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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 2016 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 

 

2. Činnosť združenia 

 

     Občianske zdruţenie v r. 2016 získavalo prostriedky na svoju činnosť:  

- získavaním sponzorských príspevkov,  

- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností, 

- organizáciou benefičného večera.  
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V r. 2016 malo občianske zdruţenie vypracované tieto projekty 
 

SPOLUÚČASŤ PRI FINANCOVANÍ: 

1. Ultrasonografického prístroja – rádiologické oddelenie 

- variabilný symbol: 10 
 

REALIZÁCIA DOLE UVEDENÝCH PROJEKTOV - KÚPA: 

2. EKG prístroj – interné oddelenie I. 
- variabilný symbol: 11 

3. Dvojkanálový Pulzný oximeter - novorodenecké oddelenie 

- variabilný symbol: 12 

4. Nočné stolíky s jedálenskou doskou, infúzne stojany – chirurgické oddelenie a 

JIS 

- variabilný symbol: 13 

5. Elektrický pacientsky zdvihák – oddelenie úrazovej chirurgie a JIS 

- variabilný symbol: 14 

6. Motodlaha – oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny 
- variabilný symbol: 15 

7. Elektricky pacientsky zdvihák - paliatívne oddelenie 

- variabilný symbol: 16 

8. Silomery, hrazdy na postele - ODCH 
- variabilný symbol: 17  

9. Elektrické polohovacie lôţka - neurologické oddelenie JIS 
- variabilný symbol: 18 

10. Injekčný dávkovač – interné oddelenie II. 

- variabilný symbol: 19 

11. Rekonštrukcia a prístrojové vybavenie – detské oddelenie 
- variabilný symbol: 20 

12. Kardiacke kreslá – ošetrovateľské oddelenie DOS 

- variabilný symbol: 21 

13. Ultrazvukový prístroj s aplikátorom - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie 

- variabilný symbol: 22 

14. Vodná lázeň -  oddelenie klinickej biochémie 

- variabilný symbol: 23 

15. Stolový termostat na inkubáciu vzoriek  - HTO 

- variabilný symbol: 24 

16. Trepačku na prípravu vzoriek – oddelenie klinickej mikrobiológie 

- variabilný symbol: 25 

 
 

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 2016  

zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP: 

  

   

1. Neurologickému oddeleniu – časť ţeny, internému oddeleniu I.A., 

I.B, internému oddeleniu II. 

-  systém TREX – signalizačné zariadenie -  má viacero výhod. Od pacientov 

a personálu boli zaznamenané len pozitívne vyjadrenia.  Ide  o systém, kde kaţdý 

pacient dostane svoj náramok a v prípade potreby si pomocou neho môţe privolať na 

pomoc personál oddelenia, na ktorom je hospitalizovaný,  ktorý na druhom konci nosí 

prijímacie zariadenie, podobné mobilu. Volanie od pacienta sa na ňom signalizuje 

pípaním a vibráciami a na displeji sa zobrazujú informácie o pacientovi. Zariadenie je 

pre pacienta jednoduché, odolné a vodotesné.  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota: 13 955,83 
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2. Neurologickému oddeleniu – jednotke intenzívnej starostlivosti: 
- 2 ks elektrické polohovacie lôţka VIGOROUS  s príslušenstvom - postele sa dajú  ľahko  

polohovať pomocou ovládača a majú viacero výhod. Sú veľkým prínosom pre 

imobilných pacientov na jednotke intenzívnej starostlivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota: 4 502,40 € 

 

 

3. Oddeleniu úrazovej chirurgie: 
- osobný elektrický pojazdný zdvihák - je prínosom pre imobilných pacientov a ťaţkých 

pacientov s max. hmotnosťou do 150 kg. Uľahčuje presun pacientov ošetrujúcim 

personálom a umoţňuje bezpečné zdvíhanie a premiestnenie imobilných osôb pomocou 

závesného pásu, napr. transport z postele na operačnú sálu, vozík a pod.. Ovládanie je 

moţné diaľkovým ovládačom. Na uvedený zdvihák získalo OZ v hodnote 1300 € 

nenávratnú dotáciu zo ŢSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota: 1 902,00 € 
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4. Oddeleniu dlhodobo chorých: 

- 2 ks antidekubitné matrace s kompresorom – pomáhajú dlhodobo leţiacim 

pacientov -  prevencia pred preleţaninami. 

- 10 ks rebrík na posteľ - sú  výbornou pomôckou pre seniorov (geriatrických pacientov) 

a leţiacich pacientov. Pomáhajú im vstať, sedieť na posteli a sú navrhnuté tak, aby 

zvýšili pohybovú nezávislosť. 

- 2 ks dynamometre - slúţia ako terapeutická pomôcka na meranie sily v rukách 

a prstoch u starších pacientov. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Hodnota: 501,60 € 

 

5. Internému oddeleniu I. B: 

- prenosné EKG Cardiovit - pomáha nielen pacientom, ale aj zamestnancom pri 

poskytovaní zdravotníckych sluţieb na oddelení. Elektrokardiografické vyšetrenie 

zaznamenáva činnosť srdca vo forme ekg krivky. Pomáha odhaliť poruchy rytmu 
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srdca, poškodenie prevodového systému v srdci, môţe ukázať na „nedokrvenosť“ 

alebo 

štrukturálnu chybu srdcového svalu. 

  

  

 

 

6. Novorodeneckému oddeleniu a JIS: 
- Inkubátor Giraffe Omnibed s príslušenstvom -  je dobrým pomocníkom pri záchrane 

ţivota a zdravia novorodencov.  Zabezpečuje priemernú telesnú teplotu, sníma základné 

ţivotné funkcie, určujú presné podávanie kyslíka, zvlhčuje ovzdušie, umoţňuje 

polohovanie a pomáha lekárom 

rozhodnúť o ďalšom liečebnom postupe. 

Najväčším prínosom však je záchrana 

ţivota a zdravia dieťatka  a pohľad na 

matku, ktorá si s láskou objíma svoje 

zdravé dieťatko v náručí. Prístroj bol 

zakúpený zo schváleného projektu – 

z Nadácie SPP. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hodnota. 9 000,00 € 

Hodnota: 2 640,00 € 
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77..  Na fyziatricko-rehabilitačné oddelenie:  
- terapeutický ultrazvuk BTL – 4710 PREMIUM so špeciálnym aplikátorom -  

umoţňuje veľmi rýchle, účinné a pohodlné ošetrenie. Má široké uplatnenie 

v elektroliečebnej rehabilitácii. Je vhodný u pacientov s akútnymi, chronickými 

bolesťami, pri bolestiach chrbtice, poúrazových stavoch, pri zápaloch šliach, pri 

inkontinencii a zápaloch vaječníkov a iných ochoreniach.  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota: 2 748 € 

 

 

8. Rádiologické oddelenie: 
- OZ sa podieľalo na spolufinancovaní ultrasonografického prístroja, na ktorý získalo 

finančné prostriedky od sponzorov vďaka vypracovanému projektu. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

OZ prispelo finančnou 

čiastkou: 5 000,00 € 
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8. ročník Benefičného koncertu 

- VEČER VĎAKY 
Dňa 28. novembra 2016 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci uskutočnil VIII. ročník 

koncertu – VEČER VĎAKY. Na organizácii tohto výnimočného podujatia sa podieľali 

Občianske zdruţenie Naša nemocnica v Čadci a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Ţilinského samosprávneho kraja: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca a Kysucké 

kultúrne stredisko v Čadci. Partnermi podujatia boli Mesto Čadca a Kultúrne a informačné 

centrum mesta Čadca. 

Úvodne slovo patrilo riaditeľovi Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Martinovi 

Šenfeldovi. Divákov privítali a pozdravili predseda Ţilinského samosprávneho kraja Juraj 

Blanár a podpredsedníčka občianskeho zdruţenia Naša nemocnica v Čadci Mária 

Šimčisková. 

Benefičný koncert – VEČER VĎAKY svojou účasťou podporili poslanec NR SR Ján 

Podmanický, primátor mesta Čadca Milan Gura, starostovia kysuckých obcí, poslanci 

ŢSK, Mesta Čadca, zdravotnícki zamestnanci,  predstavitelia kultúrneho a spoločenského 

ţivota regiónu Kysúc a široká verejnosť. 

Hlavnou myšlienkou večera bol opäť zámer podporiť dobrú vec: výťaţok z koncertu bude 

pouţitý na zakúpenie signalizačných náramkov pre interné oddelenie Kysuckej nemocnice v 

Čadci. Ich význam a vyuţitie pre pacientov v praxi priblíţilo náučné video, ktoré mali diváci 

moţnosť zhliadnuť  na podujatí. 

Súčasťou večera bola i odborná prezentácia, ktorá výstiţným spôsobom priblíţila 

zaujímavosti a novinky, ktoré sa v tomto roku udiali v Kysuckej nemocnice s poliklinikou 

v Čadci. Diváci tak získali prehľad o všetkých modernizáciách a inováciách, ktorými si naša 

nemocnica prešla od začiatku  roka 2016. A bolo ich naozaj nemálo. Mnohé oddelenia 

získali nové prístroje a zariadenia, ktoré sú potrebné na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti 

a pomôţu pri záchrane ľudských ţivotov. 

Prezentáciu pod názvom „Čo nového v Kysuckej nemocnici" pripravila predsedníčka 

občianskeho zdruţenia Naša nemocnica v Čadci Viera Valková.  

Riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld počas večera odovzdal zástupcom organizácií 

a spoločnostiam ďakovné listy za pomoc Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci pri 

modernizácii jednotlivých oddelení nemocnice. O neopakovateľnú atmosféru večera sa 

postaral hudobný hosť LA GIOIA, ktorá prezentuje nevšedný hudobný štýl – pop operu. 

Svojím vystúpením strhla divákov k búrlivému potlesku.  

Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom, partnerom, hudobnému hosťovi a divákom, ktorí 

svojou účasťou podporili tento príjemný a zmysluplný večer. Poďakovanie patrí aj 

mediálnym partnerom, ktorými boli: MY KYSUCKÉ NOVINY, Týţdenník KYSUCE, 

KYSUCKÝ VEČERNÍK, KTV ČADCA a PLUS JEDEN DEŇ.  

V neposlednom rade ďakujeme aj všetkým sponzorom a ľudom so srdcom na správnom 

mieste, ktorým nie je ľahostajné napredovanie Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca 

a tým pomoc všetkým pacientom tohto zariadenia. 
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VEČER VĎAKY OTVORIL Ing. MARTIN ŠENFELD, MBA, 

RIADITEĽ KNsP ČADCA  

LA GIOIA 

Matej Vaník, Peter Ďurovec, Peter Ševčík 
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POHĽAD DO PUBLIKA 

 

 

 

 

Ing. M. ŠENFELD, MBA,  RIADITEĽ KNsP (vpravo) SO ZÁSTUPCAMI,  KTORÍ V ROKU 

2016 NAJVIAC POMOHLI OBČIANSKEMU ZDRUŢENIU a KYSUCKEJ NEMOCNICI 
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2016 

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 

Mgr. Martina Škorvánková 

Mgr. Janka Strýčková 

 

Členovia OZ 

Ing. Martin Šenfeld,MBA 

Mgr. Mária Ščuryová 

MUDr. Katarzyna Kríţková 

Mgr. Anna Grochalová 

Ivana Gašperáková 

Bc. Jana Lutišanová - MD 

Mgr. René Gamrot 

Miroslav Janík 

Helena Kaduchová 

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 1.1.2016:  

 Počiatočný stav v pokladni:            0       EUR 

 Počiatočný stav na beţnom účte:   5 223,43  EUR 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 

 Končený stav v pokladni:            0      EUR 

 Konečný stav na beţnom účte:   17 102,49 EUR 

==================================== 

Zostatok spolu:           17 102,49 EUR 

Občianske zdruţenie malo na konci účtovného obdobia dlhodobý majetok v celkovej sume 

7 412,48. Ostatné nič neevidujeme.  Záväzky k 31.12.2016 činili 0 EUR.  

3.2   Prehľad o príjmoch 

Príjmy občianskeho zdruţenia boli rozdelené do dvoch skupín:  

 Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy z predaja vstupeniek 

 2 340 EUR 

 

 Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty 

a príspevky,  2 % z dane 50 184,67 EUR. 

 

 

Príjmy celkom:    52 524,67 EUR 

 

3.3   Prehľad o výdavkoch 

Celkové výdavky o. z. v r. 2016 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) 

Názov 
Pouţité fin. 

prostriedky  v € 

k 31.12.2016 

Poplatky za propagáciu o. z.  239,76 

Bankové poplatky  100,93 

Poplatky za notársku zápisnicu na 2%   55,09 

SPOLU 395,78 

 

Účelovo viazané výdavky na činnosť 
  

Názov 
Pouţité fin. 

prostriedky v € 

k 31.12.2016 

Systém TREX – signalizačné zariadenie 13 955,83 

Ultrazvuk BTL 4710 Premium s aplikátorom 

BTL4000 smart/Premium 
2 748,00 

Rebrík na posteľ – 10 ks 153,00 

Ručný dynamometer Squeeze – 2 ks 79,80 

Antidekubitný matrac s kompresorom – 2 ks 268,80 

Zdvihák osobný pojazdný AKS s prísl. 1 902,00 

EKG Cardiovit  AT - 102 Plus 2 640,00 

Inkubátor Giraffe Omnibed inkl. SERVO O2/NIST 9 000,00 

Elektrické polohovateľné lôţka VIGOROUS 10 bez 

váh s matracom, hrazda-hrazdička a s váhou – 2 ks 
4 502,40 

Ultrasonograf 5 000,00 

SPOLU 40 249,83 

Účelovo viazané výdavky spolu:  40 249,83 EUR 

Výdavky celkom: 40 645,61 EUR 

4. Prehľad o daroch a príspevkoch 

Dary firiem € 

ŢILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 1 300,00 

NADÁCIA J&T   5000,00 

NADÁCIA SPP 9 000,00 

ZO POSTIHNUTÝCH CIV. CHOROBAMI 

a SLOV. ZVÄZ TELESNE POSTIHNUTÝCH 
300,00 

ČISTIACA TECHNIKA 57,00 

SPOLU 15 657,00 
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Dary občanov € 

p. Bytčanek 100,00 

Anonymný darca 500,00 

SPOLU 600,00 

 

Výťaţok z benefičného koncertu 
 

2 340 € 

 

Príjmy za propagáciu firiem € 

2 %   

SPOLU 33 927,67 

 

SPOLU PRÍJMY: 52 524,67 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.  

 
 

 

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 
      

          
 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/

