
Záverečná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia DETSKÁ CHIRURGIA – 

OZ SLNIEČKO NA CESTE!   

 

Názov: DETSKÁ CHIRURGIA – OZ SLNIEČKO NA CESTE! 

Právna forma: Občianske združenie 

Sídlo: Limbová 1, 833 40  Bratislava 

IČO: 42306116 

Meno a Priezvisko štatutárneho orgánu: MUDr. Erich Murár, PhD. 

Web stránka: www.slnieckonaceste.sk 

Bankové spojenie: Fio banka, pobočka Nám. SNP 21, 811 01  Bratislava 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK36 8330 0000 0023 0189 2283 

e-mail: taskova@slnieckonaceste.sk 

Zodpovedná osoba za verejnú zbierku: Tašková Valicová Lenka 

  

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

  

Názov verejnej zbierky: SLNIEČKO NA CESTE! – pomoc deťom 2 

Registrované číslo verejnej zbierky: 000-2020-032029 

Názov správneho orgánu: Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej 

vnútornej správy 

Územie použitia verejnej zbierky: Slovenská republika 

Dátum začatia verejnej zbierky: 14.12.2020 

Dátum ukončenia verejnej zbierky: 30.11.2021 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Slovenské vína s.r.o., Vinečko, Šáncová 3563/100, 

831 04  Bratislava (od 15.12.2020) – pokladnička 1 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Soňa Rajčániová, Záhradkárske potreby, Slnečná 2, 

900 45  Malinovo (od 15.6.2021) – pokladnička 2 



Názov obce kde sa zbierka vykonávala: MONSTERS Cafe and Bar, Rusovská cesta 50-56, 

Bratislava (od 12.7.2021) – pokladnička 3 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Vespa Caffetteria, Mliekarenská 16009/1, 821 09 

Bratislava ( od 13.7.2021) – pokladnička 4 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Reštaurácia Umelka, Dostojevského rad 4533/2, 

Bratislava (od 13.7.2021) – pokladnička 5 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Hangair s.r.o., Pri Starom Letisku 3b, 831 07 

Bratislava (od 23.7.2021) – pokladnička 6 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: L´Etape Slovakia by Tour, Štrkovecké jazero, 

Bratislava (21.8.2021) – pokladnička 7 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: Ministerstvo obrany SR, historické vojenské 

múzeum Piešťany (22.8.2021) – pokladnička 8 

Názov obce kde sa zbierka vykonávala: ČSOB Bratislava Marathon, Eurovea, Pribinova 10, 

811 09  Bratislava (4.9.2021) – pokladnička 9 

Kde sa zbierka vykonávala: dobrovoľné finančné príspevky na účet (celé územie SR) (od 

1.12.2020) 

 

Účelom verejnej zbierky bol rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy.  

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti DETSKÁ CHIRURGIA 

- OZ SLNIEČKA NA CESTE!  

 

Priebeh vykonávania verejných zbierok: Zbierky sa vykonávali do stacionárnych 

pokladničiek, ktoré boli zabezpečené pred odcudzením a vkladom na bankový účet.    

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

1 220,81 

Spolu 220,81 

 

 Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

2 65,35 

Spolu 65,35 

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

3 53,56 

Spolu 53,56 

 



Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

4 24,17 

Spolu 24,17 

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

5 28,26 

Spolu 28,26 

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

6 20,83 

Spolu 20,83 

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

7 66,80 

Spolu 66,80  

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

8 2.563,64 

Spolu 2.563,64  

 

Evid. číslo pokladničky Výnos z pokladničky (v EUR) 

9 114,70 

Spolu 114,70  

Priebeh vykonávania verejnej zbierky: Zbierka sa vykonávala prostredníctvom dobrovoľných 

príspevkov na bankový účet. Na bankový účet boli poukázané finančné príspevky: 

- 4.1.2021 suma 80,- eur 
- 19.5.2021 suma 50,- eur 
- 2.9.2021 suma 750,- eur. 

Hrubý výnos z verejnej zbierky : 4.038,12 EUR  

V termíne po ukončení zbierky 5.4.2022 bol uskutočnený vklad na účet v sume 50,- EUR.   

Peňažné príspevky vykonávané prostredníctvom zbierky do pokladničiek, boli vložené na 

bankový účet verejnej zbierky.  

O otvorení pokladničiek boli vyhotovené jednotlivé zápisnice. 

 

Občianske združenie SLNIEČKA NA CESTE! zverejnilo predbežnú správu na webovom 

sídle: www.slnieckonaceste.sk. 

 



Občianske združenie DETSKÁ CHIRURGIA – OZ 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 Národný ústav detských chorôb v Bratislave. 

Postupne chceme našu činnosť rozšíriť a spájať detské chirurgie tak, aby bolo SLNIEČKO 

NA CESTE! naozaj zmysluplným a užitočným celoslovenským projektom. 

 

Čistý výnos z verejných zbierok: 4.038,12 EUR  

Za peňažné príspevky boli vytlačené časopisy DETSKÁ CHIRURGIA, pexeso, knižky 

Dobrodružstvá Slniečka na ceste – Dopravná nehoda a Veľké prekvapenie.  

Časopisy a knižky sú navrhnuté priamo pre naše združenie. Predmetné tlačoviny budú 

rozdané a umiestnené na oddeleniach a aj na ambulantných častiach Kliniky detskej 

chirurgie.  

Predmetné materiály slúžia zároveň aj ako „prevencia“ vzdelávania detí a podporujú aj prácu 

s detskými pacientami. 

 

Z finančných prostriedkov sa zakúpili aj zasúvacie tabule, pastelky, fixky, popisovače, 

textilné látky, mydlové hmoty, medzistienky, puzzle Pro, hracia kocka, osemsmerovky, 

skladačky a lepidlá.  

Tieto zakúpené veci sú umiestnené na Klinike detskej chirurgie.  

Predmetné veci sa používajú na prácu s deťmi, kde si pacienti počas ich pobytu vyrábajú 

voskové obrúsky, farebné kamienky, mydlové difúzery, atď.   

 

Čas hospitalizácie je veľmi náročný a my ako DETSKÁ CHIRURGIA-OZ SLNIEČKO NA 

CESTE! sa snažíme zlepšiť podmienky pacientom na klinike. Samotný účel je vzdelávanie, 

podpora práce s deťmi a rozvoj sociálnych služieb. 
 

Prehľad faktúr: 

1. Olipa s.r.o. Tabule zasúvacie 558,00 € 

2. Bittner copy s.r.o. Časopis detská chirurgia 1/2022 378,72 € 

3. Bittner print s.r.o. Časopis detská chirurgia 2/2022 519,48 € 

4. Tiger Stores Slovakia s.r.o. Pastelky 40,00 € 

5. Anjel metrový textil s.r.o. Bavlna 19,67 € 

6. Epifany s.r.o. Mydlová hmota, parfum 27,23 € 

7. APIPRODUKT s.r.o. Medzistienky 33,30 € 

8. Hornbach - Baumarkt SK Duvilax 7,18 € 

9. Ševt a.s. Popisovače, farby 37,40 € 

10. Bittner print, s.r.o. Tlač pexesa 531,60 € 

11. 3via, s.r.o. IQ Puzzle Pro, iluzi, kocka 35,95 € 

12. Panta Rhei, s.r.o. Osemsmerovky, skladačka 10,00 € 

13. Bittner copy s.r.o. Knižka "Dopravná nehoda" 912,50 € 

14. Bittner copy s.r.o. Knižka "Veľké prekvapenie" 920,00 € 

15. Pepco Slovakia s.r.o. Pastelky, fixky, strúhadlá,.... 70,70 € 

      4 101,73 € 

 



Faktúry predstavujú sumu 4.101,73 EUR. Vyzbierané finančné prostriedky boli v sume 

4 088,12 EUR t.z. že finančný rozdiel, ktorý vznikol, OZ financovalo zo svojich vlastných 

finančných prostriedkov. 

Na upresnenie na účte, ktorý bol určený na verejnú zbierku bola suma 4 088,12 EUR celkovo 

vyzbieraných, ale banka si nechala 0,82 EUR ako poplatok za nevyplatetilný zbytek z PV. 

Teda suma bola o tento poplatok znížená.  

Rozdiel 14,43 EUR, ktorý vznikol bol uhradení z účtu SK0983300000002900451930.   

Prílohy:   

1.Faktúry 

2.Výpis z účtov 

3.Tlačená verzia časopisov, pexesa a knižiek  

4.Fotodokumentácie 

 

V Bratislave dňa 17.10.2022 

 
 


