VÝROČNÁ SPRÁVA
Občianskeho združenia pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

rok 2020
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Členovia občianskeho združenia

Členovia občianskeho združenia
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
PhDr. Monika Trnovcová
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
JUDr. Ján Rakyta
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
Predseda združenia
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Členovia výkonnej rady
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Členovia dozornej rady
PhDr. Monika Trnovcová
JUDr. Ján Rakyta
MUDr. Ján Šulaj, PhD.
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2. Činnosť občianskeho združenia
V roku 2020 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 2020 niekoľko finančných darov od spoločnosti Medtronic
Slovakia, s.r.o., jeden nefinančný dar od spoločnosti Johnson & Johnson, s.r.o. a ďalšie od súkromných
osôb. 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 4.923,9 eur, a to na účely podpory účasti zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR BB na
vzdelávacích podujatiach.
Spoločnosť Johnson & Johnson, s.r.o. darovala občianskemu združeniu nefinančný dar, 350 ks
respirátorov za účelom poskytnutia OOPP zdravotníckym pracovníkom.
Pán M. P. daroval občianskemu združeniu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
prostriedky vo výške 1.507,- eur.

finančné

Pán F. T. daroval občianskemu združeniu na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti
prostriedky vo výške 1.507,- eur.

finančné

Pani J. O. darovala občianskemu združeniu na podporu FNsP FDR BB finančné prostriedky vo
výške 197,- Eur.
Iné príjmy
V roku 2019 požiadalo občianske združenie úspešne o registráciu do „Zoznamu prijímateľov 2%
z daní“ pre rok 2020. Z poukázaných 2% z dane, resp. 3% v prípade právnických osôb, získalo
občianske združenie finančné prostriedky v celkovej výške 9.661,89 eur.
Podpora FNsP FDR a zdravotníckych pracovníkov
Vďaka finančným prostriedkom poskytnutým občianskemu združeniu, občianske združenie
podporilo finančným darom vo výške 2.270,- eur, publikáciu vedeckého článku “Adherence to oral
nutritional supplements after being discharged from the hospital is low but improves outcome in patients
with advance chronic liver disease Open Access“ v indexovanom vedeckom časopise Patient Preference
and Adherence.
Občianske združenie sa v roku 2020 podieľalo na skvalitnení poskytovanej zdravotnej starostlivosti
vo FNsP FDR aj finančným darom vo výške 3.800,- eur, poskytnutým na zakúpenie ramennej
motodlahy na rehabilitačné účely.
Občianske združenie zo svojich finančných prostriedkov uvoľnilo pre FNsP FDR BB sumu vo
výške 1100,- eur na účel preplatenia nákladov na realizáciu vzdelávacej aktivity pre zdravotníckych
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pracovníkov FNsP FDR odborníkmi z IKEM-u. Na účely podpory zdravotníckych pracovníkov
poskytlo občianske združenie FNsP FDR BB finančné prostriedky vo výške 907,- eur na kúpu
počítačového vybavenia Oddelenia odberov orgánov a transplantačných databáz.
Zo strany občianskeho združenia boli uvoľnené finančné prostriedky vo výške 500,- eur na účely
refundácie nákladov na vzdelávanie MUDr. M. U., primára Oddelenia pneumológie a ftizeológie
v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.
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 210,eur a A. R. sumu vo výške 45,-eur na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku.
Občianske združenie z finančných prostriedkov uvoľnilo sumu vo výške 600,- eur na účely
spracovania štatistických analýz pre HEGITO.
Z finančnej podpory získanej od spoločnosti Medtronic Slovakia, s.r.o. boli poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 1.623,30 Eur MUDr. K. P. na účely absolvovania neurochirurgického kongresu
v Sarajeve.
Z finančných prostriedkov občianskeho združenia bol zaplatený registračný poplatok na rok 2020
pre European Society for Organ Transplantation ESOT Foundation vo výške 500,- eur.
Z ďalších finančných prostriedkov vo výške 251,- eur bolo podporené vzdelávacie podujatie Nervy
šetriaca roboticky asistovaná radikálna prostetektómia a vo výške 1.500,- eur bolo zabezpečené
technické zabezpečenie obrazového prenosu na Urologickom workshope.

3. Hospodárenie občianskeho združenia
Na začiatku účtovného obdobia, k 01.01.2020, disponovalo občianske združenie finančnými
prostriedkami v celkovej výške 18.405,6 eur. Občianske združenie nemalo na začiatku ani na konci
účtovného obdobia roku 2020 žiadne pohľadávky alebo úvery.
Zostatok finančných prostriedkov občianskeho združenia k 31.12.2020, na konci účtovného
obdobia, bol v peňažnom ústave v celkovej výške 22.605,06 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 2020 príjmy od právnických osôb, vo forme
finančných darov, a podstatnú časť príjmov predstavovali i príjmy z poukázaných 2% z dane, resp. 3%
v prípade právnických osôb. Celkové príjmy za rok 2020 boli vo výške 17.796,80 eur.
Výdavky občianskeho združenia boli v roku 2020 v celkovej výške 13.561,10 eur. Z tejto sumy boli
použité peňažné prostriedky na aktivity uvedené v bode 2. Činnosť občianskeho združenia, a to na
podporou a skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo FNsP FDR BB, a na podporu
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR BB. Výdavky vo výške 253,30 eur boli použité na
úhradu prevádzkových nákladov občianskeho združenia, a to najmä úhradu nákladov za nájomné,
notárske poplatky a náklady za administratívu.

3.1. Prehľad hospodárenia
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Príjem OZ
Text
Počiatočný stav k 1.1.2020
P. T.
Medtronic Slovakia s.r.o. Bratislava
J. O.
Medtronic Slovakia s.r.o. Bratislava
F. T.
Covidien AG
M. P.
poukázané 2% z daní
spolu príjem v roku 2020
spolu počiatočný stav a príjem

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke
36,24 €

36,24 €

18 369,36 €
0,01 €
1 623,90 €
197,00 €
2 500,00 €
1 507,00 €
800,00 €
1 507,00 €
9 661,89 €
17 796,80 €
36 166,16 €

Dátum
prijatia
daru
03.02.2020
19.02.2020
28.04.2020
04.05.2020
04.06.2020
26.06.2020
18.12.2020
x

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

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke

Dátum
použ. daru

30,00 €

15.01.2020

30,00 €

15.01.2020

15,00 €

20.02.2020

15,00 €

20.02.2020

1 623,90 €

20.02.2020

FNsP FDR BB-zakúpenie 2 kusov HP Z24i G2 a tlačiarne HP
Color(vybavenie novovzniknutého Odd. odbero org.a transpl.databáz)

907,00 €

25.05.2020

Mgr. L. L., PhD - fin.dar na podporu štatistických analýz pre HEGITO

600,00 €

09.06.2020

Doc.MUDr. J. M., PhD-zmluva o účel.poskyt.fin.daru na vykonanie vzdelávacej
aktivity pre zdrav.pracovníkov FNsP FDR BB

550,00 €

02.07.2020

MUDr. M. U. - darovacia zmluva na refundáciu študijných nákladov za
špecializ.štúdium v odbore

500,00 €

21.07.2020

European Society for Organ Transplantation - registrácia rok 2020

500,00 €

06.08.2020

60,00 €

24.08.2020

Prof.J. M.,MB,PhD.,AGAF-fin.dar za vykonanie vzdelávacej aktivity pre
zdrav.pracovníkov FNsP FDR BB

550,00 €

28.08.2020

RB One, s.r.o. BB-odborné vzdelávacie podujatie "Nervy šetriaca roboticky
asistovaná radikálna prostetektómia" v dňoch 2.-3.9.2020

251,90 €

25.09.2020

1 500,00 €

25.09.2020

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

45,00 €

13.11.2020

FNsP FDR BB-Publikácia vedeckého článku vo vedeckom časopise Patient
Preference and Adherence

2 270,00

11.12.2020

2 000,00
1 800,00

21.12.2020
22.12.2020

A. R.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou metodiky
16S-RNA
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
MUDr. K. P. fin.prostr.na náhradu nákladov za účelom absolvovania
Neurochir.kongresu 1.2.až 06.02.2020 v Sarajeve

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

I. M. Zvolen-technické zabezpečenie obrazového prenosu na Urologickom
workshope v dňoch 2.-3.9.2020

FNsP FDR BB-fin.prostr.na kúpu ramennej motodlahy
FNsP FDR BB-fin.prostr.na kúpu ramennej motodlahy

5

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

60,00

prevádzkové náklady
spolu výdaj
Rekapitulácia hospodárenia za rok 2020
Počiatočný stav k 1.1.2020
Príjem
Výdaj
Konečný stav k 31.12.2020

253,30 €
0,00 €

13 561,10 €

22.12.2020
x

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke
36,24 €
18 369,36 €
0,00 €
17 796,80 €
0,00 €
13 561,10 €
36,24 €

22 605,06 €

MUDr. Vladimír Baláž
predseda občianskeho združenia
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