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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 DETSKÁ CHIRURGIA – OZ 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 DETSKÁ CHIRURGIA – OZ 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.
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Akcie a aktivity Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Od januára 2019 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 aj naďalej skrášľovať nástenky na oddeleniach fotkami zo slniečkových
akcií.

Podarilo sa nám vylepšiť naše logo, aby bolo jasné, že pomáhame deťom na Klinike detskej chirurgii.
Našou druhou novinkou bol nový príbeh dobrodružstiev Slniečka - Veľké prekvapenie.

Snažili sme sa pravidelne dopĺňať časopisy pre detičky, ale aj ich rodičov pre spríjemnenie chvíľ počas
hospitalizácie na oddelení.
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V januári sme rozbehli súžať, do ktorej sa mohli zapojiť deti z celého Slovenska a aj detičky práve
hospitalizované na oddelení. V prípade, že sa zapojili, nakreslili obrázok, spomienku alebo nápad na
aktivitu v nemocnici mohli vyhrať krásne ceny.

Snažili sme sa pravidelne navštevovať oddelenie a pri každej návšteve pripraviť deťom na oddelení
zaujímavé aktivity. Detičky zažili na oddelení mnoho skvelých, zábavných a poučných divadelných
predstavení a hier.
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Je nám potešením, keď môžeme obdarovať malých aj väčších pacientov, napríklad figúrkou Tomášša
Tatara, hračkou, našim novým pexesom alebo kozmetikou od Avonu.
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Podarilo sa nám vďaka firme DRUCKER zabezpečiť tlačiareň a tonery pre našich malých pacientov na
Klinike detskej chirurgie.

Dielničky deti majú veľmi radi a práve preto sme ich aj tento rok opäť zorganizovali. Detičky mohli
vyrobiť rôzne obrázky, v marci s jarnou veľkonočnou tematikou a v októbri s halloweenskou.
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Ďalšou veľmi príjemnou akciou na oddelení bola 1. pomoc, kde detičky učila dobrovoľníčka z červeného
kríža ošetrovať poranenia a úrazy hravou formou.

V priebehu roka sme sa zúčastnili vynikajúcich akcií mimo Kliniky detskej chirurgii, kde sme mali aj
verejné zbierky, kde ľudia mohli prispieť na pomoc pre Kliniku.

Medzi takýmito akciami bola Offroad Máčanka 2019 v Belej nad Cirochou, kde sme mali pre všetky
detičky pripravené skvelé hry a kopec zábavy.
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Aj tento rok sme boli súčasťou Najveselšieho detského festivalu, tentokrát na Dostihovej dráhe, kde
sme mali pre všetky detičky pripravené skvelé dopravné ihrisko, množstvo hier a zábavy.

Veľa zábavy aj s našim ambasádorom Jožkom sme zažili na ďalšej výbornej akcii a tou bol Slnovrat pre
Slniečko, kde okrem hier, dopravného ihriska, nás navštívili aj naši kamaráti kúzelníci.
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Na akcii Canoe Slalom 2019 v Čunove ste nás opäť mohli nájsť a prísť sa zahrať a zabaviť. Pre deti boli
pripravené hry, kolobežky, plastelína, pastelky, hračky, krásne časopisy od našich kamarátov.
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Veľmi si vážime prácu všetkých lekárov a sestričiek na klinike a preto sa aj im snažíme aspoň trošku
spríjemňovať ich prácu. Počas horúcich dní si pochutnali na studenom prekvapení od Chutné kytice.

Na Kliniku detskej chirurgie pribudnú ďalšie skvelé veci a za super elektroniku patrí veľké ĎAKUJEME
spoločnosti NAY a.s.

Skvelú kávu z úžasného kávovaru od spoločnosti KAVOMATY si budú môcť vychutnať na Detskej
chirurgii.
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BELA TEXTIL zabezpečili, že na oddelení pribudli aj nové plachty.

Úžasná rekonštrukcia starej kuchynky sa nám podarila vďaka našim podporovateľom a spoločnosti
Oresi.

Rok sme ukončili vianočným prekvapením pre malých pacientov a ich rodičov.

12

Koncom roka 2019 sa začala rekonštrukcia a chystáme úplne novú oddychovú miestnosť pre rodičov.
Z prázdneho a chladného priestoru vznikne na našej Klinike užitočná miestnosť.
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Finančný prehľad Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE! rok 2019

Počiatočný stav k 1.1.2019

15 470,89 €

Príjmy za rok 2019
Dary FO a PO osôb

29 515,69 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

7 961,92 €

Prijaté príspevky zo zbierok

795,80 €

Výdavky za rok 2019
Správa

0,00 €

Verejno-prospešná činnosť

31 861,62 €

Konečný stav k 31.12.2019

21 882,68 €
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Organizačná štruktúra Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
rok 2019

Členovia členskej schôdze:
1.
2.
3.
4.

MUDr. Erich Murár PhD.
MUDr. Igor Béder PhD.
MUDr. Jozef Babala PhD.
Ing. Lenka Tašková Valicová

Štatutár/pokladník:
•

MUDr. Erich Murár PhD.

