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Nadačný fond Slovanet pri Nadácií Centra pre filantropiu 
www.nadacnyfondslovanet.sk 

 
 
Nadačný fond Slovanet bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra, dňa 9.3. 2015.  

Od svojho vzniku podporil 167 verejnoprospešných subjektov v sume 75 430€. 
 

 
 
Prehľadová tabuľka podpory: 
 

Rok podpory Forma podpory Podporená Suma: 
Počet podporených 
žiadateľov: 

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 € 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 

    75 430 € 167 

 
Výška podpory verejnoprospešných aktivít v jednotlivých rokoch: 
 

Rok podpory Podporená Suma: Počet podporených žiadateľov: 

2015 18 600,00 € 33 

2016 31 930,00 € 73 

2017 24 900,00 € 61 

 
 

55%
24%

21%

Rozdelenie podpory do jednotlivých oblastí

Podpora ľudí s postihnutím Podpora detských hospicov Podpora iných organizácií

http://www.nadacnyfondslovanet.sk/
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Zhodnotenie roku 2017 
 
Nadačný fond Slovanet, má v roku 2017 v rámci svojej filantropickej stratégie definované dve oblasti podpory.  
V roku 2017 podporil 61 verejnoprospešných subjektov v sume 24 900 €. 
 

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 bolo celkovo zrealizovaných šesť grantových kôl, v ktorých bolo 
podporených 147 žiadostí, v sume: 41 330 €.  
V roku 2017  sme v dvoch grantových kolách podporili 56 detí a mladých ľudí s postihnutím,  
v sume: 14 600 €.  Grantový program na podporu deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou 
dystrofiou mal v roku 2017 dve uzávierky 14.2. a 23.10. Program sa dostáva do povedomia rodičov detí 
s postihnutím a aj jednotlivých rehabilitačných zariadení. 
 
Toto sú mená detí, ktorým ste prispeli na rehabilitácie, lieky či  rehabilitačné pomôcky: 

 Maximilián Kolesár 
 Lýdia Kubjatková 
 Nina Gubalová 
 Barbora Valentová 
 Dominik Oravec 
 Iveta Chalúpková 
 Lucka Vojteková 
 Richard Katrenčík 
 Amélia Varhaníková 
 Kiko Kunovský 
 Dávidko Fejér 
 Nina Melicherová 
 Nikola Glogovská 
 Lívia Katona 

 Darina Polakovičová 
 Alexandra Dreveňáková 
 Eliška Országhová 
 Daniel Berlanský 
 František Petras 
 Damian Žiga 
 Adam Porubský 
 Marcelka Matovičová 
 Sárka Demeterová 
 Milanko Tomašák 
 Dávid Ridaj 
 Gabriela Badurová 
 Lukáš Ďurina 
 Daniel Balek 
 Terézia Petrgalovičová 

 Eliška Jankechová 
 Šimon Chlpatý 
 Peter Prcin 
 Soňa Dobiasová 
 Zara Poláková 
 Nelly Lešková 
 Matúš Boroš 
 Oliver Urda 
 Emka a Paľko 

Brindzoví 
 Samuel Sloboda 
 Martin Miklovič 
 Viktória Vigašová 
 Daniela Haľamová 

 Davidko Kučerík 
 Matej Belica 
 Tibor Bakyta 
 Riško Rohun 
 Luka Klokoč 
 Dianka Gazdíková 
 Nikola Glogovská 
 Peťko Minarič 
 Ladislav Komár 
 Eliška Országhová 
 Alex a Timotej 

Stanovčákoví 
 Vanessa Gunárová 
 Šimon Chlpatý 
 Martina Dugasová 

 
Ich životy sa „točia“ inak ako u zdravých detí, tešia sa z malým pokrokov a pohybov, ktoré my zdraví, 
pokladáme za samozrejmé.  Každoročné opakujúce sa rehabilitácie a získavanie finančných zdrojov na ne, sú 
pre rodičov dlhoročnou realitou. 
 
V rámci roka 2017 sme podporili návštevy týchto zariadení: 

Rehabilitačný pobyt Počet podporených žiadateľov: 

Adeli Medical center 22 

Centrum Possibilitas 9 

Nákup rehabilitačných pomôcok 5 

Centrum Svetielko 5 

Centrum Liberta 4 

Rehabilitačné cvičenia s osobným trénerom 2 

Neurorehabilitačný pobyt v Soporni 2 

Nákup liekov  2 

Centrum Natálka 1 
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Neurino Šamorín 1 

Návšteva fyzioterapeuta vo svojej obci 1 

KM Kinepro Olomouc 1 

Rehabilitácia vo forme masáží a logopédia 1 

 
Deti absolvovali rôzne typy rehabilitácií a neurorehabilitačných programov. 
V rámci ochrany osobných údajom prosím tieto fotky nezobrazovať na webových stránkach či iných 
komunikačných kanáloch. Ak by ste mali záujem o fotografie vypýtam od rodičov detí písomný súhlas. 
 

 
 
Vďačnosť ich rodičov a starých rodičov je veľká a úprimná.  
Tu sú niektoré z ich poďakovaní: 
 

 V prvom rade by som sa Vám chcela v menej celej mojej rodinky poďakovať za finančný dar, ktorý bol 
pridelený nášmu synčekovi Maxikovi. Želám pekný deň a ešte raz úprimné DAKUJEME. Javorcekova 

 p. Zuzana, Vám a nadácií veľmi pekne ďakujeme za finančný príspevok pre Nelly. Srdečná 
vďaka.   Leško 

 Obdržali sme od Vás DZ pre naše dvojičky na sumu 200,- eur �. Veľmi pekne ďakujeme!!! Potešili ste 

nás 👍. 
 Chceli by sme sa nesmierne poďakovať za finančný príspevok pre našu dcérku Sárku Demeterovú, Vaše 

peniažky sme použili na zhotovenie bazéna. Pláva min. 4 hod. denne a viac je naozaj vodný živel čo jej 
veľmi prospieva. Celkovo jej zdravotný stav sa zlepšil čo sa týka močového mechúra a vyprázdňovania 
taktiež vplýva každodenný pohyb aj na psychiku a my rodičia už ju nemusíme toľko prenášať za vodou. 
Nesmierne si Vážime Vašu pomoc a sme radi že Sárkin ťažký osud Vám nie je ľahostajný. 

 Dobrý deň chcem sa vám veľmi pekne poďakovať že ste my pomohli zakúpiť novy vozík ďakujem 
krásne s pozdravom f Petrás. 

 Syn potrebuje pravidelné cvičenia. Tak som rada, že vďaka NF Slovanet nám to bolo umožnené. 
Hipoterapia nám pomáha jak po duševnej, telesnej tak i spoločenskej stránke. Cvičením zlepšujeme 
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silu, pohyblivosť a rovnováhu. Cvičenie prebieha pod dohľadom a za pomoci trénera, ktorý zabezpečí 
správne a účinné cvičenie šité na mieru. Cieľom je zlepšiť rozsah pohybu konkrétnych svalových partií 
a naučiť Kika cviky, ktoré môže vykonávať aj v domácom prostredí. Vodoliečba nám pomáha k 
regenerácií po ťažkých tréningoch. Nesmierne si Vážim túto pomoc. 

 Ešte raz ďakujeme Nadačnému fondu Slovanet za poskytnutý finančný príspevok pre syna 
Daniela. S pozdravom Martina Pastuchová a Daniel Berlanský. 

 Ďakujeme veľmi pekne za ďalšiu možnosť získať financie na rehabilitáciu pre nášho synčeka. 
Ďakujeme  moc, pekný deň prajem s pozdravom Beáta Kučeríková s rodinou, Žilina. 

 Veľmi pekne ďakujeme za pomoc! S pozdravom Michaela Horníková- matka Šimona Chlpatého. 
 

 

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: Pomôžme deťom nájsť farby života (Zabezpečenie starostlivosti 
Poradenského centra PLAMIENOK pre rodiny a deti, ktoré stratili blízkeho), podporený sumou: 3 600 €   
 

V roku 2017.... 
• Pomohli spolu 89 rodinám (prostredníctvom 

individuálnych, rodinných a skupinových stretnutí)   
• Zorganizovali 2 víkendové stretnutia smútiacich rodín 

(pre 60 dospelých a detí) 
• Zorganizovali letný terapeutický tábor „Ako Voda“  pre 

deti, ktoré stratili blízkeho (zúčastnilo sa ho 60 detí)  
• Pripravili, s deťmi po strate blízkeho divadelné 

predstavenie „Cesta do krajiny, kde nám niekto chýba“, 
v ktorom deti vyjadrili cestu, ktorou si prešli  

• Momentálne s deťmi pripravujú pokračovanie 
divadelného predstavenia, ktoré bude mať premiéru na 
jar budúceho roku.  

• Vydali brožúrku pre smútiacich rodičov – „Aby život 
smútiacich detí a rodičov bol farebnejší“ 

 
Finančný dar bol použitý na mzdu psychológa. 

 

 
Svetielko pomoci,  n.o., názov projektu: Projekt odbornej sociálnej pomoci onkologicky chorým deťom a 
ich rodinám, podporený sumou: 1 200 €   
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V roku 2017 ... 
Pomoc psychológa 

 Pomoc rodinám s deťmi v liečbe: psychologická 
podpora detí, rodičov a ostatnej rodiny chorého 
dieťaťa  (spolu viac ako 100 osôb) 

 Pomoc rodinám po strate dieťaťa: smútkové 
poradenstvo, sprevádzanie v smútení (spolu viac 
ako 50 osôb) 

 Terapeutické pobytové stretnutia rodín: 2x ročne, 
rodičia aj súrodenci  (spolu viac ako 150 osôb) 

Pomoc sociálneho pracovníka 

 Pomoc novým pacientom: zistenie problémov 
konkrétnej rodiny, pomoc na mieru, pomoc s 
vypĺňaním tlačív (spolu viac ako 50 osôb) 

 Komunikácia s inými organizáciami: napr. Dobrý 
anjel, ÚPSVaR, riešenie konkrétnych situácií (spolu 
viac ako 50 osôb) 

 
 
Svetielko nádeje, o.z., názov projektu: Technické zabezpečenie a propagačné materiály, podporený 
sumou: 1 200,00 €   
 

 

 
Finančný dar použili na technické zabezpečenie zamestnancov Svetielka nádeje. 
 
V roku 2017 boli podporené ďalšie dva projekty: 

 
1) OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako, názov projektu: Projekt 
INTEGRÁCIA 2017, podporený sumou: 4 000 €  
 
Dňa 27. októbra 2017 sa v Aréne Poprad uskutočnil už 9.ročník 
Nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Aj tento rok za účasti tých 
najlepších slovenských a českých umelcov potešili viac ako 3000 detí z celého 
Slovenska. Len pre nich tu vystúpili hviezdy ako Stanislav Hložek, Heidi Janků, 
Lukáš Adamec, Kristína, Bekim, Monika Bagárová, Majk Spirit a naša stálica 
Ego. Atmosféra bola neskutočná a Aréna Poprad praskala vo švíkoch :) 
Ďakujeme všetkým partnerom Projektu Integrácia za podporu, bez Vašej 
pomoci, láskavosti a priazni by sme sny deti nedokázali premieňať na realitu. 
Veľké poďakovanie patrí tiež všetkým účinkujúcim, ktorí prišli do Popradu a 
svojim vystúpením vyburcovali davy ;) a v neposlednom rade aj deťom za 
neopakovateľnú atmosféru... 

javascript:close()
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2. ročník Koncertu Integrácia seniorov 2017 sa uskutočnil v ten istý deň, 27. októbra v Aréne Poprad. Koncert 
plný lásky, úcty, vďaky a nefalšovaných emócii určený pre všetkých milovníkov dobrej hudby a zábavy... 
Zaspievať a zatancovať si seniori mohli na nestarnúce hity Standu Hložeka, Heidi Janků, Evy Mázikovej, Otta 
Kollmanna, Števa Skrúcaného, Otta Weitera a ďalších... trocha Talianska nám do Popradu priniesol aj Davide 
Mattioli, ktorý hitmi ako Volare a Mamma Maria rozprúdil skvelú atmosféru :)  
 
2) Občianske združenie Milan Štefánik, názov projektu: Osmidiv, 8. Ročník, podporený sumou: 300 €  
 

 

Zámerom projektu bolo zorganizovanie benefičného 
podujatia CHARITÁNIA, ktoré zorganizovalo 
občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre 
mentálne postihnutých v spolupráci s DSS JASANIMA 
- DSS Rožňava. Benefičné podujatie sa konalo 
20.8.2017 v kultúrnom dome v Banskej Štiavnici. 
Hlavnou myšlienkou 8. ročníka akcie bola integrácia 
znevýhodnených ľudí do spoločnosti a odstránenie 
bariér medzi handicapovanými a zdravými. Atmosféra 
na podujatí bola skvelá. Podujatie navštívilo 347 
handicapovaných z 17-tich zariadení DSS. Mentálne 
postihnuté deti budú čerpať ešte z tohto zážitku veľmi 
dlhú dobu.  
Finančný dar bol použitý na uhradenie nájmu v 
kultúrnom centre. 

   

 Finančný prehľad  
 

Výnosy: Spolu: 32 991,29 € 

DARY 2017 na realizáciu aktivít NF Slovanet 25 000,00 €  

Administrácia NF Slovanet   1 350,00 €  

Prenos z r.2016 (Zostatok z daru príjmov v r.2016)   5 763,34 € 

Prenos z r.2016 (Prijatá asignácia v roku 2016)      877,95 € 

Prijatá asignácia FO r.2017     - €  

Prijatá asignácia PO r.2017     - €  
 
 

Náklady: Spolu: 27 150,00 € 

Administrácia NF Slovanet    2 250,00 €  

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 5.kolo 10 200,00 €  

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 6.kolo    4 400,00 €  

Podporené projekty detských hospicov      6 000,00 €  

Podpora projektov mimo grantových kôl      4 300,00 €  
 

K 1.1.2018 ostáva na prerozdelenie: 5 841,29 € 
 
 
 
Administratívne náklady sú používané: 

 Realizujeme konzultácie k predloženiu žiadostí (emailové a telefonické) 
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 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 činnostiRiešenie 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 


