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Prehľad podpory aktivít Nadačného fondu Slovanet v rokoch 2015 – 2020 
 
Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 9.3.2015 registráciou na 
Ministerstve vnútra.  
 
Od svojho vzniku v roku 2015 do roku 2020 podporil 378 verejnoprospešných projektov v sume 
145 920 €. 
 
Tabuľka 1: Celková prerozdelená suma 2015 – 2020 podľa oblastí podpory 

Účel podpory Celková podporená suma 

Podpora ľudí s postihnutím 82 120,00 € 

Podpora detských hospicov 36 000,00 € 

Podpora iných organizácií 27 800,00 € 

SPOLU 145 920,00 € 

 

Graf 1: Celková prerozdelená suma 2015 – 2020 podľa oblastí podpory 
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Tabuľka 2: Sumárna prehľadová tabuľka podľa rokov a oblastí podpory: 

Rok podpory Oblasť podpory Podporená suma Počet 
podporených 

2015 Podpora ľudí s postihnutím 1.kolo 2 800,00 € 12 

2015 Podpora ľudí s postihnutím 2.kolo 3 600,00 € 13 

2015 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2015 Iné podporené organizácie 6 200,00 € 5 

2016 Podpora ľudí s postihnutím 3.kolo 9 530,00 € 32 

2016 Podpora ľudí s postihnutím 4.kolo 10 800,00 € 34 

2016 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2016 Iné podporené organizácie 5 600,00 € 4 

2017 Podpora ľudí s postihnutím 5.kolo 10 200,00 € 34 

2017 Podpora ľudí s postihnutím 6.kolo 4 400,00 € 22 

2017 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2017 Iné podporené organizácie 4 300,00 € 2 

2018 Podpora ľudí s postihnutím 7.kolo 6 900,00 € 30 

2018 Podpora ľudí s postihnutím 8.kolo 9 600,00 € 31 

2018 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2018 Iné podporené organizácie 2 300,00 € 2 

2019 Podpora ľudí s postihnutím 9.kolo 4 950,00 € 32 

2019 Podpora ľudí s postihnutím 10.kolo 6 600,00 € 33 

2019 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2019 Iné podporené organizácie 3 100,00 € 3 

2020 Podpora ľudí s postihnutím 11. 
kolo 

8 900,00 € 44 

2020 Podpora ľudí s postihnutím 12. 
kolo 

3 840,00 € 24 

2020 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2020 Iné podporené organizácie 6 300,00 € 3 

    145 920 € 378 
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Graf 2: Rozdelenie poskytnutých financií podľa jednotlivých oblastí 
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Tabuľka 3: Výška prerozdelenej sumy a počet podporených subjektov podľa rokov: 
 

Rok podpory Podporená Suma Počet podporených žiadateľov 
2015 18 600,00 € 33 

2016 31 930,00 € 73 

2017 24 900,00 € 61 

2018 24 800,00 € 66 

2019 20 650,00 € 71 

2020 25 040,00 € 74 

SPOLU 145 920,00 € 378 

 
 
Graf 3: Výška prerozdelenej sumy podľa rokov: 
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Zhodnotenie roku 2020 
 
Nadačný fond Slovanet v roku 2020 pokračoval vo svojej filantropickej stratégii. 
 
V roku 2020 v rámci oblasti „Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov“ podporil 68 
detí/mladých ľudí v sume 12 740 €. 
 
 

I. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov  
 
V grantovom programe poskytujeme podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých diagnózou 
DMO a svalovou dystrofiou. Od vzniku Nadačného fondu bolo celkovo zrealizovaných 12 grantových 
kôl, v ktorých bolo podporených 341 žiadostí, v sume: 82 120 €.  
 
V roku 2020  sme v dvoch grantových kolách (11. a 12. kolo) podporili 68 detí a mladých ľudí 
s postihnutím, v sume: 12 740 €. 
 
Mená detí/mladých ľudí, ktorým sme prispeli na rehabilitácie či rehabilitačné pomôcky: 
 

 
 

Alexandra Dreveňáková 
Sandra Kissová 
Martin Kováčik 
Marko Gavaľa 
Patrik Gacho 
František Petras 
Viktória Skybová 
Denis Targoš 
Veronika Kollová 
Adelka Zlacká 
Tibor Dundek 
Damán Žiga 
Maxim Franko 
Sára Koščáková 
Ondrej Koščák 
Eliška Országhová 
Nikolas Glovňa 

 
 

Theodor Valach 
Peter Minarič 
Tamara Lerche 
Adela Benčová 
Maximilián Fedorko 
Nikol Veselská 
Jozef Čonka 
Adam Uličný 
Daniela Haľamová 
Martin  Miklovič 
Gabriela Badurová 
Aneta Hodasová 
Nikola Melišková 
Sofia a Federičová 
Timea Kurinová 
Peter Prcin 
Lukáš Ližbetin 

 
 

Slavomíra Gonová 
LSimone Fedorčák 
Juraj Podolinský 
Marcus Blecha 
Dávid Šarina 
Hanka Kokavcová 
Abbie Faturová 
Karin Paršová 
Glória Vieriková 
Jana Mrižová 
Monika Gulová 
Oliver Prudič 
Emma Ďurinová 
Daniela Komanická 
Alexandra Švecová 
Ela Klimková 
Tadeáš Kovaľ 

 
 

Ondrej Bari 
Diana Kankulová 
Emília Šofárová 
Viktória Sepešiová 
Marek Čižmár 
Sebastián Kromka 
Adrián Kromka 
Sofia Kalaninová 
Alex Kalanin 
Mathias Halás 
Karin Rollerová 
Alina Kubaníkova 
Ema Vašová 
Luka Klokoč 
Liliána Čižmárová 
Martin Kubíni 
Tomáško Koštial 
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V roku 2020 sme podporili návštevy týchto rehabilitačných zariadení: 
 

Rehabilitačné zariadenie 

Adeli Medical Center Piešťany 

Mgr. Jarmila Rybárová, Poprad 

Centrum Svetielko Prešov 

Possibilitas Piešťany 

Centrum Natália Hlohovec 

Ceremina centrum Šúrovce 

Liberta Košice 

R1 centrum intenzívnej rehabilitácie Banská Bystrica 

Aliana, Šamorín 

Luccassport centrum Košice 

Centrum Neurino v Šamoríne 

Rehabilitačné centrum Adora deťom o.z., Trenčín 

SVaLZ-fyzioterapia Poprad 

Kúpele Turčianske Teplice 

Kúpele Číž 

OZ HIPOEDU, Spišské Podhradie 

HipoCanis, El Rancho, Ivánka pri Dunaji 

Vitality stáj Třinec - hipoterapia 
 

Najviac rehabilitačných pobytov (18) sa uskutočnilo v Adeli medical center v Piešťanoch. Na druhom 
mieste je Centrum Mgr. Jarmily Rybárovej v Poprade (7), na treťom Centrum Svetielko Prešov 
a Possibilitas v Piešťanoch (5). Záujem je aj o Centrum Natália Hlohovec, Liberta Košice či R1 centrum 
v Banskej Bystrici. 

Deväť žiadostí nebolo určených na rehabilitačné pobyty, ale na nákup zdravotníckych pomôcok 

Nákup rehabilitačných pomôcok (molitanové rehabilitačné pomôcky, 
balančný tanier, Piklerovej triangel, hmatová hra, plášte na kolesá na 
vozík, rebriny, masážne koberčeky, muzikoterapeutické pomôcky) 

9 
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II. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne 
chorým deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí 
 

Detské mobilné hospice poskytujú odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich 
rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu 
navštevujú rodiny priamo doma. Usilujú sa pomôcť deťom v poslednej etape ich života, aby netrpeli 
bolesťou a aby dokázali v živote nájsť to, čo im prináša radosť, aby žili podľa možností naplno. 
Sústredia sa na rodinu ako celok. Sprevádzajú rodinu aj po strate dieťaťa. Všetky služby hospicu 
i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne.  
 
V roku 2020 sme podporili detské hospice v troch regiónoch Slovenska:  
 

1) PLAMIENOK, n.o. , Bratislava, Bratislavský kraj 
2) Svetielko pomoci, n.o., Košice, Košický kraj 
3) Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica, Banskobystrický kraj 

 
1) PLAMIENOK, n.o., Bratislava, Názov projektu: „Viac života, menej bolesti“, podporený sumou: 
3 600 €. 
 

Centrum smútkovej terapie PLAMIENOK pomáha rodinám, ktoré stratili dieťa a deťom, ktoré stratili 
blízkeho – súrodenca, rodiča, alebo starého rodiča. Psychológovia, terapeuti a špeciálne vyškolení 
dobrovoľníci pomáhajú deťom a rodinám v období smútenia po strate blízkeho. Ponúkajú 

individuálne a rodinné konzultácie a 
poradenstvo a skupinové stretnutia 
detí/mladých.  
 
Organizácia každoročne organizuje 
terapeutické letné tábory pre deti, ktoré 
stratili blízkeho a terapeutické víkendové 
stretnutia rodín, ktoré stratili dieťa alebo 
dospelého a strata sa dotýka aj dieťaťa. Všetky 
služby Poradenského centra poskytuje 
bezplatne. 

Podporou projektu v roku 2020 sme umožnili organizáciu víkendu, ktorý je venovaný rodinám po 
strate blízkej osoby. Víkend sa pravidelne koná na Myjave, v Podkylave. Tieto stretnutia sprevádza 
atmosféra vzájomnej blízkosti a otvorenosti. Je to víkend, počas ktorého sa z rodín, ktoré na začiatku 
spájala možno len bolesť zo straty, stáva blízka komunita dospelých a detí, ktoré zažili síce veľa 
smutného, ale vedia sa navzájom pochopiť, potešiť, povzbudiť a inšpirovať. 
 
Pôvodný časový harmonogram víkendového pobytu (september 2020) bol z dôvodu pandémie 
COVID-19 presunutý na rok 2021). 
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2) Svetielko pomoci,  n.o., Košice, Názov projektu: „Terapeutické stretnutie pre rodiny po strate 
dieťaťa“, podporený sumou: 1 200 €   

Organizácia vznikla na základe osobnej skúsenosti zakladateľky s onkologickým ochorením a 
následnou stratou dcéry. Od roku 2011 organizuje pobytové stretnutia rodín, kde dieťa malo 
rakovinu a liečba nebola úspešná... Rodinám sa pracovníci venujú dlhodobo, počas terminálnej fázy 
života dieťaťa, ako aj po úmrtí dieťaťa. Súčasťou pomoci rodinám je Centrum sprevádzania rodín, 
kde sú k dispozícii pri skupinových alebo individuálnych stretnutiach aj pre tieto rodiny. 

Pôvodným zámerom projektu bolo uskutočnenie terapeutického pobytového stretnutia pre rodiny, 
ktoré stratili dieťa v dôsledku ťažkého onkologického ochorenia. Tento cieľ sa nepodarilo naplniť 

kvôli pandémii Covid 19, kde bolo na 
základe rozhodnutí štátnych orgánov 
obmedzená možnosť usporiadať takéto 
stretnutie. Účel projektu bol po 
odsúhlasení zmenený na pomoc a 
podporu rodín, ktoré boli v tom čase 
hospitalizované s dieťaťom na detskej 
onkológii v Košiciach. Pre rodiny vytvorili 
balíčky pomoci, ktoré obsahovali stravné 
lístky, dezinfekčné prostriedky a 
oddeľovacie prepážky do taxi prepravnej 
služby pre deti. Finančné prostriedky boli 

použité na zmiernenie následkov pandémie Covid 19. 

 
 
3) Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica, Názov projektu: „Batohy pre deti na onkológii“, 
podporený sumou: 1 200 €. 
 

Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a 
mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Víziou organizácie je, aby bola 
všetkým deťom a rodinám na Slovensku poskytnutá najlepšia pomoc a podpora, ktorú potrebujú pri 
zvládaní závažného, najmä onkologického ochorenia dieťaťa. Zároveň, aby bola zabezpečená 
potrebná prevencia a včasná diagnostika závažných ochorení detí a mladistvých na najvyššej 
medicínskej úrovni. Svetielko nádeje sa usiluje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou 
fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým 
oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v 
oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja. 
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Projekt bol vytvorený na základe potrieb, ktoré vyvstali od 
hospitalizovaných rodín onkologických pacientov. Cieľom bolo zabezpečiť 
všetko potrebné k prvotnej hospitalizácii dieťaťa a tak pomôcť zmierniť 
stres a ekonomický dopad na rodinu. Rodiny si často niečo doma zabudli, 
prípadne pri náhlej, neplánovanej hospitalizácii nedisponovali vecami 
potrebnými k pobytu v nemocnici. Balíček prvého kontaktu im pomáha 
zmierniť stres pri zabezpečovaní hygienických a iných potrieb. Deťom v 
batohu odovzdávajú balíček prvého kontaktu: hygienické potreby, tričko, 
teplomer, prípadne hračku, či knihu a všetko potrebné k hospitalizácii. Deti 
následne ruksak nosia so sebou na opakované hospitalizácie. Projekt je 
trvalo udržateľný, funguje už niekoľko rokov s veľkým úspechom. 

 
III. Podpora iných neziskových organizácií  
 
V roku 2020 boli podporené ďalšie tri organizácie: 
 
1) PRO VIDA, Názov projektu: „Program BUDDY“, podporený sumou: 4 000 €  
 

PRO VIDA už 14 rokov pomáha deťom z Centier pre deti a rodiny pri ich dôstojnom začleňovaní sa do 
spoločnosti v rámci programu BUDDY, ktorý sa postupne pretransformoval na individualizovaný 
program, ktorý prepája dospelých dobrovoľníkov s deťmi z centier od 12 rokov a tak uspokojuje ich 
základnú potrebu autentického vzťahu s človekom, ktorý by ich nezištne sprevádzal životom. 

Takmer 5000 detí na Slovensku nevyrastá v rodinách, ale v 
centrách. Ústavná starostlivosť im však nedokáže dať to, čo 
potrebujú najviac – blízky vzťah s dospelým, ktorý by sa im 
nezištne venoval. Po odchode z centra tak často žijú na 
okraji spoločnosti. Program BUDDY hľadá, vyberá a spája 
dobrovoľníkov s deťmi, ktorí ich dlhodobo sprevádzajú a 
pripravujú na samostatný život. Dobrovoľníci sú kľúčovým 
nástrojom zmeny. BUDDY ich preto vzdeláva a podporuje, 
aby medzi nimi a dieťaťom vznikol zdravý, dôverný a 
dlhodobý vzťah. Tento vzťah poskytuje základ pre napĺňanie 
individuálnych potrieb detí, dáva im oporu a zvyšuje im 
šance úspešného zaradenia do spoločnosti. 

Ciele projektu: Supervízne stretnutia koordinátoriek programu s odbornou garantkou programu 
zamerané na: mapovanie aktuálneho stavu zapojených dvojíc dobrovoľník-dieťa, odborná pomoc a 
poradenstvo pri riešení aktuálnych problémov dvojíc, stanovovanie stratégie, individuálne sledovanie 
navrhnutých krokov a ich vyhodnocovanie v kontexte budovania vzťahu, rozvoja jednotlivých dvojíc a 
vedenia deti k samostatnosti po odchode z centra. Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: 
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primárnym adresátom sú 4 koordinátorky dobrovoľníkov, sekundárnym adresátom je cca. 80 BUDDY 
dvojíc dobrovoľník-dieťa. 

 
2) Nadácia STU pre rozvoj talentov, Názov projektu: „Súkromná materská škôlka Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave – STUBAčik“, podporený sumou: 2 000 €  
 

Nadácia STU je dcérska organizácia Slovenskej technickej univerzity, ktorá je zriaďovateľom 
univerzitnej škôlky STUBAčik. Škôlka slúži deťom zamestnancov a študentov STU ako sociálna 

podpora. STUBAčik je pilotným projektom a má ambíciu byť 
motiváciou a príkladom aj pre ďalšie vysoké školy, ktoré budú mať 
v budúcnosti záujem zriadiť univerzitné škôlky.  

Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: Mladí zamestnanci, 
doktorandi a študenti všetkých fakúlt STU majúci deti 
predškolského veku. 

STUBAčik je prvá škôlka s kapacitou 22 detí, ktorá vznikla v 
priestoroch študentského domova (ŠD) Jura Hronca v Bratislave. 
Prostriedky na prestavbu poskytla STU. Škôlka v týchto priestoroch 
je pilotným projektom, ktorý poskytne návod na technické a 
realizačné riešenie pre možné budovanie škôlok aj v iných 

lokalitách Bratislavy (Mlynská dolina) a Trnavy, kde má STU svoje fakulty. Projekt bude príkladom 
pre budovanie takýchto škôlok ostatnými vysokými školami na Slovensku. Finančné prostriedky 
boli poskytnuté na vybavenie škôlky kuchynským nábytkom. 

 
3) OZ Milan Štefánik, Názov projektu: „Podujatie OSMIDIV“, podporený sumou: 300 €  
 

Podujatie OSMIDIV pre mentálne a zdravotne postihnuté deti sa uskutočnilo v nedeľu 16. augusta 
2020 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Išlo v poradí už 11. ročník benefičného podujatia, ktoré 
zorganizovalo Občianske združenie Milan 
Štefánik. Hlavnou myšlienkou celej akcie 
bola integrácia znevýhodnených ľudí  do 
spoločnosti i odstránenie bariér medzi 
handicapovanými a zdravými. Podujatie 
navštívilo spolu 296 hendikepovaných 
z 15-tich zariadení mentálne postihnutých 
spolu so svojím doprovodom a v rámci 
integrácie 73 bežných návštevníkov. 
Finančné prostriedky boli použité na 
cestovné náklady. 

 



   
 

Strana 12 z 12 
 

Finančný prehľad  
 

Výnosy                     27 313,64 €  
Prenos z r.2019 (Zostatok z daru prij. v r.2018)                         463,64 €  
DAR 2020 na realizáciu aktivít NF Slovanet                    15 000,00 €  
Admin NF Slovanet                      1 350,00 €  
DAR od FO (Peter Máčaj)                      4 500,00 €  
DAR od FO (Peter Máčaj)                      2 000,00 €  
DAR 2020 od Slovanet, a.s. pre projekt Tvoj Buddy                      4 000,00 €  
Prijaté 2% od Slovanetu (2020)   
Prijaté 2% od zamestancov   

 
 

 
 
 
K 20.11.2020 ostáva na prerozdelenie: -21,36 € 
 
 
 
Administratívne náklady Nadácie Centra pre filantropiu: 
 

ü Realizujeme konzultácie k predloženiu žiadostí (emailové a telefonické) 
ü Prijímame žiadostí (on-line alebo off-line), na každý email personifikovanie odpovedáme 
ü Vypracujeme elektronickú databázu prijatých žiadostí  
ü Žiadosti technicky kontrolujeme, vyžiadavame potrebné potvrdenia 
ü Po rozhodnutí podpory vystavujeme darovacie zmluvy 
ü Realizujeme prevod prostriedkov prijímateľovi po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami 
ü Realizácia podporenej činnostiàRiešenie problémov (zmeny rozpočtov a časových 

harmonogramov) 
ü Obsahové a finančné vyúčtovanie podporených žiadostí 
ü Predkladanie reportov: (1.) správa o realizácii podporenej činnosti, (2.) správa pre Správnu 

radu, (3.) reporting pre Ministerstvo vnútra, (4.) reporting pre Ministerstvo financií – 
obchodný vestník 

 

Náklady: 27 335,00 € 
Administrácia NF Slovanet              2 295,00 €  
Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 11. kolo              8 900,00 €  
Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 12. kolo              3 840,00 € 
Podporené projekty detských hospicov 6 000,00 € 
Podpora projektov mimo grantových kôl              6 300,00 €  


