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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! v roku 2021
Od januára 2021 sme sa usilovali pre hospitalizované deti na Klinike detskej chirurgie a pre ich
rodičov, pre personál, pripravovať a organizovať rôzne akcie alebo prekvapenia. Avšak aj tento
rok bol vplyvom pandémie nezvyčajný keďže sme stále nemohli fyzicky tráviť na oddelení toľko
času, koľko by sme si priali. Napriek tomu sa nám podarilo mnoho ohromných vecí.
Hneď v januári sa nám pomocou podpory Nadácie Penta podarilo zakúpiť ďalšie rozkladacie
kreslá/postele pre rodičov, ktorí trávia dni spolu so svojimi hospitalizovanými detičkami na
Klinike detskej chirurgie.

Pre našich najmenších na Klinike detskej chirurgie pribudli vďaka Petite&Mars nové kočíky,
oblečenie, pyžamká, papučky a spodného prádlo od @fandfclothing a @tesco.svk a pomôcky
na dojčenie Medela SK&CZ.
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Pomôcť sa rozhodli aj v Lelosi a na oddelenia Kliniky detskej chirurgie darovali krásne pyžamká
a legíny.

Vydavateľstvo ORBIS IN a DAXE Maxík Zvonček, vydaveteľstvo MAFRA Slovakia zabezpečilo
časopisy pre našich pacientov a ich doprovod.
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Na Klinike detskej chirurgie pribudli ďalšie skvelé veci:
•

uteráky od spoločnosti dobrý textil

•

@sconto_nabytek

•

práčku a sušičku BOSCH zabezpečila práčovňa a čistiareň TUZEXX s.r.o.

•

sušiaky Pegasus a nové žehliace dosky od spoločnosti @Liefheit

6

•

mikrovlnky v nemocničnej škole a DVD na oddelení dojčiat

•

elektronika z Alza.sk

•

plienky, prebaľovacie podložky, prášky a iná posila od @dm_slovensko
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Podarilo sa nám vytvoriť užitočnú a zároveň zábavnú brožúrku, ktorú budú počas rannej vizity
dostávať pacienti a ich rodičia.

V spolupráci s Hesty Socks a kúpou slniečkových ponožiek bola možnosť prispieť na podporu
OZ.

Organizovali sme rôzne zbierky “materiálnej pomoci”.

Vďaka možnosti pravidelného mesačnému daru budeme môcť lepšie plánovať a ešte viac
pomáhať.
https://slnieckonaceste.darujme.sk/pomahame/?fbclid=IwAR3Vj8gSYGH1PGjyC01vgill60I23
32FZeuFOdSE7lLbh8kGfeBacbISloY
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Ručne vyrábané dekorácie od @ivetdekoracie Iveta Chrenová ako skrášlenie oddelení na
Klinike detskej chirurgie.

Nezabúdame pri našich plánoch aj na ambulantnú časť, kde pacienti čakajú na vyšetrenie
a rozprávkovými nálepkami na stenu a dvere nám ju upravila spoločnosť @bittner.sk.
https://www.facebook.com/slnieckonaceste/videos/955835678479488

Aj tento rok sme žiadali o 2% (3%) z daní pre DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE!.
https://www.slnieckonaceste.sk/dvepercenta?fbclid=IwAR3mhjIAZNdhabAi1JCivXk74f3ACc3OfwkWhowXAG5OxddqizdoRjZZRw0
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Vďaka patrí za drobnosti, malé darčeky, ktoré potešia našich malých pacientov a ich rodičov
na Klinike detskej chirurgie. @NIVEA

Spoločnosť Palma S láskou pre rodinu podarovala pacientom na Klinike užitočné darčeky.

Spoločnosť Budiš nás stále podporuje a naši pacienti odchádzajú z Kliniky detskej chirurgie s
pitným režimom.

Deň detí a radosť vďaka @fusakle.sk na Klinike detskej chirurgie.
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Deň matiek sa rozhodol potešiť všetky mamičky na oddeleniach Kliniky detskej chirurgie
darčekmi od našich štedrých podporovateľov Pupa Milano Slovensko Avon Slovensko Donut
sk La Donuteria Official - Donuts & Coffee.

Medzinárodný deň sestier sme si v máji opäť pripomenuli a bol krajší vďaka @supolka3d
@minkaporcelain @medovemotuzy a Pani Petra Zavadilová a kolegovia.

Podporou projektu OTVOR SRDCE, DARUJ KOMFORT a dobrovoľným príspevkom mohli ľudia
prispieť k modernizácii priestorov na Klinike detskej chirurgie.
https://www.startlab.sk/projekty/2014-otvor-srdce-daruj-komfort/
Projekt “Otvor srdce, daruj komfort” sme zrealizovali vďaka podpore Bratislavského
samosprávneho kraja. Na Klinike detskej chirurgie sa tešia z nových stolov, stoličiek a
špeciálnych detských váh.

Náš prvý animovaný Slniečkový príbeh je na svete. Spolupracovali sme pri tvorbe s Monika
Rajčániová, Viktória Zimmermanová, Jana Majeska, Ladislav "ZLÝ ZAJO" Miko a Royal Dirties.
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https://www.youtube.com/watch?v=qHtYRFMJIec

Spoločnosť SIMEX SK - Stoličky od výrobcu s 26 ročnou tradíciou poskytla kancelárske stoličky pre
naše sestričky.

https://www.facebook.com/slnieckonaceste/videos/770595823603872

Našu pokladničku majú vo Fresh Markete na Rožňavskej ulici v Bratislave a kamaráti
z Vínečko, v Monsters Cafe and Bar, v Umelka, vo Vespa Caffetteria (Mliekarenská 1), v
Záhradkárske potreby Malinovo.

Pokračovanie ČSOB letnej série podujatí a Bratislava Marathon team nás podporil počas
organizovania svojich behov a to príspevkom 1€ z každého zaplateného štartovného v rámci
detských behov.
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Materiálna pomoc v podobe pasteliek, omaľovánok, edukačných knižiek, hrnčekov a mnoho
ďalšieho od Zdravotná poisťovňa UNION.

Projekt S pastelkami v nemocnici. Zaslaním pasteliek mohli pomôcť spríjemniť čas
hospitalizovaným deťom.
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Naši kamaráti z Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska sú našimi pravidelnými
podporovateľmi. Venujú sa projektu “Realiťáci deťom”, vymýšľajú rôzne aktivity spojené so
zbierkami na dobrú vec a tentokrát deti z Kliniky detskej chirurgie potešili farbičkami,
omaľovánkami a množstvom ďalších drobností.

Pastelkový projekt podporili aj @juraj.kemka a @adrikemka a ich priatelia.

OKNO DO ZÁHRADY je projekt, ktorým sme chceli dopriať pacientom trošku pohľadu na zeleň.
So zeleným projektom nám pomohla KULLA a zabezpečili na všetky terasy prenosné kvetináče.
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22. 8. 2021 VOJENSKÝ LETOFEST 2021, akcia kde si Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR
pre verejnosť pripravili sériu 5-tich letných hudobných festivalov prepojených s prehliadkami
a bolo tam aj OZ. Na mieste sme mali aj stacionárnu pokladničku na dobrovoľné finančné
príspevky pre DCH.

V auguste na L´Etape Slovakia by Tour de France v Bratislave sme čakali detičky v našom
Slniečkovom stánku s aktivitami pre najmenších.

Magazín Radar o nás napísal, ale aj podporil náš projekt S PASTELKAMI V NEMOCNICI.
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Naše združenie sa dostalo do časopisu Formen - časopis nielen pre mužov a stali sa aj našimi
podporovateľmi.

V septembri sa na Železnej studničke konal krásny bežecký event IMB Hero Run, kde vďaka
vyzbieraným financiám vieme stále pomáhať hospitalizovaným deťom na Klinike detskej
chirurgie.

Mikulášske prekvapenie pre pacientov vďaka spoločnosti @kulla_sk.
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Vianoce na Klinike detskej chirurgie vďaka našim Slniečkam, sestričkám na oddeleniach a
@kulla_sk za stromčeky.

Vianočné koláčiky pre DETSKÁ CHIRURGIA - OZ SLNIEČKO NA CESTE! od @
MartinGajdosPreStareMesto.

VIANOCE DEŤOM a krásne darčeky pre deti v nemocnici od MARIŇÁKOV, @tesco.svk
@fandfclothing a Silvii Bastyr .
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Bratislava Marathon „Zakončime rok dobre – DOBROM“. Autori tejto myšlienky idú príkladom
a svoje „dobré behy“, ktoré symbolicky venujú vybraným organizáciám, majú za sebou. Pridali
sa k nim aj ďalší členovia Bratislava Marathon Teamu, kde a Jožo behal pre DETSKÁ CHIRURGIA
- OZ SLNIEčKO NA CESTE!.
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Finančný prehľad Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE! rok 2021

Počiatočný stav k 1.1.2021

34 417,38 €

Príjmy za rok 2019
Dary FO a PO osôb

21 200,51 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane

18 108,76 €

Prijaté príspevky zo zbierok

4 038,12 €

Výdavky za rok 2021
Správa

0,00 €

Verejno-prospešná činnosť

14 271,12 €

Konečný stav k 31.12.2021

63 493,65 €
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Organizačná štruktúra Detská chirurgia - OZ SLNIEČKO NA CESTE!
rok 2021

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.

