Naša nemocnica v Čadci, o. z.
Palárikova 2311, 022 16 Čadca

Výročná správa
občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
za rok 2018
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1. Úvod
Občianske združenie „Naša nemocnica v Čadci,“ bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra
SR 18.02.2009, pod číslom VVS/1-900/90-33382.
Cieľ a činnosť združenia
V roku 2018 bolo cieľom združenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci a tak prispieť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu
zdravotníckej starostlivostí a zabezpečenie komfortu hospitalizovaným pacientom.
Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami:
a) podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení
b) spoluúčasť pri kúpe ultrazvukového prístroja

2. Činnosť združenia
Občianske združenie v r. 2018 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- z 2 % z dane fyzických a právnických osôb,
- získavaním sponzorských príspevkov,
- účasťou na grantovej výzve,
- organizáciou benefičného večera.

V r. 2018 malo občianske združenie vypracované tieto
projekty
SPOLUÚČASŤ PRI FINANCOVANÍ:

Prístroja na magnetickú rezonanciu
- variabilný symbol: 10
2. Ultrazvukového prístroja pre detské oddelenie
- variabilný symbol 20
REALIZÁCIA DOLE UVEDENÝCH PROJEKTOV - KÚPA:

1. Prenosný pulzný oximeter, univerzálne kreslá, stojany na infúzie - interné oddelenie
I. a JIS
- variabilný symbol: 11
2. Prístroj na meranie bilirubínu - novorodenecké oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 12
3. Injekčné dávkovače - chirurgické oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 13
4. Servírovacie stolíky - jednotka intenzívnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie
- variabilný symbol: 14
5. Objemový dávkovač infúzií - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- variabilný symbol: 15
6. Germicídny prenosný žiarič - oddelenie paliatívnej starostlivosti
- variabilný symbol: 16
7. Nočné stolíky s jedálenskou doskou, kardiacke kreslá - ODCH
- variabilný symbol: 17
8. Germicídny prenosný žiarič, injekčné dávkovače - neurologické oddelenie JIS
- variabilný symbol: 18
9. Pulzný oximeter - detské oddelenie
- variabilný symbol: 20
10. Elektrické polohovacie postele, s hrazdou, matracom + nočné stolíky s jedálenskou
doskou - DOS
- variabilný symbol: 21
11. Rehabilitačné lehátko na mechanický pohon - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
- variabilný symbol: 22
12. Polohovacie kreslá na odber krvi - HTO
- variabilný symbol: 24
13. Očkovací rotačný stolík - úsek klinickej mikrobiológie
- variabilný symbol: 25
14. Fetal Doppler - gyn. pôr. oddelenie
- variabilný symbol: 26
15. Transportná plachta – RZP
- variabilný symbol: 27
Každý projekt mal pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý mohol darca poukázať finančný
dar. Nepodarilo sa nám splniť všetky projekty pre nedostatok finančných prostriedkov,
nakoľko na drahšiu prístrojovú techniku sme nemali finančné prostriedky. Niektoré projekty
sme presunuli na plnenie v roku 2019.
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Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v roku 2018
zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP:
1. Internému oddeleniu I.
- prenosný pulzný oximeter, ktorý oddelenie používa na rýchle a presné meranie SpO2
a srdcového pulzu aj pri nízkej krvnej perfúzii.



2 ks toaletné, sprchové a transportné kreslá – sú univerzálne kresla pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré po odobratí toaletnej nádoby je možné s vozíkom
nacúvať nad bežné WC. 4 ks stojan na infúzie - slúžia na odkladanie roztokov a
infúznych súprav.
Oximeter, toaletné kreslá, infúzne stojany prispeli ku skvalitneniu zdravotnej
starostlivosti na internom oddelení I.

Celková cena: 1 110,90 €
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2. Novorodeneckému oddeleniu a JIS
-

prístroj bilirubínometer, ktorý oddelenie používa na monitorovanie žltačky u
novorodencov. Je to neinvazívna metóda, keď sa sonda prístroja prikladá na kožu dieťaťa
na čelo alebo na hrudník a sleduje sa dynamika rozvoja žltačky a tým sa znižuje počet
odberov u detí. Pri zvýšenej intenzite sa vykonáva odber krvi na biochemické vyšetrenie.
Výhodou je zníženie stresu a bolestí u novorodencov. Na uvedený prístroj bol
vypracovaný projekt na Nadáciu SPP, ktorá nám schválila 4 500 € a 1 500 € bolo
zaplatených z 2 % z dane od fyzických a právnických osôb.

Celková cena: 6 000 €
3. Chirurgickému oddeleniu a JIS
-

3 ks injekčné dávkovače, ktoré slúžia k podávaniu liekov do žily v definovanom
množstve a presnom čase k dosiahnutiu účinnej a bezpečnej hladiny liekov. Kúpou
injekčných dávkovačov prispelo OZ k zvýšenej úrovni starostlivosti o chorých
hospitalizovaných na oddelení.

Celková cena: 1 650 €
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4. Oddeleniu úrazovej chirurgie – JIS
- 4 ks stolík k lôžku, nastaviteľný - sú pojazdné k posteli pre ležiacich pacientov,
nastaviteľné v 3 výškach a sklon dosky je v 8 uhloch. Využívajú sa pri vykonávaní
osobnej hygieny, podávaní stravy a liekov ležiacemu pacientovi.

Celková cena: 592 €

5. Detskému oddeleniu a JIS
- 1 ks pulzný oximeter so senzormi: pre novorodencov, infant 3-15 kg, pre dospelých.
Zhoršenie klinického stavu pacienta sa často prejaví poklesom saturácie krvi kyslíkom
alebo poklesom frekvencie srdca. Preto práve včasným zachytením takéhoto stavu
pomocou pulzného oximetra, je možné predísť ďalšiemu zhoršovaniu stavu u detského
pacienta.
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-

1 ks germicídny prenosný žiarič s diaľkovým ovládaním - umožňuje dezinfikovať
vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú napr.
baktérie, vírusy, vytvárať zdravé prostredie a tak chrániť
detských pacientov pred možnými
chorobami
a infekciami a 2 ks nástenné germicídne žiariče.

Celková cena: 1 537,49 €
6. Spoluúčasť pri financovaní UZV prístroja
-

včasná diagnostika prispela k skoršiemu uzdraveniu a pri výbere vhodnej liečby. Rozšírila
sa odborná úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a skvalitnila zdravotná
starostlivosť pre detských pacientov.

Spoluúčasť: 3 000 €
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7. Domu ošetrovateľskej starostlivosti
 6 ks komfortných elektrických polohovacích postelí - sú určené pre ošetrovateľskú
starostlivosť, vyznačujú sa jednoduchým ovládaním. Závesné hrazdy nad elektrickými
posteľami slúžia na odľahčenie pre zaťažované časti tela pacienta a umožňujú meniť jeho
polohu. Sklopné drevené bočné zábrany zvyšujú bezpečnosť pacienta pred pádom.
 6 ks nočných stolíkov s jedálenskou doskou - umožňujú ležiacim pacientom väčší
komfort pri podávaní stravy alebo inej činnosti.



kreslo kardiacke zabezpečuje lepší komfort čiastočne imobilným pacientom, aby
nemuseli väčšinu času tráviť na lôžku, ale mohli si posedieť aj v pohodlnom kresle

Celková cena: 3 800 €
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8. Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu
 manipulačné ležadlo elektrické - je špeciálne vyvinuté pre aplikácie pohybovej terapie
pre pacientov s neurologickými problémami ako sú náhle cievne mozgové príhody, ale
najmä vertebrogénne ochorenia Zlepšila sa manipulácia s pacientom. Skvalitnila práca
fyzioterapeuta a pacienta.

Celková cena: 847 €
9. Rádiologickému oddeleniu
- nástenný infražiarič, umožňujú dezinfikovať vzduch od rôznych mikroorganizmov.

Celková cena: 260 €
10. Neurologickému oddeleniu
 nástenný infražiarič, umožňujú dezinfikovať vzduch od rôznych mikroorganizmov
 lehátko vyšetrovacie – slúži na vyšetrovanie pacientov.

Celková cena: 480 €
11. Oddeleniu paliatívnej starostlivosti
- vozík pre ležiacich pacientov – slúži na prevoz ležiacich pacientov

Celková cena: 260 €
12. 16 ks svietidla LED – jednotlivé oddelenia
Celková cena: 417,60 €
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13. Hematologicko-transfuziologickému oddeleniu:


2 ks odberové stoličky - zabezpečujú komfort ambulantným pacientom pri odbere krvi
v hematologickej ambulancii a taktiež i darcom, ktorí prídu darovať krv. Skvalitnenie
práce pri odbere krvi ambulantným pacientom a darcom krvi.

Celková cena: 348,- €
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10. ročník benefičného koncertu
- VEČER VĎAKY
Dňa 30. novembra 2018 sa už po desiatykrát v priestoroch Domu kultúry v Čadci konal
benefičný koncert – VEČER VĎAKY, ktorý každoročne pripravujú Občianske združenie
Naša nemocnica v Čadci a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko
v Čadci. Partnermi podujatia boli mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci.
V úvode všetkých prítomných privítali riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci
Ing. Martin Šenfeld, MBA a podpredsedníčka občianskeho združenia Naša nemocnica
v Čadci Mgr. Mária Šimčisková.
Celým slávnostným programom prítomných sprevádzala hovoreným slovom moderátorka
večera Katarína Borisová.
Aj v tomto roku pripravila Viera Valková, predsedníčka Občianskeho združenia Naša
nemocnica v Čadci, pre návštevníkov VEČERA VĎAKY prezentáciu, ktorá podrobne
priblížila zaujímavosti a novinky zrealizované v Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca od
začiatku tohto roka. Diváci tak získali prehľad o všetkých modernizáciách a inováciách,
ktorými prešla a ešte prechádza nemocnica za toto obdobie a bolo ich naozaj mnoho.
Pri tejto príležitosti odovzdal riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Ing. Martin
Šenfeld, MBA zástupcom organizácií a spoločnostiam, ktoré najviac pomohli našej
nemocnici, ďakovné listy.
O neopakovateľnú atmosféru večera sa postaral divadelný súbor HUGO – divadelný
predstavením PREKVAPENIE, ktorý svojim programom prispel k dobrej atmosfére
návštevníkov.
Výťažok z koncertu bude použitý na financovanie prístroja na magnetickú rezonanciu.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým sponzorom a ľudom so srdcom na správnom mieste, ktorí
pomáhajú občianskemu združeniu Naša nemocnica v Čadci, aby sa mohlo spolupodieľať na
plnení projektov, ktoré majú vypracované jednotlivé oddelenia Kysuckej nemocnice a tým
pomáhajú pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti v nemocnici.
Ďakujeme aj všetkým spoluorganizátorom, partnerom, hudobným hosťom a divákom, ktorí
spoločne s nami strávili tento príjemný a vzácny večer. Taktiež ďakujeme mediálnym
partnerom: MY KYSUCKÉ NOVINY, KYSUCE a KTV ČADCA.

VEČER VĎAKY OTVORIL Ing. MARTIN ŠENFELD, MBA,
RIADITEĽ KNsP ČADCA
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DIVADELNÝ SÚBOR HUGO – DIVADELNÉ PREDSTAVENIE: PREKVAPENIE

POHĽAD NA NÁVŠTEVNÍKOV
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Ing. M. ŠENFELD, MBA, RIADITEĽ KNsP (vpravo) SO ZÁSTUPCAMI, KTORÍ V ROKU 2018
NAJVIAC POMOHLI OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU a KYSUCKEJ NEMOCNICI
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2018
Predsedníctvo
Viera Valková, predseda
Mgr. Mária Šimčisková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Janka Strýčková

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Mgr. Martina Škorvánková
Mgr. Anna Grochalová

Členovia OZ
Ing. Martin Šenfeld,MBA
Mgr. Mária Ščuryová
MUDr. Katarzyna Križková
Mgr. Anna Grochalová
Miroslav Janík
Helena Kaduchová
Bc. Martin Hurina
Mgr. Iveta Bartusková,
Mgr. Darina Vrbinárová
Mgr. René Gamrot
Daniel Roman
JUDr. Milan Rebroš
Bc. Jana Lutišanová - MD
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Etický kódex
Ako zakladatelia občianskeho združenia NAŠA NEMOCNICA V ČADCI, týmto dávame
VEREJNÝ PRÍSĽUB
1. Občianske združenie sme založili S ČISTÝM ÚMYSLOM pomáhať pri rozvoji
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
2. Všetku našu činnosť budeme vykonávať ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu
honoráru.
3. Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná úplná transparentnosť. Každý si bude môcť
v systéme na webovej stránke skontrolovať priebeh realizácie jednotlivých projektov.
4. Budeme dbať, aby bola dodržaná úplná adresnosť a zachovanie výšky finančného daru
pre konkrétny projekt podľa preferencií na základe variabilného symbolu projektu.
5. Pokiaľ darca neuvedie variabilný symbol, podľa ktorého by usmernil svoju pomoc.
O použití príspevku pre konkrétny projekt rozhodnú členovia občianskeho združenia.
6. Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení. Výsledky
hospodárenia budú transparentné a ľahko dostupné verejnosti.
7. Naším cieľom je dlhodobé rozvíjanie činnosti občianskeho združenia.

Členovia občianskeho združenia
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3. Finančná správa
Občianske združenie vlastní nehnuteľný majetok (pozemky) v hodnote 5 450,48 EUR.
Sídli v priestoroch KNsP Čadca (bezplatné užívanie).

3.1 Ročná účtovná závierka
Stav finančných prostriedkov k 1.1.2018:
 Počiatočný stav v pokladni:
 Počiatočný stav na bežnom účte:

0
EUR
2 012,07 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018
 Končený stav v pokladni:
0
EUR
 Konečný stav na bežnom účte:
18 357,67 EUR
====================================

Zostatok spolu:

18 357,67 EUR

Občianske združenie malo na konci účtovného obdobia dlhodobý majetok v celkovej sume
5 450,48 EUR. Ostatné nič neevidujeme. Záväzky k 31.12.2018 činili 0 EUR.

3.2

Prehľad o príjmoch

Príjmy občianskeho združenia boli rozdelené do dvoch skupín:
 Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy z predaja vstupeniek a predaj
majetku 4 065,13 EUR.
 Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty a príspevky,
2 % z dane 33 474,15 EUR.

Príjmy celkom:
3.3

37 539,28 EUR

Prehľad o výdavkoch

Celkové výdavky o. z. v r. 2018 môžeme rozdeliť na dve časti:
 Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky)
 Daň z príjmu
 Účelovo viazané výdavky na činnosť (realizácia projektov)
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Výdavky na správu
(režijné výdavky, bankové poplatky)
Použité fin.
prostriedky v €
k 31.12.2018

Názov

Poplatky za propagáciu o. z.

465,36

Bankové poplatky

134,84

Poplatky za notársku zápisnicu na 2%

55,15

Poplatok za zverejnenie 2 % do obchodného vestníka

3,50

Daň z príjmu (vstupné)

231,84

SPOLU

890,69

Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin.
prostriedky v €
k 31.12.2018

Názov

Toaletné, sprchové a transportné kreslá – 2 ks
Pulzný oximeter
Prístroj bilirubínometer
Injekčné dávkovače 3 ks
Stolík k lôžku skladací, nastaviteľný
Pulzný oximeter s tromi senzormi
Germicídny žiarič Prolux s diaľkovým ovládaním
Polohovacia posteľ tmavá + matrac + nočný stolík – 6 ks
Infražiarič nástenný - 4 ks
Kreslo kardiacke biele
Vozík pre ležiacich pacientov
Infúzne stojany – 4 ks
Lehátko vyšetrovacie
Manipulačné ležadlo elektrické
Odberová stolička – 2 ks
Svietidlo LED – 16 ks
Spoluúčasť pri financovaní UZV prístroja

SPOLU

579,04
451,86
6 000,00
1 650,00
592,00
674,29
343,20
3600,00
1040,00
200,00
260,00
80,00
220,00
847,00
348,00
417, 60
3 000,00

20 302,99
Účelovo viazané výdavky spolu: 20 302,99 EUR
Výdavky celkom: 21 193,68 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch
€

Dary firiem
NADÁCIA SPP
LESY SR – VÝNOS Z ŤAŽBY DREVA
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ
SEVAK – predaj pozemku

SPOLU

4 500,00
528,70
315,11
2 108,32

7 452,13

Dary občanov

€

p. Jarabica

100,00

Anonymný darca

200,00

SPOLU

300,00

Výťažok z benefičného koncertu

1 113,00

SPOLU

1 113,00

Príjmy z 2 %

€

2%

28 674,15

SPOLU

37 539,28

SPOLU PRÍJMY: 37 539,28 EUR
5. ZÁVER

ĎAKUJEME
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
aktivitu a prejav sympatie.

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia a je
zverejnená na našej internetovej stránke www.nemocnicacadcaoz.sk.
Viera Valková
predseda OZ
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