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Návrh  na  uznesenie 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi  na  svojom   zasadnutí   dňa   11.4.2019   
prerokovalo a 

schvaľuje 

finančný príspevok vo výške 300 € pre Občianske združenie Deťom pre život, 
Mierová 40, 821 05 Bratislava, na charitatívnu akciu „Na bicykli deťom pre 
život 2019“. 
  



Dôvodová správa  
 
Žiadosť OZ Deťom pre život 
 
     Na Mestský úrad v Seredi bola dňa 26.3.2019 doručená žiadosť Občianskeho 
združenia Deťom pre život, Bratislava o podporu  charitatívneho projektu „Na 
bicykli deťom pre život 2019“.  V tomto   roku  bude uskutočnený   10. ročník   
tejto charitatívnej akcie.   Výťažok zbierky bude použitý na rekondičné pobyty 
pre rodiny s onkologicky chorým dieťaťom, združenie chce pokračovať vo 
financovaní individuálnej dopravy pre detských onkologických pacientov 
zdarma po celom Slovensku a zároveň podporovať aj detské onkologické 
oddelenia v konkrétnych nemocniciach. Mestské zastupiteľstvo už niekoľkokrát 
podporilo tento projekt. Navrhujeme MsZ podporiť tento projekt sumou 300 €, 
tak ako minulý rok. Pelotón cyklistov bude prechádzať cez mesto Sereď  
v mesiaci   jún 2019.  
     V zmysle § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta rozhoduje 
primátor mesta o poskytnutí finančného daru do výšky 100 € právnickým 
osobám. O poskytnutí vyššieho finančného daru rozhoduje Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi. Zdroj v rozpočte mesta Sereď je položka reprezentačné 
výdavky.  
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      Občianske združenie - Deťom pre život, Mierová 40, 821 05 Bratislava  

 
                                                                                                            Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                           Mestský úrad Sereď 

                                                                                                          Námestie republiky1176/10 

                                                                                                           Sereď      

        
Vec: Žiadosť o podporu projektu „Na bicykli deťom pre život 2019“. 

 
Vážený partner, 
 
          aj vďaka Vašej podpore projektu „Na bicykli deťom“ sme minulý rok vyzbierali pre malých 
onkologických pacientov sumu 30 922,63.-€. Vďaka týmto financiám sme mohli zrealizovať 
viacero našich projektov, ktoré pomáhajú chorým deťom a ich rodinám: 
• Individuálna doprava pre detských onkologických pacientov zdarma po celej SR 14 500.-€ 
• Regeneračno- rekondičný letný pobyt  pre onkologických  pacientov v Liptovskom Jáne 8 450.- €                   
• Ostatné individuálne financovanie  liekov a vitamínov pre onkologických pacientov 1 850.- € 
• Individuálna finančná podpora pre sociálne slabšie rodinky v dobe liečby 6100.- €    

Prefinancovanie týchto našich základných projektov bolo v sume 30 900.- €. Podpora od 
Vás smeruje konkrétne tam, kde je pomoc potrebná a finančné zdroje nevyhnutné. Preto si Vás 
dovoľujeme osloviť aj tento rok a požiadať Vás o podporu a ďalšiu spoluprácu. 
 
          Už 10. ročník medzinárodnej  charitatívnej cyklojazdy „Na bicykli deťom pre život 2019“ 
štartujeme 17. júna. Opäť sadáme na bicykel, aby sme spoločne za dobrú vec prešli šesť etáp, od 17. 
júna do 22. júna. Prejdeme trasu z východného Stakčína cez Českú republiku a cieľ charitatívnej 
cyklojazdy bude v hlavnom meste Slovenska v Bratislave, kde bude pre účastníkov cyklojazdy, ako 
aj ich podporovateľov pripravený bohatý sprievodný program. Ani tento rok nevynecháme návštevu 
nemocníc a onkologických oddelení, kde sa malí pacienti liečia. Do projektu sa opäť zapájajú 
mnohé mestá a obce, prisľúbenú máme aj účasť viacerých známych tvárí z kultúrneho i športového 
života. Veríme, že aj tento ročník bude úspešný a tak budeme vedieť spoločne pomôcť tým, ktorí to 
najviac potrebujú, chorým deťom a ich rodinkám. 
 
S pozdravom  
 

                                                                                                             Miroslav Bílik 
                                                                                                     predseda OZ Deťom pre život  

http://6.ro/
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Charitatívna cyklojazda Na bicykli deťom 2018 
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Rozvoz onkologických pacientov 
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Vianočná kvapka krvi 
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