
SLNIEČKO NA 

CESTE!



Vznik občianskeho združenia

 Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE! vzniklo 27.12.2012
na pomoc deťom, ktoré utrpeli úraz alebo zranenie
predovšetkým v súvislosti s dopravnou nehodou (traumy
v súvislosti s dopravou napr. úraz na prechode, ako
spolujazdci, vodiči na motorke, na bicykli...)

 Občianske združenie SLNIEČKO NA CESTE! bude pomáhať pri
získavaní finančných zdrojov, ktoré v zdravotníctve chýbajú,
a následne tieto zdroje využije na podporu a plnenie cieľov,
ktoré sú zakotvené v jeho stanovách



Cieľom združenia je

1. zvyšovanie úrovne vybavenia pre komplexnú diagnostiku
a liečbu detí a mladistvých na Klinike detskej chirurgie DFNsP
v Bratislave

2. obnova zariadení Kliniky detskej chirurgie DFNsP v Bratislave

3. poskytovanie odbornej a hmotnej pomoci rodine, osobe,
zariadeniu, poskytujúcej starostlivosť dieťaťu a mladistvému
vo veku 0-18 rokov s ťažkou traumou predovšetkým v súvislosti
s dopravnou nehodou

4. pomoc pri vytváraní podmienok pre vzdelávanie detí
a mladistvých v súvislosti s dopravnou prevádzkou

5. podpora odborného rastu lekárov, stredného zdravotníckeho
personálu a špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi
a mladistvými s ťažkou traumou, hlavne v súvislosti
s dopravnou nehodou



Podporné aktivity                               

OZ SLNIEČKO NA CESTE!



Benefičný golfový turnaj 

2016 a 2017



Predaj obrazov SOGA



Rekonštrukcia podláh



Výmena okien





Rekonštrukcia kúpeľní pre rodičov





Halloween 2017



Čo ešte plánujeme v roku 2017?

 1.12. Vianočná výzdoba oddelenia

 13.12. Vianočné dielničky

 24.12. Odovzdanie vianočných darčekov pre detských

pacientov



Plánované investície



Accuvein - detekčný prístroj 

na zobrazenie ciev a žíl



Detekčný prístroj na 

zobrazenie ciev a žíl

 Tento koncept je jedinečný, hlavne kvôli výrazne výhodnému pomeru –

funkčnosť a praktickosť prístroja vs. veľmi prijateľná cena. Prístroj funguje

na infračervenej báze a má veľa vylepšení. Zobrazuje cievy do hĺbky 10

mm pod kožou a rozpoznáva cievy aj pri použití pod negatívnym

uhlom, čo je veľmi dôležité, pretože sa jeho použitie stáva

jednoduchým a nenáročným.

 Využíva systém hands-free, čo znamená, že ho viete používať v stojane

i bez manipulácie rúk. Je ľahký a ovládanie je možné jedným tlačidlom.

Váži len 275 g a je vybavený dobre umývateľným

povrchom. Konštruktéri si dali veľmi záležať. Je vhodný hlavne do

detských ambulancií (psychologická a protistresová úloha), ako aj pre

vyšetrenie veľmi obéznych ľudí, ale aj ľudí po častých odberoch a pod.

 Predpokladaná cena 9.000,- EUR s DPH



Manometer



Čo to vlastne anorektálny   

manometer je?

 Účelom anorektálnej manometrie je predoperačné a pooperačné

hodnotenie funkcií svalstva anu a rekta a nervových štruktúr

inervujúcich danú oblasť, umožňujúce získavať objektívne

informácie o stave pacientovej kontinencie. Výstupom zo

sledovania kontraktility je hodnotenie primárneho stavu pacienta a

následné monitorovanie zmien, čo zvyšuje kvalitu práce v

starostlivosti o pacientov s vrodenými chybami.

 Predpokladaná cena 27.000,- EUR s DPH



Oddychová miestnosť pre 

rodičov



Oddychová miestnosť pre 

rodičov

 Táto miestnosť bude slúžiť mamičkám pre oddych počas

hospitalizácie ich dieťaťa, kde si budú môcť vychutnať kávu, čaj

poprípade prečítať noviny.

 V tejto miestnosti sa stretnú mamičky hospitalizovaných detí v

rôznych životných situáciách (vzájomná podpora, vypočutie a

rozprávanie o pobyte v nemocnici, zdieľanie skúseností a rád...)

 Predpokladaná cena 14.100,- EUR bez DPH



Naši ambasádori

 Jozef Metelka

 držiteľ 2 zlatých a 

1 striebornej medaily 

z paralympiády

v Riu de Janeiro 2016

 viacnásobný majster sveta 

a víťaz svetového pohára 



Naši ambasádori

 Marcel Matanin

 bývalý slovenský reprezentant v maratóne

 účastník letných 

Olympijských hier 

v Aténach 2004

 športový riaditeľ 

ČSOB Bratislava Marathon



Kontaktné údaje 

OZ SLNIEČKO NA CESTE!

 Adresa:
DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava

Právna forma: 701 Združenie
Odvetvie ekonomickej činnosti: 94992 Činnosti záujmových 
organizácií
IČO: 42306116

 Kontaktná osoba:
Lenka Tašková Valicová, 
0948 035 428, e-mail: taskova@slnieckonaceste.sk

 číslo účtu OZ SLNIEČKO NA CESTE! 
FIO banka, 2900451930/8330
IBAN účtu: SK0983300000002900451930

www.slnieckonaceste.sk


