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

Výročná správa
občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
za rok 2017
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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 2017 bolo cieľom zdruţenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci a tak prispieť ku kvalitnejšiemu poskytovaniu
zdravotníckej starostlivostí a zabezpečenie komfortu hospitalizovaným pacientom.
Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami:
a) podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení

2. Činnosť združenia
Občianske zdruţenie v r. 2017 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- získavaním sponzorských príspevkov,
- účasťou na grantovej výzve,
- organizáciou benefičného večera.

V r. 2017 malo občianske združenie vypracované tieto
projekty
SPOLUÚČASŤ PRI FINANCOVANÍ:
Kúpa trávy, stromov, rastlín do ÁTRIA, ktoré buduje Kysucká nemocnica
ako oddychovú zónu pre pacientov
- variabilný symbol: 10
REALIZÁCIA DOLE UVEDENÝCH PROJEKTOV - KÚPA:

1. Nočné stolíky, stojany na infúzie - interné oddelenie I.
- variabilný symbol: 11

2. Prístroj Minolta na meranie bilirubínu - novorodenecké oddelenie

- variabilný symbol: 12
3. Prístroj na vyšetrenie ciev, injekčné pumpy, kardiacke kreslá - chirurgické oddelenie a JIS
- variabilný symbol: 13

4. Toaletné, sprchové a transportné kreslá - oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
- variabilný symbol: 14
5. Infúzny objemový dávkovač infúzií - oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
- variabilný symbol: 15

6. Germicídny ţiarič - oddelenie paliatívnej starostlivosti
- variabilný symbol: 16
7. Sprchovacie lôţko - ODCH
- variabilný symbol: 17
8. Sprchové lôţko, injekčné dávkovače - neurologické oddelenie JIS
- variabilný symbol: 18
9. Pulzný oximeter, germicídny ţiarič - detské oddelenie
- variabilný symbol: 20

10. EKG prístroj - ošetrovateľské oddelenie DOS

- variabilný symbol: 21
11. Prístroj na kryoterapiu - fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

- variabilný symbol: 22
12. Vodná lázeň - oddelenie klinickej biochémie
- variabilný symbol: 23

13. Stolový termostat na inkubáciu vzoriek - HTO

- variabilný symbol: 24
14. Trepačka na prípravu vzoriek - oddelenie klinickej mikrobiológie
- variabilný symbol: 25
15. ELITE CTG prístroj s telemetriou - gyn. pôr. oddelenie
- variabilný symbol: 26
16. Transportná plachta, záchranársky batoh - RZP
- variabilný symbol: 27

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 2017
zakúpilo pre jednotlivé oddelenia KNsP:
1. Oddeleniu paliatívnej starostlivosti, oddeleniu dlhodobo
chorých A, B a neurologickému oddeleniu – časť B:
- 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. Signalizačné zariadenia prevzali:

Hodnota: 12 511,68 €
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2. Neurologickému oddeleniu a oddeleniu dlhodobo chorých:
- sprchovacie lehátka sú určené pre osobnú hygienu imobilných pacientov. Lôţka sú
výškovo nastaviteľne, vyznačujú sa veľmi ľahkým a jednoduchým ovládaním. Súčasťou
kúpacích lôţok sú nafukovacie vankúše, ktoré uľahčujú celý proces osobnej hygieny.
Sklopné nerezové zábrany po obvode loţných plôch zvyšujú bezpečnosť pacienta pred
pádom.

Hodnota: 3 980,00 €
3. Oddeleniu úrazovej chirurgie:
- toaletné, sprchové a transportné kreslá sú univerzálne kreslá pri poskytovaní
ošetrovateľskej starostlivosti. Pouţité materiály sú vysokokvalitné, na dotyk príjemná
umelá hmota a nerez. Sedák je dvojdielny, umoţňujúci odobratie nádoby vrchom aj
zozadu. Po odobratí toaletnej nádoby je moţné s vozíkom nacúvať nad beţné WC. Kreslo
je vybavené kolieskami s nášľapnými brzdami. Pre potrebu transportu je zadná opierka
odnímateľná.

Hodnota: 558,00 €
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4. Oddelenia: interné I.A, interné
II., Dom ošetrovateľskej
starostlivosti, chirurgické, úrazovej chirurgie:
- pre oddelenia bolo zakúpených 40 ks kardiackych kresiel podľa potreby a poţiadaviek
z jednotlivých oddelení. Kardiacke kresla zabezpečujú lepší komfort čiastočne
imobilným pacientom, aby nemuseli väčšinu času tráviť na lôţku, ale mohli si posedieť
aj v pohodlnom kresle.

Hodnota: 13 824,00 €
5. Oddeleniam: internému oddeleniu I.A, internému II:
- 57 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, ktorá sa dá plynule a výškovo nastaviť pomocou plynovej
poistky v troch základných polohách a leţiaci pacienti ju môţu vyuţiť aj na iné účely.

Hodnota. 13 851,00 €
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6. Oddeleniu laboratórnej medicíny – úsek oddelenia klinickej
biochémie:
- Vodnú lázeň - inkubujú sa v ňom vzorky pri stanovení izoenzýmov alkalickej fosfatázy
pri teplote 56°C + 2 ks stojan do kúpeľa.

Hodnota: 526,52 €

7. Oddeleniu laboratórnej medicíny – úsek oddelenia klinickej
mikrobiológie:
- homogenizátor Vortex (trepačka) - umoţňuje premiešavanie vzoriek pohybom plošiny
z mierneho aţ do intenzívneho pohybu. Je vhodná pre jemné aj pre intenzívne miešanie
biologických vzoriek.

Hodnota: 166,08 €
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8. Oddeleniu hematológie a transfúziológie:
- inkubátor Basic s prirodzenou cirkuláciou - sa pouţíva na inkubáciu vzoriek krvi pri
37°C a samotných vyšetrení.

Hodnota: 852,26 €
9. Chirurgickú ambulanciu:
- prístroj Doppler - sa pouţíva na vyšetrenie rýchlosti prietoku krvi cievami. Prietok a
rýchlosť krvného prúdu môţe byť vyšetrená pomocou prístroja pracujúceho na
Dopplerovskom princípe.

Hodnota: 669,96 €
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SPOLUÚČASŤ:
1. PRI FINANCOVANÍ ÁTRIA V KNsP:
na kúpu trávy, stromov a rastlín do ÁTRIA, ktorý vybudovala KNsP Čadca získalo OZ
nenávratnú dotáciu zo ŢSK v hodnote 1500 € .

Hodnota: 1 820,00 €
2. PRI FINANCOVANÍ PRÍSTROJA NA NEUROLOGICKOM ODDELNÍ:
- prístroj pre rehabilitáciu horných končatín BIMEO PRO

Hodnota: 1 472,00 €
U niektorých projektoch došlo k zmenách z dôvodu inej potreby vybavenia a niektoré sa
presúvajú do r. 2018 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre oddelenie.
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9. ročník Benefičného koncertu
- VEČER VĎAKY
Dňa 23. novembra 2017 sa uţ po deviaty krát v priestoroch Domu kultúry v Čadci konal
benefičný koncert – VEČER VĎAKY, ktorý kaţdoročne pripravujú 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 Dom kultúry v Čadci.
V úvode všetkých prítomných privítali 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.
Celým slávnostným programom prítomných sprevádzala hovoreným slovom moderátorka
večera Katarína Borisová.
Aj v tomto roku pripravila Viera Valková, predsedníčka Občianskeho zdruţenia Naša
nemocnica v Čadci, pre návštevníkov VEČERA VĎAKY jedinečnú prezentáciu, ktorá
podrobne priblíţila zaujímavosti a novinky zrealizované v Kysuckej nemocnici s poliklinikou
v Čadci od začiatku tohto roka. Diváci tak získali prehľad o všetkých modernizáciách
a inováciách, ktorými prešla a ešte prechádza nemocnica za toto obdobie a bolo ich naozaj
mnoho - zakúpili sa na oddelenia kvalitné prístroje, zariadenia a pomôcky, boli začaté a
dokončené rozsiahle rekonštrukčné práce nemocnice, oddelení ale aj prístupovej cesty,
ÁTRIA a parkovísk a iné.
Pri tejto príleţitosti odovzdal riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci Martin
Šenfeld zástupcom organizácií a spoločnostiam, ktoré najviac pomohli našej nemocnici,
ďakovné listy.
O neopakovateľnú atmosféru večera sa postarali hudobní hostia – päťnásobný Zlatý slávik
Peter Cmorík so skupinou Peter Cmorík BAND a ĽH Capkovci zo Skalitého so skvelým
heligónkarom Romanom Capkom, ktorí svojim vystúpením strhli divákov k búrlivému
potlesku.
Výťaţok z koncertu bude pouţitý na financovanie prístroja BIMEO PRO pre pacientov po
mozgovej príhode a iných neurologických pacientov hospitalizovaných na neurologickom
oddelení a Jednotke intenzívnej starostlivosti Kysuckej nemocnice v Čadci. Jeho význam
priblíţil námestník riaditeľa pre zdravotnícku starostlivosť pre neoperačné odbory Richard
Bobek a diváci mali moţnosť zhliadnuť aj náučné video.
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým sponzorom a ľudom so srdcom na správnom mieste, ktorým
nie je ľahostajné dianie v našom meste a pomáhajú Kysuckej nemocnici s poliklinikou
v Čadci.
Ďakujeme aj všetkým spoluorganizátorom, partnerom, hudobným hosťom a divákom, ktorí
spoločne s nami strávili tento príjemný a vzácny večer. Taktieţ ďakujeme mediálnym
partnerom: MY KYSUCKÉ NOVINY, TV RAJ a KTV ČADCA.
Uţ teraz sa tešíme, ţe sa opäť spoločne stretneme aj budúci rok na jubilejnom X. ročníku
benefičného koncertu – VEČER VĎAKY.
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VEČER VĎAKY OTVORIL Ing. MARTIN ŠENFELD, MBA,
RIADITEĽ KNsP ČADCA

PETER CMORÍK SO SKUPINOU PETER CMORÍK BAND
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ĽH CAPKOVCI ZO SKALITÉHO

Ing. M. ŠENFELD, MBA, RIADITEĽ KNsP (vpravo) SO ZÁSTUPCAMI, KTORÍ V ROKU 2017
NAJVIAC POMOHLI OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU a KYSUCKEJ NEMOCNICI
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2017
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
Mgr. René Gamrot
Miroslav Janík
Helena Kaduchová
Daniel Roman
Mgr. Darina Vrbinárová
JUDr. Milan Rebroš
Bc. Jana Lutišanová - MD
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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 1.1.2017:
Počiatočný stav v pokladni:
Počiatočný stav na beţnom účte:

0
EUR
17 102,49 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017
Končený stav v pokladni:
0
EUR
Konečný stav na beţnom účte:
2 012,07 EUR
====================================

Zostatok spolu:

2 012,07 EUR

Občianske zdruţenie malo na konci účtovného obdobia dlhodobý majetok v celkovej sume
7 412,48. Ostatné nič neevidujeme. Záväzky k 31.12.2017 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
1 104,00 EUR
Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty a príspevky,
2 % z dane 34 782,24 EUR.

Príjmy celkom:
3.3

35 886,24 EUR

Prehľad o výdavkoch

Celkové výdavky o. z. v r. 2017 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
31.12.2017

Názov

Poplatky za propagáciu o. z.

31,20

Bankové poplatky

138,06

Poplatky za notársku zápisnicu na 2%

57,60

Poplatok za zverejnenie 2 % do obchodného vestníka

3,50

Daň z príjmu (vstupné)

514,80

SPOLU

745,16

Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin.
prostriedky
v€
k 31.12.2017

Názov

Systém TREX – signalizačné zariadenie

12 511,68

Sprchovacie lehátka – 2 ks

3 980,00

Toaletné, sprchové a transportné kreslá – 2 ks

558,00

Kardiacke kreslá – 40 ks

13 824,00

Stolík nočný s jedálenskou doskou – 57 ks

13 851,00

Vodná lázeň + 2 ks stojan

526,52

Homogenizátor Vortex (trepačka)

166,08

Inkubátor Basic s prirodzenou cirkuláciou

852,26

Prístroj Dopoler
Spoluúčasť pri financovaní prístroja pre rehabilitáciu
horných končatín – BIMEO PRO
Spoluúčasť pri financovaní ÁTRIA

669,96

SPOLU

1 472,00
1 820,00

50 231,50
Účelovo viazané výdavky spolu: 50 231,50 EUR
Výdavky celkom: 50 976,66 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch
Dary firiem

€

ŢILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
ALPHA MEDICAL MARTIN

1 500,00
2 500,00

SPOLU

4 000,00

Dary občanov

€

p. Bytčanek

100,00

p. Pazdurová

100,00

SPOLU

200,00

Výťažok z benefičného koncertu

1 104,00 €

Príjmy z 2 %

€

2%

30 582,24

SPOLU

30 582,24

SPOLU PRÍJMY: 35 886,24 EUR
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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