VÝROČNÁ SPRÁVA
Občianskeho združenia pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

rok 2018
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Členovia občianskeho združenia

Členovia občianskeho združenia
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Mgr. Dana Kolesárová
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Mgr. Dana Kolesárová
Členovia dozornej rady
PhDr. Monika Trnovcová
JUDr. Ján Rakyta
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
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2. Činnosť občianskeho združenia
V roku 2018 vyvíjalo občianske združenie aktivity zamerané na podporu činnosti, aktivít a cieľov,
v súlade s jeho stanovami, a to predovšetkým vo forme podpory edukačných aktivít zdravotníckych
pracovníkov FNsP FDR, ale rovnako tak aj vo forme skvalitnenia a podpory poskytovanej zdravotnej
starostlivosti vo FNsP FDR.
Prijaté dary
Občianske združenie získalo v roku 2018 niekoľko finančných darov od spoločnosti Medtronic
Slovakia, s.r.o., spoločnosti Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., spoločnosti Continental
Automotive Systeme Slovakia s.r.o. a od Nadácie Železiarne Podbrezová. Tieto finančné dary boli
použité v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté, tak ako je uvedené v prehľade nižšie.
Spoločnosť Medtronic Slovakia, s.r.o. darovala občianskemu združeniu finančné dary v celkovej
výške 5.350,- eur, a to na účely podpory účasti zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR na Výročnom
kongrese českej a slovenskej neurochirurgickej spoločnosti v Ústi nad Labem a na Sympóziu Veith
2018.
Spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. darovala občianskemu združeniu finančný
dar v celkovej výške 4.000,- eur, a to na účely podpory a skvalitnenia poskytovanej zdravotnej
starostlivosti vo FNsP FDR, zakúpením zdravotníckej techniky.
Spoločnosť Continental Automotive Systeme Slovakia s.r.o. darovala občianskemu združeniu
finančný dar v celkovej výške 2.500,- eur, a to na účely podpory výskumu ochorenia cirhózy.
Nadácia Železiarne Podbrezová darovala občianskemu združeniu finančný dar v celkovej
výške 10.000,- eur, a to na účely podpory vedeckých projektov zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR.
Iné príjmy
Finančné prostriedky, v celkovej výške 869,- eur, získalo občianske združenie z vykonanej verejnej
zbierky. Tieto finančné prostriedky boli použité v súlade s účelom vykonanej verejnej zbierky, a to
na zakúpenie polohovateľných kresiel pre onkologické oddelenia FNsP FDR.
V roku 2017 požiadalo občianske združenie úspešne o registráciu do „Zoznamu prijímateľov 2%
z daní“ pre rok 2018. Z poukázaných 2% z daní získalo občianske združenie finančné prostriedky
v celkovej výške 20.124,34 eur.
Podpora FNsP FDR
Vďaka finančným prostriedkom poskytnutým občianskemu združeniu od darcov, občianske
združenie podporilo zakúpenie chirurgického čelového svetla pre oddelenie hepato-pankreato-biliárnej
chirurgie FNsP FDR, vo výške 4.000,- eur.
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Občianske združenie sa v roku 2018 podieľalo na skvalitnení poskytovanej zdravotnej starostlivosti
vo FNsP FDR, a to finančným darom vo výške 3.000,- eur, poskytnutým na zakúpenie EKG prístroja.
Z finančných prostriedkov, získaných z vykonanej verejnej zbierky, boli pre onkologické oddelenie
FNsP FDR zakúpené polohovateľné kreslá, ktoré slúžia na zvýšenie komfortu pacientov
pri poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Na podporu zabezpečenia odborného Urologického workshopu boli FNsP FDR poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 1.200,- eur.
Podpora zdravotníckych pracovníkov
MUDr. M. R. boli z občianskeho združenie poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 330,- eur, na podporu účasti na Výročnom kongrese českej a slovenskej neurochirurgickej
spoločnosti v Ústi nad Labem.
MUDr. T. G. boli z občianskeho združenia poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 360,- eur, na podporu účasti na Výročnom kongrese českej a slovenskej neurochirurgickej
spoločnosti v Ústi nad Labem.
MUDr. K. P boli z občianskeho združenia poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 220,- eur, na podporu účasti na Výročnom kongrese českej a slovenskej neurochirurgickej
spoločnosti v Ústi nad Labem.
Bc. E. H. boli z občianskeho združenia poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 440,- eur, na podporu účasti na Výročnom kongrese českej a slovenskej neurochirurgickej
spoločnosti v Ústi nad Labem.
MUDr. M. Ž. darovalo občianske združenie účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 4.000,eur, na účasť na Sympóziu Veith 2018, konanom v New Yorku.
MUDr. P. P. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 190,- eur, na
účely úhrady registračného poplatku za absolvovanie ultrasonografického kurzu.
MUDr. M. Š. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 190,- eur, na
účely úhrady registračného poplatku za absolvovanie ultrasonografického kurzu.
MUDr. J. V. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 60,- eur, na
účely podpory účasti na Cadaver Workshope v regionálnej anestézii a cievnych prístupoch v Ostrave.
MUDr. B. M. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 357,88 eur,
na účely absolvovania odbornej stáže na Klinike transplantační chirurgie v IKEM v Prahe.
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3. Hospodárenie občianskeho združenia
Na začiatku účtovného obdobia, k 01.01.2018, disponovalo občianske združenie finančnými
prostriedkami v celkovej výške 4.885,59 eur. Občianske združenie nemalo na začiatku ani na konci
účtovného obdobia roku 2018 žiadne pohľadávky alebo úvery.
Zostatok finančných prostriedkov občianskeho združenia k 31.12.2018, na konci účtovného
obdobia, bol v peňažnom ústave v celkovej výške 32.174,77 eur. Zostatok finančných prostriedkov
občianskeho združenia k 31.12.2018, v pokladnici, bol v celkovej výške 36,24 eur.
Príjmy občianskeho združenia tvorili v roku 2018 príjmy od právnických osôb, vo forme
finančných darov, a podstatnú časť príjmov predstavovali i príjmy z poukázaných 2% z daní.
Celkové príjmy za rok 2018 boli vo výške 42.843,34 eur.
Výdavky občianskeho združenia boli v roku 2018 v celkovej výške 15.517,92 eur. Z tejto sumy boli
použité peňažné prostriedky vo výške 15.216,88 eur na aktivity uvedené v bode 2. Činnosť občianskeho
združenia, a to na podporou a skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo FNsP FDR,
a na podporu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR. Výdavky vo výške 301,04 eur boli
použité na úhradu prevádzkových nákladov občianskeho združenia, a to najmä úhradu nákladov za
nájomné, notárske poplatky a náklady za administratívu.
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3.1. Prehľad hospodárenia
Príjem OZ
Text
Počiatočný stav k 1.1.2018

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke
36,24 €

4 849,35 €

Dátum
prijatia
daru

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

4 000,00 € 14.06.2018

Medtronic Slovakia, s.r.o. Bratislava

4 000,00 € 22.08.2018
869,00 € 22.08.2018

Vklad v hotovosti z verej. zbierky

1 350,00 € 12.10.2018

Medtronic Slovakia, s.r.o. Bratislava
Nadácia Železiarne Podbrezová

10 000,00 € 30.11.2018
2 500,00 € 06.12.2018

Continental Automotive Systeme Slovakia s.r.o. Zvolen
poukázané 2% z daní

20 124,34 €

spolu príjem v roku 2018

42 843,34 €

spolu počiatočný stav a príjem

36,24 €

x

47 692,69 €

Výdaj OZ
Text

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke

Dátum
použ. daru

357,88 € 08.03.2018

MUDr. M.B.

60,00 € 15.06.2018

MUDr. J.V.
FNsP FDR BB-nákup chirurg.čelového svetla Cyslops SLT--225
pre Hepato-Pankreato-Biliárnej chirurgie
FNsP FDR BB-fin.prost.na nákup polohovat.kresiel pre onkol.odd.
z ver.zbierky
MUDr. P.P.

4 000,00 € 16.08.2018
869,00 € 23.10.2018
190,00 € 23.10.2018

MUDr. M.Š.

190,00 € 23.10.2018

MUDr. T.G.

360,00 € 23.10.2018

MUDr. K.P.

220,00 € 23.10.2018

Bc. E.H.

440,00 € 23.10.2018

MUDr. M.R.

330,00 € 23.10.2018

MUDr. M.Ž.

4 000,00 € 08.11.2018

FNsP BB podpora rozvoja vzdelávania formou Urologického
workshopu technickým zabezpečením
FNsP FDR - kúpa prístroja EKG CardiMaxFX 8322

1 200,00 € 20.12.2018
3 000,00 € 27.12.2018

prevádzkové náklady
spolu výdaj

Rekapitulácia hospodárenia za rok 2018

301,04 €
0,00 €

Príjem
Výdaj
Konečný stav k 31.12.2018

x

Peňažné prostriedky
v hotovosti

Počiatočný stav k 1.1.2018

15 517,92 €

v banke

36,24 €

4 849,35 €

0,00 €

42 843,34 €

0,00 €
36,24 €

15 517,92 €
32 174,77 €
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