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Prehľad podpory aktivít Nadačného fondu Slovanet v rokoch 2015 – 2022 
 
Nadačný fond Slovanet pri Nadácii Centra pre filantropiu vznikol dňa 9.3.2015 registráciou na 
Ministerstve vnútra SR.  
 
Od svojho vzniku v roku 2015 do roku 2022 podporil 497 verejnoprospešných projektov v sume  
219 780 €. 
 
Tabuľka 1: Celková prerozdelená suma 2015 – 2022 a počet projektov podľa oblastí podpory 
 

Účel podpory Celková prerozdelená suma Počet projektov 
Podpora ľudí s postihnutím €110 730,00 439 
Podpora detských hospicov €44 400,00 23 
Podpora iných mimovládnych 
organizácií 

€64 650,00 35 

SPOLU  219 780,00 € 497 
 
 

Graf 1: Celková prerozdelená suma 2015 – 2022 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 
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2021 Podpora ľudí 
s postihnutím 13. kolo 

7 800,00 € 26 

2021 Podpora ľudí 
s postihnutím 14. kolo 

7 360,00 € 27 

2021 Podporené detské hospice 6 000,00 € 3 

2021 Iné podporené 
organizácie 

9 300,00 € 5 

2022 Podpora ľudí 
s postihnutím 15. kolo 8 050,00 € 27 

2022 Podpora ľudí 
s postihnutím 16. kolo 5 400,00 € 18 

2022 Podporené detské hospice 2 400,00 € 2 

2022 Iné podporené 
organizácie 17 550,00 € 9 

2022 Pomoc pri riešení 
Ukrajinskej krízy 10 000,00 € 2 

SPOLU  219 780 € 497 

 
Graf 2: Rozdelenie poskytnutých financií podľa oblastí podpory 
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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 
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2019 20 650,00 € 71 

2020 25 040,00 € 74 

2021 30 460,00 € 61 

2022 43 400,00 € 58 

SPOLU 219 780,00 € 497 

 
 
Graf 3: Výška prerozdelenej sumy podľa rokov: 
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Vyhodnotenie aktivít  
Nadačného fondu Slovanet  

v roku 2022 
 
 
Nadačný fond Slovanet v roku 2022 pokračoval vo svojej filantropickej stratégii. 
 

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 16 grantových kôl na 
podporu detí/mladých ľudí s postihnutím, v ktorých bolo celkovo podporených  439 žiadostí sumou 
110 730 €.  
 
V roku 2022  sme v dvoch grantových kolách (15. a 16. kolo) podporili 45 detí a mladých ľudí 
s postihnutím, v sume: 13 450 €. 
 
Zamyslenie Nadácie CpF: 
Grantový program je vlajkovou loďou pre podporu verejnoprospešných aktivít NF Slovanet. Ide 
o unikátny program podpory pre fyzické osoby. Fyzické osoby sú v grantových programoch firemných 
nadácií a nadačných fondov podporované menej, pretože doposiaľ nebola jasne deklarovaná možnosť 
z podielu zaplatenej dane podporovať fyzické osoby. Tento rok (2022) Úrad vládneho auditu vydal 
usmernenie, že je to možné.  
 
S takouto podporou súvisí aj  zvýšená administratívna záťaž, pretože ide o ľudí, ktorí väčšinou nemajú 
znalosť účtovníctva, či právnych predpisov. 
 
V grantovom programe vnímame, že sa žiadatelia opakujú. Dôvodom opakovania podpory žiadateľov 
je, že diagnózy DMO a svalová  dystrofia nie sú vyliečiteľné. Ide o dlhodobý zdravotný stav, pri ktorom 
je potrebné dlhodobo absolvovať  rehabilitácie. Ak chceme osloviť nových žiadateľov. Navrhujem 
zamyslieť sa nad určením stropu počtu rehabilitácií, napr. 10 krát a dosť.  Tiež navrhujeme viac 
medializovať GP formou platenej segmentovanej reklamy na sociálnych sieťach. 
 
Zmenu vnímame aj v rôznosti rehabilitačných centier, ktoré žiadatelia a podporení ľudia s postihnutím 
navštevujú. V minulosti  90% žiadateľov chcelo absolvovať veľmi drahú rehabilitáciu v ADELI Medical 
Center, Piešťany (3360 eur) a Possibilitas Pieštany (700 eur). Teraz je to množstvo malých 
rehabilitačných centier na celom území Slovenska. Je nutné povedať, že často tieto služby poskytujú 
fyzioterapeuti, ktorý z  ADELI Medical Center odišli a založili si cenovo dostupnejšie rehabilitácie. 
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Mená detí/mladých ľudí, ktorým sme prispeli na rehabilitácie či rehabilitačné pomôcky: 
 

15. kolo programu 16. kolo programu 
Kristína Hattalová 
Sofia Ščuková 
Samuel Mizerák 
Gabriela Badurová 
Tomáš Koštial 
Damián Žiga 
Martin Miklovič 
Jasmin Slovakova 
Patrik Bakanec 
Peter Prcin 
Martin Kováčik 
Marek Okoličany 
Peter Minarič 
Daniela Okoličanyová 
Michaela Pfeifferová 
Adam Uličný 
Emília Šofárová 
Viliam Greňa 
Alina Kubaníková 
Monika Marcinová 
Tomáš Fodor 
Natália Turčinová 
Daniela Haľamová 
Veronika Kollová 
Gabriel Szigeti 
Richard Gajlík 
Slavomíra Gonová 

Sára Tvrdovská 
Sofia Sliskova 
Veronika Tóthová 
Sára Koščáková 
Ondrej Koščák 
Sebastián Kromka 
Adrián Kromka 
Tomáš Klimo 
Nikolas Glovňa 
Luka Klokoč 
Kristián Kredátus 
Lucia Vojteková 
Aneta Hodasová 
Ela Klimková 
Miroslav Mihalič 
Martin Kubíni 
Juraj Hrajnoha 
Amália Fridmanová 

 
V roku 2022 sme podporili návštevy týchto rehabilitačných zariadení: 
 

• A.M.R., s.r.o. 
• ADELI Medical Center, Piešťany 
• Aliana- Šamorín, Develomed Gyor Madarsko 
• AXIS Medical Center Piešťany 
• Biofeedback Košice - Lubomíra Andrasiková 
• Centrum Liberta Košice 
• Centrum Natália Hlohovec 
• Centrum Progres Michalovce 
• Centrum Svetielko, Prešov 
• Centrum včasnej intervencie Detičky lastovičky 
• CEREMINA, n.o., Šúrovce 
• Dinatos, s.r.o , Piešťany 
• Dudince, Piešťany 
• Fyziobeskyd, Frýdek Místek 
• Hendi centrum, Piešťany 
• Kúpele Kováčová 
• Napreduj, Trenčín 
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• Neurino Šamorín 
• Possibilitas Pieštany 
• Rehabilitačné centrum Mgr.Jarmila Rybárová v Poprade 

 
Päť žiadostí nebolo určených na rehabilitačné pobyty, ale na nákup zdravotníckych pomôcok. 
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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 podpore paliatívnej starostlivosti ide pre mimovládne neziskové organizácie tradičnú formu 
podpory.  Ak by sme v nej dlhodobo chceli pokračovať, navrhujem urobiť prieskum, či sa v období 
Covidovej krízy nevyformovali aj ďalšie organizácie, či svojpomocné skupiny,  ktoré sa tejto téme, na 
Slovensku venujú. 
 
V roku 2022 sme podporili 2 detské hospice:  
 

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

Tretí hospic – organizáciu PLAMIENOK, n.o., ktorú sme podporovali v minulosti, čerpal v tomto roku 
podporu ešte z roku 2021, preto im nový grant po dohode s nimi nebol poskytnutý, nakoľko by ho 
nevedeli vyčerpať. O podporu sa budú opäť uchádzať v roku 2023. 
 
 

1) Svetielko pomoci,  n.o., Košice, Názov projektu: „Obnova materiálneho zabezpečenia 
detského mobilného hospicu“, podporený sumou: 1 200 €   

Organizácia Svetielko pomoci pomáha 
deťom s onkologickými chorobami a ich 
rodinám počas liečby dieťaťa v nemocnici, 
po liečbe. Tiež dlhodobo pomáha 
rodinám, kde je dieťa v terminálnom 
štádiu, alebo rodinám kde zomrelo dieťa v 
dôsledku onkologického ochorenia. 
Bezplatne poskytuje služby sprevádzania 
rodín, prepravnú službu, ubytovanie pre 

rodičov v náhradnom domove Ligy proti rakovine v Košiciach, domácu hospicovú starostlivosť, 
pomoc psychológa, sociálneho pracovníka, materiálnu a finančnú pomoc. Pravidelne podporuje 
Detské onkologické oddelenie a ARO kliniku v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach kúpou 
prístrojov, zdravotníckeho materiálu a iných potrebných vecí. 
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Zámerom tohto projektu  bola obnova materiálneho zabezpečenia detského mobilného hospicu. 
Materiálne vybavenie prispelo k zlepšeniu komfortu pre detského pacienta v terminálnom štádiu. Z 
financií bola zakúpená polohovateľná posteľ do domáceho prostredia pre väčšie deti cca od 14 do 
18,99 rokov. Súčasťou postele je aj antidekubitný matrac. 

 
 
2) Svetielko nádeje, o.z., Banská Bystrica, Názov projektu: „Výmena starých mobilov za 
nové a nákup plážového vybavenia pre deti“, 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. 

Pracovníci organizácie sa každoročne zúčastňujú s vyliečenými deťmi, ktoré sú stále pod kontrolou 
lekárov, ozdravno rekondičného pobytu pri mori, v Chorvátsku. Snažia sa, aby sa každý rok výletu 
zúčastnili deti vo veku 12-18 rokov a aby každé dieťa malo šancu sa zúčastniť skôr, ako vypadne 
dospelosťou z databázy, v ktorej majúe okolo 200 detí. 

Rodičov je nutné kontaktovať emailom, či telefonicky a dohodnúť podrobnosti. V databáze je viac než 
200 detí do 18 rokov, ktorým je nutné telefonovať z rôznych dôvodov, či už za účelom kontrolných 
vyšetrení, alebo výletov, v datábaze sú aj ďalší pacienti v liečbe, ktorých je okolo 50 ročne. 

Na to všetko potrebujú mobilné telefóny, nenáročné, vhodné na odosielanie emailov, správ a 
telefonovanie a využívanie základných funkcií, ako sú napr. GPS pri prevozoch pacientov.  Finančné 
prostriedky boli teda použité na kúpu mobilov a na zabezpečenie materiálneho vybavenia pre účely 
ozdravného pobytu pre deti v Chorvátsku. 
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III. Podpora iných neziskových organizácií v otvorenom grantovom programe 
 
V roku 2022 bolo podporených až 9 ďalších projektov, venujúcim sa rôznym témam, prevažne však 
pomoci ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením. 
 
1) Possibilitas, Názov projektu: Rázové vlny, podporený sumou 5 000 € 
 

Possibilitas o.z. vzniklo v roku 2016 za účelom pomoci deťom s neuromuskulárnymi ochoreniami a 
diagnózou DMO. Cieľom je zabezpečiť potrebné zdravotnícke vybavenie centra a taktiež zabezpečenie 
bezplatnej liečby týchto malých klientov. Doposiaľ sa im podarilo financovať bezplatnú rehabilitáciu cca 

300 deťom a zo získaných finančných prostriedkov zakúpili 
špecializované fyzikálne terapie. 

Zámerom projektu bolo zakúpením fyzikálnej terapie RÁZOVÉ 
VLNY zefektívniť rehabilitáciu a zlepšenie zdravotného stavu 
klientov Centra Possibilitas. Cieľovou skupinou boli deti s 
diagnózou DMO s neuromuskulárnymni ochoreniami a spasticitou. 
Vďaka pridaniu fyzikálnej terapie rázových vĺn dokázali realizátori 
urýchliť liečbu a tým pádom zlepšiť celkový zdravotný stav 
ošetrovaných klientov. Výsledkom je zlepšenie spastických stavov, 
zníženie svalového napätia pri rehabilitácii a lepšie výsledky 
samotnej terapie.  

Túto organizáciu sme podporili po prvý krát. 
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2) MAKO SK, Názov projektu: Mám o koliesko viac, podporený sumou: 1000 € 

Poslaním občianskeho združenia MAKO SK je pomoc všetkým deťom, ktoré mali sťažený štart do 
života z dôvodu predčasného pôrodu, horšej adaptácie po narodení, telesne a mentálne 
postihnutým deťom, deťom s viacnásobným postihnutím a ich rodinám. 

OZ pomáha deťom, dospelým a rodinám, ktoré sú v sociálnej alebo zdravotnej tiesni, ako aj ľuďom 
so špecifickými výchovnými potrebami, ktoré sa vplyvom svojho postihnutia dostali do ťažko 
riešiteľných situácií a konfliktov. 

Hlavným poslaním OZ MAKO SK je pomoc v oblasti kompenzačných a zdravotníckych pomôcok, 
ktoré zabezpečujú zdarma pre deti so zdravotným znevýhodnením.  

Cieľom projektu bol 
nákup prídavného 
hybridného pohonu k 

mechanickému 
invalidnému vozíku. 
Jedná sa o špecifický 
produkt, nakoľko svojim 
zameraním slúži aj ako 
rehabilitačná pomôcka. 
Jedná sa o spojenie ručne 
poháňaného bicykla s 
elektro pohonom, ktorý 
slúži buď ako podpora, 
alebo v prípade potreby aj 
ako úplne samostatný 
pohon. Osobám, ktoré sú 

spôsobilé využívať elektrický vozík v drvivej väčšine nedovoľuje ich finančná situácia uhradiť 
doplatky za túto pomôcku a tak ostávajú bez možnosti pokračovať v aktívnom živote, čo sa odráža 
aj na ich psychickom zdraví. Prídavný motor, podľa ich najčastejších vyjadrení, pre nich znamená 
najmä SLOBODU.  Realizácia projektu mala pozitívny dosah na zmenu života pre zapojených 
testerov. V rámci projektu sa realizátorom podarilo nadviazať spoluprácu s mnohými 
organizáciami, ktoré zastupujú práva zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež sa podarilo 
zrealizovať stretnutia s poslancami NRSR a realizovať konkrétne kroky, ktoré by mali viesť ku 
kategorizácii týchto motorov ako plne hradenej kompenzačnej pomôcke, ktorá tak pomôže 
stovkám až tisíckam ľudí odkázaných na mechanický vozík byť opäť o obrovský kus 
samostatnejšími. Organizáciu sme podporili už druhý krát. 
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3) Kamila Michalčáková, podporená sumou 300 € 
 

Pani Michalčáková je fyzická osoba, ktorej sme poskytli podporu na základe jej žiadosti o podporu. 
Veronika- dcéra žiadateľky, sa narodila s atrofiou mozočku spojenú s neprogesívnou, 
kongenitálnou, spinocerebellárnou ataxiou typ 29. Je ťažko zdravotne postihnutá. Pred pár rokmi 
zomrel pani Kamile manžel a na dcérku ostala sama. Nemá blízku rodinu, ktorá by im vedela pomôcť 
a Veronika od septembra 2022 nastupuje povinnú školskú dochádzku. Nadačný fond Slovanet preto 
požiadala o príspevok na kúpu notebooku pre uľahčenie vzdelávania, keďže kvôli ataxii sa Veronike 
zle píše. Notebook bude slúžiť ako učebná pomôcka, pri písaní úloh, na jednoduchšiu komunikáciu 
so školou a tiež zaistí Veronike väčšiu samostatnosť pri vybavovaní si povinností. 
 

 
4) Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb, Názov projektu: 
Špeciálna postieľka pre deti s neurologickými ochoreniami, podporený 
sumou: 800 € 
 

Cieľom občianskeho združenia je podpora celkového rozvoja Národného ústavu detských chorôb – 
t.j. podpora modernizácie priestorov pre pacientov, rodičov a personál nemocnice, zabezpečenie 
prístrojového vybavenia a iného materiálno-technického vybavenia; organizovanie verejno-
prospešných a kultúrnych podujatí pre pacientov, rodičov a personál nemocnice. 
 
Vďaka poskytnutým financiám z Nadačného fondu Slovanet realizátori zakúpili špeciálnu postieľku 
"Travel Pod" vyrábanú v Anglicku. Slúžiť bude 
deťom, ktoré sú v Národnom ústave detských 
chorôb hospitalizované na Klinike detskej 
neurológie. Okrem kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti je cieľom poskytnúť malým pacientom 
a ich sprievodcom čo najlepšie a najkomfortnejšie 
podmienky na liečbu. Nová postieľka je pre deti 
bezpečnejšia, nakoľko je mäkká a celá sa dá zavrieť. 
Dieťa si počas záchvatu (ktorý často prichádza 
nečakane), neublíži. Aj mamičky si môžu aspoň 
trošku oddýchnuť, keď vedia, že ich dieťa je v bezpečí. Organizáciu sme podporili po prvý krát. 
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5) OZ Milan Štefánik, Názov projektu: OSMIDIV 2022, podporený sumou: 450 € 
 

V rámci projektu sme podporili benefičné kultúrne podujatie s názvom "OSMIDIV", ktoré 
organizácia OZ Milan Štefánik pripravila už po 13. krát. Podujatie sa uskutočnilo 21. augusta 2022 

v amfiteátri v Banskej Štiavnici. Cieľovou skupinou 
boli mentálne a zdravotne postihnuté deti zo 
zariadení pre zdravotne postihnutých. Hlavnou 
myšlienkou celej akcie je integrácia 
znevýhodnených ľudí  do spoločnosti i odstránenie 
bariér medzi handicapovanými a zdravými. 
Mentálne postihnuté deti majú jednoduchú dušu a 
z tohto emočne silného zážitku prežitého na 
podujatí Osmidiv budú čerpať ešte veľmi dlhý čas. 

Hendikepované deti sa mohli počas podujatia naučiť nové zručnosti, napríklad latinoamerické 
zumba tance, maľovanie na ruky, ozdobovanie sádrových odliatkov, enkaustiku - maľovanie 
horúcim voskom na papier, pedig – prútikárstvo, streľbu z kuše a luku, razenie mincí, výrobu 
šperkov z kovu a doplnkov z kože. Podujatie navštívilo spolu cca 300 hendikepovaných z 15-tich 
zariadení mentálne postihnutých spolu so svojím doprovodom. Finančné prostriedky boli použité 
na cestovné náklady. 

 
6) Jaroslav Šalaváry, Názov projektu: Šalaváry – financovanie účasti 
golfových súťažiach, podporený sumou: 2 000 €  
 

V roku 2022 sme už po druhý krát podporili aj pána Jaroslava Šalaváryho, ktorý patrí v súčasnosti 
medzi jedných z najtalentovanejších hráčov paragolfu (golf zdravotne postihnutých). Ku golfu sa 
dostal po prvý raz v roku 2012, pričom prvé kontakty s golfom zažil na golfovom ihrisku v Ivanke 
pri Nitre. Je členom Tri duby golf resort. Po vážnej dopranej nehode, ktorá ho v októbri 1999 

postihla, má niekoľko zdravotných obmedzení, ktoré ho však od 
športu neodradili, práve naopak. Ako sám hovorí, október 1999 sa 
stal jeho druhým dátumom narodenia. Jaroslav Šalaváry sa v rámci 
svojej bohatej športovej kariéry ako paragolfista počas roku 
zúčastňuje množstva tak domácich, ako aj zahraničných golfových 
podujatí, kde svojimi športovými výkonmi reprezentuje Slovenskú 
republiku. Od roku 2012 sa tvrdou prácou a nadpriemernými 
športovými výkonmi vypracoval natoľko, že dnes je členom 
Slovenskej golfovej asociácie hendikepovaných, ako aj EDGA - 
Európska asociácia hendikepovaných golfistov. Jaroslav Šalaváry sa 
pravidelne zúčastňuje golfových podujatí a súťaží, medzi nimi aj 

niekoľkých prestížnych a medzinárodných turnajov a je výhercom niekoľkých medzinárodných 
majstrovstiev. V roku 2019 sa mu svojim nadpriemerným športovým výkonom podarilo vyhrať v 
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poradí tretie otvorené medzinárodné majstrovstvá Česka Czech Disabled Open. Rok na to skončil 
na rovnakom podujatí tretí. Cieľom projektu bolo financovať pravidelné výdavky, s ktorými sa 
Jaroslav Šalaváry v rámci amatérskej športovej kariéry golfistu stretáva. Finančná podpora 
umožnila rozvíjať jeho talent, preukazovať ho svojimi športovým nasadením a výkonom a v 
neposlednom rade vytvárať pozitívny obraz a vzorne reprezentovať Slovenskú republiku. 

 
7) PRO VIDA, Názov projektu: Program BUDDY, podporený sumou: 3 000 €  
 

Občianske združenie založil v roku 2006 Ladislav Kossár a jeho sestra Lucia Kossárová s tímom 
dobrovoľníkov. PRO VIDA už 15 rokov pomáha deťom z detských domovov (dnes už centrá pre deti a 
rodiny - ďalej len centrá) pri ich dôstojnom začleňovaní sa do spoločnosti v rámci programu BUDDY, 
ktorý sa postupne pretransformoval na individualizovaný program. Dnes sa o chod organizácie stará 
približne 20-členný tím na rôzne typy úväzkov a ostatní odborníci /konzultanti. 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. 

V roku 2021 vďaka pokračujúcej pandémii COVID-19 zaznamenali pracovníci organizácie útlm a 
frustráciu dobrovoľníkov aj interného tímu z 
pokračujúcej pandémie. Do toho vo februári 
2022 vznikol aj vojenský konflikt na susednej 
Ukrajine, ktorý vzhľadom na geografickú 
blízkosť má priamy dopad aj na ľudí v 
programe. Tým sa zintenzívnila potreba 
znovuobjavovania motivácie pre BUDDY 
dobrovoľníctvo, stálosť a stabilitu v 
každodennom živote, ako aj v BUDDY vzťahu. 

Cieľom podpory bolo zvyšovanie kvality 
podpory pre existujúce BUDDY vzťahy dobrovoľník-dieťa, zvyšovanie počtu vzťahov v rámci programu 
BUDDY a finančná udržateľnosť. Odborné supervízie pre koordinátorky dobrovoľníkov, ktoré sa starajú 
o cca. 15-25 dvojíc sú nevyhnutné, aby mohli poskytovať kvalitnú podporu pre dobrovoľníkov a deti v 
náročných podmienkach ovplyvnených pandémiou COVID-19. 
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8) Špeciálne olympiády Slovensko, Názov projektu: Young Athletes - kemp 
detí od 2 rokov s intelektuálnym znevýhodnením, podporený sumou: 3 000 € 
 

Špeciálne olympiády Slovensko sú organizáciou, ktorá poskytuje celoročný cyklus tréningov a 
domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch 
olympijských i neolympijských športov pre deti aj 
dospelých s intelektuálnym znevýhodnením. Vytvára nové 
príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných 
schopností. Športovci so znevýhodnením tak majú 
príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a 
pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou 
rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou. 
 
Projekt realizujú už šiesty rok, ale prvýkrát formou kempu, 
doposiaľ išlo o 1-dňové podujatie. Do projektu tentokrát 
zapojili aj rodiny z Ukrajiny, ktoré majú dieťa s 
intelektuálnym znevýhodnením. 
 
Zámerom projektu bolo zabezpečiť športové pomôcky 
pre deti s intelektuálnym znevýhodnením, ktoré sa 
zúčastnia kempu na Vršatskom Podhradí v auguste 2022. 
Športové pomôcky im umožnili naučiť sa s vyškolenými 
trénermi, ako s pomôckami pracovať aj v domácom 
prostredí, alebo v zariadení, ktoré dieťa navštevuje. Všetky zakúpené pomôcky boli po skončení 
kempu rozdistribuované týmto deťom domov, aby tak mohli cvičiť po celý rok. 
 

 
9) Úsmev pre druhých, o.z.,  Názov projektu: Tretí kontakt pre rodiny - 
kampaň u pediatrov, podporený sumou 2 000 € 
 

Občianske združenie Úsmev pre druhých pôsobí od roku 2017, prevádzkuje dva portály: 
genetickesyndromy.sk a usmevpredruhych.sk. Nachádzajú sa v zozname poskytovateľov sociálnej 
služby a o ich projekty je záujem aj v zahraničí. Spoluorganizujú bezbariérový festival Paráda, riešia 
projekty v oblasti inklúzie (usmevnahory.sk) alebo sociálnej pomoci pre vylúčené komunity.  
 
Podľa údajov Platformy rodín so zdravotným znevýhodnením sa v súčasnosti včasná intervencia 
poskytuje prostredníctvom centier služby včasnej intervencie približne 1000 rodinám. Na Slovensku 
však máme 14 000 týchto rodín a ich počet štatisticky každoročne narastá. Z uvedeného vyplýva, že 
na Slovensku žije pomerne veľká skupina rodín s dieťaťom so ZP, ktoré v súčasnosti nedostávajú 
potrebnú pomoc a poradenstvo. Zdravotné postihnutie spravidla ovplyvňuje nielen samotnú osobu, 
ale celú rodinu a jej členov. Dôležité je podchytiť tieto rodiny včas, poskytnúť im podporu a 
poradenstvo už pri narodení dieťaťa so znevýhodnením a uľahčiť im adaptáciu na novú životnú 
situáciu. 
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Zámerom projektu bolo stať sa tretím kontaktom (po nemocnici a pediatrovi), pomáhať rodinám 
vykompenzovať ich zdravotné znevýhodnenie a nasmerovať ich k pomoci. Projektom oslovili 
realizátori veľkú skupinu pediatrov na Slovensku zaslaním listu a propagačných materiálov, kde 
predstavili poskytovanú službu, aby sa táto informácia prostredníctvom doktorov dostala k rodinám 
s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Rodinám budú následne poskytovať pomoc a poradenstvo. 
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IV. Pomoc pri riešení utečeneckej krízy v dôsledku vojenského konfliktu na 
Ukrajine 
 
24. februára 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konflikt, spôsobený napadnutím zo strany Ruskej 
federácie, ktorý viedol k najväčšej vlne utečencov od druhej svetovej vojny. Milióny ukrajinských 
občanov, prevažne žien a detí, ušlo zo svojej rodnej krajiny do bezpečia okolitých štátov, Slovenska 
nevynímajúc. Potrebná bola rýchla a promptná pomoc nie len zo strany štátu, ale aj mimovládnych 
organizácii, občanov, fyzických osôb, firiem. Medzi Slovákmi dvihla veľká vlna solidarity a najmä na 
hraniciach s Ukrajinou, kde bol najväčší nápor, poskytovali rôzni aktéri akútnu humanitárnu pomoc. 
 
Spoločnosť Slovanet veľmi rýchlo zareagovala na vzniknutú situáciu a vyčlenila na humanitárnu 
pomoc sumu 10 000 €, ktoré prostredníctvom Nadačného fondu Slovanet poskytla 2 organizáciám, 
poskytujúcim pomoc priamo na hraniciach: 
 
1. Slovenskému červenému krížu, územnému spolku Humenné 
2. Dobrovoľnému hasičskému zboru Prešov 
 

1. Slovenský červený kríž, územný spolok Humenné, projekt s názvom 
„Slovenský Červený kríž - spolu pomôžeme“, podporený sumou 5 000 € 
 
Slovenský Červený kríž je nastrašia humanitárna organizácia poskytujúca všeobecne prospešné 
služby. Jeho hlavnou prioritou je okrem iného i humanitárna pomoc. Slovenský Červený kríž 

poskytoval od prvého dňa 
vojnového konfliktu predlekársku 
zdravotnú starostlivosť, 
humanitárnu pomoc, 
psychosociálnu pomoc, službu 
spájania rodín. Všetko s pomocou 
dobrovoľníkov. Územný spolok 
Humennné sa nachádza v 
pohraničnej oblasti. V začiatkoch 
konfliktu pomáhali v azylovom 
dome, v stanovom mestečku. 
Vybudovali aj veľké výdajné miesto 
vo svojom centre. Zámerom 
projektu bolo vybudovať výdajňu 
teplej stravy v priestoroch 
Červeného kríža v Humennom, 

s cieľom poskytovania bezpečia a pokojného miesta pre ľudí utekajúcich pred vojnou. Táto 
výdajňa bude aj po odlive utečencov slúžiť pre ľudí odkázaných na pomoc, žijúcich v tomto regióne, 
preto jej úžitok je dlhodobý. 
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2. Dobrovoľný hasičský zbor Prešov, projekt s názvom „Humanitárna kríza 
2022“, podporený sumou 5 000 € 
 
Od začiatku krízovej situácie na Ukrajine 
Dobrovoľný hasičský zbor v Prešove 
aktívne využíval skúsenosti so zvládaním 
krízových situácií nadobudnutých počas 
iných mimoriadnych udalostí. Podieľal sa 
na zvládaní utečeneckej krízy 
organizáciou, transportom a distribúciou 
humanitárnej pomoci nielen v rámci SR, 
ale aj priamo na Ukrajinu, pomáhaním 
pri koordinácii dobrovoľníkov a 
humanitárnej pomoci priamo na hranici 
SK/UA. Zároveň sa od začiatku podieľal aj 
na príprave núdzového ubytovania pre 
utečencov. Cieľom projektu bola 
príprava núdzového ubytovania pre 
utečencov, ďalej balenie, nakladanie, 
skladovanie a preprava humanitárnej 
pomoci a tiež transport dobrovoľníkov a tlmočníkov na hotspoty. Financie poskytnuté Nadačný 
fondom Slovanet boli použité na vybavenie evakuačných stanov. 
 

 
 
Zamyslenie Nadácie CpF: 
NF Slovanet touto podporou otvorene komunikoval svoj postoj. Podporou MNO prejavil solidaritu 
s Ukrajinou a zapojil sa do pomoci. Sme za to v Nadácii CpF vďační. 
 
Podporil dve mimovládne neziskové organizácie na Slovensku, ktoré  sa deň po vypuknutí vojnového 
konfliktu na Ukrajine zmobilizovali a okamžite začali pomáhať ľuďom utekajúcim z krajiny. Robili tak 
priamo na štátnych hraniciach (v miestach hraničných prechodov), ako aj v blízkych obciach a neskôr 
vo väčších mestách, ktoré dodnes pôsobia ako prestupné stanice prípadne miesta dlhodobého pobytu 
utečencov. 

Po prvom týždni sa počiatočná živelná pomoc zmenila na systematické a organizované poskytovanie 
humanitárnej pomoci v jej najširšom význame: základné potreby (teplá strava, pitný režim, teplé 
oblečenie, doprava, ubytovanie), nadstavbové potreby (sim karty s dátami, nabíjanie mobilov, 
usmerňovanie, poradenstvo), špeciálne potreby (psychologická pomoc, prekladateľské služby, pomoc 
utečencom so zdravotným postihnutím a infekčnými chorobami, pomoc utečencom z 
marginalizovaných komunít). Pomoc bola poskytovaná na hraničných priechodov, v zázemiach 
vytvorených v priľahlých obciach, v dopravných uzloch a mestských záchytných centrách a na miestach 
vytvorených pre tento účel. 
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Keďže finančnú stránku pomoci zabezpečujú MNO z vlastných finančných rezerv, presmerovaním 
svojich externe financovaných kmeňových aktivít do humanitárnej/rozvojovej pomoci, z darov 
jednotlivcov, z darov a príspevkov firiem a organizácií, zo zahraničných súkromných a firemných 
zdrojov. V dnešných dňoch už jasne rozlišujeme pri humanitárnej a rozvojovej pomoci medzi 
krátkodobou a dlhodobou potrebou, pričom obe je potrebné zabezpečovať paralelne, kým sa 
podmienky nezmenia a prílev utečencov sa nezastaví. Súčasne je potrebné rozlišovať medzi 
humanitárnou pomocou a podporou integrácie utečencov na Slovensku a humanitárnou pomocou 
poskytovanou na území Ukrajiny. Úvahy o finančnom zabezpečení preto nevyhnutne vyžadujú viac-
vrstvové videnie a tiež vnímanie časového aspektu. 

Výzvy do roku 2023 
Nastavenie spolupráce a rozpočtov na rok 2023, z ktorých bude zrejmé, či budeme otvárať ďalší 
grantový program na podporu umelcov so zdravotným postihnutím, o ktorom dlhodobo hovoríme.  
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Finančný prehľad 
 
 

Výnosy                     70 862,46 €  
Prenos z r.2021 (Zostatok z 2% prij. v r.2021)                    31 452,47 €  
Prenos DAR 2021 (Zostatok z daru prij.v r.2021)                    15 000,00 €  
Admin NF Slovanet                      1 350,00 €  
DAR 2022 na realizáciu aktivít NF Slovanet (Ukrajina)                    10 000,00 €  
Prijaté 2% od Slovanetu (2022) - CNS, s.r.o.                         411,68 €  
Prijaté 2% od Slovanetu (2022) - Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o                           11,67 €  
Prijaté 2% od Slovanetu (2022) - Slovanet                      2 636,64 €  
DAR 2022 na realizáciu aktivít NF Slovanet                    10 000,00 €    

Náklady                    45 925,40 €  
Administrácia NF Slovanet                      1 350,00 €  
% na réžiu pre admin NCpf (z asignácie prij.r.2022)                         275,40 €  
% na réžiu pre admin NCpf (z prij.daru 10.tisíc pre Ukrajinu) - z 2% 2021                         900,00 €  
Mimo GP - 2 Zmluvy (Ukrajina) - Dobrovoľný hasičský zbor Prešov, 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné 

                   10 000,00 €  

Mimo GP - Centrum zdravia Possibiltas                      5 000,00 €  
Mimo GP - Mako - požičovňa pomôcok                      1 000,00 €  
Mimo GP - Kamila Michalčáková                         300,00 €  
GP Podpora ľudí s postihnutím 15. kolo                      8 050,00 €  
Mimo GP - Svetielko nádeje                      1 200,00 €  
Mimo GP - Svetielko pomoci                      1 200,00 €  
Mimo GP - Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb                         800,00 €  
Mimo GP - Milan Štefánik, Podujatie Osmidiv                         450,00 €  
Mimo GP - Špeciálne olympiády Slovensko                      3 000,00 €  
Mimo GP - PRO VIDA, Program Buddy                      3 000,00 €  
Mimo GP - Podpora golfistu s hendikepom p. Šalaváry                      2 000,00 €  
Mimo GP - Úsmev pre druhých                      2 000,00 €  
GP Podpora ľudí s postihnutím 16. kolo (z 2% 2021)                      2 700,00 €  
GP Podpora ľudí s postihnutím 16. kolo (z 2% 2022 a z daru)                      2 700,00 €    
  

Ostáva na prerozdelenie:                    24 937,06 €  
Z toho z 2% do konca roka 2022                   0,00 €  
Z toho z 2% do konca roka 2023                            0,00 €  
Z toho z daru                    24 937,06 €  
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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 

 


