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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 304 verejnoprospešných subjektov v sume 120 880 €. 
 

 

Účel podpory Celková podporená suma 

Podpora ľudí s postihnutím 69 379,62 € 

Podpora detských hospicov 30 000,00 € 

Podpora iných organizácií 27 500,00 € 

55%

23%

22%

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 6 900,00 € 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 Iné podporené organizácie 9 100,00 € 6 

    120 880 € 304 

 
 
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 24 800,00 € 66 

2019 20 650,00 € 71 
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Zhodnotenie roku 2019 
 
Nadačný fond Slovanet v roku 2019 pokračoval vo svojej filantropickej stratégii. 
V roku 2019 v rámci oblasti „Podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov“ podporil 65 rodín v sume 11 
550 €. 
 

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 desať grantových kôl, v ktorých bolo podporených 273 
žiadostí, v sume: 69 180 €.  
V roku 2019  sme v dvoch grantových kolách podporili 65 detí a mladých ľudí s postihnutím,  
v sume: 11 550 €.  Grantový program na podporu deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou dystrofiou mal 
v roku 2019 dve uzávierky 14.2.2019 a 16.19.2019 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: 
 

o Šimon Koždoň 
o Jozef Čonka 
o Viktória Skybová 
o Adam Michna 
o Maxim Franko 
o Nikol Veselská 
o Damián Žiga 
o Martin Kovačik 
o Hanka Drgoňová 
o Juraj Podolinský 
o Paulína Pechovská 
o Martin Miklovič 
o Eliška Országhová 
o Alexandra 

Dreveňáková 
o Nikola Poláková 
o Gabriela Badurová 
 

o Lukáš Ďurina 
o Theodor Valach 
o Daniela Haľamová 
o Miriama 

Donovalová 
o Tibor Dundek 
o Sofia Mária 

Federičová 
o Martina Dugasová 
o Adela Zlacká 
o Glória Vieriková 
o Peter Minarič 
o Slavomíra Gonová 
o Adam Uličný 
o Peter Prcin 
o Aneta Hodasová 
o Ondrej Bari 
o Dávid Šarina 

o Emma Ďurinová 
o Ján Havetta 
o Viliam Hanák 
o Rudolf Joska 
o Gabriel Szigeti 
o Matteo Horňák 
o Ondrej Koščák 
o Sára Koščáková 
o Alex Plánka 
o Viktória 

Varhaníková 
o Mia Švikruhová 
o Sebastián Kromka 
o Terézia 

Petrgalovičová 
o Adrian Kromka 
o Matúš Novák 
o Mathias Halás 

o Oliver Prudič 
o Luka Klokoč 
o Gréta Bročková 
o Tobias Benko 
o Dávid Gábriš 
o Nikolas Glovňa 
o Elis Meszárošová 
o Gréta Caganová 
o Lívia Bošanská 
o Andrej Labanc 
o Marek Okoličany 
o Marcela Matovičová 
o Adela Zlacká 
o Simone Sophie Stewart 
o Laura Vnenčáková 
o Milan Matúš 
o Alex Novák 

 
 
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. 
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V rámci roka 2019 sme podporili návštevy týchto zariadení: 
 

Rehabilitačný pobyt Počet podporených žiadateľov: 

Adeli Medical center 19 

Centrum Possibilitas 11 

Centrum Svetielko 8 

Rehabilitačné centrum Mgr. Jarmila Rybárová, Poprad 4 

Lucas Sports Centre s.r.o., Dulova Ves 2 

Centrum Liberta, Košice 2 

Centrum Neurino, Šamorín 2 

Centrum Natália, Hlohovec 2 

Adora  Trenčín 1 

Centrum agroturistiky Vladmír Kostovčík, Michalovce 1 

Charis of Alatyr, Bratislava 1 

Fyzio Beskyd, Frídek Místek 1 

Kúpele Číž 1 

Kúpele Turčianske Teplice 1 

Ulzibat Krakow, kúpele 1 

Physio-Medical Bratislava 1 

R1 – centrum intenzívnej terapie 1 

Denné detské sanatórium Trnava 1 

Bobath terapeut v Prešove v CVI, Anna Kašpriková 1 

 

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

Nákup rehabilitačných pomôcok (chrbtová opierka, vozík, príspevok 
na auto, mixér na špeciálnu stravu) 

5 
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Deti absolvovali rôzne typy rehabilitácií a rehabilitačných 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. 
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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: Viac života, menej bolesti (Zabezpečenie domácej hospicovej starostlivosti o 
nevyliečiteľne choré deti), podporený sumou: 3 600 €   
 

 
Projekt je určený na nákup kašľacieho prístroja, ktorý nevyliečiteľne 
chorým deťom v domácom prostredí pomôže vykašľať, ak to pre 
chorobu nevedia sami, zároveň pomôže odstrániť hlieny. Výrazne 
zlepšuje kvalitu života nielen detí, ale aj ich rodičov. 

 
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.   
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Svetielko pomoci,  n.o., názov projektu: Terapeutické stretnutie pre rodiny po strate dieťaťa,  

podporený sumou: 1 200 €   

 

 

Smútkové poradenstvo a smútková terapia sú pre rodiny 

dôležité. Uľahčujú obdobia po úmrtí dieťaťa, pomáhajú 

vyrovnať sa s náročnou životnou situáciou, akou strata 

dieťaťa je. Vyrovnanie sa so stratou je náročný proces, či ide 

o rodiča alebo súrodenca. Rodiny sprevádzame týmto 

náročným obdobím, kráčame ťažkou cestou spolu s nimi, 

pretože je dôležité nebyť na to sám.  

Terapeutický pobyt pre rodiny po strate dieťaťa sa konal 

22.11.-24.11.2019 vo Vysokých Tatrách, hoteli Sorea Titris. 

Zúčastnilo sa ho 26 rodín, t.j. 57 dospelých a 27 detí. 

Súčasťou boli jedno popoludnie aj Červené nosy, ktoré s 

nami dlhodobo spolupracujú. 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu za ubytovanie 

a stravné náklady. 

 
 
Svetielko nádeje, o.z., názov projektu: Pre tých so srdcom na dlani, podporený sumou: 1 200,00 €   
 

 

Za uplynulých 16 rokov (2018) sme sa postarali o viac ako 550 

pacientov a ich rodinných príslušníkov. V rámci prepravnej 

služby sme najazdili 483 703 km, zrealizovali sme 2 353 

prepráv. V starostlivosti detského mobilného hospicu sme 

mali 38 pacientov a najazdili sme za nimi 25 867 km. Výletov 

a rekondičných pobytov sa so Svetielkom nádeje zúčastnilo 

508 detí a 305 rodinných príslušníkov.  

Vďaka vám dnes realizujeme trvalo udržateľné projekty, 

ponuku ktorých sme za 16 rokov postupne rozširovali. 

Za 16 rokov našej existencie Svetielko nádeje podporilo 

Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici 

čiastkou 1 094 316,29 eur najmä na zakúpenie prístrojov, 

vybavenie oddelenia a ambulancie.  

Koncom minulého roka prehodnotili výzor, vek a zložitosť 

názvu, značky, loga a rozhodli sa ho oživiť a zjednodušiť. 

Avšak nemajú k dispozícii žiadne oblečenie s novým logom ani 

pre dobrovoľníkov ani pre zamestnancov. Je dôležité sa odlíšiť 

od zdravotníckeho personálu, pretože prinášame najmä 

sociálnu, ekonomickú a psychologickú pomoc, neliečime, 
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nepicháme, práve naopak zmierňujeme... 

 

Preto sa rozhodli vymeniť staré oblečenie za nové všetkým, 

ktorí s deťmi na oddelení pracujú, aby nemuseli do oblečenia 

investovať vlastné prostriedky.  

 
V roku 2019 boli podporené ďalšie tri projekty: 
 
1) PRO VIDA, názov projektu: BUDDY, podporený sumou: 2 500 €  

 

 

BUDDY hľadá, vyberá, spája a školí BUDDY dobrovoľníkov, 

aby boli pripravení na prácu s deťmi, ktoré vyrastajú v 

detských domovoch. Dobrovoľníkom pomáhajú, aby vedeli 

dieťaťu poskytnúť dobrovoľný dôverný dlhodobý a zdravý 

vzťah.  

Cieľom podporeného projektu bolo, aby každé dieťa, ktoré 

nevyrastá vo svojej rodine malo aspoň jednu osobu, ktorej 

dôveruje, viedlo samostatný a dôstojný život. Vďaka prijatiu 

novej koordinátorky boli v občianskom združení schopní 

lepšie prerozdeliť prácu koordinátoriek, čo im umožnilo 

zvýšiť počty zapojených dvojíc.  

Počas obdobia apríl - máj 2019 odborná garantka aktívne 

viedla aktivity: (1) Zoznamka s programom Buddy, ktorej sa 

zúčastnilo 31 nových uchádzačov o dobrovoľníctvo; (2) 

Supervízia pre 5 dobrovoľníkov aktívne zapojených v 

programe Buddy; (3) Skupinový pohovor, pre 11 uchádzačov 

o dobrovoľníctvo; (4) 5 poradenských stretnutí s 

koordinátorkami. K júnu 2019 mali 85 aktívnych BUDDY 

dvojíc v 10 centrách. 

Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie mzdy pre 

koordinátorku. 
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2) Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, názov projektu: Tanečný tábor 2019 "tancuj s 
nami, podporený sumou: 300 €  
 

 

Cieľom bolo pripraviť deti na Vianočný benefičný 

koncert Úsmev ako dar 2019. Tanečné vystúpenie na 

benefičnom koncerte dopadlo nad očakávania, 

výsledok bol skvelý. 

Takisto sa zamerali na sebavyjadrenie, sebareflexiu a 

tvorbu neverbálneho tanečného odkazu. 

Popri tréningoch natočili aj promo video, ktorým 

chceli osloviť širokú verejnosť, aby ich podporila a 

mohli sa zúčastniť na tanečných Majstrovstvách sveta 

v Chorvátsku v roku 2020. 

Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie na 

tábore. 

 
 
3) Občianske združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých, názov projektu: 
Podujatie "OSMIDIV" pre zdravotne a mentálne postihnutých, 10. ročník , podporený sumou: 300 €  
 

 

Dlho očakávaný deň pre mentálne a zdravotne 

postihnuté deti sa uskutočnil v nedeľu 18. augusta 

2019 na amfiteátri v Banskej Štiavnici. Išlo v poradí 

už 10. 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. 

Podujatie navštívilo spolu 651 hendikepovaných z 

24-roch zariadení Domovov sociálnych služieb pre 

mentálne postihnutých spolu so svojím 

doprovodom a v rámci integrácie a začlenenia do 

spoločnosti 152 bežných návštevníkov. 

Finančné prostriedky boli použité na cestovné 

náklady. 
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Finančný prehľad  
 

Výnosy  Spolu: 22 952,24 €  

Prenos z r. 2018 (zostatok z daru prijatého v r.2018)                 841,29 €  

DAR 2019 na realizáciu aktivít NF Slovanet            15 000,00 €  

Administrácia NF Slovanet              1 350,00 €  

Prenos z r.2018 (zostatok z 2% prijatých v r.2018)                  32,08 €  

Prijaté 2% od spoločnosti Slovanet, r. 2019                 120,86 €  

Prijaté 2% od zamestnancov spoločnosto Slovanet                 308,01 €  

DAR 2019 na realizáciu aktivít NF Slovanet              5 000,00 €  

Vrátenie daru od obdarovaného                 300,00 €  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
K 2.12.2019 ostáva na prerozdelenie: 463,64 € 
 
 
 
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 
 

Náklady: Spolu:  22 488,60 € 

Administrácia NF Slovanet              1 838,60 €  

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 9.kolo              4 950,00 €  

Prerozdelené - podpora ľudí s postihnutím 10.kolo              6 600,00 € 

Podporené projekty detských hospicov 6 000,00 € 

Podpora projektov mimo grantových kôl              3 100,00 €  


