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

Výročná správa
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za rok 2020
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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 2020 bolo cieľom združenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou Čadca, spoluúčasťou pomôcť pri kúpe modernej prístrojovej
techniky a tak prispieť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu zdravotníckej starostlivosti.
Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami:
a)
b)
c)
d)

podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení
spoluúčasť pri financovaní kyslíkovej komory
spoluúčasť pri financovaní prístroja na denzinometriu
spoluúčasť pri financovaní PCR laboratória pre diagnostiku sarc-cov-2

2. Činnosť združenia
Občianske združenie v r. 2020 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- z 2 % z dane fyzických a právnických osôb,
- Národnej diaľničnej spoločnosti
- Darmi od fyzických osôb.

V r. 2020 malo občianske združenie
vypracované tieto projekty
SPOLUÚČASŤ PRI FINANCOVANÍ:

1. Prístroja na denzitometriu – rádiologické oddelenie
- variabilný symbol 26
2. PCR laboratória pre diagnostiku sarc-cov-2
- variabilný symbol 25
3. Kyslíkovej komory
- variabilný symbol: 27
REALIZÁCIA DOLE UVEDENÝCH PROJEKTOV - KÚPA:

1. Ultrazvukový inhalátor OMRON, stojany na infúzie - interné oddelenie I. a JIS
- variabilný symbol: 11
2. Fototerapeutická lampa - novorodenecké oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 12
3. EKG prístroj so špeciálnym vozíkom - chirurgické oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 13
4. Preväzový stolík, 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. EKG prístroj, antidekubitné matrace s kompresorom - oddelenie dlhodobo chorých
- variabilný symbol: 17
8. Inhalátor OMRON COMPAIR – 2 ks, transportné kreslá – neurolog. oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 18
9. Odsávačka na kolieskach - interné oddelenie II.
- variabilný symbol: 19
10. Prenosná odsávačka - detské oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 20
11. Polohovacie kreslá na kolieskach - Dom ošetrovateľskej starostlivosti ošetrovateľské oddelenie
- variabilný symbol: 21
12. Centrifúga Frontier Micro - úsek klinickej biochémie - úsek klinickej biochémie
- variabilný symbol: 23
13. Pipeta jednokanálová - 2 ks - HTO
- variabilný symbol: 24
14. Densitometer Mc Farland meter - 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
2021.
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Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v roku 2020
zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP:
Oddeleniu úrazovej chirurgie a JIS
 1 ks univerzálne kreslo MEDITECH - je univerzálne kreslo

pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré po
odobratí toaletnej nádoby je možné s vozíkom nacúvať nad
bežné WC.

Celková cena: 298 €
Interné oddelenie I. a JIS
-

1 ks ultrazvukový inhalátor OMRON U 780
- pomáha pri inhalovaní hospitalizovaným
pacientov so zápalom hrtana, priedušiek, pľúc
a s prieduškovou astmou. Jeho výhodou je
plynulé nastavenie nebulizačného času a voľba
nepretržitej prevádzky. Dajú sa ním aplikovať
jednak lieky, ktoré majú protizápalový
a protialergický účinok.

Celková cena: 1 075 €
Oddeleniu dlhodobo chorých
-

16 ks – antidekubitné matrace –antidekubitný systém s kompresorom patrí
k osvedčeným opatreniam v prevencii a liečbe dekubitov. Pomocou blízkeho rozloženia
komôr a následného nafukovania a vyfukovania je dosiahnutý ľahký masážny efekt, ktorý
spôsobuje citeľné prekrvenie jednotlivých partií tela, čim zabraňuje vzniku dekubitov
u ležiacich pacientov.
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Celková cena: 620,90

Interné oddelenie II
-

1 ks odsávačka NEW Hospivac – 350 BASIC - je prínosom pre hospitalizovaných
pacientov s poruchami vedomia, dýchania,
prehĺtania, ktorí nedokážu vykašliavať hlieny
z dýchacích ciest, prípadne pri poruche prehĺtania
aspirujú zvratky alebo stravu.

Celková cena: 708 €
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Detské oddelenie a JIS

- odsávačka NEW ASKIR 36 LI-ION
Odsávačka je špeciálne mobilné zariadenie, ktoré pracuje na princípe podtlaku, ktorým sa
odsávajú hlieny z dýchacích ciest, čím sa zabezpečí ich priechodnosť a následne sa uľahčí
pacientovi ventilácia. Je určená aj pre deti, najmä pre dojčatá a batoľatá s príznakmi
zvýšeného zahlienenia.
Odsávaním sa urýchlľuje aj proces liečenia choroby dieťaťa a predchádza sa vzniku infekcie,
ktorá môže vzniknúť z nahromadených sekrétov.

Celková cena: 540 €
Neurologické oddelenie a JIS
-

2 ks inhalátor Omron COMPAIR PRO – zlepšuje stav dýchacích ciest
u neurologických pacientov po mozgových príhodách, aby mali vdychovaný vzduch
zvlhčený a obohatený o liečebné látky. Na rozdiel od orálneho podávania liekov, ktoré
ovplyvňujú celý organizmus, umožňuje inhalácia využitie liečebného efektu iba
v dýchacích cestách, teda presne tam, kde je to potrebné.

Celková cena: 149 €
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Oddelenie laboratórnej medicíny – úsek oddelenia klinickej biochémie
-

centrifúga Frontier Micro nechladená
14000/ot/min s príslušenstvom - je potrebná
na úpravu vzoriek krvi pred analýzou. Je to
separačná metóda založená na rozdielnom
pohybe častíc v tekutom prostredí vplyvom
odstredivej sily. Denne spracováva cca 500
vzoriek krvi a 100 vzoriek moča a každá vzorka
sa musí cca 10-15 minút centrifugovať. Má
kapacitu 30 vzoriek, ktoré musia byť čo
najrýchlejšie scentrifugované, aby sa získali
správne výsledky. Urýchľuje na OKB vyšetrenie
vzoriek krvi a moču pre všetkých pacientov,
ktorí majú indikované vyšetrenia.

Celková cena: 3 746,88 €
Oddelenie hematológie a transfuziológie
-

2 ks pipeta jednokanálová s nastaviteľným objemom - plnoautomatická mechanická
pipeta sa používa na pipetovanie reagencií a krvi pacienta. Slúži k urýchleniu práce
laborantky a taktiež k rýchlejšiemu výsledku.
Skvalitnenie práce na oddelení, presnosť pri
dávkovaní diagnostických sér.

Celková cena: 424,80
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Onkologická ambulancia + HTS
-

2 ks automatický dávkovač tekutej dezinfekcie MTL 1000 S – sa používa na
dezinfekciu rúk.

Celková cena: 141,95
Spoluúčasť pri financovaní:
- kyslíkovej komory - hyperbarická oxygenoterapia (skratka HBO) je liečebná metóda

založená na dopravovaní kyslíka do pľúc pod zvýšeným tlakom. V súčasnej dobe má
HBO široké využite ako podporná liečba množstva ochorení a porúch zdravia, kde
dochádza k nedostatočnému okysličovaniu tkanív a orgánov.

Spoluúčasť: 10 000 €
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Spoluúčasť pri financovaní:
-

denzitometra - využíva sa na meranie hustoty kostnej hmoty. V súčasnosti je zlatým
štandardom diagnostiky osteoporózy. U väčšiny prístrojov sa meria stupeň absorpcie rtg
lúčov po prechode kostným tkanivom. Hoci pracuje na rtg princípe, netreba sa ho obávať.
Ide o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného rtg snímkovania je dávka ožiarenia
zanedbateľná (s výnimkou tehotných žien!). Meria sa hustota kostí v miestach
najčastejších zlomenín, t.j. oblasti predlaktia, driekové stavce a horný koniec stehennej
kosti.

Spoluúčasť: 10 000 €
Spoluúčasť pri financovaní:

-

PCR laboratória pre diagnostiku sarc-cov-2 – prístroj slúži na diagnostiku pre
vykonávanie RT-PCR SARS-CoV-2.

Spoluúčasť: 10 000 €
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2020
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
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 1.1.2020:
• Počiatočný stav v pokladni:
• Počiatočný stav na bežnom účte:

0
EUR
23 161,17 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020
• Končený stav v pokladni:
0
EUR
• Konečný stav na bežnom účte:
12 628,21 EUR
====================================

Zostatok spolu:

12 628,21 EUR

Občianske združenie malo na konci účtovného obdobia dlhodobý majetok v celkovej sume
5 450,48 EUR. Ostatné nič neevidujeme. Záväzky k 31.12.2020 činili 0 EUR.

3.2

Prehľad o príjmoch

Príjmy občianskeho združenia boli rozdelené do dvoch skupín:
• Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy z Národnej diaľničnej
spoločnosti 477,18 EUR.
• Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – 535 € a 2 % z dane 26 944,33EUR.

Príjmy celkom (nepodliehajú daňovej povinnosti): 27 479,33 EUR
3.3

Prehľad o výdavkoch

Celkové výdavky o. z. v r. 2020 môžeme rozdeliť na dve časti:
• Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky)
• Daň z príjmu
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Výdavky na správu
(režijné výdavky, bankové poplatky)
Použité fin. prostriedky
v€
k 31.12.2020

Názov

Poplatky za propagáciu o. z.

20,40

Bankové poplatky + prevod (omylom zaslané)

125,53+450=575,53

Poplatky za notársku zápisnicu na 2%

54,55

Poplatok za zverejnenie 2 % do obchodného
vestníka

3,50

Daň z príjmu (vstupné)

130,96

SPOLU

784,94

Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin.
prostriedky v €
k 31.12.2020

NÁZOV

Univerzálne kreslo Meditech Mobile
Ultrazvukový inhalátor OMRON U 780
Antidekubitný matrac bublinový s kompresorom – 16 ks
Odsávačka NEWV ASKIR 36 LI-ION
Odsávačka NEW Hospivac 350 BASIC 2
Inhalátor OMRON COMPAIR PRO (C900) – 2 ks
Centrifúga Frontier Micro nechladená 14000/ot/min s
príslušenstvom
Pipeta jednokanálová s nast. Objemom Transferpette S –
2 ks
Automatický dávkovač tekutej dezinfekcie MTL 1000 S
– 2 ks
Spoluúčasť pri financovaní kyslíkovej komory
Spoluúčasť pri financovaní denzitometra GE Lunar
Prodigy
Spoluúčasť pri financovaní PCR laboratória pre
diagnostiku sars-cov-2
SPOLU

298,00
1075,00
620,90
540,00
708,00
149,00
3746,88
424,80
141,95
10 000,00
10 000,00
10 000,00
37 704,53

Účelovo viazané výdavky spolu: 37 704,53 EUR
Výdavky celkom: 38 489,47 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch
Dary firiem

€

Národná diaľničná spoločnosť

477,18

SPOLU

477,18

Ostatné príjmy

€

Fyzické osoby

535,00

SPOLU

535,00

Príjmy z 2 %

€

2%

26 944,33

SPOLU

27 956,51

SPOLU PRÍJMY: 27 956,51 EUR
5. ZÁVER

ĎAKUJEME

Veľké ďakujem patrí všetkým darcom, ktorý prispeli v tomto roku nielen 2 % z dane nášmu
občianskemu združeniu, ale aj formou iných finančných darov a tým nám pomohli splniť časť
projektov jednotlivých oddelení Kysuckej nemocnice pri skvalitnení zdravotnej starostlivosti
pre nás všetkých, ktorú potrebujeme najmä v súčasnej – nie ľahkej situácii.
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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