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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 

Po úspešnom začiatku činnosti nášho združenia, ktoré v predchádzajúcom roku vzniklo, sme 

sa rozhodli rozšíriť spektrum pomoci pre ďalšie projekty, ktoré si vypracovali jednotlivé 

oddelenia KNsP Čadca.  

Občianske združenie v r. 2010 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. 2010 podporovalo naše občianske združenie tieto projekty:  

Modernizácia elektroliečby na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení  

Periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou  

Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) na neurologickom oddelení  

Prístrojová technika a stavebné úpravy pre vážne choré deti  

Kontrolovaná hypotermia u pacientov po kardiopulmonálnej resuscitácii                   

Zelenou energiou podporíme zdravotnícke projekty 

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: 

 Modernizácia elektroliečby na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení  
 

Tento projekt bol zrealizovaný ešte v r. 2009, kde sme kúpili dva multifunkčné 

prístroje na elektroliečbu, (pričom 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), ktorý sme v roku 2010 doplatili – jednalo sa o sumu 

6 300 €. 

 

 Periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou   

 

Na základe vypracovaného projektu rádiologického oddelenia sme zakúpili klinickú 

terapeutickú jednotku TAO 80 ŠTANDARD, ktorá bude slúžiť pacientom 

s problémami diskových hernií. Jedná sa o novú metódu, ktorá sa bude realizovať na 

rádiologickom oddelení pre pacientov Kysuckého regiónu, ktorí za touto terapiou 

museli dochádzať do iných regiónov. Prístroj sme zakúpili tesne pred koncom r. 2010. 

Keďže v uvedenom čase sa pokazil v KNsP Čadca CT prístroj, jeho využitie bude 

možné až po dodaní nového CT prístroja. Cena klinickej terapeutickej jednotky = 

7 978,17 €. 

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


    
 

 

 Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti na neurologickom 

oddelení.  
 

Neurológia, je ďalším oddelením, ktoré si vypracovalo svoj projekt, ktorý sme sa rozhodli 

podporiť a tak sme zakúpili elektrickú odsávačku  Mevacs 38 s príslušenstvom v sume 

2 278,08  €, ktorá slúži pre pacientov s poruchami prehĺtania - pri riziku aspirácie, poruchou 

vedomia - zaintubovaných, ktorí nie sú schopní sami dýchať, s poruchou dýchania – po 

tracheostomii, kde je potrebné pravidelné odsávanie sekrétov z dýchacích ciest aj z tráviaceho 

traktu priamo z úst – takýchto pacientov je podľa informácie vrchnej sestry cca. 400 ročne. 

Ďalej sme sa rozhodli na žiadosť vedenia oddelenia urobiť rekonštrukčné práce na jednotke 

intenzívnej starostlivosti, kde sme zabezpečili výmenu okien, žalúzií a parapetných dosiek, 

čim sa zlepšil komfort hospitalizovaných pacientov. Táto rekonštrukcia stála 1 620,73 €. 

Celkovo sme tak v r. 2010 na neurologickom oddelení preinvestovali 3 898,81 €. 

 

 

    
Odovzdanie elektrickej odsávačky s príslušenstvom. Neurológia dostala aj nové okná na JIS. 

 

 

 

 



 Prístrojová technika a stavebné úpravy pre vážne choré deti. 
 

V roku 2010 sme sa rozhodli pokračovať v tradícii a usporiadali sme 2. Ročník benefičného 

večera (Večer vďaky), kde sme sa rozhodli darovať výťažok z tohto večera, detskému 

oddeleniu. Z predaja vstupného sa nám podarilo získať 1 024 €.  K tejto čiastke sme pridali 

získané sponzorské príspevky a zakúpili sme podľa požiadavky oddelenia 2 elektrické 

polohovateľné lôžka s príslušenstvom pre akútnu starostlivosť vo výške 3 152,21 € (faktúra je 

splatná  01/2011), ďalej sme pre toto oddelenie urobili rekonštrukčné práce na jednotke 

intenzívnej starostlivosti a na izolačnej izbe, kde sme zabezpečili výmenu okien, žalúzií 

a parapetných dosiek za 2 266,28 €.  

 

 

    
Sláčikové kvarteto Kysuc. Komorného orchestra     Sólisti opery SND – Eva Šeniglová a Filip Túma 

 

 

    
Odovzdanie elektrických polohovateľných postelí na akútnu starostlivosť pre detské oddelenie  

 

 

 Hniezdo záchrany. 
 

Prioritným projektom nášho občianskeho združenia v roku 2010 bolo iniciovanie Hniezda 

záchrany, ako aj pomoc pri jeho realizácii. HZ v našej krajine buduje po celej SR, občianske 

združenie Šanca pre nechcených. Preto sme oslovili toto združenie s prosbou o pomoc pri 



realizácii tohto projektu. Na základe získaných finančných prostriedkov o. z. Šanca pre 

nechcených spolu s prostriedkami nášho o. z. sa tento projekt podarilo 3.9.2010 uskutočniť. 

Na Hniezdo záchrany sme prispeli čiastkou 3 000 €. 

Veľmi sme sa potešili, pretože opodstatnenosť zriadenia Hniezda záchrany v našom regióne 

sa ukázala tesne pred  Vianocami, keď pracovníčky novorodeneckého oddelenia našli 

v inkubátore HZ prvé bábätko – Slávku, ktorú sme si všetci veľmi obľúbili. Slávku si 

v štandardnom adopčnom procese odniesla jej nová adoptívna rodina.  

       

    
 

       



         

 
 

Toto je Slávka – prvé bábätko umiestnené v našom HZ   

 

 

 



Orgány občianskeho združenia k 31.12.2010 

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 1.1.2010  

- Počiatočný stav v pokladni:  330 EUR 

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

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2010 

- Končený stav v pokladni:       0 EUR 

- Konečný stav na bežnom účte:          488,62 EUR 

Zostatok spolu:              488,62 EUR 

Občianske združenie nemalo na konci účtovného obdobia žiadne zásoby. Evidované 

pohľadávky k 31.12.2010 = 1 256 EUR (faktúra č. 201014, faktúra č. 201010, faktúra č. 

201012) .  K 31.12.2010 sme nemali žiadne záväzky, ani úvery.  

 

3.2.  Prehľad príjmov 

Príjmy občianskeho združenia boli rozdelené do troch skupín:  

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

= 4 950 EUR 

 

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

z organizovania podujatí (benefičný večer) 

= 21 714,39 EUR 

 

- Príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani - úroky 

= 0,93 EUR 

 

Príjmy celkom:  26 665,32 EUR 

 

 

 

3.3.  Prehľad výdavkov 

 

Celkové výdavky o. z. v r. 2010 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, dane) 

 Poplatok za registráciu 2%  62,17 € 

 Poplatok za propagáciu (inzercia) občianskeho združenia 297,50 € 

 Výroba kalendárov 1 832,60 

 Zaplatená daň z príjmu 1 101,42 € 

 Zaplatená daň z úrokov 0,12 € 

 Bankové poplatky 99,38 € 

 

Výdavky na správu spolu:  3 393,19 € 

 

Účelovo viazané výdavky na činnosť:  

 Modernizácia elektroliečby na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení :  

- Doplatok splátkového kalendára na dva multifunkčné prístroje s príslušenstvom na 

elektroliečbu (9 mesačných splátok)     = 6 300,-- €. 

 

 Traumatologické oddelenie 

- Projekt traumatologického oddelenia – zakúpenie lupových okuliarov bol zrealizovaný 

mimo prostriedkov o. z. (oddelenie si našlo sponzora samo), preto sme zo získaných 

prostriedkov pôvodne určených ne tento projekt zakúpili na základe požiadavky 

oddelenia Sterilizačné kazety s príslušenstvom vo výške   = 1 148,71 €. 

 

 Hniezdo záchrany 

- Príspevok na zriadenie Hniezda záchrany     = 3 000,-- €. 

 

 Periradikulárna ozónoterapia diskových hernií pod CT kontrolou 

- Nákup terapeutickej jednotky TAO 80 štandard s príslušenstvom  = 7 978,17 €. 

 

 Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti na neurologickom oddelení 

- Rekonštrukcia - výmena okien, žalúzií a parapetných dosiek  = 1 620,73 € 

- Nákup elektrickej odsávačky MEVACS 38 s príslušenstvom  = 2 278,08 € 

Celkom    = 3 898,81 €. 

 

 Prístrojová technika a stavebné úpravy pre vážne choré deti 

- Rekonštrukcia - výmena okien, žalúzií a parapetných dosiek  = 2 266,28 € 

 

 

 Účelovo viazané výdavky na činnosť spolu: 24 591,97 € 

Výdavky celkom: 27 985,16  € 

 

 



4. Prehľad o daroch a príspevkoch 

Dary firiem:  

Marlene 220,00 

Beckman Coulter 300,00 

Dexia 300,00 

Banchem 630,00 

CA Výťahy 345,00 

Medixray 1 940,00 

Glaxosmithkline 1 498,74 

Mäsiarstvo "RONEX" 150,00 

IDTECH s. r. o.  100,00 

Nadácia SPP 1 500,00 

Roľnícke družstvo "Veľká Rača" 10,50 

Matka a dieťa Turca (2%) 10 383,65 
 

Spolu:    17 747,89 EUR 

 

Dary občanov:  

Otto Vegh 1 350,00 

Petra Novotná 34,00 

Júlia Latková 10,00 

Pavol Holeštiak  60,00 

Katarína Pecárová 20,00 

Mária Prengelová 30,00 

Jaroslav Foldyna 940,00 

anonym 10,00 

Róbert Hluzák 20,00 

Ľubomír Beňo 120,00 

Ján Horniačik 500,00 

Margita Strýčková 33,00 

Jozef Rišian 100,00 

Martin Šenfeld 50,00 

Júlia Latková 10,00 

anonym 0,01 

Božena Kotyrová 15,00 
 

Spolu:   3 302,01 EUR 

 

 



Výťažok z benefičného koncertu: 1 024,-- EUR 

 

Príjmy za propagáciu firiem: 

Unipharma Prievidza 400,00 

Panep 615,00 

Jozef Zabák Vegatop 300,00 

Hartmann - Rico 350,00 

Jana Daubnerová - Zelený svet 150,00 

JJ Electronic, spol. s r. o.  985,00 

Vidra a spol.  300,00 

CompuGroup Slovensko 850,00 

SSE a. s. Žilina 1 000,00 
 

Spolu:     4 950,-- EUR 

 

Nefinančné dary: 

Kysucké pekárne, Mäsiarstvo RONEX, Emília Vranková a Viera Valková 

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. Osobitne ďakujeme občianskemu združeniu Matka a dieťa Turca, 

ktoré nám pomohlo s 2% zo zaplatenej dane, na ktoré sme orientovali našich darcov. 

Ďakujeme aj umelcom – Eve Šeniglovej, Filipovi Túmovi, Sláčikovému kvartetu Kysuckého 

komorného orchestra pod vedením Jozefa Pohančeníka za vystúpenie na benefičnom koncerte 

bez nároku na honorár. Poďakovanie patrí aj Silvii Petrekovej za pomoc pri organizácii tohto 

podujatia.  

 
 

 

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/

