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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 233 verejnoprospešných subjektov v sume 100 030 €. 
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Rozdelenie podpory do jednotlivých oblastí

Podpora ľudí s postihnutím Podpora detských hospicov Podpora iných organizácií

http://www.nadacnyfondslovanet.sk/
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Prehľadová tabuľka podpory, po rokoch: 
 

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 

2018 Podpora ľudí s postihnutím 7.kolo 6 700,00 € 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 

    100 030 € 233 

 
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 

2018 24 600,00 € 66 

 
 

Zhodnotenie roku 2018 
 
Nadačný fond Slovanet, má v roku 2018 pokračoval vo svojej filantropickej stratégie definované dve oblasti 
podpory.  V roku 2018 podporil 66 verejnoprospešných subjektov v sume 24 600 €. 
 

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 osem grantových kôl, v ktorých bolo 
podporených 208 žiadostí, v sume: 57 630 €.  
V roku 2018  sme v dvoch grantových kolách podporili 61 detí a mladých ľudí s postihnutím,  
v sume: 16 300 €.  Grantový program na podporu deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou 
dystrofiou mal v roku 2018 dve uzávierky 14.2. a 15.10. Program sa dostáva do povedomia rodičov detí 
s postihnutím a aj jednotlivých rehabilitačných zariadení. 
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Toto sú mená detí, ktorým ste prispeli na rehabilitácie, lieky či  rehabilitačné pomôcky: 

 Martin Kovačik 
 Jozef Čonka 
 Veronika Ďurinová 
 Damián Žiga 
 Gabriela Badúrová 
 Kristína Hattalová 
 Marcel Bereš 
 Ondrej a Sára 

Koščákovci 
 Martina Božiková 
 Martin Miklovič 
 Liana Libiaková 
 Alexandra 

Dreveňáková 
 Gabriela Kiovská 
 Alexandra Švecová 
 Adam Michna 
 Kristijan Vladik 

 Martina Dugasová 
 Martin Hlavatý 
 Frantisek Petras 
 Martin Kubíni 
 Ela Andrašiková 
 Aneta Hodasová 
 Lukáš Ďurina 
 Nikola Poláková 
 Miriam Mlynárová 
 Valéria Donovalová  
 Miroslav Vráb 
 Lucia Kačmarčíková 
 Mgr. Marianna 

Štefanovičová 
 Paulína Kučeríková 
 Branislav Vlčko 
 Alex Novak 
 Anna Mária Mišalková 

 Liana Vaškebová 
 Tomáš Paulovič  
 Adelka Zlacká 
 Eliška Orsághová 
 Mariannka 

Michlišinová 
 Mirko Mihalič  
 Filip Francisty 

 Lenka Hnidzíková 

 Miška Kubišová 

 Grétka Buber 
 Rudolf Joška 
 Mária Novotná 
 sám sebe  
 Grétka Bročková 
 Sofia Kalaninová a 

Alex Kalanin 

 Gabriel Szigeti 
 Nikola Janíčková 
 Renát Purdek 
 Dávid Žido 
 Tobiáš Švec 
 Nikolas Erik Šrámek 
 Juraj Turanský 
 Verionika Kollová 
 Lucia Vojteková 
 Dianka Gazdíková 
 Mia Švikruhová 
 Michaela Divulitová 
 Andrejko Masarovič 
 Karin Rollerová 
 Tobias Liška 
 Miška Tisoňová 

 
 
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 2018 sme podporili návštevy týchto zariadení: 
 

Rehabilitačný pobyt Počet podporených žiadateľov: 

Adeli Medical center 19 

Centrum Possibilitas 9 

Nákup rehabilitačných pomôcok (rehabilitačný 
kočík, postel, súčiastka a batérie k invalidnému 
vozíku, Home Scenar) 6 

Centrum Svetielko 5 

Centrum Liberta 3 

Neurorehabilitačný pobyt v Soporni 3 

Rehabilitačné centrum Renona, Šurovce 3 

Neurino Šamorín 3 

Návšteva súkromného fyzioterapeuta  3 

hipoterapia 2 

Pobyt v kúpeľoch 2 

Hyperbarické centrum Košice 1 

OZ Ja sám 1 

Lucas Sports Centre s.r.o., Dulova Ves 1 
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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: 
 

✓ Dobrý deň, posielam Vám foto synčeka Andrejka veľmi sa teší na koníkoch ešte raz veľmi pekne 
DAKUJEME. rodinka Masarovičova 

✓ Ďakujeme veľmi pekne za finančnú podporu pre Mirka. S pozdravom ostáva Ivana Vrábová. 
✓ Rehabilitáciou mu viac spevnie svalstvo a to potrebuje aby napredoval. A aby snáď raz postavil na 

svoje vlastne nôžky! Veľmi mu to pomáha!  Veľmi si vážime vašu finančnú pomoc a ešte raz Vám 
veľmi pekne ďakujeme. Juraj Turanský 
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✓ ďakujeme Vám veľmi pekne a veľmi si to vážime. kubicová     

✓ Zo srdca Vám veľmi pekne Ďakujeme pekne,  s prianím pekného dňa Kamil a Miroslava Leškovci. 

✓ Ešte raz veľmi pekne ďakujem a želám pekný deň!  S pozdravom Anita Novak Sekeresova 

✓ Ďakujem vám veľmi za pomoc aj za dcérku Máriu. Prajem pekný deň. Novotná 

✓ Martinka za par mesiacov rýchlo narástla, pracovali sme celkovo na spevnení tela ak celku. Zdokonalí 

opäť chôdzu - zapájanie rúk- voľný pohyb rúk vedľa tela, užšia baza. Zdokonaľovanie chôdze po 

schodoch. Učíme sa stáť na jednej nohe. Počas logopédie- zväčšenie dychovej kapacity , kvôli lepšej 

výslovnosti a dlhším slovám. Veľmi pekne ďakujeme za podporu a pomoc. Dugasova 

✓ Dobrý deň posielame fotografie z neurorehabilitacie v Adeli Medical Centre v Piešťanoch, prvé tri 

fotografie sú z cvičenia, 4.fotografia je magnetická terapia 5. fotografia je spider/uglu terapia a 

6.fotografia je kyslíková terapia, 5.fotografia je poďakovanie ktoré vyrobila Maťka (fúkacie cvičenie) 

na logopédii fúkacími fixácia. Poslali sme vám aj vyúčtovanie poštou, mali by ste to už mať v 

schránke. Ešte raz zo srdca ďakujeme. s pozdravom Mgr. Edita Ofčarovičová/osobná asistentka, 

špeciálna pedagogička Martiny Božikovej  

✓ Dobry den, p. thullnerova prvom rade by sme sa chceli ešte raz poďakovať vám za finančnú pomoc 

200€ pre jožka na rehabilitačný pobyt v adeli Piešťanoch, veľmi mu prospel pobyt najme k chôdzi a 

motorike sme veľmi vďačný vám aj vášmu kolektívu za pomoc posielam vám fa. rehabilitácia, 

ubytovanie, strava a foto od jožka. Ďakujeme boh vás žehnaj a prajeme vám veľa zdravia 

a  úspechov. čonka jozef 

✓ Chcem sa srdečne poďakovať za možnosť absolvovať rehabilitáciu. Prajem Vám pekný deň. So 

srdečným pozdravom. Monika Kubíniová 

 

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: Viac života, menej bolesti (Zabezpečenie domácej hospicovej 
starostlivosti o nevyliečiteľne choré deti), podporený sumou: 3 600 €   
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Cieľom prekladaného projektu bola pomoc nevyliečiteľne 
chorým deťom a ich rodinám. V Plamienku sa starajú o 
nevyliečiteľne choré deti, ktorých život nie je možné 
zachrániť a ktoré si prajú byť doma so svojimi blízkymi. 
Vďaka pomoci Plamienka môžu zostať doma, spolu, až do 
konca. Zmierňujeme fyzické aj psychické utrpenie detí a 
umožňujeme im využívať pohodlie, autonómiu a drobné 
radosti každodenného domáceho a rodinného života.  
 
Lekári, zdravotné sestry a sociálni pracovníci pravidelne 
navštevujú deti v ich dôverne známom, domácom 
prostredí. V prípade stabilného zdravotného stavu 1x 
týždenne, v prípade zhoršenia, kedykoľvek. Starostlivosť 
zahŕňa: 

• liečbu detí, napr. podávaním potrebných liekov, 

• rehabilitáciu,  

• úpravu stravy,  

• polohovanie,  

• ošetrovateľskú a sociálnu starostlivosť.  

• Rodičia aj deti majú možnosť telefonickej 
konzultácie v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu.  

Služby poskytujú bezplatne, 24 hodín denne, 7 dní v 
týždni.  Finančný dar bol použitý na mzdu lekára. 

 

 

 

Svetielko pomoci,  n.o., názov projektu: Terapeutické stretnutia rodín po strate dieťaťa, podporený 

sumou: 1 200 €   

 

 

Jedným z dôležitých projektov, ktorý pomáhajú rodinám 
po strate dieťaťa (rodičom aj súrodencom) je terapeutické 
víkendové stretnutie rodín. Umožňuje rodičom aj 
pozostalým súrodencom prejsť náročným individuálnym 
smútiacim procesom. Stretnutia organizujú 1-2 x ročne už 
od roku 2011.  
 
Na jednom stretnutí zúčastní cca 80 osôb, z čoho zhruba 
1/3 sú pozostalí súrodenci, ktorí majú častokrát veľké 
problémy vyrovnať sa so stratou, a nevedia vypovedať svoj 
smútok. 
Pobyt je pre rodiny bezplatný (ubytovanie, strava, 
terapeutické aktivity). 
 
Finančný dar bol použitý  na terapeutické stretnutia rodín 
po strate dieťaťa – materiál pre tvorivé dielne a iné aktivity 
počas stretnutí, úhrada časti faktúry za ubytovanie 
a stravu. 
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Svetielko nádeje, o.z., názov projektu: Vydanie vlastných novín a detskej knižky, podporený sumou:  
1 200,00 €   
 

 

Cieľom projektu je nenásilnou a príjemnou formou 
sprostredkovať, čo združenie robí. V roku 2016 vydali svoje zatiaľ 
prvé a aj posledné noviny s názvom Svetielkoviny. Svetielkoviny 
sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom detí a rodičov na onkológii, 
ale aj verejnosti.  
Za darované peniaze, by tiež  radi vydali knižku s básničkami 
o muškách svetluškách, ktorú máme zatiaľ schovanú v "šuflíku" 
a čakala na správny moment.  
 

Finančný dar použili na tlač vlastných novín a detskej knižky. 
 

V roku 2018 boli podporené ďalšie dva projekty: 
 

1) Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých, názov 
projektu: Podujatie "OSMIDIV" pre zdravotne a mentálne postihnutých, podporený sumou: 300 €  
 

 

Dlho očakávaný deň pre mentálne a zdravotne 
postihnuté deti sa uskutočnil v nedeľu 19. augusta 
2018 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Išlo v poradí 
už 9. ročník benefičného podujatia Osmidiv, ktoré 
zorganizovalo Občianske združenie Milan Štefánik 
pri ústavoch pre mentálne postihnutých. 
Hlavnou myšlienkou celej akcie bola integrácia 
znevýhodnených ľudí  do spoločnosti i odstránenie 
bariér medzi handicapovanými a zdravými. A 
darovať hudobný zážitok mentálne postihnutým 
deťom, ktoré sa počas roka nemôžu bežne 
zúčastniť takéhoto kultúrneho podujatia. 

Finančný dar použili na autobusovú dopravu. 
 
2) UP-DOWN SYNDROM, občianske združenie, názov projektu: Niečo naviac, výroba DVD filmu, podporený 
sumou: 2000 €  
 

 

Niečo naviac nie je len o jeden chromozóm v DNA 
naviac a možno aj preto sa film nevolá O jeden 
chromozóm naviac. Niečo naviac je samotná 
Dorotka pre svojich rodičov, ktorí majú štyri zdravé 
deti na svete, ale majú rovnakú radosť aj z piateho 
dieťaťa a nevnímajú starosť o niekoho trochu iného 
v zmýšľaní ako ťarchu, ale ako súčasť rodičovskej 
radosti.  
Preto je aj tento dokument tak pozitívny, ak je 
Dorotka šťastná vo svojom vnútri, prečo by sa malo 
jej okolie trápiť, to by rozhodne vycítila.  
 
Finančný dar použili na výrobu DVD. 
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Finančný prehľad  
 

Výnosy: Spolu:  26.454,02 EUR 

DARY 2018 na realizáciu aktivít NF Slovanet               16.500,00 EUR      

Administrácia NF Slovanet                 1.350,00 EUR 

Prenos z r.2017 (Zostatok z daru príjmov v r.2017)                 6.041,29 EUR 

Prenos z r.2017 (Prijatá asignácia v roku 2017)                         0,00 EUR 

Prijatá asignácia FO r.2018                 1.508,48 EUR 

Prijatá asignácia PO r.2018                 1.054,25 EUR 
 
 

Náklady: Spolu:  26.180,65 EUR 

Administrácia NF Slovanet                 1.350,00 EUR 

% na réžiu pre admin NCpf (z asignácie prij.r.2018)                    230,65 EUR 

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 7.kolo                 6.700,00 EUR 

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 8.kolo                 9.600,00 EUR 

Podporené projekty detských hospicov                 6.000,00 EUR 

Podpora projektov mimo grantových kôl                 2.300,00 EUR 
 

K 1.1.2019 ostáva na prerozdelenie: 273,37 € 
 
 
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 


