VÝROČNÁ SPRÁVA
Občianskeho združenia pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

rok 2015
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I. Členovia občianskeho združenia
Členovia občianskeho združenia
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
PhDr. Monika Trnovcová
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Mgr. Dana Kolesárová
JUDr. Ján Rakyta
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Predseda združenia
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Členovia výkonnej rady
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Mgr. Dana Kolesárová
Členovia dozornej rady
PhDr. Monika Trnovcová
JUDr. Ján Rakyta
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
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II. Činnosť občianskeho združenia
V súvislosti s darcovstvom bolo občianskemu združeniu darovaných v roku 2015 niekoľko
finančných darov, ktoré boli použité v súlade s činnosťou a cieľmi občianskeho združenia tak
ako je uvedené v jeho stanovách.
Na účely skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti darovala spoločnosť FARMI –
PROFI, spol. s .r. o. občianskemu združeniu finančný dar vo výške 2 979,34 eur.
V súvislosti s podporou vzdelávania a na zabezpečenie účasti lekárskych pracovníkov FNsP
FDR na vzdelávacom programe v ASAN Medical Center Seoul, Korea darovala spoločnosť
Covidien ECE s.r.o. občianskemu združeniu finančnú hotovosť vo výške 2000,- eur
a spoločnosť B. Braun Medical, s.r.o. finančné prostriedky vo výške 1 200,- eur.
V roku 2014 občianske združenie požiadalo o registráciu do Zoznamu prijímateľov 2%
z daní“. Z poukázaných 2% z daní získalo občianske združenie finančné prostriedky vo výške
14 981,07 €.
Finančné prostriedky získané od darcov a z ďalších príjmov občianskeho združenia boli
použité v súlade s činnosťou a cieľmi občianskeho združenia predovšetkým na podporu FNsP
FDR.
Na

účasť

na

Kongrese

európskeho

fóra

pre

výskum

v rehabilitácii

darovalo občianske združenie finančné prostriedky vo výške 470,- eur MUDr. Romanovi
Bednárovi, PhD..
Pre potreby Neurochirurgickej kliniky SZU za účelom úhrady príspevkov lekárov
v organizáciách WFNS, EANS a UEMS bol darovaný FNsP FDR finančný dar vo výške 170,eur.
Finančné prostriedky vo výške 121,00 eur darovalo občianske združenie FNsP FDR a to pre
potreby účasti pôrodnej asistentky Gynekologicko- pôrodníckej kliniky SZU- Dany Dolinskej
na stáž.
Zmluvou o účelovom poskytnutí finančného daru podporilo občianske združenie sumou
4 000,- eur ortopedické oddelenie FNsP FDR a to na úhradu časti nákladov na nákup
prenosného USG prístroja s lineárnou sondou.
Občianske združenie podporilo FNsP FDR aj finančným darom vo výške 47,94 eura a to na
úhradu faktúry spoločnosti DALI- BB, s.r.o. pre potreby II. Neurologickej kliniky SZU, na
účel zabezpečenia výroby farebného posteru originálnej štúdie pacientov s epilepsiou.
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V oblasti spolupráce uzatvorilo občianske združenie s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Banská Bystrica Dohodu o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti pre
organizátora dobrovoľníckej činnosti a to za účelom aktivácie plnoletých členov domácnosti,
ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi. V nadväznosti na túto dohodu občianske združenie uzatvorilo Zmluvu
o spolupráci s FNsP FDR, ktorej účelom je poskytovanie súčinnosti pri zabezpečení realizácie
aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej činnosti.
Dňa 08.12. 2015 občianske združenie uzatvorilo dohodu o vzájomnej spolupráci s FNsP FDR
za účelom vzájomnej podpory a poskytovania si súčinnosti a to najmä pri používaní loga
FNsP FDR.
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III. Prehľad činnosti za rok 2015
27.2.2015

Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru uzatvorená medzi OZ a FNsP
FDR vo výške 170,- eur

18.3.2015

Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru uzatvorená medzi OZ
a MUDr. Romanom Bednárom, PhD. vo výške 470,- eur

1.6.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi FARMI –PROFI, spol. s .r. o.
a občianskym združením vo výške 2 979,34 eur

8.4.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti pre organizátora
dobrovoľníckej činnosti pre organizátora dobrovoľníckej činnosti uzatvorená
medzi OZ a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

9.4.2015

Zmluva o spolupráci uzatvorená medzi OZ a FNsP FDR

31.08.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi OZ a spoločnosťou Covidien ECE s.r.o.
vo výške 2000,- eur

9.9.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi B. Braun Medical s.r.o. a OZ vo výške
1 200,- eur

16.10.2015

Valné zhromaždenie ( prerokovanie výročnej správy o činnosti za r. 2014-2015
a o hospodárení OZ za rok 2014 - 2015, prerokovanie a odsúhlasenie plánu
činnosti OZ na r. 2015-2016, poskytnutie finančného príspevku na účasť
zástupcov FNsP FDR na kogrese v Kórei, poskytnutie finančného príspevku na
dobudovanie odd. novorodencov a zriadenie detskej izby na odd. infektológie
FNsP FDR

23.10.2016

Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru pre FNsP FDR vo výške 121,eur

23.11.2015

Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru pre FNsP FDR vo výške
4 000,- eur

1.12.2015

Darovacia zmluva uzatvorená medzi FNsP FDR a OZ vo výške 47,94 eur

8.12.2015

Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorená medzi FNsP FDR a OZ
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IV. Hospodárenie občianskeho združenia
Na začiatku účtovného obdobia roku 2015 predstavoval zostatok finančných prostriedkov
občianskeho združenia sumu v celkovej výške 10 421,69 eur. Občianske združenie nemalo na
začiatku ani na konci účtovného obdobia 2015 žiadne pohľadávky ani úvery. Príjmy
občianskeho združenia tvorili v roku 2015 predovšetkým príjmy od právnických osôb vo
forme finančných darov.
Výdavky občianskeho združenia za roku 2015 boli v celkovej výške 992,94 eur. Z tejto sumy
boli použité peňažné prostriedky vo výške 808,94 eur na hore uvedené aktivity a to najmä na
podporu FNsP FDR a ďalšie výdavky vo výške 184,- eur boli použité predovšetkým na
podporu činnosti občianskeho združenia a to náklady na nájomné, notárske poplatky, náklady
na internetové služby, náklady na administratívu.
Zostatok finančných prostriedkov občianskeho združenia k 31.12.2015 bol v peňažnom
ústave v celkovej výške 30 550,40 eur. Zostatok finančných prostriedkov občianskeho
združenia k 31.12.2015 v pokladnici bol v celkovej výške 40,74 eur.
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