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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.
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
 Ing. Lenka Tašková Valicová – členka OZ

Základné informácie o OZ SLNIEČKO NA CESTE! k 31.12.2017:
Sídlo: Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 831 01 Bratislava
IČO: 42306116
Termíny zasadnutia členskej schôdze: 27.02.2018, 07.06.2018, 26.06.2018 a
23.10.2018
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Finančný prehľad za rok 2018:
Zostatok na účte
k 1.1.2018
9 183,41 €

Finančné dary - príjem
14 719,98 €

Finančné
Vzdelávanie
Zostatok na účte
výdavky lekárov -výdavky
k 31.12.2018
6 347,25 €
2 167,25 €
15 388,89 €

Finančný prehľad za rok 2017

19%

Finančné dary - príjem

28%
Finančné výdavky
Vzdelávanie lekárov - výdavky

1%
14%

Predaj obrazov - príjem

38%

2%

Finančné dary
Finančné dary boli poukázané na účet Občianskeho združenia v celkovej sume
14 719,98 €.
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 údržbou web stránky a iné...
Názov
Poplatok za doménu
Platba za vedenie účtu
Platba za nákup nábytku
Platba za nákup ,,dopravné
ihrisko“
Platba za nákup zrkadla

Suma
14,28 €
4,00 €
1 754,40 €
2 000,00 €
17,99 €
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Platba za registráciu vo vestníku
7,00 €
Platba za nákup nábytku
,,vyšetrovne“
2 401,32 €
Platba za nákup ,,Kraniometre“
19,50 €
Platba za vedenie účtu
20,00 €
Poplatok za web stránku
79,06 €
Celkom
6 347,25 €
Vzdelávanie lekárov
V roku 2018 naše Občianske združenie podporilo aj vzdelávanie, odborný
a profesionálny rast lekárov Kliniky detskej chirurgie LF UK, a to dokopy
sumou 2 167,25 €.
Názov
EUPSA Paríž 2018
EUPSA Paríž 2018
Kongres STEPS 2018
Členský poplatok EUPSA a IPSO
Platba letenky na kongres
Členský poplatok EUPSA
Celkom

Suma
380,00 €
380,00 €
1 000,00 €
138,75 €
111,00 €
157,50 €
2 167,25 €

Akcie a aktivity OZ SLNIEČKO NA CESTE! v roku 2018
Od januára 2018 sme pre deti, ktoré boli hospitalizované na Klinike detskej
chirurgie, ale aj pre ich rodičov, pravidelne pripravovali a organizovali rôzne
akcie. Spolu s našimi slniečkovými dobrovoľníkmi sme sa v priebehu celého
roka zúčastňovali aj akcií mimo Kliniky na pomoc pre Kliniku detskej chirurgie.
Počas celého roka sme sa snažili skrášľovať nástenky na oddeleniach fotkami zo
slniečkových akcií.
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Nezabudli sme ani na strohé oddelenia na Klinike detskej chirurgii, či už jarnou,
jesennou alebo vianočnou výzdobou.

Jednou z mnohých tvorivých akcií boli Veľkonočné dielničky, kde si detičky
mohli vyrobiť rôzne obrázky s jarnou alebo veľkonočnou tematikou.
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Ďalšou veľmi príjemnou akciou na oddelení bola návšteva a privítanie našich
ambasádorov SLNIEČKA NA CESTE!, športovcov- Jožka Metelku a Marcela
Matanina.

Na Kliniku sa vrátil Emilio, mariňák, ktorý aj so svojou priateľkou skrášlil
nemocničné sklá krásnymi obrázkami.
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Peter Šesták navštívil oddelenie a svojimi kúzlami potešil malého bojovníka.

Výnimočný Večer so Slniečkom, kde vďaka dražbe hokejových dresov pre
Slniečko, Simonka dostane nový vozík.

Jeden (ne)obyčajný deň medzi nemocničnými stenami sme dopriali aj
maminkám na oddelení. Zrelaxovali, skrášlili sa a poradili v oblasti líčenia
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a starostlivosti o telo.
a omaľovanky.

Detičky

si

zatiaľ

užívali

skvelé

divadlo

Jaja

V máji, sme sa zúčastnili Najveselšieho detského festivalu v Sade Janka Kráľa,
kde sme mali pre všetky detičky pripravené skvelé dopravné ihrisko, množstvo
hier a zábavy.
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Počas MDD v Auparku sme sa vďaka našim kamarátom zo Stomamedu
zúčastnili ďalšej peknej akcii.

Slniečko sa zúčastnilo akcie IBM Hero Run, ktorej v mene všetkých malých
pacientov patrí tiež veľká vďaka.
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Vďaka výťažku z IBM HERO RUN-u sa nám podarilo vynoviť a dozariaďovať
škôlku na Klinike.

Špeciálny večer pre lekárov, sestričky Pod Ufom sme pripravili ako
poďakovanie za to všetko úžasné, čo na Klinike každý deň robia pre detičky.
Veľmi radi sme sa pochválili našimi Slniečkovými novinkami, spolu sme
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pokrstili krásnu a veľmi užitočnú knižku DOBRODRUŽSTVÁ SLNIEČKA NA
CESTE a samozrejme nechýbal ani náš maskot.

Vďaka našim priateľom zo spoločností AVON a OneSock, sme mohli prekvapiť
a urobiť obrovskú radosť detičkám, mamičkám aj sestričkám na Klinike.
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Vďaka našej skvelej kamarátke Zuzke je ďalšia detská izbička na Klinike o
niečo krajšia a veselšia.

Zázračné popoludnie, počas ktorého Mr. Bubble úplne pobláznil malých aj
veľkých s jeho nezabudnuteľnou bublinovou show.

Jednou z našich akcií mimo Kliniky boli Majstrovstvá Európy v Čunove. Pre
deti boli pripravené hry, kolobežky, plastelína, pastelky, hračky, naše nové
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knižky, krásne časopisy od našich kamarátov a aj verejná zbierka, kde ľudia
mohli prispieť na pomoc pre Kliniku.

Naši priatelia zo Stomamedu navštívili oddelenie a spolu sa naučili o zúbkoch a
ako sa o ne starať a ako si ich správne čistiť. Na pamiatku detičky dostali
diplomy za statočnosť, tetovačky, nálepky, zúbkové rozvrhy, omaľovánky a aj
špeciálne detské kefky a pastičky.

Pomôcť detičkám na Klinike detskej chirurgii chceme stále a preto sme sa
posledný deň prázdnin zúčastnili Telekom Detského festivalu s našimi hrami
a tvorivými dielničkami, kde mohli ľudia prispieť do verejnej zbierky.
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Vďaka tejto zbierke sme mohli urobiť ďalší super nákup týchto drevených
hračiek pre detičky na oddeneniach.

MARIATÁLSKY ŠTVANEC sme si tiež nenechali ujsť. Detské behy,
Majstrovstvá Slovenska štafiet v krose alebo 5,5 km a 10 km krásnu trať a
pomohli detičkám na Klinike detskej chirurgie.
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Sestričky na Klinike robia každý deň veľmi dôležitú a poriadne náročnú prácu, a
my to veľmi dobre vieme. Preto sme pripravili jedno špeciálne popoludnie trošku rozmaznávania, dobré rady, darčeky a hlavne vzácna chvíľa oddychu
vďaka Mary Kay.

Od októbra sme vymysleli a zaviedli novinku pre detičky a ich rodičov, ktorí sú
celé dni zatvorení medzi nemocničnými stenami. Vždy v utorok dopoludnia
alebo popoludní budeme navštevovať oddelenie a spolu s deťmi hrať
spoločenské hry, čítať si, maľovať na tvár alebo si vymyslíme nejaké
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minidielničky. Podarilo sa nám osloviť aj mnoho skvelých umelcov, hercov,
ktorí sa na „Utorkoch so Slniečkom“ podieľajú s nami.

Jedným z našich cieľov je pomáhať aj v oblasti prevencie, aby deti vedeli čo
najviac o bezpečnosti na cestách, a aby bolo stále menej úrazov, ktoré sú
spôsobené dopravnými nehodami. Detičky na Klinike si mohli ako prvé
vyskúšať naše mobilné dopravné ihrisko, ktoré sme mohli kúpiť vďaka dotácii
od BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, ktorý podporil náš
dôležitý a užitočný projekt.

Usmievavé Slniečko, zábava pre deti a verejná zbierka na pomoc našim
detičkám na Klinike detskej chirurgie na Október Festíku.
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Halloween dielničky mali úspech a preto sme ich zorganizovali aj tento rok.
Deti si opäť mohli vyrábať rôzne produkty a výrobky s tematikou Halloween.

Naša „Pyžamková akcia pre Slniečko“ do ktorej sa zapojilo celé Slovensko,
pomohla mnohým detičkám na oddeleniach nielen v Bratislave ale aj v Banskej
Bystrici a Martine.
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Rok sme ukončili Vianočnými tvorivými dielničkami a vianočným prekvapením
pre malých pacientov, ich rodičov a nezabudli sme ani na naše sestričky.
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