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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 2020 sme sa opäť snažili pre hospitalizované deti na Klinike detskej chirurgie a pre ich
rodičov, pripravovať a organizovať rôzne akcie alebo prekvapenia. Tento rok bol však vplyvom
pandémie veľmi špeciálny a tak sme nemohli fyzicky tráviť na oddelení toľko času, koľko by sme si
priali. Napriek tomu sa nám podarilo mnoho úžasných vecí.
Hneď v januári sa nám podarila spolupráca s Dobromat.sk, kde prostredníctvom nákupu cez internet
mohli a môžu ľudia svojim nákupom pomôcť Klinike detskej chirurgie a deťom.

Podarilo sa nám potešiť deti vďaka Fusakle.sk úžasnými ponožkami.

V našom pomáhaní nám opäť pomohla Národná Asociácia Realitných Kancelárií Slovenska.
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Časopisy a krémy na oddelenie Detskej chirurgie nám poskytlo vydavateľstvo ORBIS IN.

V máji sme si pripomenuli Medzinárodný deň sestier a to, aká dôležitá je práca a poslanie zdravotných
sestier a pôrodných asistentiek. Svetová zdravotnícka organizácia im venovala celý rok 2020.
O prekvapenie nám pomohli postarať sa www.hesty.sk a www.pekneruska.sk.

Naše združenie sa dostalo do teraz.sk, kde bol uverejnený užitočný článok o našom Slniečku https://www.teraz.sk/slovensko/oz-slniecko-na-ceste-deti-treba-primer/474533clanok.html?fbclid=IwAR1jICu-IY39oTd2ka7DVFL6KetJIDCTc1Xz5Bowv7-ei2fT8c6fILkv9TU

Podarila sa nám spolupráca s HestySocks.sk, kde nám navrhli a vyrobili slniečkové ponožky. Zároveň
celý výťažok z ich predaja putuje na pomoc Detskej chirurgii - https://hestysocks.sk/product/detskachirurgia-oz-slniecko-naceste/?fbclid=IwAR1mRm3JaFFOSGS3YvaWSwQTzSJ7Gn35yuNAbaeX072UJB5iabNH9vhtEEo
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V lete sme vymysleli LETNÚ PONOŽKOVÚ SÚŤAŽ, kde nás ľudia kúpou našich ponožiek nielen podporili,
ale sa aj zapojili do súťaže o predplatné časopisov Zornička, Včielka alebo Adamko.

Detičkám, ktoré sú hospitalizované u nás na Klinike s rôznymi zraneniami, môže pri rehabilitácii ako
doplnok pomôcť aj plávanie. Plávanie dojčiat a batoliat Plutvička je určené pre dojčatá do 2 rokov,
ktorým sme pomohli rodinám, pre ktoré by to bola priveľká finančná záťaž.
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Záleží nám na oddelení, jeho skvalitňovaní aj v oblasti vzdelávania. Zapojili sme sa do projektu
gestopremesto.sk a vytvorili projekt pre nemocničné vzdelávanie o notebooky a tablety. Postúpili sme
do verejného hlasovania, no nepodarilo sa nám zvíťaziť. Každopádne je to tiež skúsenosť.

Spoločnosť Budiš prispela k tomu, že počas celého roku všetky detičky odchádzali z našej Kliniky domov
s pozornosťou od spoločnosti Budiš.

Spolu s detičkami na oddelení vytvorili pani učiteľky krásne Vianočné pohľadnice pre babky a dedkov.
My sme prispeli vianočnými potravinovými balíčkami.
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Predvianočné prekvapenie na Klinike detskej chirurgie od spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko
a vianočné prekvapenie vďaka úžasným ľuďom z Amerického veľvyslanectva, The Marines a školám
British International School Bratislava a Quality School International.

Zároveň sa nám podarilo umiestniť verejnú zbierku vo Vínečko pre Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO
NA CESTE, kde mohli a môžu ľudia prispieť na pomoc deťom.

V priebehu roka sa nám podarilo dokončiť modernizáciu oddychovej miestnosti pre rodičov
(vybudovaným kuchynského kútika, praktickej skrine, klimatizácie, vertikálnych žalúzií,
elektospotrebičov atď). Na konci roka sme odovzdali túto oddychovú miestnosť určenú pre rodičov,
ktorí trávia chvíle so svojimi detičkami na Klinike detskej chirurgie.
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Prostredníctvom dotačného projektu BSK “Zdravý a kvalitný oddych/spánok pre rodičov sme zakúpili
rozkladacie kreslá/postele, čím zlepšíme podmienky a zvýšime komfort pre rodičov.
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Na Klinike detskej chirurgie pribudli ďalšie skvelé veci:
•

elektronika od spoločnosti NAY a.s.

•

kávovar od DE’Longhi Group a spoločnosti Philips

•

toner do tlačiarní od spoločnosti DRUCKER s.r.o., ktoré využívame na Klinike detskej chirurgie
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O sladké prekvapenie lekárom a sestričkám sa postarala Silvia, ovocné tyčinky frutino.sk,
chocomaze.sk a o kávové povzbudenie sa postarali kavomaty.sk a Readyafter.sk.
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Finančný prehľad Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE! rok 2020

Počiatočný stav k 1.1.2020

21 882,68 €

Príjmy za rok 2019
Dary FO a PO osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky zo zbierok

19 968,04 €
5 410,18 €
235,55 €

Výdavky za rok 2019
Správa

0,00 €

Verejno-prospešná činnosť

12 817,97 €

Konečný stav k 31.12.2020

34 652,93 €
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Organizačná štruktúra Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
rok 2020

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.

