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Nadačný fond Slovanet pri Nadácií Centra pre filantropiu 
http://www.nadacnyfondslovanet.sk/o-nas/o-nadacnom-fonde-slovanet/ 

 
Nadačný fond Slovanet bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra, dňa 9.3. 2015. Od svojho vzniku podporil 
105 verejnoprospešných subjektov v sume 45 830€. 
 
Nadačný fond Slovanet, má v roku 2016 v rámci svojej filantropickej stratégie definované dve oblasti 
podpory. V roku 2016 podporil 73 verejnoprospešných subjektov v sume 32 230€. 

I. Podpora zdravotne a sociálne 
znevýhodnených občanov 

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

 

I. Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov  
 
V grantovom programe poskytujeme podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou 
dystrofiou. Od vzniku Nadačného fondu boli zrealizované štyri grantové kolá, v ktorých bolo podporených 94 
žiadostí, v sume: 27 630 €.  
 
V roku 2016  sme v dvoch grantových kolách podporili 64 detí a mladých ľudí s postihnutím, v sume: 20 
630 €.  Grantový program na podporu deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal 
v roku 2016 dve uzávierky 29.2. a 31.7. Po roku fungovania sa informácia o podpore Slovanet-u medzi 
rodičmi detí s postihnutím rozšírila, čo sa prejavilo zvýšeným záujmom. Veľkou devízou podpory a zároveň 
netradičné je, že sme podporili 100% žiadostí, v ktorých žiadatelia predložili požadované dokumenty. 
 
Toto sú mená detí, ktorým ste prispeli na rehabilitácie, lieky či  rehabilitačné pomôcky: 

 Lúkáš Vais 
 Jana Hrabovská 
 Viktor Vicena 
 Damián Slivka 
 Šimon Gaža 
 Adamko Bušík 
 Andrej Žuffa 
 Juraj Kmeto 
 Michal Herich 
 Patrik Pjentek  
 Kristijan Vladík 
 Kristián Beňo 
 Sebastian Virág 
 Andrea Srogončíková 
 Nikolas Gabriš  
 Krištof Kubala 
 Lukáš Ďurina 

 Karolína Jurenková 
 Šimon Henček 
 Katarína Vojtaššáková 
 Gabriela Badurová 
 Aneta Hodasová 
 Kristián Kredátus 
 Nelly Lešková 
 Jakub Kurňava 
 Adam Kačmarčík 
 Filip Rosina 
 Miroslav Vráb 
 Ján Ružič 
 Alex Fačko 
 Sebastián Hadžala 
 Mário Lednický 
 Filip a Janette 

Karabovci 

 Martin Petro 
 Monika Pagáčiková 
 Andrej Mandúch 
 Rudolf Joška 
 Janka Foltánová 
 Martina Dugasová 
 Nikolas Dzurian 
 Ema Elena Sedmáková 
 Alexandra Švecová 
 Daniel Bálek 
 Šimon Chpatý 
 Denis Targoš 
 Tomáš Hulina 
 Veronika Grodná  
 Aneta Kerbčárová 
 Branislav Gálik 
 Samuel Vician 
 Szebasztián Mészáros 

 Jakub Kitko 
 Veronika Ďurinová 
 Lucia Karasová 
 Ondrej Koščák, Sára 

Kočšáková  
 Martin Kovačik 
 Luka Klokoč 
 Emka Kabinová 
 Peter Szalontai 
 Dávid Kučerík 
 Lucia Ludvigh 

Cintulová 
 Marek Čižmár 
 Laura Bencúrová 
 Michaela Ludvighová  
 Jakub Chvíla 
 Adam Štapinský 
 Jozef Mičúch 

 
Ich životy sa „točia“ inak ako u zdravých detí, tešia sa z malým pokrokov a pohybov, ktoré my zdraví, 
pokladáme za samozrejmé. Napríklad stav Adama Štapinského sa po rehabilitačnom pobyte veľmi zlepšil.  

„Adamko dokáže pracovať pravou rúčkou v pravom hornom kvadrante, dokáže poskladať puzzle s 
pomocou, už pomaličky aj papá pravou rúčkou, takže som šťastná z jeho pokrokov. Znížilo sa mu svalové 
napätie, a trošku je zlepšená aj chôdza, no treba na tom ešte pracovať, ak sa podarí, tak v januári, nás čaká 
ďalší pobyt“. 
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Deti absolvovali rôzne typy rehabilitácií a neurorehabilitačných programov: 
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Vďačnosť ich rodičov a starých rodičov je veľká a úprimná.  
Tu sú niektoré z ich poďakovaní: 
 

 To ja zo srdca ĎAKUJEM VÁM. 
 Ešte raz veľké ďakujeme, z celého srdca mama Jarka s dcérkou Gabikou. 
 Sme vďaka Vám šťastní a náš život sa zlepšil . Ešte raz ĎAKUJEME. Mária Dunková .  
 Ďakujeme z celého srdca. Javorčeková (mamina) 
 ZA VAŠU POMOC VÁM Z CELÉHO SRDCA S DCÉRKOU VERONIKOU ĎAKUJEME . 
 Ešte raz ďakujeme Vašej nadácii Slovanet za finančnú pomoc. S pozdravom rodina Karabová 
 Z úprimného srdca Vám chceme poďakovať za Vašu pomoc. Deťom rehabilitácia veľmi pomáha a 

stále sa zlepšujú, verím že sa tempo detí nezmení a stále budú mať chuť cvičiť a napredovať :) Ešte 
raz ďakujeme. 

 Za finančný dar vrelá vďaka. Vďaka tomu som mohla absolvovať liečenie, ktoré mi veľmi pomohlo. 
Švecová Alexandra 

 Veľmi pekne ďakujem za finančnú pomoc. Šimonko mohol absolvovať reh. pobyt v Possibilitas 
v Piešťanoch. Michaela Horníková -matka  
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II. Podpora neziskových organizácií poskytujúcich pomoc nevyliečiteľne chorým 
deťom a ich rodinám v ich domácom prostredí 
 

Podporujeme detské mobilné hospice poskytujúce odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom 
a ich rodinám v ich domácom prostredí. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu 
navštevujú deti 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. Všetky služby hospicu 
i zapožičanie potrebného prístrojového vybavenia poskytujú bezplatne.  
Podporili sme organizácie v troch regiónoch Slovenska:  
 

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

 
 
 PLAMIENOK, n.o., názov projektu: Sprevádzanie detí a rodín v smútení (Zabezpečenie starostlivosti 
Poradenského centra pre rodiny a deti, ktoré stratili blízkeho), podporený sumou: 3 600 €   
 
V rámci poradenstva ponúkajú: 

 Individuálne a rodinné konzultácie 
a poradenstvo 

 Skupinové stretnutia pre deti, 
adolescentov a dospelých 

 Terapeutické víkendové pobyty pre 
rodiny 

 Terapeutické letné tábory pre deti 
a adolescentov 

 
Finančný dar bol použitý na mzdu 
psychológa. 
 

 
 
 
Svetielko pomoci,  n.o., názov projektu: Detský mobilný hospic, podporený sumou: 1 200 €   
 

Z minulých skúseností zistili, že vzhľadom na potreby detských 
pacientov by bolo lepšie mať 7-miestny automobil. Často sa stávalo, 
že potrebovali odviezť 3 matky a 3 deti spolu v jeden deň z jedného 
smeru. Automobil sa využíva maximálne ekonomicky, jazdy sa v 
rámci možností spájajú, aby  dosiahli čo najlepšie náklady na 
prevádzku automobilu. 
Pri kúpe automobilu oslovili všetkých predajcov, ktorí majú v 
ponuke 7-miestne automobily, so žiadosťou o cenovú ponuku, 
vrátane špeciálnych zliav a bonusov pre neziskovú organizáciu. 
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Svetielko nádeje, o.z., názov projektu: Vzdelávanie a odborný rast fundraiserov Svetielka nádeje, o.z., 
podporený sumou: 1 200,00 €   
 
Cieľom podpory je zabezpečiť vzdelávanie formou osobnej účasti na školeniach, konferenciách na Slovensku 
a prípadne i v zahraničí fundraiserom Svetielka nádeje, v prípade potreby aj ostatným zamestnancom 
Svetielka nádeje počas celého roka 2016. 
 

Dobrý nápad - dobrou kávou podporiť Svetielko nádeje v rámci 
Gaštanových slávností - odobril aj primátor Modrého Kameňa 
(na snímke v strede).  
Veríme, že dobrá káva chutila a dobrý pocit hrial na srdci.  

Veď dobro plodí dobro  
 
 
 
 
 
 

 
V roku 2016 boli podporené ďalšie tri projekty: 
 

1) OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, názov projektu: Projekt INTEGRÁCIA 2016, 
podporený sumou: 5 000 €  

Poslaním projektu je zlepšenie kvality života a podpora INTEGRÁCIE znevýhodnených skupín s mentálnym, 
fyzickým a sociálnym znevýhodnením do prostredia ľudí z majoritného prostredia. 
  

2) Občianske združenie Mici a Mňau, názov projektu: Podporné video pre deti s cystickou fibrózou, 
podporený sumou: 300 €  

Divadielko Mici a Mňau chce šíriť povedomie a poukazovať na potreby detí a dospelých s Cystickou fibrózou. 
Podporili sme aktivitu s názvom Mici a Mňau: Nádych - výdych. Ide o projekt pre deti s postihnutím cystická 
fibróza. Jeho prvou časťou je divadelné vzdelávacie predstavenie na tému zdravého životného štýlu detí a 
informovanie o ochorení cystická fibróza.  
Druhou časťou je natočenie podporného videa pre deti s cystickou fibrózou. Keďže tieto deti sa nemôžu 
stretávať, vytvorili im zábavné vzdelávacie video, ktoré môžu pozerať z bezpečného prostredia domova.  
Finančné prostriedky boli použite na natočenie a animáciu videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=PoKRtP9kYl8  

 
3) Občianske združenie Milan Štefánik, názov projektu: Osmidiv, 7. Ročník, podporený sumou: 300 € 

   
 Zámerom projektu bolo zorganizovanie benefičného 
podujatia CHARITÁNIA, ktoré zorganizovalo OZ Milan 
Štefánik pri ústavoch pre mentálne postihnutých v 
spolupráci s DSS JASANIMA - DSS Rožňava. Hlavnou 
myšlienkou bola integrácia znevýhodnených ľudí do 
spoločnosti a odstránenie bariér medzi handicapovanými a 
zdravými. Atmosféra na podujatí bola skvelá. Podujatie 
navštívilo 434 handicapovaných ľudí z 216-tich zariadení 
DSS. Mentálne postihnuté deti budú čerpať ešte z tohto 
zážitku veľmi dlhú dobu. Financie boli použité na uhradenie 
cestovných nákladov, zvukové zabezpečenie koncertu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PoKRtP9kYl8
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V roku 2015 sme podporovali aj tému podpory vzdelávania  - rozvoj IT talentu žiakov na základnej škole. 
V roku 2016 sme tieto aktivity nerealizovali. 

 
Finančný prehľad  

 

Výnosy: 
    Spolu: 41 016,53 €  

DAR 2016 na realizáciu aktivít NF Slovanet     15 000,00 €  

Admin NF Slovanet      1 350,00 €  

Prenos z r.2015 (Zostatok z daru príjmov v r.2015)      1 800,00 €  

Prenos z r.2015 (Prijatá asignácia v roku 2015)     10 692,96 €  

Prijatá asignácia FO r.2016         797,21 €  

Prijatá asignácia PO r.2016     11 376,36 €  

 
 

Náklady: Spolu: 34 675,24 € 

Administrácia NF Slovanet      1 350,00 €  

% na réžiu pre admin NCpf (z asignácie prij.r.2016)      1 095,62 €  

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 3.kolo      9 529,62 €  

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 4.kolo    11 100,00 €  

Podporené projekty destských hospicov      6 000,00 €  

Podpora projektov mimo grantových kôl      5 600,00 €  

 
K 11.11.2016 ostáva na prerozdelenie: 6 341,29 € 
 
Administratívne náklady sú používané: 

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

harmonogramov) 
 Obsahové a finančné vyúčtovanie podporených žiadostí 
 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 


