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Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE! už od roku 2012 pomáha
hlavne deťom, ktoré utrpeli úrazy alebo vážne zranenia pri rôznych dopravných
nehodách. Prvé dva roky sme pôsobili v Detskej fakultnej nemocnici s
poliklinikou v Banskej Bystrici. Od januára 2014 je našim sídlom Detská
fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave. Postupne chceme našu činnosť
rozšíriť a spájať detské chirurgie tak, aby bolo SLNIEČKO NA CESTE!
naozaj zmysluplným a užitočným celoslovenským projektom.
Naše občianske združenie založili samotní chirurgovia, ktorí každý deň ošetrujú
desiatky detí často v kritických situáciách, a vidia, čím všetkým musia
prechádzať počas hospitalizácie. Aj keď pri ich liečbe využívajú najmodernejšie
poznatky, výsledok nie je vždy taký, ako by si všetci želali a niekedy, žiaľ,
ostáva aj celoživotné fyzické alebo mentálne postihnutie. Aj to najväčšie úsilie
lekárov často naráža hlavne na nízke rozpočty a nedostatok financií pre
zdravotníctvo zo štátnych zdrojov. Rozhodli sme sa nečakať viac na
kompetentných, že sa niečo zmení a bude fungovať inak. Naše odhodlanie niečo
zmeniť a posunúť sa v liečbe detí čo najďalej preto viedlo k myšlienke založiť
Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE!, ktoré sa snaží čo najviac
zlepšiť podmienky pre všetkých malých pacientov a ich rodičov.
Prostredníctvom nášho občianskeho združenia sa obraciame s prosbou o pomoc
na všetkých dobrých ľudí. A prečo práve takýto názov? Jednoducho preto, lebo
detičky sú naše slniečka a chceme, aby boli všetky zdravé a žiarili šťastím.

Rok 2013
Ľudia v Občianskom združení SLNIEČKO NA CESTE!:
 MUDr. Erich Murár, PhD - predseda OZ
 MUDr. Ján Novotný - člen OZ
 MUDr. Martin Michalisko – člen OZ

Základné informácie o OZ SLNIEČKO NA CESTE! k 31.12.2013:
Sídlo: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Námestie L. Svobodu 4,
947 09 Banská Bystrica
IČO: 42306116
Termíny zasadnutia členskej schôdze: 18.4.2013, 15.8.2013
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Finančný prehľad za rok 2013:
Zostatok na účte k 1.1.2013
0,00 €

Finančné dary-príjem
1 302,00 €

Zostatok na účte k 31.12.2014
1 302,00 €

Finančný prehľad za rok 2013

100%

Finančné dary - príjem

Finančné dary
Finančné dary boli poukázané na účet občianskeho združenia v celkovej sume
1302,00 €.
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Rok 2014
Ľudia v Občianskom združení SLNIEČKO NA CESTE!:
 MUDr. Erich Murár, PhD - predseda OZ
 Doc. MUDr. Ján Trnka, CSc. - člen OZ, prednosta Kliniky detskej
chirurgie LF UK
 MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD – člen OZ, zástupca prednostu
Kliniky detskej chirurgie LF UK

Základné informácie o OZ SLNIEČKO NA CESTE! k 31.12.2014:
Sídlo: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Limbová 1, 831 01
Bratislava
IČO: 42306116
Termíny zasadnutia členskej schôdze: 22.8.2014, 22.9.2014 a 4.11.2014

Finančný prehľad za rok 2014:
Zostatok na
účte
Finančné
Finančné
k 1.1.2014 dary-príjem výdavky
1 302,00 € 1 886,00 € 2 593,74 €

Vzdelávanie
lekárovvýdavky
1 295,00 €

Zostatok na
Predaj obrazov–
účte
príjem
k 31.12.2014
9 700,00 €
8 999,26 €
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Finančný prehľad za rok 2014

Finančné dary-príjem

12%
17%
63%

Finančné výdavky
Vzdelávanie lekárov-výdavky

8%
Predaj obrazov–príjem

Finančné dary
Finančné dary boli poukázané na účet občianskeho združenia v celkovej sume
1886,00 €.
Finančné výdavky
Jedná sa o výdavky resp. náklady, ktoré boli priamo spojené s fungovaním,
činnosťou a aktivitami OZ a s realizáciou jeho projektov, napr.: náklady na
vedenie bankového účtu, náklady spojené s dražbou obrazov a iné...
Názov
Poplatok notár
Poplatok za predaj obrazov
Poplatok za doménu
Poplatok za vedenie účtu
Poplatok za predaj obrazov
Poplatok za predaj obrazov
Poplatok za doménu
Poplatok za doménu
Celkom

Suma
57,60 €
125,00 €
14,75 €
4,00 €
920,00 €
1 380,00 €
79,06 €
13,33 €
2 593,74 €
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Vzdelávanie lekárov
V roku 2014 naše Občianske združenie podporilo aj vzdelávanie, odborný
a profesionálny rast lekárov Kliniky detskej chirurgie LF UK, a to dokopy
sumou 1 295,00 €.
Názov
Kongres Helsinky
Seminár EUPSA Course 2014
Sympózium PISCF 2014
Sympózium PISCF 2014
Sympózium PISCF 2014
Celkom

Suma
300,00 €
110,00 €
295,00 €
295,00 €
295,00 €
1 295,00 €

Aukcie umeleckých diel
Aukčná spoločnosť Soga spol. s r. o. zabezpečovala dražby obrazov od umelcov
v rokoch 2014, 2015 a 2016. Na celý priebeh dozerala spoločnosť Bernnart
s.r.o., ktorá v roku 2014 predala ešte jeden obrazy v sume 500,00 €.
Názov
Aukčná spoločnosť Soga spol. s r.o.
Predaj obrazu
Celkom

Suma
870,00 €
270,00 €
8 060,00 €
500,00 €
9 700,00 €

Plán na rok 2015
V roku 2015 sa plánuje výmena okien na Klinike detskej chirurgie LF UK
a plánuje sa podporovať aj vzdelanostný rozvoj lekárov na Klinike detskej
chirurgie LF UK.
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