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Finančné podklady k získaným darom 

DARUJME.sk vzniklo ako nadstavba darcovského portálu ludialudom.sk.  Do 31.8. 2020 prechádzali 

všetky dary cez spoločnú platobnú bránu obidvoch služieb ludialudom.sk a DARUJME.sk.   Po vzájomnej 

dohode Správnej rady Centra pre filantropiu n.o. (Cpf)  a vedenia organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. 

pristupujeme od 1.9.2020 k celkom novej etape fungovania DARUJME.sk:  

• Všetky nové jednorázové a pravidelné dary od 1.9.2020 budú prichádzať cez platobnú bránu 

Centra pre filantropiu na bankový účet Centra pre filantropiu a to ich bude zasielať na účty 

organizácií každé dva týždne.    

• Pravidelné dary zadané do 31.8.2020 bude aj naďalej každomesačne prijímať na svoj účet 

organizácia Ľudia Ľuďom a bude ich zasielať organizáciám každé dva týždne.   

V prípade, že organizácia má k 31.8.2020  aktívne pravidelné dary,  dostane teda od septembra 2020 

peniaze z dvoch zdrojov: 

1. Z Centra pre filantropiu darovanú sumu očistenú o poplatok organizácie za používanie 

systému.  

2. Z organizácie Ľudia Ľuďom plnú darovanú sumu. Poplatok bude pri týchto daroch fakturovaný 

4x ročne na začiatku kvartálu tak ako doteraz.  

Tento stav pre organizáciu bude trvať dovtedy, kým pravidelným darcom neexpirujú karty alebo kým 

si nezrušia pravidelné dary.  

Všetko prebieha na základe Všeobecných pravidiel internetového darcovského systému DARUJME.sk  

zverejnených na https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky/  

 

Ako to bude v praxi vyzerať?  

1. NOVÉ DARY OD 1.9.2020 

Všetky nové jednorázové a pravidelné dary prichádzajú pre všetky zaregistrované organizácie cez 

platobnú bránu Centra pre filantropiu nasledovne:  

• Všetky nové pravidelné  a jednorázové dary zaslané prevodom, dary cez kartu a Tatra Pay 

prichádzajú na hlavný  bankový účet SK3011000000002949084465.  

• Dary zasielané cez SporoPay prichádzajú na účet IBAN: SK63 0900 0000 051 6987 9164.  

• Dary zasielané cez e-platby VUB prichádzajú na účet IBAN: SK26 0200 0000 0042 8345 5459.   

Centrum pre filantropiu každé dva týždne odošle z účtu SK3011000000002949084465 dary získané 

v predchádzajúcom období očistené o poplatok na číslo účtu organizácie zadané v Nastaveniach 

organizácie v admine DARUJME.sk.  Ak má organizácia zadaných viac bankových účtov, peniaze budú 

odoslané podľa nastavení v kampaniach.   

Zoznamy výpisov si organizácia môže pozrieť po prihlásení cez moje.darujme.sk v časti Vyúčtovanie – 

Výpisy z DARUJME.  

https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky/
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Každý výpis je možné detailne rozkliknúť a pozrieť si, ktoré dary sú vo výpise zahrnuté.  Súčasťou detailu 

je aj možnosť stiahnuť si výpis so zoznamom darov a údajmi o daroch.  Tento výpis si môžete založiť 

do účtovníctva ako podklad k prijatým darom.  

 

Pri každom dare sa zobrazí aj informácia o darovanej sume – poplatku – sume zaslanej organizácii: 

 

U väčšiny bánk sa darcom na výpise z účtu objaví „DARUJME.sk“ alebo „CPF – DARUJME“. 

 

2. PRAVIDELNÉ DARY ZADANÉ DO 31.8.2020 

Pravidelné dary zadané do 31.8.2020 prichádzajú pre všetky zaregistrované organizácie na jednotné 

číslo účtu organizácie Ľudia Ľuďom: 

SK05 1100 0000 0029 2383 8046 

Darcovi sa na výpise z účtu pri týchto pravidelných daroch objaví „Ľudia Ľuďom, n.o.“ alebo 

„www.ludialudom.sk“. Tieto dary nie je potrebné ukončiť a všetky budú aj naďalej zaslané organizácii, 
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ktorú darca podporuje. Tento stav pre organizáciu bude trvať dovtedy, kým pravidelným darcom 

neexpirujú karty alebo kým nezrušia pravidelné dary. Nové pravidelné dary už pôjdu cez platobnú 

bránu Centra pre filantropiu.  

Organizácia Ľudia Ľuďom každé dva týždne odošle z účtu SK05 1100 0000 0029 2383 8046 dary získané 

v predchádzajúcom období na číslo účtu organizácie zadané v Nastaveniach organizácie v admine 

DARUJME.sk.  Pri týchto daroch nie je možné odosielať peniaze na viac účtov organizácie.  

Zoznamy výpisov si organizácia môže pozrieť po prihlásení cez moje.darujme.sk v časti Vyúčtovanie – 

Výpisy z ĽudiaĽuďom. 

 

 

Každý výpis je možné detailne rozkliknúť a pozrieť si, ktoré dary sú vo výpise zahrnuté.  Súčasťou detailu 

je aj možnosť stiahnuť si výpis so zoznamom darov a údajmi o daroch.  Tento výpis si môžete založiť 

do účtovníctva ako podklad k prijatým darom.  

 

Na začiatku kvartálu (čiže v januári, v apríli, v júli, v októbri) fakturuje Centrum pre filantropiu servisný 

poplatok za pravidelné dary zaslané z Ľudia Ľuďom v predchádzajúcom kvartáli. Faktúra je odosielaná 

organizácii mailom na adresu pre zasielanie faktúr uvedenú v Nastaveniach organizácie a zároveň je  
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uložená aj v admine v časti Vyúčtovanie – Faktúry. Faktúra obsahuje čísla výpisov darov, podľa ktorých 

si je možné skontrolovať výšku faktúry. Po úhrade faktúry sa jej stav zmení na Uhradená.  

 

 

Poplatky  

Organizácia využívajúca darcovský systém DARUJME.sk platí z každého daru servisný poplatok 

výhradne pre účely úhrady prevádzky, udržateľnosti a rozvoja Darcovského systému. Zo servisného 

poplatku sú hradené všetky bankové náklady (poplatky za prevody, kartové poplatky, správu účtov), 

náklady spojené s IT infraštruktúrou DARUJME.sk, podpora pre organizácie a darcov ako aj rozvojové 

aktivity (semináre, vzdelávacie aktivity) a osvetové kampane o darcovstve.  

 

 

V prípade otázok sa neváhajte ozvať:   

Zuzana Behríková 

Manažérka pre DARUJME.sk 

zuzana@darujme.sk  

+421 918 43 37 58 
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