VÝROČNÁ SPRÁVA
Občianskeho združenia pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici

rok 2021
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2. Činnosť občianskeho združenia
V roku 2021 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 2021 niekoľko finančných darov od spoločnosti Medtronic
Slovakia, s.r.o., spoločnosti Medin Slovensko s.r.o. a jeden finančný dar od fyzickej osoby. 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 8.739,23 eur, a to na účely podpory účasti zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR BB na
zahraničných vzdelávacích aktivitách.
Spoločnosť Medin Slovensko s.r.o. darovala občianskemu združeniu finančný dar v celkovej
výške 1.700,- eur, a to pre potreby občianskeho združenia.
Pani G. B. darovala občianskemu združeniu na podporu FNsP FDR BB finančné prostriedky vo
výške 100,- Eur.
Iné príjmy
V roku 2020 požiadalo občianske združenie úspešne o registráciu do „Zoznamu prijímateľov 2%
z daní“ pre rok 2021. Z poukázaných 2% z dane, resp. 3% v prípade právnických osôb, získalo
občianske združenie finančné prostriedky v celkovej výške 6.506,63 eur.
Podpora FNsP FDR a zdravotníckych pracovníkov
Občianske združenie sa v roku 2021 podieľalo na skvalitnení poskytovanej zdravotnej starostlivosti
vo FNsP FDR poskytnutým finančným darom vo výške 1.507,- eur.
Zo strany občianskeho združenia boli uvoľnené finančné prostriedky vo výške 3.000,- eur na účely
vzdelávacích aktivít zdravotníckych pracovníkov Oddelenia rádiológie FNsP FDR BB. Pre potreby
registrácie CIRSE All Acess Pass boli pre Oddelenie rádiológie FNsP FDR BB poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 620,- eur.
Občianske združenie podporilo vzdelávaciu aktivitu- školenie na plánovanie maxilofaciálnych
operácii v SW Dolphin 3D Surgery Brno finančnou čiastkou vo výške 2.500- 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 270,eur na základe Zmluvy o poskytnutí príspevku.
Z finančnej podpory získanej od spoločnosti Medtronic Slovakia, s.r.o. boli poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 1.436,23 eur MUDr. K. P. na účely absolvovania školiacej a vzdelávacej aktivity
v Grécku.
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MUDr. R. T. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 400,- eur, na
účely absolvovania študijného pobytu na Oddelení odberov orgánov v IKEM v Prahe.
Na účely úhrady nákladov spojených so zaplatením registračného poplatku prezentácie abstraktu
„The first level gut microbiome analysis in severe alcoholic hepatitis within the framework of
predictive, preventive and persoalized medicine“ boli MUDr. Ľ. S., PhD. poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 100,- eur.
Z finančných prostriedkov občianskeho združenia bol zaplatený registračný poplatok na rok 2021
pre European Society for Organ Transplantation ESOT Foundation vo výške 1000,- eur.
MUDr. B. M. boli z občianskeho združenia poskytnuté finančné prostriedky vo výške 80,- eur, na
účely preplatenia nákladov spojených s úhradou registračného poplatku prezentácie abstraktu
„Prehabilitation as an integral procedure in predictive, preventive and personalized medicine and
modern and affective healthcare“.
Na účel absolvovania školiacich aktivít EANS Training Courses boli MUDr. B. Z. poskytnuté
finančné prostriedky vo výške 1.683.- eur a MUDr. M. L. finančné prostriedky vo výške 1.000,- eur.

3. Hospodárenie občianskeho združenia
Na začiatku účtovného obdobia, k 01.01.2021, disponovalo občianske združenie finančnými
prostriedkami v celkovej výške 22.641,30 eur. Občianske združenie nemalo na začiatku ani na konci
účtovného obdobia roku 2021 žiadne pohľadávky alebo úvery.
Zostatok finančných prostriedkov občianskeho združenia k 31.12.2021, na konci účtovného
obdobia, bol v peňažnom ústave v celkovej výške 25.663,83 eur. Zostatok finančných prostriedkov
občianskeho združenia k 31.12.2021, v pokladnici, bol v celkovej výške 36,24 eur.
Príjmy občianskeho združenia tvorili v roku 2021 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 2021 boli vo výške 17.045,86 eur.
Výdavky občianskeho združenia boli v roku 2021 v celkovej výške 13.987,09 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, a na podporu vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov FNsP FDR. Výdavky vo výške 390,86 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
Príjem OZ
Text
Počiatočný stav k 1.1.2021
Medtronic s.r.o. BA zmluva o poskyt.dotácie na vzd.
Medtronic s.r.o. BA zmluva o poskyt.dotácie na vzd.
Medtronic s.r.o. BA (chýba zmluva)

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke
36,24 €

22 605,06 €
3 000,00 €
620,00 €
2 000,00 €

Dátum
prijatia
daru
03.02.2021
05.05.2021
07.07.2021
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Medin Slovensko s.r.o. Piešťany - darovacia zmluva
Medtronic s.r.o. BA zmluva o poskyt.dotácie na vzd.
G. B.
Medtronic s.r.o. BA zmluva o poskyt.dotácie na vzd.
poukázané 2% z daní
spolu príjem v roku 2021
spolu počtiatočný stav a príjem

36,24 €

1 700,00 €
1 436,23 €
100,00 €
1 683,00 €
6 506,63 €

15.07.2021
13.08.2021
25.10.2021
08.12.2021

17 045,86 €
39 650,92 €

x

Výdaj OZ
Text

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke

MUDr. M. Ž., MPH-Zmluva o účel.poskyt.fin.daru na účely vzdelávania
pracovnikov Odd. rádiológie FNsP FDR BB

Dátum
použ. daru

3 000,00 €

08.03.2021

1 507,00 €

09.03.2021

75,00 €

19.04.2021

60,00 €

17.06.2021

620,00 €

25.06.2021

75,00 €

16.08.2021

1 436,23 €

16.08.2021

400,00 €

01.10.2021

MUDr. M. L.-Zmluva o poskytnutí finačného daru na preplatenie výdavkov v
súvislosti s účasťou na postgraduálnom vzdelávacom kurze EANS TRAINING
COURSE-Spine Valencia

1 000,00 €

13.10.2021

European Society for Organ Transplantation - registrácia rok 2021

1 000,00 €

20.10.2021

100,00 €

28.10.2021

Školení na plánovaní maxilofaciálních operací v SW Dolphin 3D Surgery Brno

2 500,00 €

11.11.2021

MUDr. B. M. - Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru na preplatenie
nákladov spojených so zaplatením registračného poplatku prezentácie abstraktu
Prehabilitation as an integral procedure in predictive

80,00 €

12.11.2021

60,00 €

26.11.2021

1 683,00 €

20.12.2021

FNsP FDR BB-Zmluva o účel.poskyt.fin.daru na účely skvalitňovania
zdravotnej starostlivosti
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
MUDr. M. Ž., MPH-Zmluva o účel.poskyt.fin.daru na účely registrácie
CIRSE All Access Pass Odd. rádiológie FNsP FDR BB
M.K.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou metodiky
16S-RNA

MUDr. K. P.-na účely výdavkov v súvislosti s účasťou na podujatí
EANS Training Courses - Head Injury v Tessalonikách
MUDr. R. T.-Zmluva o účelovom poskytnutí finančného daru na preplatenie
nákladov spojených so študijným pobytom na Oddelní odberov orgnávo v IKEM
Praha

MUDr. Ľ. S., PhD.-Zmluva o účelovom poskytnutí fiančného daru na preplatenie
nákladov spojených so zaplatením registračného poplatku prezentácie abstraktu The
first level gut microbiome analysis in severe alcoholic hepatitis

M. K.-vzorka stolice na vyšetrenie mikrobiónu v čreve pomocou metodiky
16S-RNA
MUDr. B. Z.- preplatenie nákladov spojených so zaplatením školenia
EANS Training Courses

prevádzkové náklady
spolu výdaj
Rekapitulácia hospodárenia za rok 2021
Počiatočný stav k 1.1.2021
Príjem
Výdaj

390,86 €
0,00 €

13 987,09 €

x

Peňažné prostriedky
v hotovosti
v banke
36,24 €
22 605,06 €
0,00 €
17 045,86 €
0,00 €
13 987,09 €
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Konečný stav k 31.12.2021

36,24 €

25 663,83 €

MUDr. Vladimír Baláž
predseda občianskeho združenia
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