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

Výročná správa
občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
za rok 2015
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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 zdruţenia
V roku 2015 bolo cieľom zdruţenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci a tak prispieť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu
zdravotníckych sluţieb.
Ciele zdruţenia 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. 2015 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- získavaním sponzorských príspevkov,
- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností,
- organizáciou benefičného večera.

V r. 2015 malo občianske zdruţenie vypracované tieto projekty
SPOLUÚČASŤ PRI FINANCOVANÍ:
1. Druhého digitálneho röntgenu – rádiologické oddelenie
- variabilný symbol: 10
2. Polohovacích postelí s príslušenstvom – interné oddelenie I. – jednotka intenzívnej
starostlivosti
- variabilný symbol: 11
REALIZÁCIA DOLE UVEDENÝCH PROJEKTOV - KÚPA:
3. Inkubátor pre novorodencov - novorodenecké oddelenie
- variabilný symbol: 12
4. Vankúše a paplóny – chirurgické oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 13
5. Vankúše a paplóny – oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
- variabilný symbol: 14
6. Elektrická posteľ – oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- variabilný symbol: 15
7. Prenosné EKG - paliatívne oddelenie
- variabilný symbol: 16
8. Prenosné EKG - ODCH
- variabilný symbol: 17
9. Vankúše a paplóny - neurologické oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 18
10. Odsávačka – interné oddelenie II.
- variabilný symbol: 19
11. Ultrazvukový inhalátor, kojenecká váha – detské oddelenie
- variabilný symbol: 20
12. Polohovacie postele s príslušenstvom a posteľná bielizeň – ošetrovateľské oddelenie
DOS
- variabilný symbol: 21
13. Prenosné EKG - kardiologická ambulancia
- variabilný symbol: 22
14. Lapač polypov - gastroenterologická ambulancia
- variabilný symbol: 23
15. Prístroj pre kryoterapiu - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
- variabilný symbol: 24
16. Mikroskop - oddelenie klinickej biochémie
- variabilný symbol: 25
17. Pipeta na dávkovanie vzoriek krvi - HTO
- variabilný symbol: 26

Kaţdý projekt mal pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý mohol darca poukázať finančný
dar.
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Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci
v roku 2015
zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP:
1. Chirurgickému oddeleniu a JIS, oddeleniu úrazovej chirurgie a JIS,

internému oddeleniu I. a JIS, internému oddeleniu II.:
-

protialergické paplóny a vankúše
- výmenou
starých paplónov a vankúšov
sa zabezpečil lepší komfort hospitalizovaným pacientom.

Hodnota: 4 523,52 €
2. Oddeleniu úrazovej chirurgie:
- na základe schváleného projektu Malokarpatskou komunitnou nadáciou zakúpilo
centrálny monitorovací systém - umoţňuje sledovanie všetkých štyroch monitorov
napojených na jednotlivých pacientov na centrálnom monitore – na jednom mieste.

Hodnota: 5 622,80 €
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3. Oddeleniu paliatívnej starostlivosti, dlhodobo chorých, internému

oddelenie I. a II.:
- zakúpilo prenosné EKG prístroje - pomáhajú nielen pacientom, ale aj zamestnancom
pri poskytovaní zdravotníckych sluţieb na oddeleniach – zaznamenávajú činnosť srdca
vo forme ekg krivky.

Hodnota: 8 699,99 €
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4. Internému oddeleniu I. a JIS
- zakúpilo 10 ks nočných stolíkov s jedálenskou doskou - stolíky slúţia ako príslušenstvo
k posteliam pre ukladanie osobných veci a na podávanie potravín. Sú obojstranné, majú
vyklápaciu jedálenskú dosku. Veľkým prínosom sú najmä pre leţiacich pacientov,
nakoľko jedálenská doska sa dá nastaviť v troch základných polohách a leţiaci pacienti
ju môţu vyuţiť aj na iné účel.

Hodnota: 2 080 €
5. Detskému oddeleniu:
- zakúpilo ultrazvukový inhalátor – pomáha pri liečbe inhalačnou terapiou u chorých detí
s opakovanými zápalmi dýchacích ciest – angíny, zápaly nosohltanu, hrtanu, priedušiek,
- kojeneckú váhu - zabezpečuje spoľahlivé výsledky váţenia u dojčiat a batoliat.

Hodnota: 1 292,37 €
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6. Domu ošetrovateľskej starostlivosti:
- vďaka finančnému daru, ktoré získalo OZ notárskou zápisnicou po zomrelom
p. R. Kováčikovi, spríjemnilo prostredie Domu ošetrovateľskej starostlivosti: Zakúpilo:
22 ks polohovacích postelí s príslušenstvom
15 ks nočných stolíkov s jedálenskou doskou
10 ks 2-dverových skríň
po 75 ks posteľného prádla (obliečka veľká, malá a plachty)

Hodnota: 16 081,20 €
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7. Neurologickému oddeleniu:
- zakúpilo pulzný oximeter umoţňuje pacientom rýchle vyhodnocovanie a krátkodobé
monitorovanie kyslíka v krvi
- zabezpečilo časť výmeny starých okien na lôţkových izbách a tým sa zlepšili
psychohygienické podmienky. Na izbách je teraz teplo, ticho, čo príjemne vplýva na
liečbu pacientov.

Hodnota: 3 861,17 €
8. Na hematologicko-transfuziologické oddelenie:
- laboratórnu pipetu na pipetovanie presných objemov vzoriek krvi pacienta a prípravu
laboratórnych reagencií.

Hodnota: 297 €
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9. Na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie:
- prístroj Thera trainer tigo pre horné a dolné končatiny, ktorý sa vyuţíva napr. pri
poúrazových stavoch, po TEP kolien, bedrových kĺbov a pod. Na jeho kúpu išli finančné
prostriedky zo VII. ročníka koncertu VEČERA VĎAKY a bol dofinancovaný z 2 %
z dane,
- prístroj na oxygenoterapiu, je určený na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na
bunkovej úrovni a dokáţe zbaviť únavy, zlepší látkovú výmenu, posilní imunitu, telo
očistí od toxínov.

Hodnota: 7 452 €
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10. Na kardiologickú ambulanciu:
- prispelo finančnou čiastkou 4 021 € na zakúpenie ultrasonografického prístroja – slúţi
na diagnostiku u pacientov so srdcovými ochoreniami: napr. pri zlyhaní srdca, infarkte
myokardu, zápalových procesoch, poruchách srdcových chlopní, prítomnosti výpotku
...

OZ prispelo finančnou čiastkou: 4 021 €
11. Rádiologickému oddeleniu:
- prispelo finančnou čiastkou 3 740 € na zakúpenie abdominálnej sondy do
ultrasonografického prístroja - slúţi pri vyšetrení brušnej dutiny.

Hodnota: 3 740 €
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12. Posteľné prádlo na oddelenia: paliatívnej starostlivosti, ODCH, neurologické a JIS,
interné I. a JIS a II., detské a JIS, chirurgické a JIS, úrazovej chirurgie a JIS,
anestézie a intenzívnej medicíny
- zakúpením farebného posteľného prádla spríjemnilo OZ prostredie pre hospitalizovaných
pacientov.

Hodnota: 5 390,68 €
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7. ročník Benefičného koncertu

- VEČER VĎAKY
Dňa 26. 11. 2015 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil uţ VII. ročník koncertu –
VEČER VĎAKY. Podujatie organizačne pripravili Občianske zdruţenie Naša nemocnica v
Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ţilinského samosprávneho kraja: Kysucká
nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.
V úvode divákov pozdravili: riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Martin
Šenfeld, predseda Ţilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a podpredsedníčka
občianskeho zdruţenia Naša nemocnica v Čadci Mária Šimčisková.
Tohtoročnú prezentáciu, pod názvom „Čo nového v Kysuckej nemocnici“ pripravila
predsedníčka občianskeho zdruţenia Viera Valková a odprezentovala ju moderátorka
jedinečného večera Katarína Borisová.
Zámerom VII. koncertu bolo podporiť zakúpenie prístroja THERA TRAINER TIGO pre
dolné a horné končatiny, ktorý bude slúţiť pacientom pri liečbe viacerých diagnóz –
ochoreniach nervového a svalového systému, kraniocerebrálnych úrazoch ... Prístroj
predstavila primárka fyziatricko- rehabilitačného oddelenia Daniela Jurgová.
Riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld odovzdal ďakovné listy zástupcom organizácií
a spoločnostiam, ktoré najviac pomáhajú Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci.
Nezabudnuteľným záţitkom umeleckej časti večera zostane pre návštevníkov vystúpenie
charizmatických umelcov v zloţení: Martin Babjak- operný spevák a barytonista, Daniel
Buranovský- klavirista a Michal Červienka- akordeónový virtuóz.
VII. VEČER VĎAKY sa niesol v srdečnej atmosfére plnej sály čadčianskeho domu kultúry.
Ďakujeme hudobným umelcom a partnerom podujatia– Ţilinskému samosprávnemu kraju,
mestu Čadca, Kultúrnemu a informačnému centru mesta Čadca i mediálnym partnerom,
ktorými boli: Týţdenník KYSUCE, MY KYSUCKÉ NOVINY, KYSUCKÝ VEČERNÍK,
KTV ČADCA, Rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Regina Banská Bystrica a Rádio
LUMEN, spol. s r.o. Banská Bystrica.
Ďakujeme všetkým sponzorom a ľuďom dobrej vôle, ktorí pomáhajú Kysuckej nemocnici
s poliklinikou v Čadci i vám, ktorí ste osobne prišli podporiť toto podujatie.

VEČER VĎAKY OTVORIL Ing. MARTIN ŠENFELD, MBA,
RIADITEĽ KNsP ČADCA A MODEROVALA KATKA BORISOVÁ
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MICHAL ČERVIENKA, AKORDEÓNOVÝ VIRTUÓZ

MARTIN BABJAK, OPERNÝ SPEVÁK, BARYTONISTA

MUDr. DANIELA JURGOVÁ, PRIMÁRKA FRO – PREZENTOVALA
PRÍSTROJ NA HORNÉ A DOLNÉ KONČATINY
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Ing. M. ŠENFELD, MBA, RIADITEĽ KNsP (vpravo) SO ZÁSTUPCAMI, KTORÍ V ROKU 2015
NAJVIAC POMOHLI OBČIANSKEMU ZDRUŢENIU a KYSUCKEJ NEMOCNICI

POHĽAD DO PUBLIKA
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2015
Predsedníctvo
Viera Valková, predseda
Mgr. Mária Šimčisková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Iveta Bartusková, člen

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Viera Magátová, člen
Mgr. Janka Strýčková

Členovia OZ
Ing. Martin Šenfeld,MBA
Mgr. Mária Ščuryová
Mgr. Martina Škorvánková
MUDr. Katarzyna Kríţková
Mgr. Anna Grochalová
Ivana Gašperáková
Bc. Jana Lutišanová
Mgr. René Gamrot
Miroslav Janík
Daniel Roman
Mgr. Darina Vrbinárová
JUDr. Milan Rebroš
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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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3. Finančná správa
Občianske zdruţenie vlastní nehnuteľný majetok (pozemky) v hodnote 7 412,48 €. Sídli
v priestoroch KNsP Čadca (bezplatné uţívanie).

3.1 Ročná účtovná závierka
Stav finančných prostriedkov k 1.1.2015:
-

Počiatočný stav v pokladni:
Počiatočný stav na beţnom účte:

0
EUR
3 937,66 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2015
-

Končený stav v pokladni:
0
EUR
Konečný stav na beţnom účte:
5 223,43 EUR
====================================

Zostatok spolu:

5 223,43 EUR

Občianske zdruţenie malo na konci účtovného obdobia dlhodobý majetok v celkovej sume
7 412,48. Ostatné nič neevidujeme. Záväzky k 31.12.2015 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, 2 % z dane, z organizovaného podujatia (benefičný večer) = 62 715,12
EUR.

Príjmy celkom:

62 715,12 EUR

3.3 Prehľad o výdavkoch
Celkové výdavky o. z. v r. 2015 môţeme rozdeliť na dve časti:
-

Výdavky na správu (reţijné výdavky, bankové poplatky)
Daň z príjmu
Účelovo viazané výdavky na činnosť (realizácia projektov)
Príspevok z dedičstva hotovosť na vkladnej kniţke16.016,24 .
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Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky)
Pouţité fin.
prostriedky
v€
k 31.12.2015

Názov

Poplatky za propagáciu o. z.
Bankové poplatky + obchodný vestník
Poplatky za dedičstvo+not. zápisnica na 2% + kolky
Výdavky za koncert – úhrada
Softvér na účtovníctvo - úhrada

0
81,71 + 3,50
960,57
1 000,00
342,84

SPOLU

2 388,62
Účelovo viazané výdavky na činnosť
Pouţité fin.
prostriedky
v€
k 31.12.2015

Názov

Posteľné prádlo (obliečky veľké, malé, plachty)

7 163,88

Protialergické paplóny a vankúše

4 523,52

Skrine

1 288,00

Polohovacie postele s príslušenstvom

9 900,00

Nočné stolíky s jedálenskou doskou

5 200,00

Ultrazvukový inhalátor

913,63

Kojenecká váha

378,74

Pipeta

297,00

Prístroj na horné a dolné končatiny

6 384,00

EKG prístroje (4 ks)

8 699,99

Kyslíkový koncentrátor

1 068,00

Pulzný oximeter

475,20

Monitorovací systém

5 622,80

Plastové okna
Spoluúčasť pri kúpe ultrazvukových diagnostických
sond
Spoluúčasť pri kúpe sonografického prístroja

3 385,97

SPOLU

3 740,00
4021,02

63 061,75

Účelovo viazané výdavky spolu: 63 061,75EUR
Výdavky celkom: 65 450,37 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch

Dary firiem

€

ŢILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

1 300,00

SSE, a.s., Ţilina

3500,00

JADROVÁ A VYRAĎOVACIA
SPOLOČNOSŤ, a.s. BRATISLAVA
BOEHRINGER INGELHEIM RCV GMBH
& CO KG BRATISLAVA

2 000,00
2 632,50

VALÉRIA, o.z., Zborov nad Bystricou

2 000,00

REVIA – MALOKARPATSKÁ
KOMUNITNÁ NADÁCIA, PEZINOK
ZO POSTIHNUTÝCH CIV. CHOROBAMI
a SLOV. ZVÄZ TELESNE
POSTIHNUTÝCH

SPOLU

5 000,00
450,00

16 882,50

Dary občanov

€

Dedičstvo po p. R. Kováčikovi

16 016,24

SPOLU

16 016,24

Výťaţok z benefičného koncertu

1 248,00 €

Príjmy za propagáciu firiem

€

Príjem z vyplatenia úroku beţného účtu
2%

1,53
28 566,85

SPOLU

28 568,38

SPOLU: 62 715,12 EUR
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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 poţiadanie v sídle občianskeho zdruţenia a je
zverejnená na našej internetovej stránke www.nemocnicacadcaoz.sk

Viera Valková
predseda OZ
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