Naša nemocnica v Čadci, o. z.
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1. Úvod
Občianske zdruţenie „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 2014 bolo cieľom zdruţenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci a tak prispieť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu
zdravotníckych sluţieb.
Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami:
a) podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení
b) posteľnej bielizne pre jednotlivé oddelenia

2. Činnosť združenia
Občianske zdruţenie v r. 2014 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- získavaním sponzorských príspevkov,
- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností,
- organizáciou benefičného večera,

V r. 2014 malo občianske združenie vypracované tieto projekty
Kúpa:


Polohovacích postelí pre ošetrovateľské a paliatívne oddelenie
- variabilný symbol: 23, 28



Posteľnej bielizne pre jednotlivé oddelenia KNsP – neurologické a JIS, interné I. a JIS,
interné II., chirurgické a JIS
- variabilný symbol: 13, 17, 22, 27



Odsávačky pre jednotku intenzívnej starostlivosti interného oddelenia
- variabilný symbol: 17



Centrifúgy pre rádiologické oddelenie
- variabilný symbol: 10

Kaţdý projekt mal pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý mohol darca poukázať finančný
dar.

Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci
v roku 2014
zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP:
1. Ošetrovateľskému oddeleniu a paliatívnemu oddeleniu:


po 2 ks polohovacích postelí s polohovaním chrbtovej a noţnej časti, s bočnicami,
s hrazdou a hrazdičkou, antidekubitnými matracmi, čím sa zabezpečil komfort pre
leţiacich pacientov.

Hodnota postelí s matracom: 2 934 €

2

2. Oddeleniam: neurologickému a JIS, internému I. a JIS, internému
II., chirurgickému a JIS:

 posteľnú bielizeň (veľké a malé obliečky, plachty) - OZ zakúpilo 300 ks posteľnej
bielizne v pastelových farbách a tak spríjemnilo a zabezpečilo komfort pacientom počas
hospitalizácie.

Hodnota posteľnej bielizne: 7 012,80 €
3. Internému oddeleniu – jednotke intenzívnej starostlivosti:


odsávačku, na ktorú OZ vypracovalo projekt a získalo nenávratnu dotáciu od ŢSK.
Kúpou odsávačky sa pomôţe pri záchrane a skvalitnení
ţivota všetkým pacientom vyţadujúcich intenzívnu
ošetrovateľskú starostlivosť na jednotke intenzívnej
starostlivosti.

Hodnota odsávačky 600 €
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3. Rádiologickému oddeleniu:


centrifúgu, na ktorú získalo OZ finančné prostriedky od Jadrovej a vyraďovacej
spoločnosti, a.s. Bratislava, ktorá podporila náš projekt „Získavanie kmeňových buniek
a rastových faktorov z venóznej krvi pacienta.“

Hodnota centrifúgy: 1 500 €
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6. ročník Benefičného koncertu

- VEČER VĎAKY
27. novembra 2014 zorganizovalo občianske zdruţenie Naša nemocnica v Čadci
v spolupráci s Kysuckou nemocnicou v Čadci a Kysuckým kultúrnym strediskom uţ šiesty
BENEFIČNÝ KONCERT VEČER VĎAKY, ktorý uţ tradične otvoril Ing. Martin Šenfeld,
riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci.
Výťaţok zo vstupného bol venovaný na unikátny projekt ozonoterapie s pouţitím
kmeňových buniek a rastových faktorov. O tomto projekte hosťom viac porozprával primár
rádiologického oddelenia MUDr. Miroslav Gajan. Divákom sme predstavili aj prezentáciu
„Čo nového v Kysuckej nemocnici,“
Riaditeľ nemocnice aj v tomto ročníku odovzdal Ďakovné listy tým, ktorí najviac pomohli
Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Poďakovanie však patrilo kaţdému, kto čo i
len milým slovom, či úsmevom povzbudil pracovníkov, či vedenie nemocnice pri práci.
Na koncerte vystúpila skupina ELÁN TRIBUTE, teda hudobná skupina hrajúca prevzatý
repertoár legendárneho Elánu. Predstavil sa aj Dušan Grúň, ktorý so svojim zamatovým
hlasom patrí medzi generáciu spevákov, ktorí hitmi dostávali a dostávajú verejnosť do varu
a Miriam Klimentová, ktorá je predovšetkým speváčka známa z televíznych relácií.
Poďakovanie patrilo umelcom, ţe medzi nás prišli, partnerom – mestu Čadca a
Kultúrnemu a informačnému centru mesta Čadca i mediálnym partnerom, všetkým
sponzorom, ľuďom dobrej vôle, ktorí pomáhajú Kysuckej nemocnici a srdečne všetkým,
ktorí prišli podporiť toto podujatie.
Na záver ešte jedna myšlienka: „Nehovorme, ţe nemôţeme, keď nechceme, pretoţe prídu
veľmi skoro dni, kedy to bude oveľa horšie: budeme pre zmenu chcieť a potom uţ
nebudeme môcť.“
Ďakujeme, že chcete pomáhať Kysuckej nemocnici s poliklinikou Čadca.

ING. M. ŠENFELD, RIADITEĽ KNsP A KATKA BORISOVÁ, MODERÁTORKA
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MIRIAM KLIMENTOVÁ

DUŠAN GRÚŇ

ELÁN TRIBUTE
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ING. M. ŠENFELD, RIADITEĽ KNSP (vpravo) SO ZÁSTUPCAMI,
KTORÍ V ROKU 2014 NAJVIAC POMOHLI OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU
a KYSUCKEJ NEMOCNICI

POHĽAD DO PUBLIKA
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Iveta Bartusková, predseda
Viera Valková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Darina Vrbinárová, projektová manaţérka
MUDr. Katarzyna Kríţková – člen
Mgr. Anna Grochalová – člen

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Viera Magátová, člen
Ivana Gašperáková, člen

Členovia OZ:
Ing. Martin Šenfeld
Miroslav Janík
Mgr. Mária Ščuryová
Bc. Janka Strýčková
Jana Lutišanová
Mgr. Martina Škorvánková
Mgr. Mária Šimčisková
Mgr. René Gamrot
Daniel Roman
JUDr. Milan Rebroš
PhDr. Emília Vranková, PhD.
Ľuboslava Šamajová
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Etický kódex
Ako zakladatelia občianskeho zdruţenia NAŠA NEMOCNICA V ČADCI, týmto dávame
VEREJNÝ PRÍSĽUB
1. Občianske zdruţenie sme zaloţili 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 vţdy dodrţaná úplná transparentnosť. Kaţdý si bude môcť
v systéme na webovej stránke skontrolovať priebeh realizácie jednotlivých projektov.
4. Budeme dbať, aby bola dodrţaná 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 pouţití príspevku pre konkrétny projekt rozhodnú členovia občianskeho zdruţenia.
6. Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení. Výsledky
hospodárenia budú transparentné a ľahko dostupné verejnosti.
7. Naším cieľom je dlhodobé rozvíjanie činnosti občianskeho zdruţenia.

Členovia občianskeho zdruţenia
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Finančná správa
Občianske zdruţenie vlastní nehnuteľný majetok v hodnote 7 412,48 €. Sídli v priestoroch
KNsP Čadca (bezplatné uţívanie).

3.1 Ročná účtovná závierka
Stav finančných prostriedkov k 1.1.2014:
-

Počiatočný stav v pokladni:
Počiatočný stav na beţnom účte:

0
EUR
15 806,73 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2014
-

Končený stav v pokladni:
0
EUR
Konečný stav na beţnom účte:
7 958,68 EUR
====================================

Zostatok spolu:

7 958,68 EUR

Občianske zdruţenie nemalo na konci účtovného obdobia ţiadne zásoby, pohľadávky ani
úvery. Záväzky k 31.12.2014 činili 0 EUR.

3.2 Prehľad o príjmoch
Príjmy občianskeho zdruţenia boli rozdelené do dvoch skupín:
-

Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy za reklamnú činnosť
0 EUR

-

Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty a príspevky,
dedičstvo LV, z organizovania podujatí (benefičný večer)
= 5 449,28 EUR

Príjmy celkom: 5 449,28 EUR
3.3 Prehľad o výdavkoch
Celkové výdavky o. z. v r. 2014 môţeme rozdeliť na dve časti:
-

Výdavky na správu (reţijné 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 31.12.2014

Názov

Poplatky za propagáciu o. z.
Bankové poplatky + obchodný vestník
Súdne poplatky (dedičstvo)

0
151,29
328,74

SPOLU

480,03
Daň z príjmu
Použité fin.
prostriedky
v€
k 31.12.2014

Názov

Daň z príjmu

770,50

SPOLU

770,50
Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin.
prostriedky
v€
k 31.12.2014

Názov

Polohovacie postele s príslušenstvom + matrace
v počte 4 ks
Posteľná bielizeň v počte 300 ks

2 934,00
7 012,80

Odsávačka

600,00

Centrifúga

1 500,00

SPOLU

12 046,80

Účelovo viazané výdavky spolu: 12 046,80 EUR
Výdavky celkom: 13 297,33 EUR
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Prehľad o daroch a príspevkoch
€

Dary firiem
ŢILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

600,00

MEDIXREY

1 149,06

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA
SPOLOČNOSŤ, A.S. BRATISLAVA

1 500,00

DC JOMIS

300,00

KOREG

100,00

SPOLU

3 649,06

Dary občanov

€

Mgr. Katarína Bocková

280,00

Alena Bajcarová

83,26

Anonymný darca

100,00

SPOLU

463,26

Výťažok z benefičného
koncertu

1 336,00

Príjmy za propagáciu firiem

€

Príjem z vyplatenia úroku beţného
účtu

0,96

2%

0

SPOLU

0,96

SPOLU: 5 449,28 €
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 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 poţiadanie v sídle občianskeho zdruţenia a je
zverejnená na našej internetovej stránke www.nemocnicacadcaoz.sk/.
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