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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 

Cieľom združenia je najmä podporovať rozvoj jednotlivých oddelení zdravotníckeho zariadenia 
Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci.  

 
Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami: 

a) podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení,  
b) pomoc pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení, 
c) podpora edukácie zdravotníckych pracovníkov, 
d) osvetová činnosti v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti, 
e) podpora vzdelávacích a relaxačných aktivít pracovníkov zdravotníckeho zariadenia, 
f) podpora relaxačnej a rehabilitačno-fyziatrickej terapie. 

 

 

 

 

 



2. Činnosť združenia 

Činnosť občianskeho združenia prebiehala v súlade so stanovami o.z.   

Po zaregistrovaní občianskeho združenia bolo zvolané 4.3.2009 o 15:00 h. prvé zasadnutie 

valného zhromaždenia občianskeho združenia. 

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí schválilo stanovy občianskeho združenia, zvolilo 

predsedníctvo (predseda, podpredseda, tajomník, odborný garant pre medicínske otázky, člen 

predsedníctva) a revíznu komisiu (predseda revíznej komisie, 2 x člen revíznej komisie). 

Valné zhromaždenie odsúhlasilo podporu prvých projektov.  

Občianske združenie v r. 2009 získavalo prostriedky na svoju činnosť: 

- získavaním sponzorských príspevkov 

- získavaním finančných prostriedkov za propagáciu firiem  

- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností 

- organizáciou benefičného večera  

V r. 2009 boli postupne vypracované tieto projekty:  

Larválna terapia LUCILIA 

Prístrojová technika pre záchranu novorodencov 

Modernizácia elektroliečby na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení  

Periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou  

Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na neurologickom oddelení  

Prístrojová technika pre vážne choré deti  

Kontrolovaná hypotermia u pacientov po kardiopulmonálnej resuscitácii  

Zriadenie a prístrojové vybavenie intramediárnej jednotky (IMJ)  

Hniezdo záchrany 

Každý projekt má pridelený svoj variabilný symbol, ktorým môže prispievateľ usmerniť svoj 

dar.  

V predchádzajúcom roku sa nám podarilo zrealizovať tieto projekty: 

 Larválna terapia LUCILIA, kde naše občianske združenie podporilo vytvorenie 

ošetrovacej jednotky chronických rán pri chirurgickom oddelení (liečba larválnou 

terapiou).  

Pre tento projekt sme zakúpili prístroj na hojenie rán a tri polohovateľné postele 

s príslušenstvom a antidekubitnými matracmi v celkovej výške 2 780,40 EUR. 

 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty1.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty5.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty2.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty3.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty4.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty6.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty7.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty9.htm


        
 

Odovzdávanie postelí     Odovzdanie prístroja 

 

 Prístrojová technika pre záchranu novorodencov, kde bolo cieľom projektu 

zabezpečenie účinnej a čo najšetrnejšej resuscitácie novorodenca v súlade s 

najnovšími odporúčaniami, čím chceme dosiahnuť celkové zníženie úmrtnosti 

novorodencov, preto sme zorganizovali benefičný koncert – VEČER VĎAKY a za 

výťažok zo vstupného a z prostriedkov získaných za propagáciu firiem sme zakúpili 

kompletnú resuscitačnú jednotku pre novorodenecké oddelenie v hodnote 4 105,11 

EUR.  

 

    
 

Resuscitačná jednotka  Odovzdanie prístroja 

 

 



  
Benefičný koncert – R. Gráff   Benefičný koncert R. Rikkon 

 

 

   
 

Benefičný koncert – O. Bezačínska  Benefičný koncert  

 

 Modernizáciu elektroliečby na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení podporilo 

naše občianske združenie nákupom dvoch multifunkčných prístrojov na elektroliečbu, 

kde sme v r. 2009 zaplatili akontáciu vo výške 2 851,1 EUR. Pre nedostatok 

finančných prostriedkov sme si s dodávateľom dohodli splátkový kalendár (10 

splátok), kde nám chýba doplatiť v roku 2010 ešte 6 300 EUR.  

         

     Odovzdanie prístrojov                    Použitie prístroja v praxi 

 

Orgány občianskeho združenia k 31.12.2009 

Predsedníctvo 
Ing. Martin Šenfeld, predseda 
René Gamrot, podpredseda 
Mgr. Michal Mozolík, tajomník 
PhDr. Emília Vranková, PhD., člen 



MUDr. Katarzyna Krížková, odb. garant pre medicínske otázky 
 
Revízna komisia 
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie 
Viera Magátová, člen 
Viera Valková , člen 

 

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  

 

 

 

 

 



3. Fianančná správa 

Občianske združenie nevlastní žiadny nehnuteľný majetok. Sídli v priestoroch KNsP 

Čadca (bezplatné uživanie). 

 

3.1.  Ročná účtovná závierka 

Stav finančných prostriedkov k 18.2.2009 – registrácia o. z.  

- Počiatočný stav v pokladni:  0 EUR 

- Počiatočný stav na bežnom účte: 0 EUR 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2009 

- Končený stav v pokladni:   330 EUR 

- Konečný stav na bežnom účte:       1 118,95 EUR 

Zostatok spolu:           1 448,95 EUR 

Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia žiadne zásoby, pohľadávky ani 

úvery. Záväzky k 31.12.2009 činili 6 300 EUR (9 splátok po 700 EUR mesačne za 

rehabilitačné prístroje).  

 

3.2.  Prehľad príjmov 

Príjmy občianskeho združenia boli rozdelené do dvoch skupín:  

- Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy za reklamnú činnosť  

= 5 796,94 EUR 

 

- Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty a príspevky 

z organizovania podujatí (benefičný večer) 

= 5 575 EUR 

 

Príjmy celkom:  11 371,94 EUR 

 

 

 

3.3.  Prehľad výdavkov 

 

Celkové výdavky o. z. v r. 2009 môžeme rozdeliť na dve časti: 

- Výdavky na správu (réžijné výdavky, bankové poplatky) 

- Účelovo viazané výdavky na činnosť (realizácia projektov) 

 



Výdavky na správu (réžijné výdavky, bankové poplatky) 

 Poplatok za webhostingové služby 86 EUR 

 Poplatok spojený s usporiadaním benefičného večera (ubytovanie hostí) 65 EUR 

 Bankové poplatky 35,38 EUR 

 

Výdavky na správu spolu: 186,38 EUR 

Účelovo viazané výdavky na činnosť:  

 Projekt larválnej terapie:  

- 3 x polohovateľné postele s príslušenstvom 2 150,40 EUR 

- 1 x prístroj na hojenie rán 630 EUR 

Spolu: 2 780,40 EUR 

 

 Prístrojová technika na záchranu novorodencov 

- 1 x kompletná resuscitačná jednotka pre novorodencov 4 105,11 EUR 

 

 Projekt modernizácie elektroliečby na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení 

- 2 x multifunkčný prístroj na elektroliečbu s príslušenstvom 2 851,10 EUR 

(prístroje kúpené na splátky – k 31.12.2009 bola zaplatená akontácia + prvá splátka. 

Zostáva doplatiť v r. 2010 ešte 6 300 EUR = 9 mesačných splátok). 

Účelovo viazané výdavky spolu: 9 736,61 EUR 

Výdavky celkom: 9 922,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Prehľad o daroch a príspevkoch 

Dary firiem:  

- Žilinský samosprávny kraj 1 000 

- GlaxoSmithKline     630 

- Stapro, spol. s. r. o.     300 

- Mesto Krásno nad Kysucou 1 000 

- Obec Rudinská      200 

Spolu:    3 130 EUR 

 

Dary občanov:  

- Martin Šenfeld       85 

- Ján Horniačik  1 135 

- Milan Vakula       50 

- Miroslav Janík       20 

- Antónia Ďurčová      20 

- Margita Janíková      20 

- René Gamrot       20 

- Michal Pyšný       20 

- Neznámy       10 

Spolu:    1 380 EUR 

 

Výťažok z benefičného koncertu: 1 305 

 

Príjmy za propagáciu firiem: 

- Banchem       300 

- Hartman – Rico, spol. s. r. o.      331,94 

- Johnson & Johnson, spol. s. r. o.     350 

- Radix spol. s. r. o.      150 

- Unipharma Prievidza      300 

- Siemens, spol. s. r. o.      500 

- CompuGroup Slovensko, spol. s. r. o.    850 

- Uniqa poisťovňa, a. s.       170 

- Stredoslovenská energetika, a. s.  1 500 

- Panep, spol. s. r. o.      345 

- Jumicol, spol. s. r. o.      200 

- Zelený svet       300 

- BTL Slovakia, spol. s. r. o.     500 

Spolu:     5 796,94 EUR 



5. Záver 

 
Ď A K U J E M E ! 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú 

aktivitu a prejav sympatie.  

Ďakujeme aj umelcom – Richardovi Rikkonovi, Oľge Bezačínskej, Romanovi Hárokovi, 

Regíne Majtánovej a Jozefovi Gáffovi, ktorí vystúpili a tak obohatili náš benefičný koncert 

bez nároku na honorár. Poďakovanie patrí aj vedeniu Domu kultúry – Dagmar Labákovej 

a Viere Strýčkovej za pomoc pri organizácii tohto podujatia a Emílii Vrankovej za 

zabezpečenie kvetov pre účinkujúcich.  

 
 

 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia a je 

zverejnená na našej internetovej stránke www.nemocnicacadcaoz.sk 

 

 

 

 

 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/

