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

Výročná správa
občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
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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 2019 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 financovaní rámp nad posteľami pacientov na neurologickej JIS
c) spoluúčasť pri financovaní prístrojového vybavenia pracoviska magnetickej rezonancie

2. Činnosť združenia
Občianske združenie v r. 2019 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- z 2 % z dane fyzických a právnických osôb,
- organizáciou benefičného večera
- z ťažby dreva
- príspevok

V r. 2019 malo občianske združenie vypracované tieto
projekty
SPOLUÚČASŤ PRI FINANCOVANÍ:

1. Prístroja na magnetickú rezonanciu
- variabilný symbol: 10
2. Spoluúčasť pri financovaní rámp na JIS neurologického oddelenia
- variabilný symbol 18
REALIZÁCIA DOLE UVEDENÝCH PROJEKTOV - KÚPA:

1. Nebulizátor, stojany na infúzie - interné oddelenie I. a JIS
- variabilný symbol: 11
2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 12
3. Injekčné dávkovače - chirurgické oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 13
4. Toaletné, sprchové a transportné kreslá - oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
- variabilný symbol: 14
5. Elektrická odsávačka - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- variabilný symbol: 15
6. Paplóny, vankúše - oddelenie paliatívnej starostlivosti
- variabilný symbol: 16
7. Nočné stolíky s jedálenskou doskou - oddelenie dlhodobo chorých
- variabilný symbol: 17
8. Toaletné, sprchové a transportné kreslá - neurologické oddelenie JIS
variabilný symbol: 18
9. Injekčné dávkovače - interné oddelenie II.
- variabilný symbol: 19
10. Pulzný oximeter so senzormi - detské oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 20
11. Polohovacie kreslá na kolieskach - Dom ošetrovateľskej starostlivosti ošetrovateľské oddelenie
- variabilný symbol: 21
12. Elektrické manipulačné rehabilitačné lehátko - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
- variabilný symbol: 22
13. Ph meter PH50+ DHS kompletný s pH sondou - úsek klinickej biochémie
- variabilný symbol: 23
14. Transportný chladiaci systém - HTO
- variabilný symbol: 24
15. Transportný chladiaci systém - úsek klinickej mikrobiológie
- variabilný symbol: 25
Každý projekt mal pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý mohol darca poukázať finančný
dar. Nepodarilo sa nám splniť všetky projekty a niektoré sme presunuli na plnenie v roku
2020.
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Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v roku 2019
zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP:
1. Chirurgickému oddeleniu a JIS a internému oddeleniu II.
-

5 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. 4 ks chirurgické oddelene a JIS a 1 ks interné oddelenie II.

Celková cena: 2 922 €
2. 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.

Celková cena: 674,29 €
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3. Oddeleniu dlhodobo chorých
62 ks – nočných stolíkov - slúžia ako príslušenstvo k posteliam pre ukladanie osobných veci
a na podávanie potravín. Majú vyklápaciu jedálenskú dosku, ktorá sa dá plynule a výškovo
nastaviť pomocou plynovej poistky v troch základných polohách a ležiaci pacienti ju môžu
využiť aj na iné účely. Výmenou nočných stolíkov za kvalitnejšie sa zabezpečil väčší komfort
hospitalizovaným pacientom.

Celková cena: 15 237,12 €
4. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Fetálny detektor oziev plodu – je ručný ultrazvukový snímač používaný na
zaznamenávanie srdečného tepu plodu pri prenatálnej starostlivosti.

Celková cena: 553,15 €
Oddelenie laboratórnej medicíny – úsek oddelenia klinickej
biochémie
Ph meter PH50+DHS kompletný s PH sondou sa používa na ručné meranie pripravovaných
roztokov.

Celková cena: 298,08 €
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Spoluúčasť pri financovaní:

1. Rámp na neurologickej JIS

Spoluúčasť: 5000 €
2. Prístrojového vybavenia magnetickej rezonancie

Spoluúčasť: 1 000 €
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11. ročník benefičného koncertu
- VEČER VĎAKY
OZ Naša nemocnica, Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci a Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci dňa 14.11. 2019 zorganizovali 11. ročník podujatia Večer vďaky.
Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry Čadca. Večerom sa nieslo slovo
ďakujem, ktoré tentokrát odznelo za nákup hyperbarickej komory. Na začiatku podujatia sa
prihovoril riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld, ktorý spomenul, že nákup
hyperbarickej
komory
bude
pre
nemocnicu
veľkým
pokrokom.
Celým slávnostným programom prítomných sprevádzala hovoreným slovom moderátorka
večera Katarína Borisová.
Večer vďaky patril hudbe - vystúpila kapela Veľký dom (bez nároku na honorár), ktorá
zahrala hlavne slovenské a české piesne. K Veľkému domu sa pripojila Zuzka Zuzčáková
Gacíková.
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.
11. ročník Večeru vďaky sa vydaril. Celým podujatím sa nieslo slovo ďakujem patriace
všetkým, ktorí Kysuckej nemocnici pomáhajú.

VEČER VĎAKY OTVORIL Ing. MARTIN ŠENFELD, MBA,
RIADITEĽ KNsP ČADCA
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VEĽKÝ DOM
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Ing. M. ŠENFELD, MBA, RIADITEĽ KNsP (vpravo) SO ZÁSTUPCAMI, KTORÍ V ROKU 2019 NAJVIAC
POMOHLI OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU a KYSUCKEJ NEMOCNICI

POHĽAD NA NÁVŠTEVNÍKOV
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2019
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 1.1.2019:
 Počiatočný stav v pokladni:
 Počiatočný stav na bežnom účte:

0
EUR
18 357,67 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019
 Končený stav v pokladni:
0
EUR
 Konečný stav na bežnom účte:
23 161,17 EUR
====================================

Zostatok spolu:

23 161,17 EUR

Občianske združenie malo na konci účtovného obdobia dlhodobý majetok v celkovej sume
5 450,48 EUR. Ostatné nič neevidujeme. Záväzky k 31.12.2019 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 výnos
z ťažby dreva 623,64 EUR.
 Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – príspevok a 2 % z dane 31 017,82
EUR.

Príjmy celkom:
3.3

31 641,46 EUR

Prehľad o výdavkoch

Celkové výdavky o. z. v r. 2019 môžeme rozdeliť na dve časti:
 Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky)
 Daň z príjmu

11

Výdavky na správu
(režijné výdavky, bankové poplatky)
Použité fin.
prostriedky v €
k 31.12.2019

Názov

Poplatky za propagáciu o. z.

119,76

Bankové poplatky

121,06

Poplatky za notársku zápisnicu na 2%

55,33

Poplatok za zverejnenie 2 % do obchodného vestníka

3,50

Daň z príjmu (vstupné)

853,67

SPOLU

1 153,32

Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin.
prostriedky v €
k 31.12.2019

Názov

Injekčné dávkovače – 5 ks
Pulzný oximeter s tromi senzormi
Nočné stolíky s jedálenskou doskou – 62 ks
Fetálny detektor oziev plodu
Ph meter PH50+DHS kompletný s PH sondou
Spoluúčasť pri financovaní rámp
Spoluúčasť pri financovaní prístrojového vybavenia MR

SPOLU

2 922,00
674,29
15 237,12
553,15
298,08
5 000,00
1 000,00

25 684,64
Účelovo viazané výdavky spolu: 25 684,64 EUR
Výdavky celkom: 26 837,96 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch
€

Dary firiem
LESY SR – VÝNOS Z ŤAŽBY DREVA
Panep - príspevok

SPOLU

173,64
934,00

1 107,64

Ostatné príjmy

€

Ostatné príjmy

450,00

SPOLU

450,00

Výťažok z benefičného koncertu

450,00

SPOLU

450,00

Príjmy z 2 %

€

2%

29 633,82

SPOLU

31 641,46

SPOLU PRÍJMY: 31 641,46 EUR
5. ZÁVER

ĎAKUJEME
Veľké ďakujem patrí všetkým darcom, ktorý prispievajú nielen 2 % z dane nášmu
občianskemu združeniu, ale aj formou iných finančných darov a tým nám pomáhajú plniť
projekty jednotlivých oddelení Kysuckej nemocnice, aby sa skvalitnila zdravotná starostlivosť
pre nás všetkých, ktorí ju potrebujeme.

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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