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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 2011 bolo cieľom zdruţenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej 

nemocnice  s poliklinikou v Čadci, prispievať ku kvalitnejšiemu poskytovaniu zdravotníckych 

sluţieb.  
 

Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami: 

a) podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení,  

b) pomoc pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení, 

c) osvetová činnosti v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti, 

d) podpora relaxačnej a rehabilitačno-fyziatrickej terapie. 

 

2. Činnosť združenia  
 

     V úspešnej činnosti nášho zdruţenia sme pokračovali rozšírením projektov pre jednotlivé 

oddelenia KNsP.  

Občianske zdruţenie v r. 2011 získavalo prostriedky na svoju činnosť:  

- získavaním sponzorských príspevkov  

- získavaním finančných prostriedkov za propagáciu firiem  

- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností  

- organizáciou benefičného večera  
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- 2 % z dane fyzických a právnických osôb 

 

V r. 2011 podporovalo naše občianske združenie tieto projekty:  
 

Príspevok na zakúpenie nového CT prístroja 

 - variabilný symbol: 10 

Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti - neurologické oddelenie  

- variabilný symbol: 13 

Prístrojová technika pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny , výmena okien 

 - variabilný symbol: 16 

 Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia a výmena okien  

 - variabilný symbol: 17 

Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia a výmena okien 

- variabilný symbol: 22 

Lampa Bioptron Compact pre „Dom ošetrovateľskej starostlivosti“   

- variabilný symbol: 23 

Bioptické kliešte a lapač polypov na gastroenterologickú ambulanciu   

- variabilný symbol: 24 

 Elektrické podušky s kompresorom pre oddelenie dlhodobo chorých 

  - variabilný symbol: 25 

Vodný kúpeľ pre oddelenie fyziatricko-rehabilitačné  

- variabilný symbol: 26 

Kaţdý projekt má pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý môţe darca poukázať finančný 

dar.  

Podarilo sa nám zrealizovať:  

1. Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia  – výmena    

okien, žalúzií, parapetných dosiek  

2. Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia – výmena  

okien, žalúzií, parapetných dosiek 

3. Príspevok na zakúpenie nového CT prístroja – (bolo stanovených 3 000 €) 

4. Lampa Bioptron Compact pre „Dom ošetrovateľskej starostlivosti“  

5.  Bioptické kliešte a lapač polypov na gastroenterologickú ambulanciu   

6. Vodný kúpeľ pre oddelenie fyziatricko-rehabilitačné  

7. Zakúpenie matracov a posteľnej bielizne 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty13.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty10.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty16.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty16.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty10.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty6.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty6.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty10.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty15.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty15.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty10.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty17.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty17.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty10.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty14.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty14.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty14.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty10.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty19.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty14.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty14.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty14.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty13.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty15.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty15.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty17.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty17.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty19.htm
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1. Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia  – výmena 

okien, ţalúzií, parapetných dosiek -  kovové okná na JIS uţ dobre netesnili a nedali sa ani 

poriadne zatvoriť. OZ sa snaţilo výmenou za nové plastové zlepšiť psychohygienické 

podmienky pre pacientov. Nové okná majú lepšie tepelnoizolačné,  protihlukové 

vlastnosti a ţalúzie, ktoré budú chrániť pacientov pred nepríjemnými slnečnými lúčmi. 

Odstránil sa prievan pri veternom počasí. Na izbách je teplejšie a ticho, čo príjemne 

vplýva na liečbu pacientov, ktorí najviac výmenu okien privítali. 

 

OZ prispelo finančnou čiastkou 2.500 €. 

 

 

 

 

2. Modernizácia Jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia – výmena 

okien,  ţalúzií, parapetných dosiek – takisto ako u JIS interného oddelenia. 

OZ prispelo finančnou čiastkou 2.500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty8.htm
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3. Príspevok na zakúpenie nového CT prístroja - cieľom projektu bolo pomôcť KNsP 

v Čadci pri splácaní nového CT, ktorý slúţi na diagnostiku pacientom regiónu Kysúc. Je 

to  nový kvalitný CT prístroj, ktorý umoţňuje širšie spektrum vyšetrení  a PACS systém  

-  umoţňuje digitálnu archiváciu dát.  
   

   

       OZ prispelo finančnou čiastkou 3 000 €. 

 

 

 

4. Lampa Bioptron Compact pre „Dom ošetrovateľskej starostlivosti“ – našou snahou 

bolo  zrealizovať projekt na  zlepšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti 

klientom v Dome ošetrovateľskej starostlivosti svetelnou terapiou BIOPTRON, ktorá sa 

stala novou formou liečby po  celom svete. 
 

OZ prispelo finančnou čiastkou 570 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Bioptické kliešte a lapač polypov na gastroenterologickú ambulanciu – projekt sme 

sa rozhodli zrealizovať, nakoľko uvedené príslušenstvo je súčasťou endoskopov, ktoré sa 

pouţívajú pri endoskopických vyšetreniach k odberu bioptického materiálu, ktorý slúţi 

k určeniu správnej diagnózy a  následné k stanoveniu ďalších terapeutických postupov.  

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty15.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty15.htm
http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty17.htm
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OZ prispelo finančnou čiastkou 390,72 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vodný kúpeľ pre oddelenie fyziatricko-rehabilitačné -  ide o vírivú vaňu - kúpeľ 

horných končatín, kde liečivý efekt je dosahovaný pomocou vodnej turbíny. Kúpeľ 

zlepšuje prekrvenie končatín, lokálny metabolizmus a súčasne aktivuje koţné receptory. 

Je nenahraditeľný po operačných zákrokoch alebo úrazoch pohybového aparátu, dokáţe 

zbaviť pacienta opuchov, bolesti, stuhnutosti.  Moţno ho tieţ vyuţiť pri regenerácii 

horných končatín po nadmernej fyzickej záťaţi, napr. športových výkonoch. 

 

OZ prispelo finančnou čiastkou 3 163,60 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/projekty19.htm
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Dňa 24.11.2011 usporiadalo Občianske zdruţenie Naša nemocnica v Čadci v spolupráci s 

Kysuckou nemocnicou s poliklinikou Čadca a Kysuckým kultúrnym strediskom Čadca v 

Dome kultúry Čadca – tretí Koncert – Večer vďaky,   na ktorom vystúpili: Kysucká muzika, 

Oľga Bezačinská a operný spevák Martin Babjak – bez nároku na honorár.  

Koncert bol zameraný na zakúpenie ultrasonografického prístroja, ktorý potrebuje 

neurologické oddelenie na diagnostiku a liečbu pre pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu. 
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7. OZ darovalo finančné prostriedky vo výške 4 000 € Kysuckej nemocnici s poliklinikou 

na zakúpenie matracov a posteľnej bielizne. OZ sa snaţilo prispieť na zakúpenie matracov 

so špeciálnou antidekubitnou vrstvou, aby prispelo k zlepšeniu komfortu pacientom, 

najmä hlavne pre dlho leţiacich, ktorí sú ohrození vznikom dekubitov – preleţanín. Nové 

matrace boli pouţité na výmenu starých, ktoré slúţili doposiaľ. Je to obojstranná výhoda 

ako pre pacienta, tak i pre personál. 
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2011 

Predsedníctvo 

Mgr. René Gamrot, predseda 

Ing. Martin Šenfeld, člen 

Mgr. Michal Mozolík, tajomník 

PhDr. Emília Vranková, PhD., člen 

MUDr. Katarzyna Kríţková, odb. garant pre medicínske otázky 

 

Revízna komisia 

Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie 

Viera Magátová, člen 

Viera Valková , člen 

 

Dňa 30.5.2011 Ing. Martin Šenfeld, predseda OZ Naša nemocnica v Čadci, pozastavil svoju 

činnosť predsedu OZ do vyriešenia výberového konania na riaditeľa KNsP. Poveril 

vykonávaním funkcie predsedu OZ Naša nemocnica v Čadci Mgr. René Gamrota. 
 

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 nevlastní ţiadny nehnuteľný majetok. Sídli v priestoroch KNsP 

Čadca (bezplatné uţívanie). 

3.1.  Ročná účtovná závierka 

Stav finančných prostriedkov k 1.1.2011:  

- Počiatočný stav v pokladni:      0       EUR 

- Počiatočný stav na beţnom účte: 488,62  EUR 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2011 

- Končený stav v pokladni:         0      EUR 

- Konečný stav na beţnom účte:       15 742,95 EUR 

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

Zostatok spolu:          15 742,95 EUR 

Občianske zdruţenie nemalo na konci účtovného obdobia ţiadne zásoby, pohľadávky ani 

úvery. Záväzky k 31.12.2011 činili 0 EUR.  

3.2.  Prehľad príjmov 

Príjmy občianskeho zdruţenia boli rozdelené do dvoch skupín:  

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

= 806 EUR 

 

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

z organizovania podujatí (benefičný večer) 

= 34 989,71 EUR 

 

Príjmy celkom:  35 795,71 EUR 
 

 

 

3.3.  Prehľad výdavkov 
 

Celkové výdavky o. z. v r. 2011 môţeme rozdeliť na dve časti: 

- Výdavky na správu (réţijné výdavky, bankové poplatky) 

- Účelovo viazané výdavky na činnosť (realizácia projektov) 
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       Výdavky na správu (režijné výdavky, bankové poplatky) 

Poplatok za registráciu 2% 51,28 

Poplatky za propagáciu o. z.  209,20 

Zaplatená daň z príjmu za r. 2010 940,50 

Bankové poplatky 70,24 

Úrok + 6,37 

SPOLU 1 264,85 

 

      Účelovo viazané výdavky na činnosť  

Doplatok za polohovaciu posteľ 3 152,21 

Príspevok na CT prístroj 3 000,00 

Výmena okien na chirurgickej JIS 2 500,00 

Výmena okien na internej JIS 2 500,00 

Nákup lampy Bioptron     570,00 

Príspevok na zakúpenie matracov  

a posteľnej bielizne  

4 000,00 

Zakúpenie bioptických kliešti a lapača polypov    390,72 

Posteľ 3 163,60 

SPOLU 19 276,53 

 

Účelovo viazané výdavky spolu: 19 276,53 EUR 

Výdavky celkom: 20 541,38 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

4.  Prehľad o daroch a príspevkoch 

 

Dary firiem € 

COOP Jednota 450 

SEZ Ţilina 3 330 

MEDIXRAY 2 247 

JJ ET 1 782,48 

JUMICOL 100 

Zelený svet 16,50 

SPOLU 7 925,98 

 

 

Dary občanov € 

Jaroslav Foldyna 1 088 

František Kuba  300 

Karol Burger 50 

Oľga Padyšáková 27,50 

Peter Revay 150 

Elcen 18 

Anonymný darca 226 

Mgr. Mozolík 80 

SPOLU 1 939,50 

 

Výťažok z benefičného koncertu 
 

1 395 
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Príjmy za propagáciu firiem € 

ELCEN Ţilina  300 

PANEP  Trenčín   506 

2 % 23 729,23 

SPOLU 24 535,23 

SPOLU: 35 795,71 

 

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.  

Ďakujeme aj umelcom: Janke Holeščákovej - Kysucká muzika, sopranistke Oľge Bezačinskej 

a opernému spevákovi, barytonistovi Martinovi Babjakovi, ktorí vystúpili a obohatili náš 

benefičný koncert bez nároku na honorár. Poďakovanie patrí aj Ing. Martinovi Šenfeldovi, 

riaditeľovi Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca, Kysuckému kultúrnemu stredisku 

Čadca – riaditeľke Mgr. S. Petrekovej, Domu kultúry za pomoc pri organizácii tohto podujatia 

a všetkým tým, ktorí pomáhali pri zabezpečení benefičného večera.  

 
 

 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na poţiadanie v sídle občianskeho zdruţenia a je 

zverejnená na našej internetovej stránke www.nemocnicacadcaoz.sk 
 
 
 
 
      

         

 

 

http://www.nemocnicacadcaoz.sk/

