VÝROČNÁ SPRÁVA
Občianskeho združenia pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

rok 2019
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Členovia občianskeho združenia

Členovia občianskeho združenia
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2. Činnosť občianskeho združenia
V roku 2019 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 BB, ale rovnako tak aj vo forme skvalitnenia a podpory poskytovanej
zdravotnej starostlivosti vo FNsP FDR BB.
Prijaté dary
Občianske združenie získalo v roku 2019 niekoľko finančných darov od spoločnosti Medtronic
Slovakia, s.r.o., spoločnosti Mölnlycke Health Care s.r.o., od Nadácie COOP Jednota a od Občianskeho
združenia Onkológia Banská Bystrica. 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 6.000,- eur, a to na účely podpory účasti zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR BB na podujatí
13th Colorectal Congress, St. Gallen.
Spoločnosť Mölnlycke Health Care s.r.o. darovala občianskemu združeniu finančný dar
v celkovej výške 1.500,- eur, a to na účely pokrytia nákladov 1 osoby (lekár FNsP FDR BB) na
vzdelávacej akcii - konferencia EPUAP v Lyone, Francúzsko.
Nadácia COOP Jednota darovala občianskemu združeniu finančný dar v celkovej výške 5.000,eur, a to na účely podpory pokračovania projektu mikrobiálnej transplantácie, ktorú realizuje II. Interná
klinika SZU FNsP FDR BB.
Občianske združenia Onkológia Banská Bystrica darovala občianskemu združeniu finančný dar
v celkovej výške 500,- eur, a to na účely zaslaním finančných prostriedkov na účet Občianskeho
združenia bez uzatvorenia zmluvy.
Iné príjmy
V roku 2018 požiadalo občianske združenie úspešne o registráciu do „Zoznamu prijímateľov 2%
z daní“ pre rok 2019. Z poukázaných 2% z daní získalo občianske združenie finančné prostriedky
v celkovej výške 8.083,61 eur.
Podpora FNsP FDR
Vďaka finančným prostriedkom poskytnutým občianskemu združeniu od darcov, občianske
združenie podporilo finančným darom vo výške 2.190,- eur , poskytnutým na zakúpenie lupových
okuliarov Orascoptic vrátane individuálneho zamerania a osadenia lúp TTL.
Občianske združenie sa v roku 2019 podieľalo na skvalitnení poskytovanej zdravotnej starostlivosti
vo FNsP FDR, a to finančným darom vo výške 955,74,- eur, poskytnutým na zakúpenie kardiackého
kresla KBL-02 s príslušenstvom (odberová područka s kĺbom vrátane držiaka, infúzny stojan vrátane
držiaka, farba 8095).
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Občianske združenie zo svojich finančných prostriedkov uvoľnilo pre FNsP FDR BB sumu vo
výške 341,40 eur na účel preplatenia nákladov na odbornú stáž v IKEMe pre MUDr. M. S..
Zo strany Občianskeho združenia boli uvoľnené finančné prostriedky vo výške 211,46 eur na účely
refundácie nákladov na účasti na kongrese EUROSPINE 2019 v Helsinkách pre MUDr. R. K..
Z finančných zdrojov Občianskeho združenia bola uvoľnená suma vo výške 5.214,00 eur na kúpu
Trakčného zariadenia ET-800 s príslušenstvom pre potreby Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie FNsP FDR BB.
Vďaka finančnému daru Občianskeho združenia vo výške 5.010,- eur mohla FNsP FDR BB
zakúpiť Lymfodrenážny prístroj pre potreby Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
FNsP FDR BB.
Občianske združenie uvoľnilo finančné prostriedky na kúpu Motomed VIVA 2 pre potreby
Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie FNsP FDR BB vo výške 3.974,40 eur.
Z finančných prostriedkov Občianskeho združenia bol zaplatený registračný poplatok na rok 2019
pre European Society for Organ Transplantation ESOT Foundation vo výške 500,- eur.
Na projekte mikrobionálnej transplantácie realizovanej II. Internou klinikou SZU FNsP FDR BB na
vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou metodiky 16S-RNA, OZ vyplatilo M. K. sumu vo výške 150,eur a A. R. sumu vo výške 90,-eur na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku.
Občianske združenie z finančných prostriedkov uvoľnilo sumu vo výške 150,- eur na účely podpory
vzdelávania zdravotníckych zamestnancov FNsP FDR BB na V. Krajskom internistickom seminári
v Banskej Bystrici.
Podpora zdravotníckych pracovníkov
MUDr. B. M. boli z občianskeho združenie poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 1.500,- eur, na podporu účasti na odbornej konferencii EPUAP.
MUDr. L. J., FEBO bola z občianskeho združenia poskytnutá finančná čiastka v hodnote 1.500,eur na podporu pokračovania vedeckej a publikačnej činnosti.
Doc. MUDr. Ľ. M., PhD. boli z občianskeho združenia poskytnuté účelovo viazané finančné
prostriedky vo výške 2.000,- eur, na podporu účasti na medzinárodnom kongrese IFSO v Madride.
MUDr. I. S. boli z občianskeho združenia poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 450,- eur, na podporu aktivít v rámci reprezentácie slovenskej transplantačnej chirurgie
v rámci Európskeho boardu špecialistov transplantačnej chirurgie EU v Kodani.
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MUDr. R. K., PhD. boli z občianskeho združenia poskytnuté účelovo viazané finančné prostriedky
vo výške 450,- eur, na podporu aktivít v rámci reprezentácie slovenskej transplantačnej chirurgie
v rámci Európskeho boardu špecialistov transplantačnej chirurgie EU v Kodani
MUDr. V. K. darovalo občianske združenie účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 300,eur, na účasť na edukačnom workshope zameranom na popisovanie MR nálezov prostaty v Nemecku.
MUDr. M. S. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky na podporu
odbornej/teoretickej stáže v IKEMe vo výške 515,02 eur.
MUDr. M. H. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 540,16- eur,
na podporu aktivít v rámci stretnutia vedecko-výskumnej skupiny popredných svetových lekárov so
zameraním na diagnostiku a liečbu poranení chrbtice v Amsterdame.
PhDr. E. D. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2.000,- eur, na
účely podpory vzdelávania pôrodných asistentiek v Banskej Bystrici.
MUDr. A. S. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 566,65 eur,
na účely podpory zvýšenia kvality a efektivity práce pri náročných onkologických rekonštrukčných
operáciách v Gliwiciach.
MUDr. E. F., PhD. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky
vo výške 6.000 eur, na účely absolvovania vzdelávacej aktivít 13th Colorectal Congress, St. Gallen.

3. Hospodárenie občianskeho združenia
Na začiatku účtovného obdobia, k 01.01.2019, disponovalo občianske združenie finančnými
prostriedkami v celkovej výške 32.211,01 eur. Občianske združenie nemalo na začiatku ani na konci
účtovného obdobia roku 2019 žiadne pohľadávky alebo úvery.
Zostatok finančných prostriedkov občianskeho združenia k 31.12.2019, na konci účtovného
obdobia, bol v peňažnom ústave v celkovej výške 18.405,6 eur. Zostatok finančných prostriedkov
občianskeho združenia k 31.12.2019, v pokladnici, bol v celkovej výške 36,24 eur.
Príjmy občianskeho združenia tvorili v roku 2019 príjmy od právnických osôb, vo forme
finančných darov, a podstatnú časť príjmov predstavovali i príjmy z poukázaných 2% z daní.
Celkové príjmy za rok 2019 boli vo výške 21.083,61 eur.
Výdavky občianskeho združenia boli v roku 2019 v celkovej výške 34.889,02 eur. Z tejto sumy boli
použité peňažné prostriedky vo výške 34.889,02 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 BB. Výdavky vo výške 280,19 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 1.1.2019

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke
36,24 €

32 174,77 €

Dátum
prijatia
daru

Nadácia COOP Jednota Bratislava

5 000,00 € 01.03.2019

Mölnlycke Health Care s.r.o. Praha

1 500,00 € 06.09.2019

OZ Onkológia Banská Bystrica
Medtronic Slovakia s.r.o. Bratislava

6 000,00 € 15.11.2019

poukázané 2% z daní

8 083,61 €

500,00 € 08.10.2019

spolu príjem v roku 2019

21 083,61 €

spolu počtiatočný stav a príjem

36,24 €

x

53 258,38 €

Výdaj OZ
Text
M. K.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou
metodiky 16S-RNA
M. K.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou
metodiky 16S-RNA
European Society for Organ Transplantation - registrácia rok 2019

M. K.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou
metodiky 16S-RNA
A. R.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou
metodiky 16S-RNA

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke

Dátum
použ. daru

45,00 € 19.03.2019
15,00 € 15.04.2019
500,00 € 07.06.2019
60,00 € 19.06.2019
75,00 € 12.07.2019

FNsP FDR BB-podpora V. Krajského internist.seminára

150,00 € 12.07.2019

FNsP FDR BB-zakúpenie kardiackého kresla KBL-02 (Onkolog.klinika)

955,74 € 25.07.2019

MUDr. L. J.,FEBO-pokrytie nák.na publ.práce

1 500,00 € 25.07.2019

MUDr. B. M.-EPUAP-zmluva o účelovom poskyt.fin.daru

1 500,00 € 16.08.2019

Doc.MUDr. Ľ. M., PhD.-IFSO(medzin.kongres v Madride)-Zmluva o
účelovom poskyt.fin.daru

2 000,00 € 16.08.2019

MUDr. V. K.-Darovacia zmluva (Edukačný workshop v Nemecku)

300,00 € 23.09.2019

MUDr. R. K., PhD.-Dar.zmluva( Business meeting v Kodani)

450,00 € 23.09.2019

MUDr. I. S.-Dar.zmluva( Business meeting v Kodani)

450,00 € 23.09.2019

A. R.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou
metodiky 16S-RNA

15,00 € 25.10.2019

M. K.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou
metodiky 16S-RNA

30,00 € 25.10.2019

FNsP FDR-fin.prostriedky (odborná stáž v IKEM Praha)

341,40 13.11.2019

MUDr. M. S.-Darovacia zmluva (odborná stáž v IKEM Praha)

515,02 13.11.2019

FNsP FDR-fin.prost.na nákup lupových okuliarov Orascoptic pre potrebe (OCOS)

2 190,00 13.11.2019

FNsP FDR-Darovacia zmluva(účasť na kongrese EUROSPINE 2019 v Helsinkách, MUDr.
R. K. II. Neurochir.klinika SZU)

211,46 22.11.2019

MUDr. M. H.-Darovacia zmluva(stretnutie vedecko-výskumnej skupiny svet.lekárov so
zameraním na diagnostiku a liečbu poranení chrbtice, AOSpine knowledge forum trauma
meeting v Amsterdame)

540,16 22.11.2019

MUDr. A. S.-Darovacia zmluva(zvýšenie kvality a efektivity práce pri
nároč.onkolog.rekonštr.operáciách hlavy a krku,služ.cesta do poľského onkolog.inšt.v
Gliwiciach)
PhDr. E. D.-Darovacia zmluva( podpora vzdelávania pôrodných asistentiek, konferenica)

566,65 22.11.2019
2 000,00 22.11.2019
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MUDr. F. E. - Dotácia na vzdelávanie

6 000,00 22.11.2019

FNsP FDR- fin.prostr.na kúpu Trakčného zariadenia ET-800 s príslušenstvom pre
OFBaLR

5 214,00 € 12.12.2019

FNsP FDR- fin.prostr.na kúpu Motomed VIVA 2 pre OFBaLR

3 974,40 € 12.12.2019

FNsP FDR- fin.prostr.na kúpu Lymfodrenážneho prísroja pre OFBaLR

5 010,00 € 12.12.2019

prevádzkové náklady
spolu výdaj

Rekapitulácia hospodárenia za rok 2019

280,19 €
0,00 €

v banke

36,24 €

32 174,77 €

Príjem

0,00 €

21 083,61 €

Výdaj

0,00 €

34 889,02 €

36,24 €

18 369,36 €

Konečný stav k 31.12.2019

x

Peňažné prostriedky
v hotovosti

Počiatočný stav k 1.1.2019

34 889,02 €
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