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Donorská	  činnosť:	  

Donorská	  činnosť	  predstavuje	  pre	  spolok	  primárny	  zdroj	  príjmov	  pre	  fungovanie	  celého	  spolku.	  

Spolok	  sa	  o	  nich	  uchádza	  v	  niekoľkých	  formách.	  Svojich	  členov	  pomocou	  komunikačných	  nástrojov	  
spolku	  upovedomuje	  priebežne	  o	  svojich	  aktivitách.	  Táto	  komunikácia	  spočíva	  najmä	  o	  jasnom	  
informovaní	  o	  prebiehajúcich	  projektoch.	  Členovia	  sa	  na	  základe	  svojho	  vlastného	  rozhodnutia	  

rozhodnú,	  či	  daný	  projekt	  podporia	  a	  v	  akej	  forme,	  či	  bude	  táto	  forma	  mať	  materiálnu	  alebo	  
nemateriálnu	  podobu.	  	  Na	  základe	  poskytnutia	  donorského	  daru	  si	  donor	  môže	  rozhodnúť,	  či	  bude	  
výška	  príspevku	  zverejnená	  na	  stránke	  a	  v	  ostatných	  komunikačných	  kanáloch	  spolku.	  

	  

Obligatórne	  náležitosti	  	  

Spolok	  pre	  potreby	  archivácie	  vyžaduje,	  aby	  každý	  donor	  uviedol	  aspoň	  základné	  identifikačné	  údaje	  
či	  už	  svojho	  donrského	  príspevku	  alebo	  identifikáciu	  konkrétneho	  donora.	  	  

Spolok	  to	  vyžaduje	  z	  dvoch	  dôvodov.:	  
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1. Archivácia	  	  

Spolok	  si	  váži	  každý	  a	  jeden	  príspevok	  od	  fyzickej	  alebo	  právnickej	  osoby.	  Preto	  žiadame	  od	  donorov,	  
aby	  uvádzali	  aspoň	  základné	  identifikačné	  údaje,	  na	  základe	  ktorých	  sme	  schopný	  spárovať	  	  
a	  identifikovať	  konkrétny	  donorský	  dar	  s	  jeho	  donorom.	  	  

Tieto	  údaje	  slúžia	  výhradné	  pre	  vnútornú	  potrebu	  spolku,	  ktorý	  ich	  bude	  archivovať	  po	  dobu	  trvania	  

spolku.	  	  

Zároveň	  sa	  tieto	  údaje	  odovzdajú	  do	  štátneho	  archívu	  so	  sídlom	  v	  Levoči	  a	  budú	  slúžiť	  spolu	  
s	  Výročnou	  správou	  ako	  významný	  zdroj	  poznania	  histórie.	  

	  

	  

2. Poskytnutie	  pamätného	  listu	  

Ako	  prejav	  vďaky	  poskytne	  spolok	  svojim	  donorom	  pamätní	  list,	  ktorý	  tvorí	  prílohu	  vestníka,	  na	  
ktorom	  budú	  uvedené	  identifikačné	  údaje	  donora,	  názov	  projektu	  alebo	  účel	  na	  ktorý	  donor	  poskytol	  

finančné	  prostriedky.	  	  

3. Základné	  identifikačné	  údaje	  

Meno	  a	  priezvisko,	  resp.	  pseudonym	  Donora	  

Kontaktná	  adresa	  donora	  

Ostatné	  kontaktné	  údaje	  donora	  pre	  komunikáciu	  s	  donorom(	  mobil,	  email	  a	  pod.)	  

	  

Dispozitívne	  náležitosti	  

	  

Súhlas	  

Spolok	  vyžaduje	  jednoznačný	  súhlas	  so	  zverejnením	  donorského	  príspevku	  a	  je	  len	  na	  donorovi	  aká	  
forma	  zverejnenia	  daru	  pre	  spolok	  je	  pre	  konkrétneho	  donora	  najvhodnejšia.	  A	  to:	  

Meno	  donora,	  výška	  príspevku	  vyčíslená	  v	  peňažnej	  sume,	  konkrétny	  projekt	  

Meno	  donora,	  forma	  príspevku(	  materiálne,	  nemateriálna),	  konkrétny	  projekt	  

Meno	  Donora	  s	  dodatkom	  prispel(	  materiálne/	  nemateriálne),	  konkrétny	  projekt	  

	  Meno	  donora,	  konkrétny	  projekt	  
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Zverejnenie	  iba	  Meno	  Donora	  vo	  výročnej	  správe	  s	  dodatok:	  Prispel	  v	  roku	  na	  činnosť	  spolku	  

	  

Nezverejnenie	  donora	  

	  

Udelením	  súhlasu	  v	  niektorej	  s	  vyššie	  spomenutej	  	  formy	  donor	  súhlasí	  so	  zverejnením	  jeho	  daru	  na	  
web	  stránke,	  výročnej	  správe	  a	  ostatných	  materiáloch	  spolku.	  Súhlas	  je	  obligatórnou	  náležitosťou,	  
bez	  ktorého	  nie	  je	  možné	  donorský	  príspevok	  udeliť.	  

Za	  získanie	  súhlasu	  je	  zodpovedný	  riaditeľ	  spolku	  a	  je	  oprávnený	  vyžiadať	  si	  ho	  písomne	  alebo	  ústne.	  	  

	  

V	  Starom	  Smokovci	  

August	  2010	  

	  

	  

	  


