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

Výročná správa
občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“
za rok 2012
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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 2012 bolo cieľom zdruţenia podporovať rozvoj jednotlivých oddelení Kysuckej
nemocnice s poliklinikou v Čadci, pomáhať pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení a
prispievať ku kvalitnejšiemu poskytovaniu zdravotníckych sluţieb.
Ciele združenia boli napĺňané najmä týmito formami:
a)
b)
c)
d)

podpora nákupu jednotlivých zdravotníckych prístrojov a zariadení,
pomoc pri rekonštrukciách jednotlivých oddelení,
osvetová činnosti v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti,
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. 2012 získavalo prostriedky na svoju činnosť:
- získavaním sponzorských príspevkov
- získavaním finančných prostriedkov za propagáciu firiem
- účasťou na grantových výzvach jednotlivých spoločností
- organizáciou benefičného večera
- 2 % z dane fyzických a právnických osôb

V r. 2012 podporovalo naše občianske združenie tieto projekty:
1. Zakúpenie programu na prepis reči k CT prístroju – rádiologické oddelenie
- variabilný symbol: 10
2. Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti neurologického oddelenia
– zakúpenie ultrasonografického prístroja a EMG
- variabilný symbol: 13
3. Rekonštrukcia priestorov detského oddelenia – izby pre mamičky
- variabilný symbol: 15
4. Prístrojová technika pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny – videolaryngoskop
– výmena okien, ţalúzií, parapetných dosiek
- variabilný symbol: 16
5. Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti interného oddelenia
- variabilný symbol: 17
6. Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti chirurgického oddelenia
– dokúpenie inštrumentária k Harmonickému skalpelu
- variabilný symbol: 22
7. Zakúpenie elektrických podušiek s kompresorom pre „Dom ošetrovateľskej starostlivosti“
- variabilný symbol: 23
8. Zakúpenie elektrických podušiek s kompresorom pre oddelenie dlhodobo chorých
- variabilný symbol: 25
9. Zakúpenie prístroja pre magnetoterapiu pre fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
- variabilný symbol: 26
10. Prístrojová technika pre interné oddelenie II. - defibrilátor a injekčná pumpa
- variabilný symbol: 27
11. Dokončenie výmeny okien, ţalúzií, parapetných dosiek na paliatívnom oddelení
- variabilný symbol: 28
12. Spoluúčasť na financovaní prístroja Shavera a výmena okien, ţalúzií a parapetných dosiek
na jednotke intenzívnej starostlivosti oddelenia úrazovej chirurgie
- variabilný symbol: 29
Kaţdý projekt mal pridelený svoj variabilný symbol, na ktorý mohol darca poukázať finančný
dar.

Za to, že sme mohli v roku 2012 pomôcť jednotlivým oddeleniam
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci pri realizácii
stanovených projektov, patrí veľká vďaka všetkým, ktorí nám
darovali 2 % dane za rok 2011 a taktiež svojimi finančnými
príspevkami pomohli pri ich realizácii, aby sme mohli pomôcť pri
skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti pacientom KNsP v Čadci.
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Občianske združenie Naša nemocnica v Čadci v roku
2012:
1. Rádiologickému oddeleniu – zakúpilo k novému CT prístroju program na prepis
reči – NEWTON Dictate – funguje ako diktafón - program prekladá reč rovnako rýchle,
ako sa rozpráva a to je dvakrát rýchlejšie ako je písanie na počítači. Leekár vyuţíva čas na
vyšetrenie ďalších pacientov. Program sa vyuţíva uţ i vo viacerých nemocniciach na
Slovensku. Pre lekárov je veľkou výhodou, nakoľko nahrádza prácu rúk pri písaní do
klávesnice počítača. Softwer rozpoznáva hovorenú reč a prevádza ju do textovej podoby.
Počas diktovania lekár vidí na obrazovke diktovaný text, môţe ihneď vykonať opravu a
ukončiť lekársku správu.

MUDr. M. Gajan, primár rádiologického oddelenia, Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP,
Mgr. I. Bartusková, predseda OZ
Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP,
Mgr. M. Mozolík, podpredseda OZ, MUDr. J. Marec, námestník riaditeľa pre LPS

OZ prispelo finančnou čiastkou : 1 080 €
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2. Neurologickému oddeleniu:
- zakúpilo ultrasonografický prístroj - pre pacientov oddelenia sa rozšírili moţnosti
v diagnostikovaní – najmä zúţení prípadne iných anomálií tepien zásobujúcich mozog
i trombolytickej liečbe.

MUDr. K. Tomek, primár neurologického oddelenia, Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP,
MUDr. R. Bobek, zástupca primára neurolog. odd., Mgr. I. Bartusková, predseda OZ

MUDr. R. Bobek, zástupca primára neurolog. odd
- vyšetrovanie pacientky

OZ prispelo finančnou čiastkou – kúpa ultrasonografu: 15 800 €
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3. Oddeleniu dlhodobo chorých zakúpilo:
- 10 ks antidekubitných podložiek s kompresorom a 4 ks antidekubitné chrániče
päty - podloţky pomáhajú pri obnove dostatočného prekrvovania tkanív, zabraňujú
vzniku a progresii dekubitov
-

MUDr. A. Marcová, primárka ODCH, Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP,
Mgr. M. Mozolík, podpredseda OZ, MUDr. J. Marec, námestník riaditeľa pre LPS
-

vymenilo staré kovové okná za nové plastové - pacienti sú v príjemnom, teplom
tichom prostredí.

OZ prispelo finančnou čiastkou na:
- podložky s kompresorom + chrániče päty: 1 800 €
- výmenu okien:
10 000 €
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4. Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu sa snaţilo OZ skvalitniť poskytovanie
sluţieb prístrojom na magnetoterapiu, na ktorý získalo nenávratnú dotáciu od ŢSK
v hodnote 1 000 € - prístroj pomáha hlavne pacientom pri pooperačných stavoch
s prítomnosťou kovových materiálov – napr. prútov, skrutiek, drôtov – po operácii
zlomenín, luxácii. Magnetické pole pôsobí protizápalovo a hojivo, odstraňuje bolesti,
uvoľňuje svalové kŕče.

Ing. Martin Šenfeld, riaditeľ KNsP, Mgr. I. Bartusková, predseda OZ,
MUDr. D. Jurgová, primárka FRO
Mgr. M. Mozolík, podpredseda OZ, MUDr. J. Marec, námestník riaditeľa
pre LPS

OZ prispelo finančnou čiastkou: 1 443 €
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5. Internému oddeleniu II. a chirurgickému oddeleniu zakúpilo po jednej
injekčnej pumpe – umoţňujú presné a bezpečné dávkovanie niektorých typov liekov,
ktoré treba dávkovať počas 24 hodín v pravidelných dávkach, aby nemohlo dôjsť
k poškodeniu pacienta.

Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP, MUDr. V. Lariš, primár interného odd. II.,
MUDr. J. Sálus, primár chirurgického oddelenia, Mgr. I. Bartusková, predseda OZ

OZ prispelo finančnou čiastkou: 1 720 €
6. Na chirurgickej JIS a na oddelení intenzívnej medicíny OZ zabezpečilo

výmenu okien.

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: 4 317,08 €
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7. Internému oddeleniu I.,
zakúpených 20 ks podložiek
uvedeným oddeleniam, najmä
dekubitov.

II,

chirurgickému, DOS, OÚCH bolo

s kompresorom, ktoré boli rozdelené podľa potreby
pre leţiacich pacientov, aby sa zamedzilo vzniku

Mgr. M. Mozolík, tajomník OZ, Bc. J. Strýčková, vedúca sestra
interného oddelenia I.

OZ prispelo finančnou čiastkou: 1 944 €
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Občianske zdruţenie Naša nemocnica v Čadci, Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
a Kultúrne Kysucké stredisko v Čadci usporiadali 29.11.2012 4. štvrtý koncert
VEČER VĎAKY, ktorý bol zameraný na zakúpenie prístroja pre pacientov
s ochoreniami kardiovaskulárneho systému pre interné oddelenia II.
Po prezentácii zrealizovaných činností sa predstavili prví dvaja účinkujúci večera- speváci
Andrea Fischer a Otto Weiter, ktorí zaspievali zmes nestarnúcich melódií.
Po milom hudobnom bloku primár interného oddelenia II. MUDr. Vladimír Lariš
predstavil parametre a vyuţitie moderného ultrazvukového prístroja pre vyšetrenie srdcaechokardiograf. Výťaţok z koncertu pôjde na jeho zakúpenie (ako spoluúčasť OZ).
Vrcholom slávnostného večera bolo vystúpenie legendy slovenskej populárnej hudby,
speváčky Marcely Laiferovej. S nadšenými divákmi sa lúčila Piesňou o slobode. Je
chvályhodné, ţe všetci umelci vystúpili bez nároku na honorár.

Účinkujúci speváci:
M. Laiferová, Andrea Fisher a Otto Weiter
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Ing. M. Šenfeld, riaditeľ KNsP (vpravo) so zástupcami, ktorí v roku 2012 najviac
pomohli občianskemu združeniu a Kysuckej nemocnici

Pohľad do publika
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Orgány občianskeho združenia k 31.12.2012
Dňa 14. 2. 2012 prebehlo valné zhromaždenie, ktoré zvolilo a menuje
predsedníctvo:
Predsedníctvo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Iveta Bartusková, predseda
Viera Valková, podpredseda
Mgr. Michal Mozolík, tajomník
MUDr. Richard Bobek, odborný garant pre medicínske otázky
Mgr. Darina Vrbinárová, projektová manaţérka
MUDr. Katarzyna Kríţková – člen
Mgr. Anna Grochalová – člen

Revízna komisia
Katarína Pecárová, predseda revíznej komisie
Viera Magátová, člen
Ivana Gašperáková, člen

Členovia OZ:
Ing. Martin Šenfeld
Mgr. René Gamrot
PhDr. Emília Vranková, PhD.
Miroslav Janík
Ľuboslava Šamajová
Daniel Roman
Mgr. M. Ščuryová
J. Strýčková
J. Lutišanová
M. Škorvánková
Mgr. M. Šimčisková
JUDr. M. 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 nevlastní ţiadny nehnuteľný majetok. Sídli v priestoroch KNsP
Čadca (bezplatné uţívanie).

3.1.

Ročná účtovná závierka

Stav finančných prostriedkov k 1.1.2012:
-

Počiatočný stav v pokladni:
Počiatočný stav na beţnom účte:

0
EUR
15 742,95 EUR

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2012
-

Končený stav v pokladni:
0
EUR
Konečný stav na beţnom účte:
12 803,98 EUR
====================================

Zostatok spolu:

12 803,98 EUR

Občianske zdruţenie nemalo na konci účtovného obdobia ţiadne zásoby, pohľadávky ani
úvery. Záväzky k 31.12.2012 činili 0 EUR.

3.2.

Prehľad príjmov

Príjmy občianskeho zdruţenia boli rozdelené do dvoch skupín:
-

Príjmy, ktoré podliehajú daňovej povinnosti – príjmy za reklamnú činnosť
= 1 414,80 EUR

-

Príjmy, ktoré nepodliehajú daňovej povinnosti – sponzorské dary, granty a príspevky
z organizovania podujatí (benefičný večer)
= 34 115,69 EUR

Príjmy celkom: 35 530,49 EUR

3.3.

Prehľad výdavkov

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

Výdavky na správu (reţijné 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%
Poplatky za propagáciu o. z.
Zaplatená daň z príjmu za r. 2011
Bankové poplatky

52,20
80,02
153,14
80,02

SPOLU

365,38

Účelovo viazané výdavky na činnosť
Použité fin. prostriedky v
€
k 31.12.2012

Názov
Podloţka s kompresorom a chrániče pre ODCH

1 800

Okná pre ODCH

10 000

Magnetoterapia pre FRO

1443

Program na prepis reči Newton Dictate pre rád. – k CT

1 080

Injekčná pumpa pre chirurgické oddelenie

860

Injekčná pumpa pre interné II.

860

Podloţky s kompresorom – 10 ks pre interné odd. I

972

Okno pre OAIM

1000

Okná pre OAIM

2 304,91

Ultrazvukový prístroj pre neurologické oddelenie

15 800

Okno pre chirurgickú JIS
Podloţky s kompresorom pre interné odd. II., OÚCH,
DOS, chir. oddelenie (10 ks –rozdelené podľa potreby)

1012,17

Spolu výdavky

972

38 104,08

Účelovo viazané výdavky spolu: 38 104,08 EUR
Výdavky celkom: 38 469,46 EUR
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4. Prehľad o daroch a príspevkoch

€

Dary firiem
YNOR – SK, s.r.o. – Ing. Pohančeník

1 000

Ţilinský samosprávny kraj

1 000

MEDIXRAY

6 089

KOREG

150

SPOLU

8 239

Dary občanov

€

Jaroslav Foldyna

1 100

Marcela Jarabicová

20

SPOLU

1 120

Výťažok z benefičného koncertu

1 060

Príjmy za propagáciu firiem

€

HARTMAN RICO

1 414,80

2 % za rok 2011

23 689,61

SPOLU

25 104,41

SPOLU: 35 523,41
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5. Záver

ĎAKUJEME
Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú
aktivitu a prejav sympatie.
Ďakujeme aj umelcom:
-

Marcele Laiferovej
Andrei Fischer a Ottovi Weiterovi, ktorí vystúpili a obohatili náš benefičný koncert
bez nároku na honorár.

Poďakovanie za pomoc pri organizovaní tohto podujatia patrí aj:
-

Ing. Martinovi Šenfeldovi, riaditeľovi Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca
Mgr. S. Petrekovej, riaditeľke Kysuckého kultúrneho strediska Čadca
Mgr. A. Strakovej, riaditeľke Domu kultúry Čadca
Katke Belkovej – moderátorke VEČERA VĎAKY
a samozrejme 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
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