
Listina práv darcu

S cieľom zabezpečiť, aby sa dobročinné konanie darcu odzrkadlilo v úcte a dôvere 
verejnosti a darcovia či perspektívni darcovia mohli dôverovať organizáciám, ktoré ich 
požiadajú o podporu, vyhlasujeme, že všetci darcovia majú nasledovné práva: 

Profesionálny prístup

 Právo dostať informácie o poslaní prijímateľskej organizácie, spôsoboch a 
možnostiach prijímateľskej organizácie nakladať s poskytnutým darom v súlade s 
dohodnutým zamýšľaným použitím daru tak, aby bol v danom časovom rámci 
využitý efektívne. 

 Právo dostať informácie o členoch správnej rady prijímateľskej organizácie a 
právo očakávať zodpovedný prístup správnej rady k plneniu si svojich povinností. 

 Právo na ubezpečenie sa, že s informáciami o darcovstve sa zaobchádza s 
maximálnou úctou a dôverou v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. 

 Právo na vynechanie informácií o sebe zo zoznamov adresátov prijímateľskej 
organizácie, pokiaľ ho distribuuje aj iným organizáciám. 

 Právo klásť pri poskytovaní daru otázky a očakávať pravdivú, okamžitú a otvorenú 
odpoveď. 

 Právo dostať dokumenty o tom, že prijímateľská organizácia je registrovaná ako 
nezisková organizácia. 

 Právo na profesionálny prístup a pochopenie trhového prostredia, v ktorom darca 
pôsobí zo strany prijímateľskej organizácie.

Podávanie správ

 Právo mať prístup k aktuálnym finančným správam prijímateľskej organizácie. 

 Právo dostávať správy o použití a spravovaní darov v dohodnutých časových 
intervaloch.

 Právo dostať presné a úplné informácie vychádzajúce z platných metód 
účtovníctva o výsledkoch a stave získavania finančných a nefinančných 
prostriedkov. 

 Právo očakávať, že všetky informácie o daroch poskytované prijímateľskou
organizáciou sú presné a správne odzrkadľujú spravovanie a použitie darov. 

 Právo predpokladať, že činnosť prijímateľskej organizácie je v súlade s 
relevantnými slovenskými právnymi normami, predpismi a všeobecnými miestnymi 
nariadeniami. 

Uznanie

 Právo dostať patričné uznanie, zviditeľnenie a potvrdenie o prevzatí každého 
prijatého daru. 

 Právo vyjadriť súhlas predtým, ako dôjde k zmene dohodnutého použitia daru. 

 Právo ubezpečiť sa, že dary budú použité na dohodnuté účely 
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