
      
 
 

Podmienky získania príspevku pre deti a mladých ľudí s DMO 
a svalovou dystrofiou 

 
 
Nadačný fond Slovanet poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí, postihnutých DMO a svalovou 
dystrofiou. 
 
Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo 
svalovou dystrofiou. 
 
O finančný príspevok, v max. výške 300 €, môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným DMO 
alebo svalovou dystrofiou. Touto pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu 
žiadateľov, pretože nám nie je ľahostajný osud týchto detí, mladých ľudí a ich rodín. 
 
Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a mladých ľudí s postihnutím, prostredníctvom 
príspevku na: 

• na zdravotné a kompenzačné pomôcky 

• liečebné rehabilitačné náklady 
 

Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické vozíky 
s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné pomôcky, ktoré 
pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. 
 
Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže byť 
použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia žiadať 
preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára. 
 
Predložené žiadosti sú sumarizované a vyhodnocované 2 krát ročne.  
 
Dátumy uzávierky prijímania žiadostí roku 2022: 

 
1. kolo: 28.2.2022 do 23:59 
 
2. kolo: 30.9.2022 do 23:59 
 
Spôsob podávania žiadostí: 
Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom elektronického formulára na stránke: 
https://nadaciacpf.egrant.sk/. 
 

1. V prvom kroku je potrebné urobiť Registráciu (KROK 1) – vyplníte meno a priezisko, Váš email, 
zvolíte si heslo, ktorým sa budete na stránku prihlasovať 

https://nadaciacpf.egrant.sk/


2. Ak ste už v minulosti podávali žiadosť na tejto stránke, stačí sa prihlásiť svojím prihlasovacím 
emailom a heslom. Ak ste heslo zabudli, v pravom hornom rohu kliknite na „Zabudnuté heslo“ 

3. Vyberte si program s názvom: NF Slovanet_Rehabilitácie pre deti s DMO a svalovou dystrofiou 
4. Po odkliknutí linku, ktorý vám príde po registrácii na email, sa môžete do systému prihlásiť 

a vyplniť žiadosť. 
5. Finálnu verziu žiadosti si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už 

nie je možné vo vašej žiadosti nič meniť ani dopĺňať.  
6. Žiadosť je potrebné vyplniť a odoslať do termínu uzávierky. 

 
 
Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné 
informácie.  
 
Prosím neposielajte nám žiadne zdravotné záznamy, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (GDPR) to nedovoľuje. 
 
V jednom roku je možné získať podporu iba jeden krát. 
 
Viac informácií Vám poskytne: Nadácia Centra pre filantropiu, Baštová 5, 811 03 Bratislava, Mgr. Lucia 
Gregorová, koordinátorka programu, tel.: 0905 739 630, gregorova@cpf.sk. 


