewart Mott Foundation, Flint, MI - Budapest, 2004. 
Výročné správy Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation, 1997-2003. 
The Sasakawa Peace Foundation, Bratislava, 2004. 
 
 
Najväčším podporovateľom neziskového sektora na Slovensku za celé obdobie bol americký finančník George 
Soros, ktorý prostredníctvom siete svojich nadácií, z ktorých na Slovensku pôsobí Nadácia otvorenej spoločnosti 
– Open Society Foundation,50 mohutne podporoval rozvoj občianskych sektorov a budovanie otvorených 
spoločností v strednej a východnej Európe. Podporu od tohto filantropa dostávala táto nadácia prostredníctvom 
Open Society Institute. Prehľad grantovej činnosti NOS-OSF je uvedený v časti o domácich nadáciach.  
 
Druhým najväčším podporovateľom boli Európske spoločenstvá prostredníctvom predvstupového fondu PHARE, 
ktorý administrovala Nadácia pre podporu občianskych aktivít (Pozri Tabuľka 5). Na treťom mieste počas 1993-
1998 sa umiestnili Spojené holandské nadácie zamerané na reformu sociálneho systému a zariadení sociálnej 
starostlivosti – od roku 1991 pôsobili pod svojím menom, v roku 2002 si u nás spolu s holandskou ING založili 
vlastnú nadáciu na podporu sociálnych zmien – SOCIA. Za roky 1993-1998 investovali do projektov na 
Slovensku 120.964.000 Sk (okolo 6,5 mil. guldenov).51 Za celé obdobie rokov 1991-2003 sa táto pomoc pre 140 
projektov vyšplhala na celkovú výšku 4,8 mil. EUR.52  
 
Zahraničné nadácie nepôsobili na Slovensku len priamo – poskytovaním grantov vybraným organizáciam. Vo 
viacerých prípadoch si na Slovensku vybrali partnera alebo si založili vlastnú nadáciu či slovenskú alebo 
nadregionálnu pobočku. Okrem spomenutých príkladov Nadácie otvorenej spoločnosti–Open Society Foundation 
a Nadácie SOCIA, možno spomenúť napr. aj Nadáciu pre občiansku spoločnosť, dnešnú Nadáciu Pontis 
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(Foundation for a Civil Society), Nadáciu Inforoma a Nadáciu Centrum súčasného umenia (predtým Sorosovo 
centrum súčasného umenia), pobočky Regional Environmental Center v Bratislave alebo German Marshal Fund 
of the United States (nadregionálna pre celú strednú a východnú Európu) či Sasakawa Peace Foundation 
(zastúpenie pre viaceré stredoeuróske krajiny). V iných prípadoch sa stávalo, že prostriedky zahraničných 
donorov na Slovensku administrovali domáce organizácie ako partneri (napr. Nadácia SOCIA, Nadácia Ekopolis, 
VOKA apod.). Táto spolupráca bolo poznačená tým, že domáce nadácie nedisponujú dostatočnými základinami, 
z výnosov ktorých by mohli poskytovať vlastné granty – tým sa ich naviazanie na zahraničné zdroje prehlbovalo 
a v závislosti od priorít donorov ovplyvňovalo aj ich grantovú činnosť (Pozri napr. diskusie In: Nadácie...,2002 
alebo Nadácie...,2003). 
 
Po roku 2000 sa v neziskovom sektore na Slovensku výraznejšie začína prejavovať zmena priorít zahraničných 
donorov, ktorí presmerovávajú svoju podporu do oblasti Balkánu, krajín bývalého Sovietskeho zväzu či na Blízky 
Východ. V roku 2003 ukončila svoje pôsobenie na Slovensku Ford Foundation, od roku 2004 výrazne znížil svoju 
podporu aj Open Society Institute.53 Spolu s uzatvorenými programami verejnej podpory (napr. USAID či 
britského veľvyslanectva) tak v sektore vzniká nepriaznivá finančná situácia. Poslední súkromní nadační donori 
(americkí) sa rozhodli združiť svoje prostriedky v Truste pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe. 
Koncom roku 2000 doň vložilo prostriedky 6 amerických súkromných nadácií.54 Na Slovensku spravujú 
prostriedky Trust for Civil Society dve konzorciá nadácií (do konca roku 2004 je to celkovo 4 mil. USD) – jedno 
tvorí Nadácia Ekopolis (kedysi spolu s ETP Slovensko, resp. Centrom pre filantropiu – ETP, n.o.) a druhé 
Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF, Vzdelávacia nadácia Jana Husa a Nadácia pre deti Slovenska. Ich 
podpora smeruje najmä k systémovej zmene podmienok, zvyšovaniu filantropie a organizačnej stability MNO, 
trvalej udržateľnosti neziskových organizácií (napr. aj prostredníctvom samofinancovania), podpory právneho 
a finančného rámca neziskového sektora. 
 
Údaje o podpore iných zahraničných (japonských, britských či nemeckých) nadácií sa nepodarilo získať. 
 
Pri kvantifikácii finančnej pomoci zo zahraničných zdrojov niekedy dochádza k skresleniu výšky podpory 
z dôvodu duplicitného sčítavania prerozdeľovaných prostriedkov. Prostriedky poskytnuté Slovensku zverejní 
zahraničný donor a zároveň jeho domáca pobočka alebo redistribútor. Navyše niektoré slovenské nadácie 
rozdeľovali nielen zdroje zahraničných súkromných nadácií, ale aj zahraničných vlád či organizácií. 
Prostredníctvom podpory cez zahraničné vládne agentúry a veľvyslanectvá poskytovali prostriedky, ktoré 
vystupovali v štatistikách tejto zahraničnej verejnej podpory a zároveň výšky podpory domácich nadácií. Navyše 
niektoré zahraničné nadácie distribuovali ako zmluvný partner aj verejné prostriedky svojich vlád alebo vládnych 
programov.55 Takýmto spôsobom sa umelo navyšuje reálne poskytnutá zahraničná podpora, keď sú v nej 
dvojnásobne a možno aj viacnásobne zarátané tie isté finančné prostriedky. Takto nadnesené čísla nielenže 
nezodpovedajú skutočnosti, ale môžu negatívne vplývať aj na všeobecné vnímanie verejnosti, ktorá môže 
množstvo disponibilnej podpory pre MNO častokrát považovať za príliš štedré.  
 
Podpora zahraničných nadácií mala pre formovanie občianskeho života na Slovensku zásadný význam. Osobitnú 
úlohu zohrali predovšetkým americké súkromné nadácie a z nich úplne jedinečnou bola podpora amerického 
finančníka Georgea Sorosa prostredníctvom Open Society Institute. Svojím zameraním pomohla rozvinúť široké 
spektrum občianskej spoločnosti na Slovensku a svojím objemom vysoko presiahla hranicu jednej miliardy korún. 
Dostatočná náhrada za tieto zdroje v súčasnosti neexistuje a ich presun do iných častí sveta predstavuje 
zásadnú systémovú zmenu, ktorá je pre slovenské MNO veľmi citeľná. 
 
 
 

Súkromné zdroje – nadačné – domáce 
 
Od novebra 1989 prešiel nadačný sektor na Slovensku bohatým vývojom, ktorý, ako bolo už spomenuté, 
ovplyvnila najmä závislosť na zahraničných zdrojoch a nedostatok vlastného kapitálu. Zaujímavým mobilizačným 
momentom pre celý tretí sektor na Slovensku bola v roku 1996 kampaň Tretí sektor SOS, ktorá sa zrodila ako 
reakcia na pripravovaný nový zákon o nadáciach. Vtedajšia vládna moc sa rozhodla obmedziť počet i postavenie 
nadácií a nečakane predložila výrazne reštriktívny návrh novej legislatívnej úpravy, voči ktorej sa vzniesla vlna 
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kritiky a ktorá spôsobila mobilizáciu vyše 300 MNO.56 Nesúhlas s pripravovaným návrhom zákona sa preniesol 
do protestu proti vtedajšiemu štýlu uplatňovania vládnej moci, ktorá smerovala k obmedzeniu občianskeho života 
a jeho ovládnutiu zo strany štátnej správy. Zákon s niektorými drobnými úpravami57 bol nakoniec aj napriek 
nesúhlasu občianskeho sektora prijatý a viedol k výraznému poklesu počtu nadácií, ich zániku alebo 
preregistrovaniu na iné právne formy.58 
 
Zmenu v smere posilnenia domáceho nadačného sektora mohla znamenať už spomínaná snaha o kapitalizáciu 
výnosov z privatizácie v prospech nadačných imaní slovenských nadácií. Túto iniciatívu z roku 2001, ktorá 
nakoniec dopadla neúspešne, bližšie priblížuje časť o verejných zdrojoch financovania neziskového sektora. 
 
V roku 2002 prišlo k novej právnej úprave nadácií, ktorá popri iných zvýšila požiadavku na výšku nadačného 
imania na 200.000 Sk.59 Vzhľadom na nízke kapitálové vybavenie slovenských nadácií bolo toto opatrenie 
vnímané rozporuplne a opäť viedlo k zníženiu celkového počtu nadácií.60 Hoci výška registrovaného nadačného 
imania nevypovedá o grantovej aktivite ani disponibilnom kapitáli nadácie, v poznámke ponúkame najväčšie 
nadácie na Slovensku podľa registrovaného nadačného imania.61 Ako uvádza Demeš (2001): „Podľa dostupných 
informácií na Slovensku sú len tri grantujúce nadácie, ktoré vykazujú dlhodobé rezervné fondy vo výške viac ako 
10 mil. Sk (Nadácia pre deti Slovenska – 32 mil. Sk, Nadácia Ekopolis – 16 mil. Sk, Komunitná nadácia Zdravé 
mesto Banská Bystrica–Zvolen – 13 mil. Sk). Aj keď existujú na Slovensku nadácie, ktorých majetok je viac ako 
10 mil. Sk, len polovica z nich tiež poskytuje podporu formou grantov.“  
 
Väčšina existujúcich nadácií pôsobí ako operačné nadácie, ktoré sa orientujú iba na podporu vlastných 
programov a aktivít, bez rozdeľovania finančných prostriedkov iným organizáciam. Len malý počet nadácií plní 
skutočne donorskú funkciu, a to poskytovanie finančných prostriedkov ďalším organizáciam alebo jednotlivcom. 
Mnohé nadácie, ktoré poskytujú granty iným MNO pôsobili iba ako „prietokový ohrievač“ (Strečanský In: 
Nadácie...,2002), ktorý distribuuje prevažne zahraničné zdroje. Neexistencia dostatočných základin, ktorých 
zhodnocovaním by sa získavali prostriedky na grantovanie pre MNO, ani nenasvedčujú tomu, že by sa v blízkej 
budúcnosti mala táto situácia významne zmeniť (Mesík In: Nadácie..., 2003). 
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Tabuľka 14 
Poskytnuté prostriedky vybraných nadácií na Slovensku na programy v rokoch 1990-2003 (v tis. Sk) 

Uvedenú tabuľku aj čísla grantov treba čítať s ohľadom na všetky výpovedné obmedzenia spomínané v úvodnej časti o zdrojoch financovania.  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 SPOLU 
Nadácia otvorenej spoločnosti - 
Open Society Foundation 7 027 47 787 73 516 111 181 115 974 141 852 153 446 152 948 148 806 192 493 85 609 1 230 640 
Spolupracujúce holandské nadácie 
pre strednú a východnú Európu, 
Nadácia na podporu sociálnych 
zmien – SOCIA   2 660 11 979 7 320 22 397 21 414 27 465 29 716 14 102 9 620 7 464 19 975 25 599 199 708 
Nadácia Ekopolis a ETP 
Slovensko (Centrum pre filantropiu 
- ETP, n.o.) 1 604 2 361 4 459 3 227 3 467 3 013 7 996 17 851 29 549 36 507 63 465 26 898 200 398 
Foundation for a Civil Society, 
Nadácia pre občiansku 
spoločnosť, Nadácia Pontis 4 300 25 001 25 001 19 337 16 772 5 350 2 668 675 466 7 764 2 238 109 570 
Slovenská humanitná rada 450 2 987 2 248 3 588 4 261 5 689 2 334 6 369 5 619 1 513 256 230 1 195 1 122 37 859 
Nadácia pre deti Slovenska      1 729 3 347 4 833 7 650 15 492 13 696 12 197 16 141 75 085 
Karpatská nadácia 779 1 116 3 423 4 091 4 058 6 521 9 645 8 243 5 373 43 249 
Vzdelávacia nadácia Jana Husa 7 333 10 705 3 630 1 754 3 223 4 373 4 164 3 755 6 886 6 894 52 715 
Regionálne environmentálne 
centrum 1 020 5 400 3 415 3 700 2 962 2 326 18 823 
Ekumenická rada cirkví 0 4 324 6 479 7 056 8 347 8 593 9 661 8 807 8 201 61 469 
SPOLU: 450 2 987 6 512 29 254 96 160 141 313 168 531 184 595 210 755 219 408 231 232 233 930 323 985 178 075 2 029 515 

 
Poznámka: 
Pri Ekopolise/ETP Slovensko (CpF-ETP) sú uvedené prostriedky za spoločné programy aj samostatné programy Nadácie Ekopolis. Od 1.9.2002 - 31.8.2003 spolupracovala nadácia s Centrom pre filantropiu - ETP, n.o. Údaj za rok 1992 je spoločný za 
roky 1991-1992 a je prepočítaný priemerným kurzom za tieto dva roky 1991-1992 (28,8715 Kčs/USD - pôvodne spolu 55 560 USD), údaje za roky 1993-1995 sú prepočítané priemernými ročnými kurzami NBS (1993: 30,803 SKK/USD – pôvodne spolu 76 
640 USD; 1994: 32,039 SKK/USD - 139 160 USD; 1995: 29,735 SKK/USD - 108 525 USD). Podklady nadácie hovoria o celkovej nagrantovanej čiastke v rokoch 1991-2003 vo výške 191 mil. Sk - nepresnosti mohli vzniknúť prepočtami priemernými 
kurzami, keďže údaje za niektoré roky sú dostupné iba v USD. 
Nadácia pre občiansku spoločnosť sa v roku 1998 transformovala na Nadáciu Pontis - čísla obsahujú okrem grantových aj operačné a štipendijné programy. 
Údaje za Karpatskú nadáciu sú pre MNO na Slovensku. 
Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation: Hodnoty SKK za roky 1993-1997 sú prepočítané priemerným ročným kurzom Národnej banky Slovenska SKK/USD – nie sú autorizované nadáciou.  
 
Zdroj: 
NOS-OSF: Údaje za roky 1993-1996: Open Society Fund (Nadácia otvorenej spoločnosti) (In: Demeš – Bútora, 1998) – nie sú autorizované nadáciou. Údaje za roky 1997-2003: Výročné správy Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 
SOCIA, Ekopolis, Pontis, SHR, NDS, Karpatská nadácia, VNJH (čiastočne), REC (čiastočne), ERC: Výročné správy nadácií, podklady nadácií a osobná komunikácia 
VNJH (čiastočne): Fórum donorov, 2004. 
REC (čiastočne): 1998-2001 (In: Demeš, 1999 – Demeš, 2002),  
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Od roku 1998 grantové nadácie vytvorili spočiatku neformálne, dnes už registrované združenie právnických osôb 
Fórum donorov. Jeho poslaním je zvýšiť efektívnosť rozdeľovania grantov, vytvoriť podmienky pre zlepšenie 
finančnej podpory neziskového sektora a rozvoj filantropie na Slovensku. V súčasnosti (2004) vo Fóre donorov, 
ktoré prijalo aj vlastný etický kódex, pôsobí 12 riadnych členov (Karpatská nadácia, Nadácia Ekopolis, Nadácia 
na podporu občianskych aktivít, Nadácia otvorenej spoločnosti–Open Society Foundation, Nadácia Pontis, 
Nadácia pre deti Slovenska, Regionálne environmentálne centrum Slovensko, Slovenská humanitná rada, 
Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Komunitná nadácia Zdravé mesto, Nadácia–Centrum súčasného umenia, 
Nadácia mládeže Slovenska) a ďalších 10 pridružených členov najmä z radov zahraničných nadácií 
a veľvyslanectiev.62 
 
Pri zakladateľoch nadácií možno identifikovať šesť typov subjektov: mimovládne organizácie, jednotlivci, firmy, 
mestá a obce, štát a profesijné združenia (obchodné komory, advokátska komora, lekárska komora). V rámci 
týchto šiestich kategórií bolo v roku 2003 najviac nadácií registrovaných (alebo preregistrovaných) inými 
neziskovými organizáciami. Druhý najväčší počet nadácií bol založený jednotlivcami. V tomto prípade ide buď o 
jedného alebo viacerých jednotlivcov, ktorí boli schopní zložiť základné nadačné imanie vo výške potrebnej na 
registráciu (200.000 Sk). Treťou najväčšou kategóriou sú firemné nadácie, kde firma bola priamo zakladateľom 
alebo spoluzakladateľom nadácie (Vlašič In: Nadácie..., 2003). 
 
Najväčšou nadáciou z hľadiska množstva udelených grantov je už spomínaná Nadácia otvorenej spoločnosti – 
Open Society Foundation, ktorú v roku 1992 založil a odvtedy podporuje finačník a filantrop George Soros. Jej 
poslaním je prostredníctvom širokej škály programov prispievať k budovaniu otvorenej spoločnosti. NOS-OSF 
mala počas svojej existencie minimálne dvadsať programových oblastí od podpory a reforiem školstva, cez 
média, deti a mládež, zdravie, menšiny, ďalej oblasti ekonomiky, práva, verejnej správy, justície. Oblasťou 
záujmu nadácie bola vlastne komplexná agenda štátu (Pániková, A. In: Nadácie..., 2003). Nadácia otvorenej 
spoločnosti – Open Society Foundation bola za celé obdobie znovuzrodenia neziskového sektora najväčším 
podporovateľom MNO a občianskych aktivít na Slovensku. Celková výška podpory sa odhaduje na 
1.230.639.704 Sk.63 Prehľad grantovej podpory za uplynulé roky je v nasledujúcej tabuľke.  
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Tabuľka 15 
Grantová činnosť Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation* na jednotlivé programy v rokoch 1993-2003 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Programová oblasť (USD) (SKK) 
Vzdelávanie**           23 744 098 36 371 042 39 933 945 31 679 211 30 840 217 16 671 308 
Vzdelávanie mádeže a detí*** 108 242 768 701 1 084 086 1 400 762 1 238 529 15 286 206 17 668 783 9 311 677 10 849 175 4 466 860   
Konferencie a cestovné 3 232 100 000 150 068 165 000 100 000 4 201 757 3 428 352         
Spolupráca východoeurópskych krajín 25 181 74 301 60 695 56 501 42 657 2 742 838 4 067 439 5 178 922 2 416 017 1 620 634 3 271 692 
Anglický jazyk 21 4 304 11 647 19 124 19 428 2 034 666           
Knižničné programy**** 9 39 488 5 362 72 028 104 076 4 026 440 23 595 888 17 035 972 15 386 364 6 381 366 2 779 085 
Internetové programy****   36 900 121 754 506 016 326 706 12 012 720           
Rómske programy 16 281 30 889 85 712 23 610 84 698 3 894 118 8 009 273 10 480 721 7 741 369 20 873 609 6 475 871 
Národnostné menšiny           9 533 194 7 895 580 4 693 742 362 26 978   
Ženy             1 361 827 4 681 225 3 226 127 5 789 767   
Občianska spoločnosť 37 539 76 029 236 665 390 199 608 234 15 987 181 7 904 794 3 815 250 25 473 139 63 163 285   
Zdravotnícke a preventívne programy 5 628 2 825 159 341 149 048 100 303 2 990 111 8 725 541 17 604 210 9 602 999 15 923 064 8 338 134 
Ekonomická reforma 3 579 47 193 47 595 47 936 2 727 2 615 594 2 597 962 1 583 472 6 679 1 812 373   
Právo       22 459   3 132 054 5 113 858 4 790 734 14 357 743 12 639 402   
Súdnictvo               324 047 66 794 428 765   
Verejná správa           875 366 2 068 410 6 082 158 9 217 505 8 982 859   
Dobre spravovaná spoločnosť                     42 702 313 
Média 4 273 26 854 46 319 19 494 31 541 4 788 463 3 851 582 3 879 391 1 275 756 3 642 090   
Vydavateľský program 6 963 220 833 115 379 142 884 154 357 8 704 326           
Umenie a kultúra 7 627 49 675 302 641 589 081 563 044 19 877 722 20 297 128 22 864 765 12 249 931 9 031 035 57 594 
Environmentálne programy 9 560 13 552 45 152 23 616 16 916             
Ďalšie programové výdavky         56 718 5 404 868 488 840 5 376 606 4 515 242 6 870 832 5 313 046 
SPOLU v USD 228 135 1 491 544 2 472 416 3 627 758 3 449 934             
Priemerný kurz SKK/USD 30,803            32,039 29,735 30,647 33,616
SPOLU v SKK 7 027 237 47 787 008 73 516 237 111 180 734 115 974 090 141 851 722 153 446 299 152 947 788 148 806 413 192 493 134 85 609 041 

Poznámka: 
* v rokoch 1993-1997 Open Society Fund (Nadácia otvorenej spoločnosti); ** od roku 1999 program zahŕňa aj podporu anglického jazyka (spolu s vyšším vzdelávaním); *** od roku 1999 program Deti 
a mládež; **** od roku 1999 sa programy zlúčili do Informácie a informačné technológie (internet, knižnice), od roku 2003 Spoločnosť a informácie 
Hodnoty SKK za roky 1993-1997 sú prepočítané priemerným ročným kurzom Národnej banky Slovenska SKK/USD. Grantová činnosť NOS-OSF nevyjadruje celkovú podporu Open Society Institute - 
zdroje nadácie sú viaceré. 
 
Zdroj: 
Údaje za roky 1993-1996: Open Society Fund (Nadácia otvorenej spoločnosti) (In: Demeš – Bútora, 1998) – nie sú autorizované nadáciou.  
Údaje za roky 1997-2003: Výročné správy Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. 

 

11 269 787 USD 1993-1997 
355 485 306 SKK 

1998-2003 875 154 398 SKK 
1993-2003 1 230 639 704 SKK  
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Ďalšími významnými nadáciami na Slovensku sú napr. na deti a mládež zameraná Nadácia pre deti Slovenska, 
Nadácia Ekopolis, podporujúca udržateľný rozvoj komunít a občiansku participáciu, už spomínaná Nadácia na podporu 
sociálnych zmien – SOCIA. Vzdelávanie podporuje hlavne Vzdelávacia nadácia Jana Husa, na umenie sa zameriava 
Nadácia Centrum súčasného umenia, problémy Rómov rieši Nadácia Inforoma. Nadácia Pontis (predtým Nadácia pre 
občiansku spoločnosť) pracuje na rozvoji spoločenskej zodpovednosti podnikateľského sektora a podporuje 
demokratizáciu problémových oblastí v zahraničí. Karpatský euroregión pokrýva svojou grantovou činnosťou Karpatská 
nadácia. Ekumenická rada cirkví, Slovenská humanitná rada či Slovenská katolícka charita pôsobia ako strešné 
a zároveň grantové organizácie a prostredníctvom svojich členov podporujú hlavne sociálne, humanitné a charitatívne 
projekty. Zaujímavým fenoménom v slovenskom nadačnom priestore je so silným elektronickým médiom prepojená 
Nadácia Markíza, podporujúca hlavne sociálne slabších jednotlivcov a rodiny. Významnú úlohu do budúcnosti môže 
zohrať Nadácia mládeže Slovenska, ktorej poslaním je posilňovať účasť mládeže na živote spoločnosti.64 Podstatnú 
časť majetku nadácie tvorí 197,5 mil. Sk, ktorý previedla na nadáciu vláda z Fondu detí a mládeže (28 nehnuteľností 
a 100% podiel v a.s. Hotely mládeže Slovenska) (Demeš, 2001; Kadlecová-Vajdová, 2003). 
 
V ostatných rokoch sa novým trendom v nadačnej oblasti stal vznik a pôsobenie tzv. komunitných nadácií. Ide 
o grantové organizácie, ktoré pôsobia v istej geograficky vymedzenej oblasti (komunite) a ktoré svojím pôsobením 
a aktivizáciou miestnej komunity výrazne pomáhajú k formovaniu kultúry filantropie a medzisektorovej spolupráce. 
Komunitné nadácie spája predovšetkým snaha zhromažďovať kapitál zo zdrojov miestneho spoločenstva a jeho 
redistribúciou vo forme malých grantov prispievať k zvyšovaniu kvality života v komunite, v ktorej pôsobia. Prakticky 
každá komunitná nadácia sa už od svojho vzniku snaží získané zdroje premieňať na základinu a z jej zhodnocovania 
poskytovať malé granty pre rozvoj komunity. Najstaršou (založená v roku 1994) a zároveň v súčasnosti najväčšou 
komunitnou nadáciou na Slovensku65 je Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica. Koncom roka 1998 
dosiahla základinu 4,5 mil. Sk,66 v roku 2002 bola jej výška už 19 mil. Sk. Deväť slovenských komunitných nadácií 
(Komunitná nadácia Modrá Torysa, KN Zdravé mesto Banská Bystrica, KN Bratislava, KN Veľký Šariš, Trenčianska 
KN, Nitrianska KN, KN Liptov, KN Prešov, REVIA – Malokarpatská KN) sa združilo v Asociácii komunitných nadácií, 
ktorá vznikla koncom roku 2002. 
 
Tabuľka 16 
Grantová činnosť komunitných nadácií na Slovensku v roku 2002 a od ich vzniku (v Sk) 

Komunitná nadácia Rok 
vzniku 

Počet obyvateľov 
komunity 

Granty 
udelené 

 v roku 2002 

Počet grantov 
spolu od 
vzniku 

Granty 
udelené 
spolu od 
vzniku  

KN Bratislava 2000 490 000 645 688 33 1 669 004 
Trenčianska nadácia1 2000 60 000 1 024 250 90 1 670 340 
KN Prešov 1996 110 000 530 766 458 4 444 305 
Malokarpatská KN - REVIA2 2001 80 000 487 750 433 4 035 096 
KN Zdravé mesto B. Bystrica 1994 200 000 920 504 769 6 122 579 
KN Veľký Šariš 1998 4 000 704 760 48 1 146 126 
Nitrianska KN3 2002 200 000 0 0 0 
Nitriansky komunitný fond 1999 200 000 605 563 143 1 554 641 
KN Liptov4 2003 150 000 0 0 0 
Fond rozvoja Liptova 1998 150 000 2 500 85 676 096 
KN Modrá Torysa 1999 25 000 276 950 179 938 450 
SPOLU:     5 198 731   22 256 637 
Poznámka: 
1) Nástupnícka organizácia Komunitného fondu Trenčianske neformálne združenie založeného 1996 
2) Nástupnícka organizácia Komunitného združenia Sami-Sebe založeného 1996 
3) Nástupnícka organizácia Nitrianskeho komunitného fondu založeného 1999 
4) Nástupnícka organizácia Fondu rozvoja Liptova založeného 1998 
Zdroj: Asociácia komunitných nadácií Slovenska, 2004. 

 
Opäť treba upozorniť na skutočnosť, že hodnoty grantovej činnosti zahŕňajú aj prostriedky, ktoré komunitné nadácie 
získali ako podporu od veľkých či už domácich alebo zahraničných nadácií, veľvyslanectiev či vládnych programov. 
 
Domáci nadačný sektor je z hľadiska svojej vlastnej kapitálovej vybavenosti zanedbateľný, napriek tomu 
z kvalitatívneho hľadiska zohráva dôležitú úlohu. Popri distribúcii zahraničných zdrojov, pri ktorej mnohé nadácie 
pripomínali „prietokový ohrievač“ (Strečanský In: Nadácie...,2002), pôsobili domáce nadácie aj ako sprostredkovatelia 
spoločenskej zmeny a systémoví kultivátori prostredia. Svojimi programami napomáhali väčšej občianskej aktivizácii a 

 
 



Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989           24 

 

participácii a postupnému rozvíjaniu tradície dobrovoľníctva a darcovstva. Mnoho nadácií pôsobí ako operačné 
nadácie, ktoré sa orientujú iba na podporu vlastných programov a aktivít, bez rozdeľovania finančných prostriedkov 
iným organizáciam. Len malý počet nadácií plnil a stále plní skutočne donorskú funkciu, a to poskytovanie finančných 
prostriedkov ďalším organizáciam alebo jednotlivcom. Osobitné postavenie v týchto procesoch majú komunitné 
nadácie, ktoré napomáhajú rozvoju malého darcovstva a poskytujú tak alternatívu filantropie, ktorá sa opiera o veľkú 
mediálnu podporu. Z celkového množstva udelených grantov komunitnými nadáciami je približne 30-50% zdrojov 
vyzbieraných v miestnej komunite a tento trend je stúpajúci.67 Napriek tomu postavenie domáceho nadačného sektora 
možno všeobecne označiť za biedne. Neexistencia dostatočných základin, ktorých zhodnocovaním by sa získavali 
dostatočné prostriedky na grantovanie pre MNO, ani nenasvedčuje tomu, že by sa v blízkej budúcnosti mala táto 
situácia významne zmeniť (Mesík In: Nadácie..., 2003). 
 
 
 

Súkromné zdroje – podnikateľské 
 
Pre financovanie MNO je veľmi dôležitá aj podpora zo strany podnikateľského sektora. Motivácie pre podporu 
verejnoprospešného projektu alebo organizácie zo strany firiem môžu byť rôzne. Či už sú to snahy získať 
prostredníctvom propagácie takejto podpory lepší imidž v očiach zákazníka, v minulosti možno daňové úľavy alebo to 
môže byť úprimná snaha podeliť sa s úspechmi vlastnej podnikateľskej činnosti a prispieť k riešeniu nejakého 
spoločenského problému a napomôcť rozvoju komunity. Podpora MNO zo strany podnikateľských subjektov vychádza 
z tzv. konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikania,68 ktorej jedným z aspektov (popri environmentálnej 
zodpovednosti a ekonomickej výkonnosti firmy) je aj zodpovednosť sociálna alebo spoločenská. Prejavom takejto 
spoločenskej zodpovednosti je potom aj angažovanie sa podnikateľských subjektov v podpore vlastnej komunity, do 
ktorej spadajú aj MNO.  
 
Dôležitú úlohu vo vzťahu podnikateľského a neziskového sektora zohráva podnikové darcovstvo alebo korporatívna 
filantropia, teda ochota podniku venovať nejakú hodnotu (finančnú či nefinančnú) na verejnoprospešný účel, a to buď 
jednorazovo alebo opakovane bez nároku na nejakú protislužbu. Inou formou spolupráce podnikov a MNO, ktorú 
sprevádza aj nejaké protiplnenie zo strany neziskového subjektu (zväčša vo forme reklamy), môže byť klasický 
komerčný vzťah na báze sponzoringu. Vyššiu úroveň spolupráce predstavujú strategické partnerstvá, ktoré môžu 
fungovať aj na komerčnejšom princípe tzv. dobročinného (zdieľaného) marketingu.69 V súvislosti s využívaním 
prostriedkov európskych štrukturálnych fondov nový rozmer nadobúda medzisektorová spolupráca a partnerstvá medzi 
subjektami verejného, podnikateľského a neziskového sektora hlavne v oblasti komunitného a regionálneho plánovania 
a rozvoja. 
 
Podpora podnikateľských subjektov pre MNO na Slovensku sa postupne vyvíja. Vplýva na ňu predovšetkým rastúca 
ziskovosť firiem, tlak zo strany konkurentov, módnosť tejto témy či postupujúca zmena vo vnímaní vlastnej 
zodpovednosti aj smerom k neziskovým subjektom. Získať presné údaje o podpore z týchto zdrojov je nemožné, 
nakoľko neexistujú žiadne presné štatistiky. Môžeme uviesť len závery niekoľkých prieskumov, ktoré túto oblasť 
spolupráce na Slovensku mapovali v minulosti.  
 
V druhej polovici roku 1996 uskutočnil Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie prieskum s cieľom identifikovať 
hlavné faktory, ovplyvňujúce potenciálnych sponzorov mimovládnych neziskových organizácií. Zapojilo sa doňho 250 
firiem formou dotazníka a 27 pracovníkov manažmentu osobnými rozhovormi. Väčšina sponzorov sa podľa tohto 
prieskumu zameriavala na miestnu podporu, a to najmä športových oddielov a miestnych škôl, miestnych 
nemocníc, kultúry či zariadení sociálnej starostlivosti (detské domovy a sociálne ústavy). Dôvodmi, prečo sa firmy 
rozhodovali pre podporu, boli finančná situácia podniku, záujem o podporovanú činnosť, kvalita projektu a dobré meno 
nadácie. Vôbec najdôležitejším faktorom rozhodovania pre podporu bola prospešnosť projektu. Finančný efekt pre 
firmu vo forme zväčšenia okruhu zákazníkov či zvýšenia prestíže nehral významú rolu. Najmenej akceptovaným medzi 
podnikateľskými subjektami bol tretí sektor venujúci sa menšinovým právam. Väčšiu mieru darcovstva by vyvolala 
zmena legislatívy v oblasti daní ako aj osobné kontakty a dostatok informácií o neziskových organizáciach (Čalfová, 
1997). 
 
Nadácia Rozum a cit – Ecce Homo realizovala v marci 1997 poštou anketové zisťovanie medzi 690 čitateľmi Poradcu 
podnikateľa o darovaní a vzťahu ziskového a neziskového sektora. Zo záverov vyplýva,70 že na aktivity MNO prispeli 
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dve pätiny respondentov. Hlavným dôvodom pre tých, ktorí neprispeli, bola nedôvera, nedostatočná informovanosť 
o MNO, nedostatok finančných prostriedkov či daňové regulácie. Ako dôležité sa pre darcov ukázala potreba vedieť, na 
aký cieľ budú prostriedky použité, resp. existencia možnosti odpočítať si dar z dane. Podporu získavajú najviac miestne 
a regionálne projekty s bezprostrednými dopadmi, a to najmä v oblastiach práce s deťmi, zdravotne postihnutými 
a sociálne odkázanými. Polovica respondentov uviedla, že protihodnota pri odovzdávaní daru nie je pre nich dôležitá.71 
Osobný kontakt sa javí ako základný predpoklad vzájomnej dôvery a dobrej spolupráce (Fialová, 1998). 
 
Podnikovému darcovstvu na Slovensku sa v období január-marec 1999 venoval aj prieskum Nadácie pre občiansku 
spoločnosť o zapojení sa podnikov do spolupráce s neziskovým sektorom a výške venovaných prostriedkov na 
neziskové projekty. Zapojilo sa do neho celkovo 359 podnikov, ktorí sa vyjadrili, že najradšej by zmenili legislatívu 
v smere väčšieho daňového zvýhodnenia darcov. Podľa tohto prieskumu sa do darcovstva zapájali tri zo štyroch 
podnikov na Slovensku, pričom najviac podporované boli školstvo, zdravotníctvo a šport, z právnych foriem štátom 
podporované organizácie (školy, nemocnice, atď.), športové kluby, neziskové organizácie pracujúce s deťmi, resp. 
v zdravotnej oblasti a vzdelávania. Najčastejšími boli jednorazové finančné príspevky, resp. zľavnené či zdarma 
poskytnuté výrobky a služby. Negatívne rozhodnutie o podpore neziskového subjektu ovplyvnili predovšetkým finančné 
možnosti podniku a pocit neistoty, či nebude podpora zo strany prijímateľa zneužitá. Keď sa podniky rozhodli podporiť 
žiadateľa, urobili tak pre istotu o dobrom využití podpory, pre dobrú voľu toho, kto o podpore rozhodoval, resp. pre 
očakávanie istej publicity za poskytnutý príspevok. Príležitosťou, ako vybudovať väčšiu dôveru podniku k MNO bola 
možnosť lepšej kontroly nad poskytnutým príspevkom. Súčasťou záverečnej správy bol aj etický kódex – listina práv 
darcu, ktorá upravovala profesionalitu prístupu k darcovi, podávanie správ a preukazovanie uznania darcovi72 
(Prieskum..., 1999). 
 
Názorom vrcholových manažérov významných obchodných spoločností na neziskové organizácie, ich poslanie 
v spoločnosti a spoluprácu s podnikateľskými subjektami sa popri inom venoval Manažérsky vzor 2002, prieskum 
realizovaný študentmi Junior Achievement Slovensko.73 Zapojilo sa do ňho 117 vrcholových manažérov, resp. 
riaditeľov. Polovica z nich podľa záverov vnímala MNO veľmi pozitívne, a to na základe priamej skúsenosti z veľmi 
úspešnej spolupráce s konkrétnou neziskovou organizáciou alebo naopak na základe žiadnej skúsenosti.74 Pätina 
riaditeľov vnímala MNO veľmi pozitívne spolu s odporúčaniami na zlepšenie komunikácie s verejnosťou aj 
s podnikateľským sektorom, sebaprezentovanie, zvýšenie informovanosti, vynakladanie väčšieho úsilia na 
preukazovanie transparentnosti, budovania dôveryhodnosti a kredibility vlastných činností. Rovnaká skupina (asi pätina 
riaditeľov) vnímala činnosť MNO na Slovensku veľmi kriticky až negatívne s vážnymi výhradami voči zmysluplnosti ich 
konania a účelnosti vynakladania získaných prostriedkov, podielu nákladov na chode organizácie a  projekty, 
s výhradami voči transparentnosti ich hospodárenia. Najmenšia skupina (desatina respondentov) zaujala neutrálny 
postoj – nevyjadrili sa, nechceli vyjadrovať, nevnímali činnosť MNO, alebo sa o ne vôbec nezaujímali. Najväčší prínos 
neziskových organizácií v spoločnosti videli riaditelia v oblasti vzdelávania a poradenstva, charite, pomoci slabším, 
v ochrane zdravia a práce s deťmi a mládežou (Manažérsky..., 2002). 
 
Analýza združenia PANET v roku 2002 skúmala aktuálny stav vzájomnej spolupráce medzi podnikmi a neziskovými 
organizáciami a ekonomické problémy neziskových organizácií. Výsledky anketového zisťovania medzi 194 podnikmi 
a 182 neziskovými organizáciami75 okrem iného ukázali, že štyri pätiny podnikov boli už v minulosti oslovené 
neziskovou organizáciou so žiadosťou o podporu či spoluprácu a takmer tri štvrtiny podnikov takúto podporu aj 
poskytlo. Prevládala jednorazová podpora pre regionálne pôsobiace organizácie, najmä v oblasti športu, detí 
a mládeže, zdravotníctva a vzdelávania, najmenšia podpora bola poskytnutá MNO v oblasti ľudských práv či životného 
prostredia.76 Právnou formou boli prijímatelia podpory z podnikateľského sektora najčastejšie rozpočtové a príspevkové 
organizácie, športové kluby a MNO. Reklamu, pozitívnu publicitu, podporu značky a celkového imidžu dôveryhodnosti 
firmy, uvádzajú podniky ako protihodnotu, ktorú v spolupráci s MNO získavajú. Zisťovanie tiež potvrdilo, že skúmané 
MNO najviac trápia ekonomicko-finančné problémy, a to hlavne spolupráca s podnikateľským sektorom, 
samofinancovanie a nedostatočná podpora zo strany verejného sektora.77 Najväčšou bariérou spolupráce 
podnikateľského a neziskového sektora je nevhodná legislatíva (daňové odpisy) a vzájomné nepochopenie, nedôvera 
plynúce z nedostatku informácií a poznania potencionálneho partnera (Marček – Dluhá, 2002). 
 
Na prelome rokov 2003-2004 uskutočnil sondu do firemnej filantropie a darcovstva na Slovensku Inštitút pre verejné 
otázky. V prípadových štúdiach niektorých firiem (Orange Slovensko, Nestlé Slovensko, Železiarne Podbrezová a 
Chemolak) a štruktúrovaných rozhovoroch so vzorkou deviatich podnikateľov rôzne zameraných firiem analyzuje 
firemné politiky darcovstva a podpory MNO. Aj z tejto analýzy vyplýva, že oslovené firmy podporujú predovšetkým 
sociálnu oblasť, zdravotníctvo, školstvo či šport, malé a stredné firmy sa sústreďujú na podporu regiónu, v ktorom 
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pôsobia. Medzi cieľové skupiny patria najmä deti, sociálne znevýhodnené skupiny ľudí, mladí ľudia, ale aj lekári. 
Podnikové darcovstvo je, ale nemusí byť prostriedkom dosahovania obchodného cieľa firiem. Skúsenosťou 
výskumného tímu bol aj rôzny záujem o medializáciu darcovskej činnosti jednotlivých podnikateľských subjektov 
v prospech budovania ich vzťahov s verejnosťou (Majchrák – Marošiová, 2004).  
 
Z kvantitatívneho prieskumu o korporatívnej filantropii medzi ekonomickými elitami z roku 2004 vyplýva, že až 92% 
oslovených firiem podporilo viac ako raz nejakú organizáciu, inštitúciu, občianske združenie, obec, mesto, lokálnu 
komunitu alebo jednotlivca. Vyše sto respondentov z radov vysokopostavených manažérov, podnikateľov, 
marketingových a PR pracovníkov uviedlo, že najčastejším je v ich firmách finančné darcovstvo, a to hlavne pre štátne 
alebo príspevkové organizácie (nemocnice, školy, ústavy sociálnej starostlivosti...) v oblastiach zdravotníctva, detí 
a mládež, dobročinnosti a charity, humanitárnej pomoci, vzdelávania, vedy a výskumu. Korporatívna filantropia nie je 
podľa tejto štúdie zatiaľ vnímaná ako súčasť public relations a nie je ani súčasťou strategických plánov firiem. 
Spolupráca s neziskovým sektorom je vnímaná pomerne kriticky, za najväčšie bariéry jej ďalšieho rozvoja môžu 
neprofesionalita, netransparentnosť MNO a neatraktívnosť predkladaných projektov. Tie firmy, ktoré rozvíjajú 
filantropiu, preferujú dlhodobú spoluprácu a plánujú v týchto snahách pokračovať aj do budúcnosti. Ako 
najvýznamnejšie sa pri rozhodovaní o ďalšej spolupráci ukázali dôveryhodnosť a transparentnosť žiadateľa o podporu 
(Velšic, 2004). 
 
Presnú výšku darov podnikateľských subjektov pre neziskový sektor nie je možné vyčísliť. Dostupné, avšak 
s výpovednými obmedzeniami,78 sú údaje o výške darov právnických osôb na verejnoprospešné účely. Celková suma 
poskytnutých darov je však vyššia, pretože na tomto mieste uvádzaná suma sa týka len čiastky, ktoré si právnické 
osoby mohli uplatniť na zníženie daňového základu. Tie sú získané z daňových priznaní za obdobie, ktoré umožňovalo 
znižovať výšku základu dane z príjmov podľa vyššie spomenutých kritérií: 
 
Tabuľka 17 
Dary právnických osôb (PO) na verejnoprospešné účely (v Sk) 

Rok 
Počet 

právnických 
osôb 

Výška 
odpísaných 
darov PO 

1993 21 852 981 728 
1994 3 258 259 490 451 
1995 3 968 453 043 444 
1996 4 531 417 522 014 
1997 4 900 429 923 058 
1998 4 554 374 834 123 
1999 4 287 287 855 110 
2000 4 768 577 560 536 
2001 5 563 744 429 922 

SPOLU: 57 681 3 545 640 386 
Poznámka: Celková suma poskytnutých darov je vyššia, pretože tu uvádzaná suma sa týka len čiastky, ktorú si mohli právnické osoby uplatniť na odpis 
z daňového základu. 

 
Zdroj: Daňové riaditeľstvo, 2003, 2004. 
 
 
V spolupráci podnikateľských subjektov s MNO na Slovensku existuje viacero zaujímavých príkladov. Asi najdlhšie 
s biznisom spolupracujúcou neziskovou organizáciou je Spoločnosť priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako 
dar, ktorá už 20 rokov úspešne oslovuje veľké množstvo podnikov, najmä pri organizácii ich každoročného benefičného 
Najmilšieho koncertu roka. Bohaté skúsenosti s vťahovaním predstaviteľov ziskového sektora do vlastnej organizácie a 
so získavaním zdrojov od nich má vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť 
(predtým Baťa Junior Achievement).   
 
Inovátorom v rozvoji filantropických aktivít je bezpochyby bývalá a.s. Globtel, dnes Orange Slovensko, a.s. Od konca 
90.-tych rokov rozvíjala spoluprácu s občianskym združením ETP Slovensko,79 ktoré preň rozvíjalo a administrovalo 
viacero filantropicko-grantových projektov. Prvým bolo Otvorené konto Globtel v roku 1999, v ktorom spoločnosť 
venovala celkovo 8 mil. Sk na rôzny granty (1 mil. Sk do každého kraja). V roku 2001 to bol Prima projekt (2 milióny Sk) 
a nasledovali viaceré ďalšie.80 Príkladným a pre ostatné MNO inšpiratívnym je aj dlhodobé strategické partnerstvo tejto 
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spoločnosti s občianskym združením podporujúcim náhradnú rodinnú starostlivosť Návrat. Z tejto spolupráce získal 
Návrat v roku 2001 celkovo 2.400.000 Sk, v nasledujúcom roku to bol 1 mil. Sk.81 
 
Na východnom Slovensku bola v oblasti darcovstva a podpory miestnej komunity vzorom spoločnosť US Steel Košice, 
s.r.o.82 Aktívne boli aj mnohé podniky pôvodne vo vlastníctve slovenských majiteľov či štátu (napr. Slovenská 
sporiteľňa,83 Slovnaft, Slovenský plynárenský priemysel, Severoslovenské celulózky a papierne, Železiarne 
Podbrezová, a i.). 
 
S cieľom zvýšiť hodnotu dobra v spoločnosti uviedol v roku 1999 Whirlpool Slovakia do života dlhodobý projekt Detský 
čin roka, v ktorom oceňuje príkladné činy detí a motivuje ich tak ku konaniu dobra. Celková podpora patronátnym 
detským inštitúciám v rámci projektu do roku 2003 predstavuje 1.417.405 Sk.84 S Nadáciou pre deti Slovenska na 
podpore týraných detí, vzdelávania, ochrane životného prostredia a rozvoji kreativity detí formou vlastného nadačného 
fondu spolupracovala spoločnosť Jacobs Suchard Figaro – v roku 2000 venovala na tieto účely 1 mil. Sk. 
 
V roku 1999 prebehol na Slovensku projekt Červené nosy, ktorý organizovala v spolupráci s EuroTel Bratislava, British 
Airways a Slovenskou poštou nezisková organizácia Slovenská nádej dieťaťa.85 Táto organizácia sa v roku 2000 
účastnila spolu s Ligou proti rakovine aj projektu cause-related marketingu Tatra banky. Za každé použitie bankovej 
karty tejto banky posielala Tatra Banka jednej z týchto organizácií finančný príspevok (Demeš, 2001).  
 
Viacročný projekt Ostrovy života postavený na podobnom princípe86 s cieľom zakúpiť špeciálne lôžka na záchranu detí 
organizoval v rokoch 1999-2001 v spolupráci s vybranými výrobcami spotrebných tovarov Detský fond SR, neskôr 
Nadácia Markíza. Za celé trvanie tohto projektu sa podarilo vyzbierať celkovo 11.129.232,59 Sk. 
 
Tabuľka 18 
Projekt Ostrovy života 

Organizátor Zúčastnení partneri Obdobie Celková čiastka 
(Sk) 

Detský fond SR Procter & Gamble, Danone, Pepsi Cola 1999/2000 5 167 957,70  
Detský fond SR Danone, Vitana, Opavia-LU 2000/2001 2 908 932,21  
Nadácia Markíza Danone, Opavia-LU 2003 3 052 342,68  
  SPOLU: 11 129 232,59 
Zdroj: Detský fond SR a Register verejných zbierok Ministerstva vnútra SR, www.nadacia.markiza.sk, 2004. 
 
Príkladom dobročinného (zdieľaného) marketingu bola aj spolupráca Nadácie pre deti Slovenska so spoločnosťou Shell 
a ich SMART klubom. V období koniec 1998-2003 sa takýmto spôsobom podarilo nadácii získať celkovo 1.184.986 
Sk.87 COOP Jednota Slovensko prostredníctvom svojej Nadácie Jednota COOP spustila koncom roka 2002 
celonárodný projekt dobročinného marketingu pod názvom „Jednota pre školákov“, do ktorého sa zapojili 
Procter&Gamble a Danone.88 V prvej fáze do polovice roka 2003 sa podarilo týmto spôsobom získať celkovo 2.768.557 
Sk,89 druhá fáza projektu pokračuje v roku 2004 za účasti tých istých biznis partnerov, ku ktorým sa pridala ešte aj 
PALMA-TUMYS. Ďalšími príkladmi tohto konceptu u nás sú napr. projekty Počítače školám (Unilever-Rama), Pomoc 
obetiam povodní (Danone) či propagačná kampaň OZ Návrat o náhradnom rodičovstve na výrobkoch značky RAJO. 
 
Početné aktivity smerom k podnikateľskému sektoru a prebúdzaniu jeho spoločenskej zodpovednosti a filantropických 
aktivít v prospech MNO rozvíjala už od roku 1998 vtedajšia Nadácia pre občiansku spoločnosť, dnes Nadácia Pontis. 
Okrem už uvedeného prieskumu podnikového darcovstva začala v roku 1998 projekt podnikateľských raňajok, na ktoré 
pozývali podnikateľov a snažili sa ich viesť k filantropickým prejavom. V druhej fáze nasledovali semináre i manuál pre 
MNO o tom, ako úspešne osloviť podnikateľov. V tom istom roku založila aj tradíciu oceňovania filantropických aktivít 
firiem a podnikateľov-jednotlivcov pod názvom Via Bona. Tá pokračovala aj v nasledujúcom roku a po prestávke sa 
znovu obnovila pod patronátom Nadácie Pontis v roku 2002.  
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Tabuľka 19 
Ocenenie filantropických počinov podnikateľských subjektov VIA BONA 
 1998 1999 2002 2003 

Hlavná cena 
Via Bona 

 Chemosvit, a.s., Svit  Kopa, s.r.o., Košice  ING Group, Bratislava  U.S. Steel Košice, s.r.o., 
Košice 

Čestná cena 

 KELKOM 
International 
Poprad, s. r. o., 
Poprad 
 Transozeta 
autodoprava, 
Tornaľa 

 Alcatel Sel Tlh, a. s., 
Liptovský Hrádok 
 Ivan Litva – APS, 
Trnava 

  

Cena za podporu 
verejnoprospešnej 
činnosti v regióne 

   U.S. Steel Košice, s.r.o. 
, Košice 
 TESCO STORES SR, 
a.s., Bratislava  
 Philip Morris Slovakia, 
s.r.o, Bratislava 

 MTM Obaly, s.r.o., Martin  
 BBF elektro, s.r.o. 
Spišská Nová Ves 
 Matador, a.s., Púchov 

Cena za dlhodobé 
partnerstvo 

   Poradca podnikateľa, 
s.r.o., Žilina 
 IQ Servis a.s., Košice 
 Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava 

 Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava 
 Istrobanka, a.s., 
Bratislava 
 NRSYS, a.s., Nitra 
 Carrefour Slovensko, 
a.s., Košice 

Cena za odvahu 
podporiť inovačný 

projekt 

   Whirlpool Slovakia, 
s.r.o., Bratislava 
 ISSO, s.r.o., Prievidza 
 EuroTel Bratislava, a.s., 
Bratislava 

 Slovenská sporiteľňa, 
a.s. a Mayer/McCann-
Erickson, Bratislava 
 Novitech, a.s. Košice 
 Slovak Telecom, a.s., 
Bratislava 

Čestné uznanie 
(jednotlivci / 
podnikatelia) 

   Ing. Vladimír 
Ščerbanovský, Košice  
 RNDr. Peter Paľaga 
 JUDr. Martin Krivák 

 Ján Drobný - ARES, 
Bratislava 

Cena pre média     Hospodárske noviny 
Zdroj: Nadácia Pontis, 2004. 
 
Ocenenia darcovských počinov (aj podnikateľských subjektov) udeľuje od roku 1995 aj Slovenská humanitná rada (viac 
v časti o individuálnom darcovstve). 
 
Niektoré obchodné spoločnosti (najmä zahraničné, ale neskôr aj domáce) si pre účely vlastných filantropických aktivít 
založili vlastné firemné nadácie alebo si otvárali vlastné nadačné fondy v už existujúcich nadáciach. Na Slovensku 
pôsobili napr. Citigroup Foundation, Shell Foundation, z domácich napr. Nadácia Železiarne Podbrezová, Nadácia 
ZSNP, Žiar nad Hronom či Nadácia Jednota COOP alebo možno spomenúť nadačný fond ING pod názvom LION 
v Nadácii pre podporu sociálnych zmien SOCIA či Jacobs Suchard Figaro v Nadácii pre deti Slovenska. 
 
Úloha podnikateľských subjektov ako podporovateľov neziskového sektora narastá. A to nielen s rastom ziskovosti 
podnikov, príkladmi zo strany konkurentov alebo vlastným presvedčením o potrebnosti takýchto aktivít. Trend rastu 
poskytnutých darov to len potvrdzuje. Aj keď predchádzajúca legislatívna úprava nebola ani zďaleka pre rozvoj 
darcovstva ústretová, predsa len čiastočne tieto snahy odmeňovala daňovým zvýhodnením. Systémová zmena 
v podobe rovnej dane od roku 2004 zrušila aj túto motiváciu k darcovstvu. K narastaniu spolupráce medzi 
podnikateľským a neziskovým sektorom dochádza momentálne predovšetkým v oblasti sponzoringu, ktorý sprevádza 
na jednej strane veľká medializácia a na druhej strane asi najkonkrétnejšie prínosy pre firmu. K tlaku na vzájomnú 
spoluprácu začala prispievať aj možnosť právnických osôb od roku 2004 venovať 2 % podielu zaplatenej dane na 
verejnoprospešný účel. Táto možnosť síce priamo neprispieva k nárastu filantropie, skôr naopak90, ale privádza 
podnikateľské subjekty k väčšiemu záujmu o verejnoprospešné organizácie či aktivity a nadväzovaniu vzťahov, resp. 
k založeniu vlastnej nadácie. Tieto zmeny budú s veľkou pravdepodobnosťou vplývať na ďalšie formovanie podnikovej 
filantropie na Slovensku. 
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Súkromné zdroje – individuálne – darcovstvo  
 
Pod individuálnymi zdrojmi v kontexte financovania neziskových organizácií rozumieme zdroje získané od 
individuálnych darcov, konkrétnych ľudí či jednotlivcov. Táto metóda získavania prostriedkov pre MNO sa pokladá za 
jednu z najstabilnejších, hoci jej úspešnosť častokrát podmieňuje veľká náročnosť. Pri tejto forme financovania ide o 
veľké množstvo „drobných“ darcov, ktorí svojimi príspevkami podporujú finančnú stabilitu organizácie91. Na druhej 
strane získanie dostatočného množstva takýchto individuálnych darcov môže byť veľmi náročné a od MNO vyžaduje 
organizačnú vyzretosť, profesionalitu, dôveryhodnosť a dobré meno, nehovoriac o transparentnosti. Organizácia musí 
v takom prípade verejnosti predostrieť aktuálnu tému, presvedčiť o svojom spôsobe jej riešenia, budovať pozitívnu 
publicitu, zapájať média či množstvo dobrovoľníkov. 
 
Vývin individuálneho darcovstva na Slovensku mapovalo viacero reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky. Zo 
záverov agentúry FOCUS z roku 1996 vyplýva, že 56 % respondentov darovalo nejaké veci alebo peniaze na zbierku 
a činnosť MNO, 42 % nedarovalo nič (Bútorová – Bútora, 1996). Podľa prieskumu FOCUS z roku 1998 (Baťová, 2002) 
najviac ľudí prispieva na náboženské účely, zdravotníctvo, na nadácie a fondy, na sociálne služby, vzdelávanie 
a výskum, šport a rekreáciu a na kultúru a umenie. V januári 2001 uviedlo 40 % respondentov, že buď oni, alebo 
členovia ich rodiny darovali v predchádzajúcom roku veci alebo peniaze na zbierku organizovanú MNO, prípadne na 
podporu MNO. Vecné alebo nefinančné dary venovalo 21 % respondentov a financie 30 % respondentov (FOCUS, 
2001 In: Demeš, 2001). 
 
Z foriem oslovovania individuálnych darcov sú v našich podmienkach použiteľné predovšetkým verejné zbierky, zbierky 
v kostoloch, dobročinné akcie, zrážky zo mzdy, priame oslovenie, získavanie zdrojov poštovými poukážkami, SMS, 
telefonickými hovormi apod.  
 
Číselne vyjadriť množstvo venovaných prostriedkov fyzickými osobami nie je možné. Jedným z mála dostupných 
údajov, avšak opäť s viacerými výpovednými obmedzeniami, sú údaje o celkovej výške darov fyzických osôb obciam 
a iným právnickým osobám na verejnoprospešné účely.92 Celková suma poskytnutých darov je však vyššia, pretože na 
tomto mieste uvádzaná suma sa týka len čiastky, ktoré si fyzické osoby mohli uplatniť na zníženie daňového základu. 
Jedným z ďalších obmedzení týchto hodnôt je, že hovoria iba za fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové 
priznanie,93 nehovoria o výške darov, ktoré poskytli zamestnanci.94 
 
Tabuľka 20 
Dary fyzických osôb (FO) na verejnoprospešné účely (v Sk) 

Rok Počet FO 
Výška 

odpísaných 
darov FO 

1993 12 806 105 945 631 
1994 14 159 135 350 465 
1995 14 570 158 880 774 
1996 15 433 176 042 720 
1997 16 778 189 707 848 
1998 16 172 191 080 370 
1999 15 436 199 352 132 
2000 18 178 208 394 869 
2001 21 221 254 681 330 

SPOLU: 144 753 1 619 436 139 
Poznámka: Celková suma poskytnutých darov je vyššia, pretože tu uvádzaná suma sa týka len čiastky, ktorú si mohli FO uplatniť na odpis z daňového základu. 
 
Zdroj: Daňové riaditeľstvo, 2003, 2004. 
 
 
Medzi najúspešnejšie pravidelné verejné zbierky na Slovensku patria Konto nádeje, Konto Bariéry, Dobrá novina, Deň 
narcisov a Hodina deťom. Najstaršou zbierkou je Konto nádeje, ktoré Slovenská televízia pre humanitnú pomoc 
zdravotne, telesne a sociálne postihnutým deťom začala organizovať koncom roka 1990. Od roku 1993 prebieha 
verejná zbierka Konto Bariéry, v ktorej na kompenzačné pomôcky pre zdravotne postihnutých zbiera prostriedky Detský 
fond SR. Pre krajiny tretieho sveta je určený výťažok Dobrej noviny, ktorú od roka 1996 šíri eRko – Hnutie 
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kresťanských spoločenstiev detí. Liga proti rakovine je už tradičným vyhlasovateľom (od roku 1997) zbierky pri 
príležitosti Dňa narcisov – výťažok je určený na prevenciu a boj proti rakovine. Nadácia pre deti Slovenska organizuje 
od konca roku 1999 zbierku poslednej hodiny zárobku pre všetky deti na Slovensku. 
 
Tabuľka 21 
Vyzbierané prostriedky v najväčších verejných zbierkach na Slovensku v rokoch 1991-2004 (v Sk) 

Rok Konto nádeje Konto Bariéry Dobrá novina Deň narcisov Hodina deťom 
1991 3 346 484     
1992 11 319 392     
1993 16 349 986 **    
1994 92 221 055 **    
1995 1 939 544 174 966    
1996 836 461 222 500 1 123 719   
1997 718 338 359 972 2 441 439 420 000  
1998 769 088 475 875 4 312 711 1 100 000  
1999 1 612 680 900 825 6 501 165 3 534 533  
2000 2 031 789 618 523 7 204 838 6 698 579 14 004 112 
2001 1 982 248 1 711 037 8 449 168 9 525 383 13 426 406 
2002 1 611 373 1 437 647 9 509 187 10 668 495 10 210 515 
2003 103 922 1 545 251 10 225 266 13 834 925 9 119 338 
2004  497 914 11 726 627 15 393 102 10 216 122 

SPOLU: *134 842 360 7 944 510 61 494 120 61 175 017 56 976 493 
Poznámka:  
*Celková výška príspevkov poskytnutých prijímateľom z Konta nádeje STV v rokoch 1991-2003 dosiahla 107.165.015 Sk. 
**Pri Konte Bariéry čísla vyjadrujú výšku poskytnutej pomoci z vyzbieraných prostriedkov (nie vyzbierané čiastky). Verejná zbierka prebiehala aj v rokoch 1993-
1994, podporu začali poskytovať až v roku 1995. Údaj za rok 2004 je k 31.5.2004. 
Pri zbierkach Dobrá novina a Hodina deťom, ktoré sa uskutočňujú na prelome rokov, je za rok realizácie považovaný rok ukončenia zbierky. 
 
Zdroj:  
Slovenská televízia, Detský fond SR, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Liga proti rakovine, Nadácia pre deti Slovenska, 2004. 
 
 
Okrem týchto najväčších prebiehalo v uplynulom období množstvo iných verejných zbierok, organizovaných viacerými 
organizáciami, napr. Slovenský výbor pre UNICEF, Slovenský Červený kríž, OZ Človek v ohrození, Sloboda zvierat, 
Lesoochranárske združenie VLK, Nadácia Markíza, Asociácia športu pre všetkých SR, Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska a mnohé ďalšie. Zbierky sa organizovali v prospech nejakej znevýhodnenej skupiny, jednotlivcov či na 
humanitnú pomoc v prípade nešťastí a katastrof, a to či už doma alebo v zahraničí.95 Veľmi často ich sprevádzalo 
zapájanie veľkého množstva dobrovoľníkov (napr. Dobrá novina, Deň narcisov), veľká publicita (napr. Hodina deťom, 
Konto nádeje a ďalšie) alebo špeciálne udalosti (napr. Beh Teryho Foxa) či benefičné koncerty (napr. Konto Bariéry, 
Koncert pre Kosovo, Najmilší koncert roka pre Úsmev ako dar atď.) 
 
Od roku 1995 udeľuje strešná organizácia humanitných a charitatívnych MNO Slovenská humanitná rada cenu Dar 
roka – na ocenenie individuálnych, ale aj firemných podporovateľov ľudí v núdzi, inovatívnych myšlienok a projektov 
v sociálnej oblasti. Prehľad laureátov za jednotlivé roky uvádza tabuľka: 
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Tabuľka 22 
Ocenenie Slovenskej humanitnej rady Dar roka v období 1995-2003 
 
 

Hlavný laureát DAR 
ROKA Fyzické osoby Právnické osoby Laureáti 

1995 manželia Moravskí z Kalinova 

 Slovnaft, a.s., Bratislava 
 Samsung Electronics Ltd.  
 Slovenská sporiteľňa, a.s., ústredie Bratislava 
 Nadácia CCF Kinderhilfwerk, Nurtingen, Nemecko 
 páter Anton Srholec, Bratislava 
 Eva Matoba, Ósaka, Japonsko (rodáčka zo Slovenska) 
 SVIK, a.s., Svidník 
 Ing. Rudolf Schuster CSc., primátor mesta Košíc 
 Slovenská poisťovňa, a.s., ústredie Bratislava 

1996 Ľudo Matejov, Bánovce nad Bebravou 

 Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 
 ARES, spol. s r.o., Bratislava 
 Východoslovenské železiarne, a.s., Košice 
 SCP, a.s., Ružomberok  
 sestra Mária Bernadetta Pánčiová, predstavená rodiny 
nepoškvrnenej, Vrícko 
 Mária Zollerová, Bratislava 
 Darina Medrejová, Liptovský Mikuláš 
 Anton Bzdilík, Raková - Korcháň, okres Čadca 
 TENZONA, spol. s r.o., Bratislava 

1997 
Miroslav Procházka, 

WEGA - MS, spol. s r.o., 
Bratislava 

Procter & Gamble, 
Bratislava 

 Jozef Kráľ, Prievidza 
 EuroTel Bratislava, a. s. Bratislava 
 SCP, a.s., Ružomberok 
 IMMUNO AG Wien, zastúpenie Bratislava 
 Ľubomír Švec, Švec a spol., spol. s r.o., Vráble 
 MUDr. Irena Belohorská, Bratislava 
 CEBO Holding Slovakia, Partizánske 
 Július Uhrín, Šmakservis, Košice 

1998 Ivan Húska, Bratislava 
Severoslovenské celulózky 

a papierne, a. s, 
Ružomberok 

 Michal Savinov, Trenčín 
 Redakcia časopisu Slovenka a Misijná kongregácia Služobníc 
Ducha svätého, Ivánka pri Nitre 
 Žiacky parlament pri I. ZŠ P.O. Hviezdoslava, Snina 
 Reklamná agentúra Sorea & Grey, Bratislava 
 Ľubo Roman, Bratislava 
 S.T.E.I.N., a.s., Bratislava 
 Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku 
 Matica slovenská, Martin 

1999 Vladimír Kútny, Nitrianske 
Rudno 

Severoslovenské celulózky 
a papierne, a. s, 

Ružomberok 

 Bc. Gabriela Házová, Lednické Rovne, Bc. Júlia Mydlová, Snina, 
Mgr. Martina Banasová, Hertník a Mgr. Mariana Banasová, Hertník 
 Slovakofarma, a.s., Hlohovec 
 MUDr. Myrón Malý, riaditeľ Národného rehabilitačného centra 
Kováčová 
 Oľga Klčová, Spoločenstvo Samaritán, Devínska NV 
 Tatra banka, a.s., Bratislava 
 Globtel GSM, a.s., Bratislava 
 Veľvyslanectvo Veľkej Británie a Severného Írska 
 páter Anton Srholec, Bratislava 

2000 PaeDr. Viktor Blaho, 
Ružomberok 

Severoslovenské celulózky 
a papierne, a. s, 

Ružomberok 

 Ján Kopta, Tvrdošín (osobitné ocenenie) 
 Projekt Dom na polceste v Domovskom vzdelávacom centre v 
Dunajskej Lužnej 
 Procter & Gamble, Bratislava 
 Ivan Štulajter, Ružomberok 
 Zuzana Palečková, Alexandra Gojdičová a kolektív študentov 
Katedry kulturológie FF UK 
 Peter Vysočáni, Prievidza 
 Ján Bernovský, Nové Mesto nad Váhom 
 TOPVAR, a.s., Topoľčany 
 TENTO, a.s., Žilina 
 Ľubomír Lisý, PUBLIC, Malacky 

2001 
Mária Prieložná, 

Bratislava, 
In memoriam 

Slovakofarma, a. s., 
Hlohovec 

 Slovnaft, a.s., Bratislava 
 Občianske združenie ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a 
rozvoj, Banská Bystrica 
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páter 
Anton Srholec, Bratislava 

 SCP, a.s., Ružomberok 
 SKLOPLAST a Johns Manville Company, a.s., Trnava 
 MUDr. Myrón Malý, riaditeľ Národného rehabilitačného centra 
Kováčová 
 Kolektív 35 študentov kvinty na Gymnáziu v Hlohovci  
a triedna profesorka RNDr. Gabriela Škreňová 
 PhDr. Viera Záhorcová, Bratislava, riaditeľka Agentúry 
podporovaného zamestnávania, zástupkyňa OZ Inklúzia 
 Philip Morris Slovakia, s. r. o., Bratislava 

2002 Ľubomíra Kurhajcová, 
Bratislava 

Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s., Bratislava 

 Slovakofarma, a. s., Hlohovec 
 Magda Žigová, Lučenec 
 Predajcovia časopisu Nota bene, Bratislava 
 SCP, a.s., Ružomberok 
 Anton Srholec, Bratislava 
 Občianske združenie Proti prúdu, Bratislava 
 Henkel, s. r. o., Bratislava 
 Britská rada - British Council, Bratislava 

2003 Emília Billíková, Výčapy-
Opatovce 

Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s., Bratislava 

 Neusiedler - SCP, a. s., Ružomberok 
 Doc. MUDr. Myrón Malý, riaditeľ Národného rehabilitačného centra, 
Kováčová 
 Milan Herstek Slovakia, Bardejov 
 ZENTIVA Hlohovec 
 Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj ADRA, Banská Bystrica 
 Slovenský zväz podnikateľov v doprave a Euro Consult & Finanz 
Ltd. (SRN) - organizátori Truck show  
 Jozef Holec, Bratislava 
 Anton Srholec, Bratislava 
 Agáta Juhászová, Kamenný Most (mimoriadne ocenenie) 
 Ing. Jana Sonnbergerová, Prievidza (mimoriadne ocenenie) 

Zdroj: Slovenská humanitná rada (www.shr.sk), 2004 
 
Prostriedky od jednotlivcov predstavujú pre MNO veľmi dôležitý zdroj príjmov. Hoci je organizovanie kampaní, ktoré 
zbierky väčšinou sprevádzajú, náročné, takto získané prostriedky z individuálnych zdrojov z roka na rok stúpajú. 
Ukazujú to nielen čísla za niektoré najväčšie zbierky, ale aj prostriedky uplatnené na zníženie daňového základu. 
A hoci odpisy poskytnutého daru boli nízke, predsa len predstavovali istú motiváciu k dávaniu. Zmenou daňového 
systému zostane viac prostriedkov ľuďom a rozhodnutie o poskytnutí daru sa ešte viac bude opierať o osobnú 
uvedomelosť a morálnu stránku filantropie. Dopad týchto zmien sa nedá presne odhadnúť, je pravdepodobné, že 
z krátkodobého hľadiska príde k poklesu poskytnutých prostriedkov. Z dlhodobého hľadiska zlepšovaním ekonomickej 
situácie bude význam zbierok individuálnych zdrojov a objem poskytnutých darov pravdepodobne narastať.  
 
 
 

Súkromné zdroje – individuálne – dobrovoľníctvo 
 
Tak, ako je individuálne darcovstvo priamou formou finančnej podpory, zapájanie sa jednotlivcov do dobrovoľníckej 
činnosti možno pokladať za významný nefinančný zdroj pre MNO. Dobrovoľnícka (a teda neplatená) práca v prospech 
iných môže nadobúdať veľa podôb – napr. lepenie obálok, distribúcia šatstva, oslovovanie darcov, zbieranie finančných 
prostriedkov, poskytnutie konzultácie či inej služby, práca s klientami a pod. – jej výsledkom môže byť pre MNO priamy 
či nepriamy finančný efekt. Číselné vyjadrenie tejto podpory pre MNO môže vychádzať z ocenenia bežnej normohodiny 
práce každého zamestnanca, hoci vzťah dobrovoľníka k organizácii a práca s nimi sa vyznačuje svojimi špecifikami. 
Finančný prínos dobrovoľníckej neplatenej práce pre verejnoprospešné aktivity MNO je nepochybný. 
 
Pojem dobrovoľníka a dobrovoľníctva nie je doteraz v slovenskej legislatíve dostatočne podchytený. O frekvencii 
zapájania sa jednotlivcov do dobrovoľníckych aktivít organizácií hovoria viaceré reprezentatívne prieskumy. Na otázku 
„Pracovali ste minulý rok dobrovoľne pre niektorú MVO?“ (v %) odpovedali v sledovanom období respondenti rôzne. 
Dobrovoľnícke zapojenie sa pohybovalo od 11 do 19 % populácie (In: Demeš, 2001). 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.shr.sk/


Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989           33 

 
Tabuľka 23 
Pracovali ste minulý rok dobrovoľne pre niektorú MVO? (v %) 
  1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Áno, najmenej raz mesačne 6 3 4 4 4 3 3 
Áno, ale zriedkavejšie ako raz mesačne 5 10 15 15 14 10 10 
Nie 85 82 79 79 80 84 85 
Neviem 4 5 2 2 2 3 2 

Zdroj: BMRB International (1993); FOCUS (1995-2000) In: (Demeš, 2001). 
 
Na Slovensku sa rozvoju dobrovoľníctva napriek nedostatočnej právnej úprave venovalo najmä Dobrovoľnícke 
centrum, ktoré fungovalo od roku 1998 v Slovenskej akademickej a informačnej agentúre – Servisnom centre pre tretí 
sektor. Jeho cieľom bola podpora dobrovoľníckej činnosti a oceňovanie práce dobrovoľníkov. V rokoch 1999-2001 
udeľovalo centrum každoročnú cenu Srdce na dlani v kategóriach Dobrovoľnícka práca a Dobrovoľnícky čin roka. 
 
Tabuľka 24 
Ocenenie dobrovoľníctva Srdce na dlani 

SRDCE  
NA DLANI Dobrovoľnícka práca Dobrovoľnícky čin roka 

1999 

Emília a Peter Borodáčovci, Bratislava 
Jozef Dospiva, Piešťany 

Elena Kopálová, Bratislava 
Dana Popluhárová, Žilina 

Štefan Šebo, Tekovské Lužany 

koledníci Dobrej noviny,  
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí – eRko 

2000 

Július Hron, Bratislava 
Štefan Kruška, Prešov 

Agneša Kukumberová, Šenkvice 
Jana Lalíková, Slavošovce 
Ing. Ladislav Pleša, Košice 

PaedDr. Marta Györiová, Košice 

2001 

Ľuba Blaškovičová, Košice 
Elena Fukasová, Čimhová 

Juraj Janíkov, Kojšov  
Klub značkárov Slovenska – KST 

Pavol Podmajerský, Rohožník 
Sofia Temkovitzová, Prešov 

Juraj Skrip, Snina 
 

Vilma Cipárová a Miroslav Cipár 
(mimoriadne ocenenie) 

Zdroj: changenet.sk; Spravodajca 3S, 1/2002. 
 
Na vyjadrenie ocenenia práce dobrovoľníkov organizuje od roku 1992 Slovenská humanitná rada reprezentačný 
koncert Benefícium. Centrum dobrovoľníctva popri inom pripravilo aj Týždeň resp. Dni dobrovoľníctva, kedy sa 
verejnosti vo viacerých mestách predstavovali dobrovoľnícke aktivity konkrétnych mimovládnych organizácii 
a propagovala sa téma neplatenej práce v prospech spoločenského dobra. Príležitosť pre zvyšovanie povedomia 
o dobrovoľníctve naskytoval aj Medzinárodný deň dobrovoľníctva, ktorý Organizácia spojených národov vyhlásila na 5. 
decembra, alebo rok 2001, ktorý bol touto organizáciou deklarovaný za celosvetový rok dobrovoľníctva.  
 
Zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít ešte nie je na Slovensku veľmi rozšírené. Pravdepodobne to súvisí jednak 
s ekonomickou situáciou, a jednak so spoločensko-historickými faktormi. A navyše, ako ukazuje Baťová (2002), u tých, 
ktorí sa sami deklarujú za členov dobrovoľníckych občianskych organizácií, je dobrovoľnícka činnosť aj napriek 
členstvu skôr deklarovaná ako skutočná. Je teda zrejmé, že v rozvoji dobrovoľníctva je stále čo doháňať (napr. aj 
právnym podchytením tejto činnosti). Je pravdepodobné, že s postupujúcimi zmenami v našej spoločnosti, nárastom 
bohatstva a presadzovaním sa myšlienok filantropie, bude narastať aj miera zapájania sa väčšieho počtu ľudí do 
dobrovoľníckych aktivít MNO. 
 
 
 

Súkromné zdroje – cirkevné 
 
Výpočet súkromných zdrojov by bol neúplný bez spomenutia financovania cirkevných organizácií a aktivít. 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, 
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voľnočasových potrieb svojich členov, resp. širšej spoločnosti. Sú to napríklad Slovenská katolícka charita (9 
diecéznych/arcidiecéznych charít), Evanjelická diakonia, Tabita, n.o., Filantropia pravoslávnej cirkvi, Diakonia 
Apoštolskej cirkvi, ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj či iné. Financovanie týchto zariadení je popri 
iných96 napojené aj na zdroje pochádzajúce zo samotných cirkví (a to či už priamo alebo prostredníctvom účelových 
kostolných a cirkevných zbierok),97 či už doma alebo prostredníctvom zahraničných partnerov. V minulosti bola 
deklarovaná príslušnosť k niektorej z cirkví pre mnohé MNO problémom, keďže všeobecné povedomie viedlo 
„sekulárne“ zdroje k presvedčeniu, že tieto organizácie musia disponovať dostatočným množstvom prostriedkov od 
vlastných cirkví. To spôsobovalo, že získať podporu napr. z bežných nadácií bolo pre nich problematické (Pozri 
Beňáková, 2000). 
 
Popri Slovenskej katolíckej charite98 napojenej na katolícku cirkev pôsobí na Slovensku Ekumenická rada cirkví, ktorá 
bola v uplynulom období aj významným donorom – redistribútorom grantových prostriedkov zo zahraničia (porovnaj 
Tabuľka 14). Ekumenická rada cirkví distribuovala výhradne prostriedky štyroch organizácií (dánskej Dan Church Aid, 
švajčiarskej HEKS, nemeckej evanjelickej Diakonisches Werk a holandskej Global Ministries of United Churches of 
Holland) pre organizácie svojich členských cirkví, a to v rámci programu Okrúhly stôl na podporu spoločných 
ekumenických aktivít. V rokoch 1996-2003 rozdelila na grantoch celkovo 61.469 tisíc Sk.99 Popri tom do účelových 
zariadení putovali aj prostriedky priamo od vlastných cirkví. Katolícke projekty podporovali prostriedky od dvoch 
nemeckých organizácií Renovabis Stiftung a Kirche in Not.100 V tejto oblasti pôsobili aj dve z nemeckých politických 
nadácií Hanns Seidel Stiftung a Konrad Adenauer Stiftung.  
 
Cirkevné zdroje predstavujú neoddeliteľnú súčasť financovania verejnoprospešných aktivít. Významnú úlohu v podpore 
tejto sféry občianskeho života zohrali a stále zohrávajú, podobne ako pri nadáciach, zahraničné zdroje, v tomto prípade 
zdroje zahraničných náboženských organizácií. Ich prítomnosť významne napomohla rozvoju verejno- či 
vzájomnoprospešných aktivít cirkevných a náboženských spoločností. Spolu s veľmi vysokou mierou individuálneho 
darcovstva tradične v prospech cirkví, náboženských a kostolných zbierok (napr. Baťová, 2002) a reštituovaním a 
zhodnocovaním cirkevného majetku vytvárali finančný rámec, ktorý umožňuje cirkvám a náboženským spoločnostiam 
napĺňať ich širšie poslanie v spoločnosti, ako je len napĺňanie potrieb svojich členov. Je pravdepodobné, že tak ako pri 
nadáciach, aj pri zahraničných cirkevných zdrojoch čoskoro príde k obmedzeniu poskytovaných prostriedkov 
a financovanie bude odkázané na väčšiu aktivizáciu domácich zdrojov. 
 
 
 

Samofinancovanie 
 
Predchádzajúce časti o verejných a súkromných zdrojoch analyzovali externé zdroje financovania pre MNO, tzn. 
zdroje, ktoré organizácie získavajú z vonkajšieho prostredia fundraisingom.101 Tento spôsob financovania rozširuje 
možnosť vytvárania zdrojov vlastnými silami organizácie, tzv. samofinancovaním.  
 
Samofinancovanie je proces, pri ktorom nezisková organizácia využíva svoje kapacity (ľudské, materiálne, finančné, 
know-how a pod.) na tvorbu a získavanie zdrojov (predovšetkým, avšak nie výlučne, finančných) pri súčasnom 
napĺňaní svojho poslania. Pritom napĺňanie nejakej verejno- či vzájomneprospešnej misie organizácie je kľúčovým 
prvkom, ktorý ju odlišuje od podnikateľského subjektu. Hoci sa tvorba zisku môže na prvý pohľad pre neziskovú 
organizáciu zdať ako čosi neprimerané, 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 organizácie, a nie na obohatenie majiteľov tak ako u podnikateľov. 
 
Rozlišujeme niekoľko metód samofinancovania, a to od členských príspevkov, predaja vlastných produktov (knižky, 
publikácie, tričká, pohľadnice, remeselné výrobky a pod.), spoplatnenia poskytovaných služieb (školenia, poradenstvo, 
konzultácie, preklady, tlmočenie, ubytovanie, stravovanie a pod.), využívania materiálnych statkov (prenájom vlastného 
priestoru iným subjektom, využívanie zariadení za úhradu), využívanie nemateriálnych statkov (patentov, metodík, 
postupov, „prenájom“ značky, loga a pod.) až po príjmy z vlastných realizovaných investícií (napr. príjmy z vlastného 
finančného kapitálu) (Pozri Davis – Etchart, 1999a).  
 
Mimovládne neziskové organizácie napriek svojmu názvu, ktorý evokuje, že so ziskom nemajú nič spoločné, môžu 
vykonávať podnikateľské aktivity. Musí ísť o sústavné, samostatné konanie organizácie na vlastnú zodpovednosť, 
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vlastný účet a vlastné meno s cieľom dosiahnutia zisku. Tento však musia použiť v zmysle svojho poslania a stanov na 
podporu neziskovej činnosti, nie na obohatenie zakladateľov. Z jednotlivých právnych foriem neziskových subjektov, 
môžu podnikateľskú činnosť realizovať občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti – podnikanie nadácií je striktne 
regulované a zo zákona zakázané. MNO však pri rozvíjaní podnikateľskej činnosti narážajú na problematicky 
formulovanú legislatívu, ktorá je v mnohom nejednoznačná a umožňuje rôzny výklad, resp. postup orgánov štátnej 
správy.102  
 
Získavanie zdrojov samofinancovaním kladie zvýšené nároky na kvalitu finančného a celkového manažmentu, a teda 
vyžaduje aj vyššiu mieru profesionálneho riadenia celej organizácie. Ak sú však tieto procesy dobre zvládnuté, 
v konečnom dôsledku to pre organizáciu môže priniesť väčšiu finančnú stabilitu a umožňuje jej to klásť väčší dôraz na 
vlastnú činnosť pre napĺňanie stanoveného poslania. Navyše finančná nezávislosť umožňuje niektorým organizáciam 
vyvíjať aj kontroverzné aktivity pri kritike či obhajobe nejakých práv či verejného záujmu.  
 
Nezisková organizácia však pri rozvíjaní samofinancujúcich aktivít môže preceniť vlastné schopnosti či kapacity a 
takéto pokusy môžu mať negatívny dopad nielen na jej bankový účet, ale napr. aj na vlastnú kredibilitu, dôveryhodný 
obraz v očiach partnerov i verejnosti, motiváciu vlastných zamestnancov i dobrovoľníkov či celkové postavenie 
v komunite, v ktorej pôsobí. Potenciálne riziko je aj v tom, že organizácia „pozabudne“ na svoje poslanie a v jej 
aktivitách dostane prioritu tvorba zisku. K stabilite organizácie neprispieva ani situácia, keď je jej financovanie 
jednostranne závislé od úspešnosti pôsobenia na trhu či iných foriem samofinancovania.  
 
Známymi prípadmi rozvoja samofinancovania MNO na Slovensku sú aj vďaka (Davis – Etchart, 1999a) projekty 
organizácií Zelená linka, Púchov; Združenie VYDRA – Vidiecka rozvojová aktivita, Čierny Balog; TYR Centrum, Nižná; 
Divadlo STOKA, Bratislava či Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava.103 Väčšina týchto 
samofinancujúcich aktivít je v oblasti predaja vlastných služieb a výrobkov. Na zhodnocovanie disponibilného kapitálu 
MNO slúži projekt Spoločné investovanie. Vytvoril sa tzv. CharitySet, otvorený podielový fond pre neziskové 
organizácie, ktorý komerčným investovaním na trhu zhodnocuje ich voľné prostriedky. Projekt pripravilo konzorcium 
Trustu Slovakia Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Vzdelávacej nadácie Jana Husa a Nadácie 
pre deti Slovenska. Správcom tohto fondu, ktorý sa po dosiahnutí výšky 50 mil. Sk transformuje na samostatný 
podielový fond CharityFund, je Tatra Asset Management, a.s. Cieľom tohto projektu je vytvoriť zdroj trvalých príjmov 
pre MNO na financovanie ich činnosti, zabezpečiť efektívnu správu voľných prostriedkov a podporiť rozvoj filantropie na 
Slovensku.104 
 
V oblasti finančnej podpory samofinancujúcich aktivít neziskových organizácií na Slovensku zohrávajú významnú úlohu 
finančné zdroje poskytnuté Trustom pre občiansku spoločnosť v Strednej a Východnej Európe, ktorý podporuje aj 
rozvoj samofinancovania MNO. Túto oblasť administruje Vzdelávacia nadácia Jana Husa, ktorá v štyroch grantových 
kolách (október 2002-apríl 2004) doteraz prerozdelila celkovo 8.614.515 Sk.105 Pôžičkový mikroprogram pre MNO 
rozbehla v roku 2003 aj Nadácia Pontis.106  
 
S cieľom podpory podnikania MNO v strednej Európe (v Česku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku) a ich nezávislosti 
a stability začala svoje pôsobenie medzinárodná americko-čílska nezisková organizácia NESsT (Non-profit Enterprise 
and Self-sustainability Team). Doteraz pôsobí na trhoch Latinskej Ameriky (Santiago de Chile) a Strednej Európy 
(Budapešť) a prostredníctvom komplexných tréningov, profesionálneho poradenstva, koučingu a dokonca rizikových 
finančných investícií podporuje perspektívne podnikateľské aktivity neziskových organizácií a dlhodobo ich tak 
sprevádza na ceste k peniazom pre verejnoprospešný účel. Spolu so širokou sieťou svojich biznis poradcov 
a skúsených zamestnancov, bohatým teoretickým základom, informačnými materiálmi a inovatívnymi aktivitami je 
NESsT neoceniteľným prínosom pre udržateľnosť neziskových organizácií v stredoeurópskom priestore a jasným 
príkladom, ako čeliť výzvam budúcnosti. 
 
Dá sa očakávať, že význam samofinancovania MNO sa v zrkadle prebiehajúcich zmien vo financovaní, bude naďalej 
zvyšovať. A to nielen v dôsledku poklesu disponibilných externých zdrojov, ale aj v dôsledku pokračujúcej 
decentralizácie verejnej správy či zapájaním sa organizácií do verejného obstarávania. 
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Oficiálna rozvojová pomoc a Oficiálna pomoc  
 
S postupujúcimi zmenami u nás, ekonomicko-spoločenskou transformáciou a nárastom všeobecného blahobytu sa 
Slovensko presúva z polohy príjemcu medzinárodnej pomoci do jej poskytovateľa krajinám, ktoré sú na tom v rôznych 
smeroch horšie.107 Na procese poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci a oficiálnej pomoci, 108 ktorá môže byť vládna, 
mimovládna alebo kombináciou oboch, sa ako partneri zúčastňujú aj slovenské mimovládne neziskové organizácie. 
V spolupráci s orgánmi verejnej správy (najmä ministerstvom zahraničných vecí) prispievajú svojimi prostriedkami, 
aktivitami a programami na pomoc iným krajinám.109 Tieto prostriedky získavajú na Slovensku najmä verejnými 
zbierkami a príspevkami od darcov110 – k tomu sa pridávajú verejné prostriedky poskytované vládou, resp. rezortnými 
ministerstvami v rôznych oblastiach a podpora Rozvojového programu Organizácie spojených národov UNDP. Od roku 
2004 existuje Fond Bratislava-Belehrad s finančnou alokáciou 55 mil. Sk, pričom o prostriedky fondu sa môžu uchádzať 
aj slovenské MNO, ktoré budú v Srbsku a Čiernej Hore realizovať rozvojové projekty (Rozvojová..., 2003). Pre účel 
presadzovania záujmov v oblasti poskytovania rozvojovej pomoci v zahraničí si skupina 23 MNO založila v roku 2002 
samostatnú platformu rozvojových mimovládnych organizácií.111 Na rozbehu poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci 
a rozvojovej pomoci Slovenska iným krajinám sa u nás podieľa program kanadskej rozvojovej agentúry CIDA pod 
názvom ODACE – Official Development Assistance in Central Europe.112 
 
Tabuľka 25 
Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) a oficiálna pomoc (OA) Slovenskej republiky a príspevok MNO (v tis. Sk) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) 283 045 400 519 257 607 553 521 616 000 

z toho MNO  14 428 8 870 15 455  
Oficiálna pomoc (OA)  118 971 94 434 119 429  

z toho MNO  4 356 3 153 4 250  
SPOLU MNO: 0 18 784 12 023 19 705 0 

Poznámka: 
Viac informácií za rok 2000 nie je k dispozícií. SR začala vypracovávať štatistické správy podľa Smernice pre štatistické výkazníctvo OECD/DAC až od roku 2001, 
po vstupe SR do OECD (2000). Údaj za rok 2004 je prognóza ODA. 
 
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí SR, 2004. 
 
Poznámka: Ďalšie nepotvrdené informácie hovoria o podpore zo strany MNO vo výške 14.212.000 Sk (v roku 1999) a 12.326.000 Sk (v roku 2000).  
Zdroj: Materiály MZV SR. 
 
Aj keď postavenie slovenských MNO je poznačené nedostatkom zdrojov pre vlastné fungovanie, povinnosť Slovenska 
ako krajiny poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc a oficiálnu pomoc bude postupne narastať. Paradoxne sa však 
poskytovanie pomoci môže stať pre niektoré z týchto organizácií aj zdrojom pre ich vlastné fungovanie. V spolupráci 
s verejným sektorom totiž môžu niektoré MNO nájsť spôsob ako sa podieľaním na ODA a OA dostať k zdrojom pre 
pokrytie vlastných režijných nákladov.  
 
 
 
4. Záver - Trendy a výzvy financovania MNO  
 
 
Trendy  
 
Najvýraznejším trendom v oblasti financovania neziskového sektora je dramatický pokles disponibilných zdrojov zo 
zahraničia, a to či už verejných alebo súkromných, neexistencia dostatočnej domácej náhrady, z toho vyplývajúce 
štrukturálne zmeny sektora. Ďalšími momentami sú nárast významu verejných (a špeciálne samosprávnych) zdrojov 
a štrukturálnych fondov, vplyv daňových zmien a asignácie 2 % zaplatenej dane na rozvoj darcovstva z vlastných 
zdrojov, rozvoj medzisektorovej spolupráce s verejným sektorom v dôsledku decentralizácie a s podnikateľským 
v dôsledku presadzovania sa konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikania, nárast trojsektorových partnerstiev ako 
predpoklad čerpania európskych fondov. Pravdepodobne bude pokračovať kapitálová podvyživenosť domáceho 
nadačného sektora, pričom lepšie perspektívy stoja pred komunitnými nadáciami, v oblasti darcovstva bude len pomalý 
trend zvyšovania domácich individuálnych a podnikateľských darov, resp. dobrovoľníctva. Oveľa väčší význam 
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nadobudne samofinancovanie a podnikanie MNO a ako jeho predpoklady budovanie pozitívneho obrazu, 
dôveryhodnosti a transparentnosti. 
 
 
Zahraničné zdroje 
 
Financovanie je najväčším problémom neziskového sektora na Slovensku. Ako potvrdzujú viaceré analytické 
materiály,113 MNO na Slovensku sú v prevažnej miere závislé na jednom zdroji financovania, a tým boli donedávna 
zahraničné zdroje, či už domáce alebo verejné. Financovanie z týchto darcovských zdrojov sprevádza obmedzený 
objem poskytovaných prostriedkov, krátkodobé projektové cykly, ďalej obmedzená možnosť získať prostriedky na 
hradenie režijných nákladov organizácie či premenlivé priority donorov (Pozri Davis – Etchart, 1999b). Napriek týmto 
obmedzeniam, občiansky sektor na Slovensku sa rozmohol práve vďaka tejto podpore. 
 
Doterajšia prevažná podpora neziskového sektora zo zahraničných zdrojov aj pod vplyvom politických podmienok mala 
odvrátenú stránku v tom, že v sektore nevytvárala zdravé prostredie, v ktorom si niektoré organizácie postupne zvykli 
na dostatočný prísun prostriedkov. To viedlo k tomu, že neboli nútené rozvíjať alternatívne spôsoby svojho 
financovania, hľadať nové spôsoby a zdroje. Možno sa domnievať, že relatívne obmedzená ponuka externých 
finančných zdrojov v súčasnosti a potreba viaczdrojového financovania MNO bude mať za následok obmedzenie aktivít 
neziskových organizácii, prepúšťanie zamestnancov, prechod na dobrovoľnícku bázu, redukciu programov, 
transformáciu, spájanie či dokonca zánik celých MNO. V situácii, kedy sa tieto subjekty budú musieť viac spoliehať na 
vlastné sily a kapacity, bude nárast profesionalizácie jedným z kľúčových predpokladov prežitia a efektívneho 
fungovania v budúcnosti. S tým ide ruka v ruke aj nevyhnutnosť budovania vlastného mena, dôveryhodnosti, 
zvyšovanie transparentnosti a celkovej efektívnosti. 
 
Presun finančných prostriedkov zo zahraničných zdrojov do krajín, v ktorých je občianska spoločnosť na nižšom stupni 
rozvoja ako na Slovensku možno považovať za hlavnú hybnú silu, ktorá v súčasnosti ovplyvňuje mnohé procesy 
v súvislosti s financovaním neziskového sektora u nás. Tento odchod a neexistencia dostatočnej domácej náhrady 
z verejných alebo súkromných zdrojov spôsobujú dramatický pokles prostriedkov pre činnosť MNO. Nepochybne to 
vplýva na prebiehajúcu transformáciu a budúci vývin sektora. Na meniace sa podmienky budú neziskové organizácie 
pravdepodobne musieť reagovať väčšou diverzifikáciou svojho financovania či hľadaním, resp. tvorbou nových zdrojov 
vlastnými silami. Hoci krok týmto smerom nie je jednoduchý, a to ani pre skúsenejšie a stabilnejšie organizácie, zdá sa, 
že v súčasnosti je to jeden z nevyhnutných smerov vývoja.  
 
Objem zahraničnej verejnej podpory pre sektor sa bude i naďalej s meniacou sa situáciou zmenšovať, a to aj v 
dôsledku vstupu krajiny do Európskej únie. S narastajúcim významom domácich verejných zdrojov sa bude podobne 
zvyšovať aj význam fondov Európskej únie. Hoci tie nebudú k dispozícii pre všetky MNO (či už z hľadiska právnej 
formy, veľkosti, zamerania či finančnej sily organizácie), je viac ako isté, že organizácie budú musieť čeliť novým 
výzvam. Tie sa dotknú najmä projektového manažmentu, kofinancovania či oblasti spolupráce s partnermi z iných 
sektorov. Priamymi príjemcami európskej pomoci budú môcť byť len tie organizácie, ktoré budú dostatočne kapitálovo 
vybavené, aby si mohli dovoliť spolufinancovanie či predfinancovanie európskych projektov.  
 
 
Domáce zdroje  
 
Pri financovaní z domácich verejných zdrojov sa dá očakávať, že význam štátneho a samosprávnych rozpočtov sa pri 
podpore neziskových organizácií bude zvyšovať. Najmä, keď uvoľnené miesto po chýbajúcich zahraničných zdrojoch 
nemá kto zaplniť. Podpora z verejných prostriedkov bude pre niektoré organizácie nenahraditeľná. S postupujúcou 
decentralizáciou verejnej správy a presunom kompetencií i financovania zo štátu na samosprávy, bude narastať 
význam podpory MNO z tejto úrovne. V miestnych komunitách by samosprávne rozpočty aj vyčlenili prostriedky na 
zabezpečovanie verejných služieb prostredníctvom miestnych MNO, ale v dôsledku neukončenej reformy nie sú tieto 
kompetenčné zmeny sprevádzané dostatočnou fiškálnou decentralizáciou. Tieto miestne rozpočty tak na podporu 
verejnoprospešných aktivít MNO častokrát nemajú dostatočné zdroje.114 Situácia by sa mala výraznejšie zlepšiť od 
roku 2005, kedy začnú platiť zákony zabezpečujúce obom úrovniam samospráv dostatok príjmov z vyzbieraných daní.   
 
V oblasti priamej verejnej podpory v minulých rokoch nedochádzalo k systematickému budovaniu transparentných 
grantových mechanizmov zo strany štátnej správy a samosprávy. Pri podpore z verejných rozpočtov je i naďalej 
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pravdepodobné, že v niektorých prípadoch bude mať stále netransparentnú podobu, čím budú vytvorené predpoklady 
pre prípadný klientelizmus. Pri zabezpečovaní verejných služieb bude pravdepodobne naďalej dochádzať 
k preferovaniu a zvýhodňovaniu verejných inštitúcií pred neziskovými a k privilegovanému financovaniu niektorých 
starších, veľkých neziskových organizácií bez ohľadu na efektívnosť takto vynaložených prostriedkov.  
 
Hoci nepriama verejná podpora, najmä v oblasti daňového zvýhodnenia darcovstva, nebola ani v minulosti dostatočná, 
je otázne, ako financovanie neziskového sektora ovplyvní zrušenie týchto inštitútov po daňovej reforme s účinnosťou 
od 1. januára 2004. Neziskový sektor pri jej prijímaní presadzoval nielen väčšie daňové zvýhodnenia darcovstva t.j. 
možnosti odpočtu darov zo základu dane či priamo z dane pre fyzické i právnické osoby, ale aj úplné oslobodenie 
neziskových organizácií a cirkví od platenia dane z príjmu. Daňovú motiváciu pre právnické a fyzické osoby nová 
právna úprava nakoniec zrušila. Tento fakt pravdepodobne výrazne negatívne dopadne na darcovstvo 
verejnoprospešným organizáciam. Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu sú nakoniec príjmy MNO zo 
základnej činnosti oslobodené od tejto dane. Príjmy z iných činností týchto organizácií budú oslobodené od dane len do 
výšky 300.000 Sk. Využívanie tejto možnosti daňového zvýhodnenia pravdepodobne narastie v súvislosti s nárastom 
samofinancujúcich aktivít MNO. 
 
Nepriama podpora prostredníctvom nedávno zavedeného inštitútu asignácie jedného a neskôr dvoch percent podielu 
zaplatenej dane z príjmu má zaujímavé dopady na MNO. Záujmom MNO pri daňových úpravách v roku 2003 bolo 
zachovanie tejto možnosti a zjednodušenie jej mechanizmu. Asignácia podielu zaplatenej dane nielenže priniesla nové 
prostriedky pre neziskový sektor, ale zároveň znamenala nový impulz aj pre zmenu prístupu v samotných 
organizáciach (napr. vo vlastnej sebaprezentácii navonok) či nárast pozornosti, ktorej sa verejnoprospešnému sektoru 
dostáva od verejnosti. Druhou stranou daňovej asignácie v prospech MNO je častokrát presvedčenie darcov (či už 
fyzických, ale aj právnických osôb) o tom, že poukázaním podielu dane dávajú „zo svojho“, čo ich už viac nemusí 
motivovať ku skutočnému darcovstvu. Navyše anonymita tejto formy vzťahu (najmä pre organizácie, ktoré nevedia, kto 
daň poukázal) nevytvára najlepšie predpoklady pre prepojenie organizácie s potencionálnymi darcami a budovanie 
vzťahu s nimi. Otázne je častokrát použitie týchto verejných prostriedkov, najmä v prípade podnikových nadácií.115 
 
Vo svetle uvedených čísel a naznačených trendov verejnej podpory sa môže zdať, že verejné prostriedky pre 
neziskový sektor sú postačujúce. Žiaľ, prax potvrdzuje opak a bude výzvou pre vládu i samosprávy, aby hľadali 
alternatívne spôsoby verejného financovania verejnoprospešných aktivít.  
 
 
Domáce nadácie 
 
Domáci nadačný sektor, bude i naďalej trpieť podvyživenosťou z nedostatku vlastných zdrojov, hoci v dlhodobom 
horizonte možno predpokladať, že prostriedky získané zo zhodnocovania nadačného imania sa postupne stanú 
zdrojom podpory zo strany domácich nadácií. Predpoklady vytvára zákon o nadáciach, ktorý vyžaduje minimálnu výšku 
základného imania 200.000 Sk a ktorý mal za následok pokles počtu registrovaných nadácií. Na druhej strane tento 
zákon výrazne obmedzil možnosti podnikania nadácií a skúsenosti z praxe ukazujú, že jeho nastavenie predbehlo 
reálnu situáciu na Slovensku o niekoľko rokov (Pozri Nadácie..., 2003). Pred slovenskými nadáciami je preto ešte dlhá 
cesta k vlastnej sebestačnosti. Jedinečná príležitosť na stabilizáciu finančnej situácie nadačného sektora a podporu 
trvalej udržateľnosti domácich nadácií sa premrhala, keď v roku 2001 neprišlo k schváleniu návrhu na kapitalizáciu 
domácich nadácií (časť prostriedkov z privatizácie by sa vyčlenila na posilnenie domácich základin, ktorých 
zhodnocovaním by sa získavali prostriedky na trvalejšiu podporu MNO). Slovensko tak nenasledovalo úspešné príklady 
systémového posilnenia nadácií v Česku (Nadačný investičný fond) alebo v Maďarsku (Občiansky nadačný fond). Dá 
sa preto očakávať, že kým nepríde k nejakej systémovej legislatívnej zmene, zmene pri podpore z verejných 
prostriedkov alebo nárastu životnej úrovne obyvateľstva, výkonnosti ekonomiky či filantropických zvyklostí, počet 
domácich nadácií a objem nimi distribuovaných prostriedkov sa nebude nejako výrazne zvyšovať. Dokonca sa môže 
stať, že „výrazne poklesne, možno až zanikne, rola nadácií ako aktérov a katalyzátorov spoločenských zmien 
a reforiem.“ (Mesík In: Nadácie..., 2002). Lepšie perspektívy stoja pravdepodobne pred komunitnými nadáciami, ktoré 
sú tesnejšie previazané s komunitou a dokážu v nej lepšie pracovať na mobilizácii miestnych zdrojov a rozvoji 
darcovstva. 
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Individuálna a korporatívna filantropia 
 
Ekonomická samostatnosť neziskového sektora bude preto do značnej miery podmienená rozvojom kultúry darcovstva 
a filantropie v spoločnosti. Možno očakávať, že zo strany MNO bude vo zvýšenej miere dochádzať k podpore 
korporatívnej filantropie medzi podnikmi, ako aj k podnecovaniu individuálneho darcovstva a dobrovoľníctva u 
jednotlivcov. Vychádzať sa dá pritom z predpokladu, že hlavný problém darcovstva nespočíva v daňovom prostredí 
(hoci legislatíva ho jasne dokáže pozitívne ovplyvniť), ale v morálnej motivácii či presvedčení darcov a ich množstve 
disponibilných zdrojov. Význam súkromných darcov môže narastať so zlepšovaním celkovej ekonomickej situácie, 
s vytváraním vrstvy bohatých ľudí, ktorí si budú môcť dovoliť väčšími finančnými čiastkami podporovať aktivity MNO. 
Priestor pri rozvoji individuálneho darcovstva budú najlepšie využívať najmä známe a dobre zavedené organizácie 
a tie, čo sú k potencionálnym darcom najbližšie – miestne a komunitné organizácie. V tom možno vidieť potenciál pre 
dlhodobú udržateľnosť neziskového sektora, hoci konkrétne efekty rozvoja tejto kultúry prídu skôr v dlhodobom 
horizonte. Celkovo je málo pravdepodobné, že darcovstvo sa  v priebehu najbližších rokov rozvinie do takej miery, že 
by ním generované prostriedky nahradili výpadok zahraničných zdrojov. 
 
 
Samofinancovanie 
 
Neziskové organizácie si zrejme budú na svoju činnosť musieť v čoraz väčšej miere (časom možno dominantnej) 
zarábať vlastnou samofinancujúcou a podnikateľskou činnosťou, predávaním produktov, poskytovaním služieb za 
úhradu. To však so sebou prináša nielen potrebu ich manažérskej profesionalizácie a efektívnosti, ale aj určité riziko 
ich komercionalizácie, nadradenia zárobkovej činnosti nad poslaním a primárnymi aktivitami či riziko opätovnej závisloti 
od jedného zdroja alebo výkyvov na trhu. Potrebné preto asi bude už sformovaný etický kódex pre podnikateľské 
aktivity neziskových organizácií dôslednejšie uplatňovať v praxi, aby neprišlo k odkloneniu sa od pôvodného 
neziskového poslania. Je takmer nevyhnutnosťou, že spolu so samofinancovaním budú musieť organizácie budovať 
svoje vlastné meno, pozitívny obraz vo verejnosti či celkovú dôveryhodnosť. S tým úzko súvisí aj nárast významu 
transparentnosti a efektívnosti hospodárenia. Objem prostriedkov generovaných samofinancovaním však s najväčšou 
pravdepodobnosťou nepokryje všetky potreby, a preto závislosť na externých zdrojoch pri financovaní MNO bude 
pretrvávať.  
 
 
Medzisektorová spolupráca 
 
Predpokladom pre úspešné fungovanie MNO sa v súčasnosti stáva aj schopnosť spolupráce s inými sektormi, či už 
verejným alebo podnikateľským, ktorá môže mať rôzne podoby. Potreba diverzifikovať zdroje a zapájať nových 
partnerov, či integrovať kapacity v komunite si vyžaduje aj prekračovanie „prahu“ neziskového sektora. Takáto 
spolupráca môže viesť k získavaniu darov, kontraktov či spoločných projektov od firiem, samospráv, štátnej správy, 
môže podporovať organizačný rozvoj MNO a ich celkovú profesionalizáciu. Spolupracujúci partneri z rôznych sektorov 
môžu byť spoločnými príjemcami pomoci z európskych štrukturálnych fondov. Takto vyžadovaný princíp spolupráce je 
síce častokrát nadiktovaný „zhora“ európskymi inštitúciami, no i napriek tomu možno očakávať rast významu 
medzisektorových partnerstiev a ich vznik najmä v menších komunitných spoločenstvách a mikroregiónoch. Ak sa 
partneri nepresvedčia o vzájomných výhodách takejto spolupráce, v praxi to môže byť častokrát iba o dočasných, 
účelových spojenectvách, ktoré sa po skončení projektu rozpadnú bez významnejšej synergie, ktorú mohla spolupráca 
subjektov verejného, podnikateľského a neziskového sektora priniesť. V súčasnosti sú skúsenosti MNO v tejto oblasti 
nerozvinuté, prípadne poznačené vzájomnou nedôverou či neinformovanosťou.  
 
Trend medzisektorovej spolupráce vo vzťahu verejného a neziskového sektora bude narastať najmä v dôsledku 
decentralizácie verejnej správy, povinnosťami samospráv zabezpečovať verejné služby a zväčšovaním dôležitosti 
samosprávnych rozpočtov. Spolupráca sa bude prehlbovať aj vo vzťahu podnikateľského a neziskového sektora. So 
zvyšovaním informovanosti v oblasti konceptu spoločenskej zodpovednosti podnikania, so zlepšujúcou sa 
ekonomickou výkonnosťou podnikateľských subjektov či nárastom konkurencie a pozitívnych príkladov (najmä zo 
strany zahraničných spoločností a pobočiek nadnárodných korporácií) bude dochádzať čoraz k častejšej podpore 
vlastnej komunity a aj MNO v nej. V podpore týchto trendov sú dôležitými propagácia pozitívnych príkladov, ale aj 
sprístupňovanie informácií o výhodách vzájomnej spolupráce či dokonca priame snahy Európskej komisie a následne 
aj národných vlád o presadzovanie tohto konceptu do každodennej praxe podnikov a podnikateľov. Očakávať sa dá aj 
nárast počtu nadácií, ktoré si budú zriaďovať samotné podnikateľské subjekty, ktoré tak môžu obmedzovať podporu 
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a spoluprácu s inými, už fungujúcimi nadáciami. Na tento trend už v súčasnosti vplýva možnosť asignácie 2 % 
zaplatenej dane vlastnej nadácii. Táto možnosť už v súčasnosti ovplyvňuje charakter dávania podnikateľských 
subjektov, ktoré sa z dávania zo zisku (bez daňovej motivácie) presúva k prerozdeľovaniu percentuálneho podielu daní. 
 
 
Výzvy 
 
Slabá marketingová stratégia, nedostatočná podpora v médiach, amaterizmus práce MNO sa neustále podpisujú pod 
financovanie i obraz neziskového sektora, ako ho môže vnímať verejnosť. Práca konkrétnych MNO je v spoločnosti asi 
málo viditeľná, prínosy a dopady snaženia dobrovoľníkov a pracovníkov MNO sú častokrát neznáme. K negatívnemu 
obrazu neziskového sektora prispievajú aj niektoré škandály so zneužitím poskytnutých prostriedkov,116 ktoré 
nevyčísliteľne poznačujú obraz celého sektora a zatieňujú jeho spoločenský prínos. Pozitívnemu vnímaniu zo strany 
verejnosti neprispelo ani množstvo účelovo poskytnutých prostriedkov zo zahraničia na mobilizáciu verejnosti k účasti 
na voľbách v rokoch 1998 a 2002 a podpore vstupu do NATO či referende o EÚ. Desiatky miliónov, ktoré za týmto 
účelom prúdili do slovenských neziskových organizácií, síce napomohli svojmu cieľu, avšak na druhej strane prispeli 
k vytváraniu ďalších negatívnych predsudkov verejnosti o neziskovom sektore a jeho financovaní.  
 
Možno sa domnievať, že v rámci neziskového sektora by mala prísť aj väčšia snaha o definovanie nového prínosu 
MNO pre spoločnosť a jeho postavenie v nej. Neziskový sektor na Slovensku si v dôsledku vyššie spomenutých zmien 
bude musieť, skôr či neskôr, znovuzadefinovať svoje priority. Zabezpečenie financovania bude neustále jednou z nich. 
Pre svoju budúcnosť a trvalú udržateľnosť ako aj prospech celej spoločnosti bude nevyhnutné, aby sa neziskový sektor 
v spolupráci s verejným a podnikateľským sektorom stali rovnocennými partnermi a spolu s celou verejnosťou spoločne 
prispievali k zlepšeniu systémových podmienok, podpore darcovstva a kultúry zapájania sa do verejnoprospešných 
aktivít a prispievať tak k celkovému rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. 
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Poznámky: 
                                                           
1 Pozri analýzu ekonomických problémov neziskových organizácií (Marček-Dluhá, 2002).  
2 Nepokúšame sa o kvantifikáciu zdrojov podľa tematického zamerania organizácií, ale podľa charakteru a pôvodu zdrojov.  
3 USAID bola poverená americkým Kongresom udeľovať granty ďalším americkým vládnym inštitúciam v rámci súboru právnych 
predpisov nazvaného Support for East Eurepean Democracy (SEED). Sem patrí napr. U.S. Information Agency (jej iniciatíva 
Citizens Network Initiative), Citizen’s Corps, National Endowment for Democracy či PeaceCorps (Siegel – Yanceyová, 1993). 
4 Fórum donorov, Bratislava 2004. V dostupných podkladoch sú tieto prostriedky vedené iba ako príjem veľvyslanectva, možno 
však predpokladať, že nakoniec boli použité na granty. Nie je jasné, či tieto prostriedky zahŕňajú aj USIS a USAID alebo len priamu 
podporu veľvyslanectva. Tiež nie je zrejmé či išli len do MNO – skôr je pravdepodobné, že prijímateľmi bolo široké spektrum 
subjektov. Dostupné údaje za USIS hovoria, že od septembra 1997 do septembra 1999 poskytla táto informačná služba celkovo 
225.000 USD (Demeš, 1999), resp. za celý rok 1999 to bolo 150.000 USD (Demeš, 2000). Táto inštitúcia, ktorá fungovala pod U.S. 
Information Agency, navyše distribuovala aj prostriedky USAID, pre ktorú bola kontraktorom, resp. prijímateľom grantu. Neskôr sa 
USIS včlenila pod veľvyslanectvo a jeho Public Affairs Office, ktorý sprostredkúva priamu podporu z veľvyslanectva. 
5 USAID ukončilo svoje aktivity na Slovensku k 30.9.2000, hoci potom nasledovala ešte ďalšia vlna podpory predovšetkým pre 
oblasť boja s korupciou, aktivity na demokratizáciu a posilnenie občianskej spoločnosti, rozvoj samospráv a aktivity v oblasti 
reformy vzdelávania a i. Ďalšie zdroje boli poskytnuté v súvislosti s voľbami v roku 2002 na aktivizáciu voličov. K opätovnému 
ukončeniu aktivít a uzatvoreniu kancelárie USAID v Bratislave prišlo k 31.3.2003. Ďalšie prostriedky na rómske, antikorupčné 
projekty a reformu justície dostupné po tomto termíne už administruje Regional Service Center v Budapešti a USAID Washington. 
Za celé obdobie rokov pôsobenia USAID na Slovensku pritieklo do všetkých oblastí vyše 190 miliónov USD. Zdroj: USAID 
Slovakia, Bratislava, 2004.  
6 USAID Slovakia, 2004. 
7 Veľvyslanectvo Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Bratislava apríl 2004. 
8 Položka, resp. sektor v prehľade celkovej pomoci CIDA má názov Government & Civil Society. Celková výška kanadskej pomoci 
od CIDA pre všetky projekty a subjekty na Slovensku v rokoch 1991-2002 dosiahla 14.688.891 CAD. Zdroj: Veľvyslanectvo 
Kanady, kancelária Bratislava apríl 2004. 
9 Veľvyslanectvo Kanady, kancelária Bratislava apríl 2004. 
10 Napr. projekt Tvoj Spiš (ETP Slovensko) alebo Rozvoj životných zručností (Nadácia pre deti Slovenska). Projekty MATRA-KAP 
boli určené mimovládnym organizáciam a samosprávam, projekty MATRA sa sústredili na nekomerčný sektor a PSO na 
ekonomické sektory (Report..., 2003). V programe MATRA-KAP spolu s ďalšími programami (MATRA-KNIP, MATRA, PSO) 
dosiahla podpora Holandského kráľovstva pre rozvojové, charitatívne, environmentálne apod. projekty rôznych subjektov na 
Slovensku (teda nielen MNO) v rokoch 1994-2002 celkovú výšku 27.302.072 EUR – po prepočítaní z podpory v NLG. 

Rok/Program Matra-KAP Matra-KNIP MATRA PSO SPOLU (EUR) 
1994 58 991 0 712 435 1 329 575 2 101 001 
1995 98 198 0 381 175 1 338 651 1 818 024 
1996 142 026 0 1 452 096 1 329 575 2 923 697 
1997 135 809 0 2 042 010 1 302 349 3 480 168 
1998 135 782 0 403 864 1 751 591 2 291 237 
1999 135 386 0 1 193 441 2 268 900 3 597 728 
2000 165 630 20 420 2 340 203 2 268 900 4 795 153 
2001 174 705 20 420 2 042 010 816 804 3 053 939 
2002 174 705 20 420 1 646 000 1 400 000 3 241 125 

SPOLU: 1 221 232 61 260 12 213 234 13 806 345 27 302 072 
Zdroj: Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Bratislava, apríl 2004. Prepočet na EUR autor. 
 
11 Ďalšie identifikovateľné projekty MNO v roku 2002 podporilo Nórske veľvyslanectvo vo výške min. 565.000 NOK. 
12 Údaje o prostriedkoch poskytnutých týmito inštitúciami sa nepodarilo získať. 
13 Svetová banka, Bratislava, jún 2004. 
14 Ide o projekt Tvoj Spiš, ktorý od roku 2001 administrovalo v rámci udržateľného rozvoja komunít na strednom Spiši ETP 
Slovensko za podpory UNDP a neskôr holandského projektu MATRA. 
15 V roku 2001 boli pod chartu podpísané vlády 27 krajín a Európska komisia, prevažný objem zdrojov z REC pochádza od vlád 
jednotlivých krajín a Európskej komisie. Zdroj: Annual Report 2001 – Serving the Region. Reginal Environmental Center 
(www.rec.org), Szentendre, 2001.  
16 Podmienky čerpania týchto fondov stavajú MNO na úroveň iných subjektov verejného alebo podnikateľského sektora. Aj keď 
MNO môžu byť z právneho hľadiska konečnými prijímcami fondov EÚ, pravdepodobne značná časť organizácií sa z dôvodu 
náročných technicko-administratívnych a finančných kritérií k nim nedostane. Jedným z riešení je spracovávanie a realizácia 
projektov v úzkej partnerskej spolupráci, buď so štátnou správou, samosprávou alebo podnikateľským subjektom (Kadlecová–
Vajdová, 2003). 
17 Dokonca v štátnom rozpočte na rok 2001 sa položka 64201 nazýva „Bežné transfery občianskym združeniam, nadáciam, 
politickým stranám a hnutiam“ – hoci táto položka nezachytáva financie určené zo štátneho rozpočtu politickým stranám. Zdroj: 
Ministerstvo financií SR, 2004.  
18 Napr. Slovenský Červený kríž, Matica slovenská, poľovnícke a rybárske združenia a zväzy, Horská služba, apod.  
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19 Najmä pod vplyvom uznesenia Vlády SR č. 361 z 10.4.2002 o aktívnom poskytovaní informácií a zvýšeného dopytu zo strany 
verejnosti (Dluhá–Kouřil, 2002). 
20 Niektoré ministerstvá nazývajú tieto transfery dotácie, iné príspevky či granty. 
21 MF SR sleduje v štátnom rozpočte bežné a kapitálové výdavky. 
22 Zákon č. 95/1991 Zb.; Zákon č. 169/1994 Z.z. o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia; Zákon č. 381/1996 Z.z. o Protidrogovom 
fonde; Zákon č. 264/1993 Z.z. o Štátnom fonde telesnej kultúry; Zákon č. 69/1998 Z.z. o Štátnom fonde životného prostredia 
(Demeš, 2000). 
23 „Ako samostatné právne subjekty, zriadené zákonom rozhodovali [štátne fondy] vo svojej vecnej príslušnosti o prerozdeľovaní 
finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na základe vybraných projektov. Odbor financovania verejných 
výdavkov [MF SR] nedisponuje informáciami o výške pridelených finančných prostriedkov pre mimovládne neziskové organizácie 
zo strany bývalých štátnych fondov.“ Zdroj: Ministerstvo financií SR, Kancelária ministra, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, jún 
2004. 
24 Zákonom č. 553/2001 Z.z. o zrušení štátnych fondov. 
25 Štátny fond Pro Slovakia sa po svojom zrušení transformoval na program Pro Slovakia ministerstva kultúry. 
26 Štátne fondy prerozdeľovali prostriedky nielen pre MNO, ale ich prijímateľmi mohli byť viaceré fyzické a právnické osoby. 
Rozdelené prostriedky tak smerovali aj napr. do obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií atď. Na webstránke 
Protidrogového fondu (www.protidrogovyfond.sk) možno zo zverejnených pridelených dotácií zistiť, aké čiastky skončili v MNO 
zaoberajúcich sa problematikou drog a boja proti nim. 
27 Každý projekt sa musí začať aj skončiť v rámci jedného kalendárneho roka. 
28 Ministerstvo zahraničných vecí (www.foreign.gov.sk), 2004   
29 Celkovo bolo vyčerpaných 11.071.113 Sk. Nešlo o dotácie (granty), ale o kontrakty uhradené na základe faktúr. Zdroj: Úrad 
Vlády SR, máj 2004.  
30 Ministerstvo financií SR, jún 2004. 
31 Pripravovaný zákon o hazardných hrách (2004) ruší doterajší princíp, kedy časť výťažkov z lotérií bola vopred zákonom určená 
na nejaký verejnoprospešný účel (napr. telovýchova a šport). Podľa navrhovanej novej úpravy budú všetky výťažky príjmom 
štátneho rozpočtu bez predchádzajúceho určenia ich budúceho použitia a v rámci rozpočtu sa budú každoročne prerozdeľovať aj 
naďalej na tieto účely. Nateraz je otázne, či nový zákon umožní neziskovým organizáciam prevádzkovanie špecializovanej 
charitatívnej lotérie s výťažkami na verejnoprospešné účely. 
32 Uskutočnené analýzy (Belejová, 2000), (Dluhá–Kouřil, 2002) či (Horská, 2004) totiž tomuto problému nevenujú dostatočnú 
pozornosť. Je preto možné, že aj pri práci s týmito údajmi dochádza k nepresnostiam či ich duplicite. Napr. (Dluhá–Kouřil, 2002, s. 
10) uvádzajú: „Avšak, naše skúsenosti pri zisťovaní informácií o rozhodovacích právomociach, spôsoboch rozdeľovania 
a podmienkach uchádzania sa o tieto zdroje zo strany neziskových organizácií hovoria o pretrvávajúcej netransparentnosti 
a neprehľadnosti v tejto oblasti. Absencia vedomostí pracovníkov na ministerstvách o prerozdeľovacom mechanizme výťažkov 
z lotérií nám neumožnila vytvoriť si komplexný prehľad s konkrétnymi informáciami o rozdeľovacom mechanizme výnosov lotérií 
a iných podobných hier.“ 
33 Podmienky pre získanie prostriedkov z týchto zdrojov sa pre MNO s porovnaní s predchádzajúcou grantovou podporou (napr. 
z nadácií), na ktorú boli v uplynulé roky zvyknuté, zmenili. Financie sú k dispozícii len na presne vymedzené oblasti a za presne 
stanovených podmienok (napr. nie všetky právne formy MNO sa môžu do programov zapojiť – väčšinou ide o nadácie alebo 
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby), navyše výrazne sa zvýšila administratívna náročnosť celého 
procesu (Pozri www.strukturalnefondy.sk).  
34 Na Slovensku sa nestalo to, čo v Maďarsku, kde vláda stanovila, že účasť MNO ako partnera na európskych projektoch bude 
povinná a dokonca, že v niektorých projektoch môžu o európske zdroje žiadať iba MNO. Zdroj: Kulcsár Mária, 2004. Môže sa tak 
v praxi stať, že hoci MNO majú u nás možnosť na niektorých fondoch participovať, kvôli obmedzeným vlastným kapacitám toho 
nebudú schopné.  
35 Daňové riaditeľstvo SR, máj 2004. Úľavy na daniach a penále boli poskytnuté mimovládnym organizáciám v zmysle 
nasledujúcich predpisov: Opatrenia MF SR č. 62/6660/1996 zo dňa 19.3.1996 v znení Opatrenia MF SR č. 6/6-62/1997 – úľavy 
poskytnuté na majetkových daniach, Opatrenia MF SR č. 24715/1996-61 z 12.11.1996 a Opatrenia MF SR č. 4/6-61/97 z 5.3.1997 
– úľavy poskytované na ostatných druhoch daní (daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej 
hodnoty, daň zo závislej činnosti a funkčných požitkov, cestnej dani), § 103 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o 
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, § 64 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.  
36 S najväčšou pravdepodobnosťou ide o súhrnný údaj za clo, spotrebné dane, dovoznú prirážku, daň z pridanej hodnoty a iné 
(úroky). 
37 Evidencia Colného riaditeľstva SR, žiaľ, neumožňovala získať údaje za všetky subjekty. V uplynulých rokoch sa totižto stávalo, 
že k názvu subjektu, ktorému bola poskytnutá nejaká úľava na cle alebo daniach, sa nezaznačila právna forma. Spätná 
identifikácia, či išlo o MNO, inú organizáciu alebo podnikateľský subjekt preto nie je možná. Tieto údaje hovoria iba o dostupných 
podkladoch o identifikovaných neziskových subjektoch. Navyše riaditeľstvo nedisponuje centralizovanými údajmi spred roka 1996. 
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR, máj 2004. 

 
 

38 Zákon č. 366/1999 Zb. o dani z príjmu, predtým to bol Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. 
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39 Pozri napr. diskusiu (Arpád Lörincz) k príspevku Daňová reforma, nadácia a darcovstvo na konferencii nadácií 2003 (Nadácie..., 
2003). 
40 Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu 
41 Hoci odpisové sadzby neboli veľmi motivačné, predsa len istým spôsobom umožňovali vrátiť darcovi časť jeho poskytnutého 
daru cez zníženie daňového základu. Ako ukazujú zahraničné skúsenosti, výška daňovej motivácie významne ovplyvňuje výšku 
darcovstva pre MNO (Pozri napr. Dostál, O.: Daňová reforma, nadácia a darcovstvo In: Nadácie na..., 2003). 
42 Zákonom č. 561/2001, ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
43 Zákonom č. 247/2002 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal Zákon č. 366/1999 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
44 Právnické osoby teda prvýkrát mohli rozhodnúť o použití hneď 2% svojej zaplatenej dane z príjmu za rok 2003 (a to v roku 2004). 
Touto úpravou sa navyše proces asignácie aj zjednodušil.  
45 1. Slovenské neziskové servisné centrum a Ministerstvo financií SR. (www.rozhodni.sk), Bratislava 2004. Pozri Lorincz A. – 
Haňdiak P.: Slovakia’s Percentage System. In: SEAL – Summer 2004 Vol 7 – No.1 
46 V zdôvodnení k plánu svojej činnosti na rok 2003 Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie upozorňuje na situáciu 
vo financovaní MVO, a to, že „v oblasti financovania MVO z verejných prostriedkov, či už priamou alebo nepriamou formou, chýba 
prehľadný systém, základné princípy a koncepcia podpory MVO zo strany jednotlivých ministerstiev, exaktná a jednotná 
terminológia. Pretrváva nejednoznačné určenie zdrojov a účely financovania MVO: z akých zdrojov (z kapitol ministerstiev, 
z rozpočtov VÚC alebo z rozpočtov miest a obcí) sa má pokrývať financovanie verejnoprospešných služieb poskytovaných 
mimovládnymi organizáciami, podľa akých pravidiel sa poskytujú dotácie a príspevky, aký účel použitia majú prostriedky z výnosov 
lotérií a iných podobných hier. Podmienky poskytovania verejných prostriedkov nezohľadňujú mieru verejnej prospešnosti činnosti 
MVO, nestanovujú podmienky pre podporu MVO, občianskych združení a ich členských základní na celonárodnej úrovni alebo na 
regionálnej či miestnej úrovni“ (In: Kadlecová–Vajdová, 2003). 
47 Podľa Nadácie Ekopolis, 2004. 
48 Západoeurópske nadácie pracovali v strednej a východnej Európe odlišne od amerických. Európske charitatívne organizácie 
sústreďovali svoje prostriedky skôr na sociálnu oblasť, školstvo, kultúrne a humanitárne otázky; americké nadácie venovali väčšiu 
pozornost ekonómii, vzdelávaniu riadiacich pracovníkov a politickým reformám (Siegel – Yanceyová, 1993). 
49 Údaje za Rockefeller Brothers Fund sa nepodarilo získať. Údaje za Spojené holandské nadácie v strednej a východnej Európe 
sú v časti o domácich nadáciach (Nadácia na podporu sociálnych zmien – SOCIA) 
50 Do roku 1997 sa nazývala Open Society Fund (Nadácia otvorenej spoločnosti). 
51 Annual Report 1999. Hilversum, Co-operating Dutch Foundations for Central and Eastern Europe 2000, str. 63. 
52 Annual Report 2003. Hilversum, Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe 2004, str. 65. Táto 
podpora zahŕňa aj príspevky Slovensku za existencie Československa v rokoch 1992 a 1993, počet projektov nezahŕňa projekty 
v Small Grants Program. 
53 Ch.S. Mott Foundation ponechá úroveň svojej ročnej podpory pre slovenské MNO pre aktivity na Slovensku vo výške 300-500 
tis. USD na terajšej výške približne do roku 2007. Zdroj: údaje nadácií. 
54 Sú to Atlantic Philanthropies, Charles Stewart Mott Foundation, Ford Foundation, German Marshal Fund of the United States, 
Open Society Institute a Rockefeller Brothers Fund. Prostriedky v celkovej výške 75 miliónov USD sú určené na desať rokov pre 
sedem krajín – Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko. Zdroj: Trust for Civil Society in Central 
and Eastern Europe, Warsaw. 
55 Napr. National Endowment for Democracy alebo Freedom House boli partnermi pre USAID. 
56 Navrhoval sa napr. dvojstupňový schvalovací proces pri registrácii nadácií – podmienený súhlasom ústredného orgánu štátnej 
správy – prenos registrácie zo súdov na ministerstvo vnútra, navrhovala sa permanentná kontrola nadácií, jednotná šablóna na 
vytváranie, obmenu a fungovanie riadiacich orgánov, obmedzenia v oblasti hospodárenia, povinnosť oznamovať všetkých darcov 
a výšku darov daňovému úradu, vylúčenie možnosti spolufinancovania projektov (dotáciami z rôznych verejných rozpočtov) a pod. 
(Zamkovský, J.-Mesík, J.: Ohrozenie tretieho sektora na Slovensku. In: Bútora–Demeš, 1996). Zároveň sa malo zvýšiť povinné 
nadačné imanie na 1 mil. Sk. 
57 Zákon č. 207/1996 Z. z. o nadáciach v znení zákona č. 147/1997 Z.z. Napr. výška nadačného imania sa upravila na 100 tisíc Sk.  
58 Podľa údajov k 9.9.1997 z 2634 dovtedy registrovaných nadácií, procesom preregistrácie prešlo 1289 nadácií (z toho ako 
nadácia sa opäť zaregistrovalo 357 subjektov a 555 subjektov vzalo návrh na preregistráciu späť, nesplnilo podmienky alebo 
oznámilo zrušenie nadácie – zvyšok sa preregistroval na iné právne formy, najmä na občianske združenia) (Nonprofit, 1997, č. 9 
In: Demeš–Bútora, 1997).  
59 Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciach a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Pôvodný návrh hovoril 
o 500.000 Sk, ktoré malo byť vložené do nadačného imania. Týmto zákonom sa napr. zaviedla povinnosť každoročného audita, 
výrazne sa obmedzili možnosti nakladania s nadačným imaním apod. 
60 Pozri napr. diskusiu ku konferenciám nadácií v roku 2002 a 2003 (Nadácie...,2002 a Nadácie...,2003) alebo (Vlašič, R.: Stav 
nadačného sektora dnes In: Nadácie..., 2003). K 1.9.2003 bol registrovaný počet nadácií na Slovensku 249, kým k 30.9.2002 bol 
tento počet ešte 553 (Demeš, 2002; Kadlecová–Vajdová, 2003). 
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61  Prehľad nadácií na Slovensku podľa výšky registrovaného nadačného imania 

Názov Hodnota 
(Sk) Predmet nadačného imania 

Nadácia Jána Cikkera 21 010 000  PP 

PP - 200 000 Sk  
CP - 2 036 351,68 Sk podiely Tatra Asset Management, správ. spol., 
a.s., korunový dlhopisový o. p. f.  

Nadácia pre deti Slovenska  

3 593 919  
CP - 1 357 567,05 Sk podiely Tatra Asset Management, správ. spol., 
a.s., korunový peňažný o. p. f. 
PP - 200 000 Sk Vzdelávacia nadácia Jána Husa  3 500 000  CP - 3 300 000 Sk 

Komunitná nadácia Zdravé mesto 2 314 746  PP 
Nadácia B. Braun pre krvnú dialýzu          2 033 800  PP 

PP 200 000 Sk 
CP - 37 015 PL v SPORO korunový peňažný fond (SKK) v trhovej 
cene 40 000 Sk 
- 439 543 PL v SPORO korunový dlhopisový fond (SKK) v trhovej 
cene 492 500 Sk 
- 132 556 PL v TAM Euro dlhopisný fond (EUR) v trhovej cene 194 
500 Sk 
-   64 430 PL v TAM korunový peňažný fond (SKK) v trhovej cene 89 
500 Sk 

Trenčianska nadácia 

1 211 000  

- 198 509 PL v TAM dolárový dlhopisný fond (USD) v trhovej cene 
194 500 Sk 

Nadácia REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia  1 200 000  PP 
PP - 200 000 Sk 
CP v trhovej cene 1 000 000 Sk 
333 444 podielov TAM-KDF v trhovej cene 600 000 Sk 

Komunitná nadácia Veľký Šariš              
1 200 000  

281 037 podielov TAM-KPF trh. cene 400000Sk 
SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien 1 100 000  PP 
Nadácia Zelená nádej  1 046 609  PP 
Nadácia – Pro Urbe - Alapítvány  1 000 000  PP 
Nadácia Václava Fischera na Slovensku  1 000 000  PP 
Nadácia Tri kľúče 1 000 000  PP 
Nadácia Ekopolis 1 000 000  PP 

Poznámka: Stav je k 25.3.2004. PP - peňažné prostriedky, CP - cenné papiere 
Zdroj: Register nadácií Ministerstva vnútra SR (www.civil.gov.sk), 2004.  
 
62 Pridruženými členmi sú: Kanadské veľvyslanectvo SR, Nadácia SOCIA, The German Marshall Fund of the United States, 
Charles Stewart Mott Foundation, Friedrich Ebert Stiftung, Delegácia Európskej komisie v SR, Veľvyslanectvo Spojených štátov 
amerických, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva, Sasakawa Peace Foundation,  Ekumenická rada cirkví v SR. Čestní členovia: 
Clare Brooks, Jan Erik Surotchak, Filip Vagač, Krystyna Wolniakowski. Zdroj: Fórum donorov (www.donorsforum.sk), 2004. 
63 Prepočet autora podľa dostupných údajov. Toto číslo nevyjadruje celkovú podporu od hlavného donora nadácie, ktorým bol 
Open Society Institute založený Georgom Sorosom. NOS-OSF mala viacero súkromných i verejných zdrojov podpory pre svoje 
grantové programy.  
64 Zriaďovateľmi Nadácie mládeže Slovenska sú Ministerstvo školstva SR, Študentská rada vysokých škôl a Rada mládeže 
Slovenska. 
65 Podľa výšky disponibilného kapitálu. 
66 Nie registrované nadačné imanie – pre porovnanie Pozri prehľad nadácií podľa registrovaného nadačného imania. 
67 Zdroj: Nadácia Ekopolis, 2004. 
68 Corporate Social Responsibility. Do slovenčiny sa prekladá aj ako spoločenská zodpovednosť firiem.  
69 Cause-Related Marketing. Je to strategická marketingová forma spolupráce ziskovej a neziskovej organizácie, pri ktorej 
neziskový subjekt poskytuje svoje meno, imidž, etiketu alebo logo (licenciu) na spoločenskú podporu nejakej firmy alebo predaja jej 
výrobku či služby. Firma či podnik za to poskytuje neziskovému subjektu určitú odplatu, percentuálny podiel z predaja každého 
produktu, čas či iné nepeňažné plnenie, napr. šírenie informovanosti o spoločenskom probléme (napr. jogurty s logom na podporu 
obetí povodní, maslo a vyťažok z jeho predaja na internetizáciu škôl, či náhradná rodičovská starostlivosť na kartónoch mlieka 
apod.). Zdroj: www.partnerstva.sk, 2004. 
70 Hoci anketa nebola reprezentatívna, výsledky predstavujú názor ľudí ziskového sektora, ktorí sa zaujímajú o problematiku 
neziskových organizácií a darcovstva. 

 
 

71 Výsledky napovedajú, že vzorka v anketovom zisťovaní bola veľmi naklonená podpore MNO. Ak už respondenti uvažovali 
o nejakej forme protihodnoty, ktorú by prijali od obdarovanej organizácie, uprednostnili by účasť na odovzdávaní daru, uverejnenie 

http://www.civil.gov.sk/
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reklamy či reportáž v médiach... Polovica respondentov uviedla, že sú ochotní darovať ročne do 3.000 Sk, resp. 16,4 % deklarovala 
ochotu venovať 1 % z obratu svojej firmy. 
72 Jej cieľom bolo zabezpečiť, aby sa dobročinné konanie darcu odrzkadlilo v úcte a dôvere verejnosti a darcovia či perspektívni 
darcovia mohli dôverovať organizáciam, ktoré ich požiadajú o podporu. 
73 Prieskum zisťoval okrem iného aj vnímanie iných firiem, manažérov a hospodárskych ukazovateľov u riaditeľov. Prvý ročník sa 
realizoval v roku 2001, druhý ročník obohatili o otázky smerujúce k neziskovému sektoru, napr.: Ako vnímate poslanie neziskových 
organizácií a ako podľa Vás vplýva spolupráca s nimi na podnikateľské subjekty na Slovensku? Ktoré neziskové organizácie 
pôsobiace na Slovensku sú podľa Vás najväčším prínosom pre spoločnosť? Čím by Vás presvedčila nezisková organizácia, aby 
ste vložili finančné prostriedky na jej činnosť? 
74 V druhom prípade sa názor zakladal na spoločenskej mienke, všeobecnej definícii poslania neziskových organizácií. 
75 Anketové zisťovanie skúmalo niektoré oblasti vzájomnej spolupráce zrkadlovo – analogické otázky dostali podniky i MNO.  
76 Vyčíslenie tejto podpory v konkrétnych hodnotách bolo veľmi problematické, pretože mnoho respondentov na túto otázku 
z dôvodu citlivosti údaju vôbec neodpovedalo. 
77 Skoro dve tretiny respondentov mali problémy aj s marketingom. 
78 Tieto údaje hovoria o daroch právnických osôb obciam a iným právnickým osobám, čo je veľmi široký pojem. Spadajú do neho aj 
MNO, avšak obsahujú aj výšku darov obciam, rozpočtovým a príspevkovým osobám, cirkvám a pod.  
79 Neskôr Centrum pre filantropiu – ETP, n.o. 
80 V Prima projekte sa Globtel podujal podporiť 2 miliónmi projekty pre mladých ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Spolupráca 
medzi Centrom pre filantropiu-ETP a neskôr po premenovaní spoločnosťou Orange pokračovala aj naďalej. V lete 2002 spoločnosť 
Orange promptne zareagovala na povodne a ponúkla jej obetiam finančnú pomoc celkovo 2.100.000 Sk. V závere roka 2002 
vypísal Orange projekt Darujte Vianoce, v ktorom venovala 1 milión korún na podporu celkovo 42 projektov. Z ďalších projektov 
v rámci Konta Orange možno spomenúť napr. Školy pre budúcnosť (2.221.430 Sk),  Kluby darcov v spolupráci s Asociáciou 
komunitných nadácií, 3 milióny udržia vaše nápady nad vodou či Konto Orange pre stredoškolákov, zo zbierok napr. zbierku na 
záchranu Trenčianskeho hradu (1 mil. Sk). Okrem toho sa Orange Slovensko, a.s., venovala aj bohatej sponzorskej podpore 
športových organizácií. Zdroj: Orange, a.s. (www.orange.sk), 2004. 
81 Podrobnú prípadovú štúdiu tohto partnerstva možno nájsť v (Dluhá – Marček, 2003) alebo na www.partnerstva.sk.  
82 Podporuje hlavne detské a zdravotnícke projekty (detské domovy, špeciálne školy a detská onkológia v miestnej nemocnici, 
fyzicky a mentálne postihnuté deti a dospelí), vzdelávanie, vedu a školstvo (Technická univerzita, Stredná priemyselná škola 
hutnícka a rôzne základné školy a škôlky v košickom regióne), ďalej kultúru a zábavu (napr. Talent Night, Mikulášske podujatie pre 
deti), šport (miestny hokejový klub), životné prostredie a ochranu zvierat či štátom uznané cirkvi. Zdroj: US Steel Košice, s.r.o. 
(www.usske.sk), 2004. 
83 Slovenská sporiteľňa veľmi aktívne podporovala mnohé projekty, napr. Klub darcov Asociácie komunitných nadácií, bola 
generálnym partnerom Hodiny deťom, Slovenského výboru pre UNICEF, podporila športové aktivity mládeže v Nadácii slovenské 
hokejové nádeje, Slovenskú filharmóniu a mnohé ďalšie. Zdroj: Slovenská sporiteľňa, a.s. (www.slsp.sk), 2004. 
84 Zámerom projektu je podpora humanity, pozitívna motivácia  k spolupatričnosti a materiálna a finančná podpora detských 
inštitúcií z každého kraja. Za predchádzajúce ročníky sa do projektu priamo zapojilo 362.112 detí, ocenených bolo 24 jednotlivcov 
a kolektívov detí. Projekt získal ocenenie Via Bona Slovakia 2002 a  spoločnosť Whirlpool to po jeho vzore motivovalo realizovať 
obdobný Detský čin roka aj v Českej republike. Zdroj: Whirlpool Slovakia, 2004. 
85 V tomto projekte sa podarilo na telefonickú linku pre týrané deti vyzbierať okolo 1 mil. Sk (Demeš, 2000).  
86 Časť z tržieb vybraných výrobkov odvádzali výrobcovia (prehľad v tabuľke) na konkrétny verejnoprospešný účel. 
87 Vernostná karta SMART umožňuje pravidelným tankovaním a nákupom tovarov a služieb v sieti Shell zbierať body, ktoré možno 
následne použiť na nákup ďalšieho tovaru z katalógu. Spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska spočívala v tom, že zákazníci 
mohli svoje nazbierané body venovať v prospech nadácie a jej priorít – Shell za ne poskytla finančné prostriedky. Zdroj: Nadácia 
pre deti Slovenska 2004. 
88 Z ceny každého zakúpeného výrobku prispeli výrobcovia 1 % na konto Nadácie Jednota COOP. Tie boli určené na nákup 
športových pomôcok do slovenských škôl. 
89 Nadácia Jednota COOP (www.coop.sk), 2004. 
90 Keďže v podstate ide iba o prideľovanie verejných prostriedkov (časti daní) a nie darovanie z vlastného. Prax ukazuje, že pri 
podpore MNO dochádza zo strany firiem k presúvaniu poskytovania prostriedkov z vlastného zisku k prostriedkom zo 
zaplatenej dane. 
91 Strata jedného či dvoch darcov (na rozdiel od podpory veľkých nadácií) „nepoloží organizáciu“. To je jeden z dôvodov, ktoré túto 
metódu predurčujú na to, aby prispela k stabilite organizácie. 
92 Tieto údaje hovoria o daroch fyzických osôb obciam a iným právnickým osobám, čo je veľmi široký pojem. Spadajú do neho aj 
MNO, avšak obsahujú aj výšku darov obciam, rozpočtovým a príspevkovým osobám, cirkvám a pod 
93 Teda napr. samostatne zárobkovo činné osoby či zamestnanci, ktorí v priebehu roka zmenili zamestnávateľa apod. Týka sa to 
daňových priznaní typu A, B1, B2 a D. 
94 Daňovú povinnosť za tieto osoby vysporiadava zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu 
a funkčných požitkov a čísla za tieto dary sa neuvádzajú v týchto štatistikách. 

 
 

95 Ako uvádza (Demeš, 2001 a 2002) v roku 2001 boli napr. tieto verejné zbierky: Na pomoc obetiam povodní (Nadácia Markíza – 
2.620.000 Sk), Darujte strom (Lesoochranárske združenie VLK – k 13.6.2001 – 2.782.000 Sk), Ľudia ľuďom (Slovenský Červený 

http://www.orange.sk/
http://www.partnerstva.sk/
http://www.usske.sk/
http://www.slsp.sk/
http://www.coop.sk/


Financovanie neziskového sektora na Slovensku po roku 1989           48 

 

                                                                                                                                                                                               
kríž a Slovenská televízia – k 10.10.2001 – 1.207.000 Sk), Svetový deň prevencie týrania detí (Slonad Nitra – Centrum Slniečko, 
Lienka, Človek v kríze, Fond pomoci zdravotne postihnutým – k 19.11.2001 – 610.000 Sk), SOS Povodne (OZ Človek v ohrození – 
520 000 Sk a 1 mil. Sk v čistiacich prostriedkoch od spoločnosti Henkel), Zbierka na pomoc rodinám obetí teroristického útoku na 
USA (Slovenský Červený kríž – 515.646 Sk). 
 
 
Niektoré ďalšie zbierky z ostatných rokov: 

Názov Organizátor Priebeh Čistý výnos 
(Sk) 

Biela pastelka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 2002 1 728 750 
Konto Gabika Iskierka pomoci, n. f. 2003-2004 1 716 896 
Pomoc sirotám Rwandy Slovenský výbor pre Unicef 2003 1 290 437 
Pomoc obetiam vojnového konfliktu v Afg
anistane 

Slovenský výbor pre Unicef 2001-2002 1 162 737 

Beh Teryho Foxa Asociácia športu pre všetkých SR 2000, 2001, 2002, 2003 1 150 545 
Pomoc pre postihnuté oblasti východ
ného Slovenska povodňou 

Slovenský Červený kríž 2001 970 413 

PIN Kampaň Slovenský Červený kríž 2000, 2001 969 973 
Celosvetový deň zvierat Sloboda zvierat 2002, 2003 666 732 
Pomoc deťom v Iraku Slovenský výbor pre Unicef 2003 613 344 
Konto filharmónia Slovenská umelecká agentúra PAT-EX s.r.o. 2001-2002 543 990 
Pomoc obetiam zemetrasenia v Indii Slovenský výbor pre Unicef 2002 256 923 
Pomoc obetiam zemetrasenia v Iráne v m
este Bam 

Slovenský Červený kríž 2003-2004 236 971 

Kvapka vody Slovenský výbor pre UNICEF 2001, 2003 231 548 
Svetový deň hemofílie  Slovenské hemofilické združenie 2003 209 482 
Pomoc pre Indiu Slovenský Červený kríž 2001 201 500 
Priatelia detí UNICEF Slovenský výbor pre Unicef 2001-2002 200 585 
Pomoc pre Irak Slovenský Červený kríž 2003 171 965 
Pomoc pre Čečensko a Kosovo Človek v ohrození 2000 148 360 
My, ľudia so svalovou dystrofiou Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 2001-2002 143 186 
Na kolesách proti rakovine Nadácia výskum rakoviny 2003 125 147 
Pomoc obetiam zemetrasenia v Indii Slovenský výbor pre Unicef 2001 104 045 

Poznámka: Sloboda zvierat robila zbierku aj v roku 2001 - dosiahnutý výnos bol okolo 800.000 Sk (Demeš, 2002) 
 
Zdroj: Register verejných zbierok Ministerstva vnútra SR (www.civil.gov.sk), 2004 
 
96 Napr. verejné zdroje, zdroje sponzorov, individuálne dary apod. 
97 Zistiť výšku zdrojov, ktoré sa získajú na pravidelných i nepravidelných kostolných a cirkevných zbierkach je veľmi problematické. 
Nápomocné pritom môžu byť skôr reprezentatívne prieskumy verejnej mienky ako dostupnosť konkrétnych údajov o vyzbieraných 
zdrojoch. Príklady miestnych cirkevných spoločenstiev v mnohých komunitách na Slovensku a ich schopnosť napr. obnoviť vlastný 
kostol z vyzbieraných prostriedkov však naznačujú, že rozsah tejto formy podpory je často využívaný a že i malé spoločenstvá sú 
schopné vygenerovať relatívne dostatočné množstvo zdrojov. 
98 Jej náklady na prevádzku účelových zariadení napr. v roku 1999 dosiahli 215.986.771 Sk. (Žitňanský, 2000) 
99 Prostriedky boli určené na štyri programové oblasti: vzdelávanie (rozvoj ľudských zdrojov), sociálno-diakonické projekty, rómske 
projekty, voľno-časové a klubové aktivity. Zdroj: Ekumenická rada cirkví 2004. 
100 Renovabis (www.renovabis.de), Kirche in Not (www.kirche-in-not.org), 2004.  
101 S výnimkou získavania zdrojov prostredníctvom objednávok a kontraktov. 
102 Právna úprava neziskových právnických osôb nerieši otázku podnikania systematicky a jednotlivé ustanovenia o možnosti či 
nemožnosti podnikania boli zapracované v rámci legislatívneho procesu náhodne a bez akejkoľvek odbornej diskusie a logiky. Aj 
sama prax potvrdzuje nejednotný postup živnostenských úradov a následne aj registrových orgánov.   
Prakticky väčšina neziskových organizácií má vo svojom štatúte definovanú hospodársku činnosť, t.j. činnosť, ktorá im umožňuje 
získavať prostriedky pre napĺňanie poslania organizácie. Zahŕňa vyššie spomenuté metódy samofinancujúcich aktivít (predaj 
tovarov, služieb, členské príspevky a pod.). V praxi však často narážame na problém (a žiaľ dotýka sa to aj orgánov štátnej 
správy), kedy je ťažké rozlíšiť, ktoré z príjmov boli vytvorené ešte v rámci hospodárskej činnosti v zmysle stanov, a kedy už ide o 
príjmy z podnikateľskej činnosti. Tento fakt je dôležitý najmä pre nevyhnutnosť vlastnenia živnostenského oprávnenia a rôzne 
účtovné a daňové aspekty v prípade podnikania (Pozri Majdúchová a kol., 2004). 
103 Spomínaná publikácia, ktorú v spolupráci s partnerskými organizáciami z viacerých krajín (na Slovensku PDCS) zostavil Non-
profit Enterprise and Self-sustainabilty Team (NESsT), detailne analyzuje prípadové štúdie samofinancovania týchto organizácií. 

 
 

104 Investičným cieľom CharitySet je v dlhodobom horizonte ochrániť peňažné prostriedky MNO pred infláciou a dosiahnutie 
zhodnotenia nad úrovňou termínovaných vkladov, pričom dôraz je kladený na bezpečnosť investície a konzervatívny spôsob 
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investovania. Prvá minimálna investícia MNO i následná investícia do fondu sú po 100.000 Sk, vstupný poplatok je 0 %. Aktuálne 
zloženie Investičného balíka CharitySet k 30.6.2004 je 40% TAM - Korunový peňažný fond a 60% TAM - Korunový dlhopisový fond 
 
Porovnanie výkonností termínovaného vkladu a Investičného balíka CharitySet. 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
CharitySet 9,5% 19.1% 15.5% 12.7% 7.7% 10.2% 3.7% 
termínovaný vklad 9.6% 16.7% 14.2% 8.3% 5.0% 4.7% 3.0% 

Poznámka: zhodnotenie použité v tabuľke a výkonnosti v grafe sú vypočítané na základe výkonností benchmarkov fondov, ktoré tvoria príslušný Investičný balík, 
termínovaný vklad predstavuje priemerný 3-mesačný termínovaný vklad (v referenčných bankách) očistený o zrážkovú daň vo výške 15%. Zdroj: Tatra Asset 
Management (www.tam.sk), 2004. 
 
105 Z podporených projektov možno spomenúť napr. OZ Ramža, Nižná Boca (Projekt: Ovocné šťavy ako regionálny produkt), 
Slovenský skauting, Bratislava (Na vlastných nohách), Materské centrum Bambino (Testovanie modelu remeselnej dielne), 
Ozveny, Hrachovo (Internetová cukráreň v stredisku služieb Domovina), Truc sphérique, Žilina (Stanica - otvorený kultúrny 
priestor), Energetické centrum Bratislava, Bratislava (Úspory energie - energetické poradenstvo pre domácnosti), Pahorok n. o., 
Bohunice (Pštrosia farma), OZ Sieť, Žilina (Obedy v kaviarni), Proti prúdu, Bratislava (Samofinancovanie pouličného časopisu Nota 
bene), Cykloklub Poľana, Detva (Podpora rozvoja cestovného ruchu v Podpoľaní) a mnohé ďalšie. Zdroj: Trust Slovakia 
(www.trustslovakia.sk), 2004.  
106 V roku 1993 boli podporené Diecézna charita Banská Bystrica, Spoločnosť pre divadlo a film, E-KLUB, záujmové združenie 
ekonómov, Slovenský helsinský výbor preklenovacími pôžičkami v celkovej výške 640.000 Sk. Zdroj: Nadácia Pontis 
(www.pontisfoundation.sk), 2004. 
107 Povinnosť stať sa poskytovateľom pomoci iným krajinám vyplýva Slovensku z členstva v Organizácii pre ekonomickú 
spoluprácu a rozvoj OECD (od roku 2000). 
108 Rozdiel medzi oficiálnou rozvojovou pomocou (ODA) a oficiálnou pomocou (OA) je len vo výške hrubého národného produktu 
(HNP) prijímateľských krajín. Ak krajiny dosahujú istú hranicu HNP, pomoc sa považuje za oficiálnu rozvojovú, inak je iba oficiálnou 
pomocou. Charakter pomoci je pritom rovnaký. Do ODA a OA sa zarátava napr. aj humanitná pomoc poskytovaná pravidelne či 
jednorazovo v prípade nešťastí a katastrôf, ďalej príspevky do medzinárodných organizácií,  odpustenie dlhov a iné. 
109 Prioritnými krajinami slovenskej ODA sú: Afganistan, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Kenská republika, Kirgizsko, 
Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, Sudán, Tadžikistan, Uzbekistan, za programovú krajinu slovenskej ODA bolo schválené 
Srbsko a Čierna Hora (Národný program..., 2004). 
110 Najznámejšou a najväčšou verejnou zbierkou, ktorá sa používa na ODA a OA je pravdepodobne Dobrá novina, ktorú organizuje 
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Z ďalších možno spomenúť napr. zbierky OZ Človek v ohrození (Pomoc pre 
Kosovo) alebo Slovenskej katolíckej charity (povodne na Ukrajine či zemetrasenie v Indii) či mnohé ďalšie. 
111 Platforma mimovládnych rozvojových organizácií je záujmovým združením právnických osôb, ktoré je jedným z priamych 
účastníkov a aktérov v oblasti zahraničnej rozvojovej a humanitárnej pomoci, spolupráce a politiky Slovenskej republiky, Európskej 
únie a iných inštitúcií zameraných na rozvoj v menej rozvinutých krajinách. Jej členmi sú: ADRA - Adventistická agentúra pre 
pomoc a rozvoj, OZ Človek v ohrození, Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí, Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, FAIRTRADE Slovakia, Inštitút medzinárodnej spolupráce "Sila 
rozvoja", Liga aktivistov pre ľudské práva, Nadácia INTEGRA, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Nadácia PONTIS, 
Občianske oko, Občianske združenie MVO Ľudia a voda, PLOP Slovakia, Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné 
centrum pre tretí sektor, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovensko - juhoafrická spoločnosť, Slovenský 
Červený kríž, Slovenský výbor pre UNICEF, Tabita - nezisková organizácia, The German Marshall Fund of US, Transatlantic 
Center for CEE, Združenie pre chudobných v Afrike. Zdroj: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (www.mvro.sk), 2004.  
112 ODACE poskytuje na Slovensku implementačnú pomoc pri zavádzaní systému rozvojovej pomoci. Zdroj: Kancelária ODACE, 
Bratislava, 2004. 
113 Napr. (Bútora – Fialová, 1995, 59), (Marček – Dluhá, 2002), (Správa o..., 2003) alebo aj NGO Sustainability Index 2000, 2001 
pre Slovensko od USAID. 
114 Situácia v poskytovaní priamej grantovej pomoci pre MNO zo strany samospráv nie je komplexne zmapovaná. 
115 Nedokonalosti zákonnej úpravy daňovej asignácie ukázal až čas a uvedenie do praxe. Je dosť pravdepodobné, že podnikové 
nadácie budú využívať 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu právnickej osoby, ktorá ich sama založila, v prospech napr. vlastných 
zamestnancov. Otázne potom zostáva použitie týchto prostriedkov na skutočný verejnoprospešný účel. 

 
 

116 Napr. v prípade Konta nádeje. 
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