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1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014 s uvedením 

vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie 

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. bola zaregistrovaná podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR 

č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov Krajským úradom v 

Trnave, odborom všeobecnej vnútornej správy dňa 9. januára 2007 pod č. VVS/NO – 85/2007 a 

pod názvom CENTRUM PRE VZDELÁVANIE A ROZVOJ n. o.   

Rozhodnutím Obvodného úradu v Trnave, odboru všeobecnej vnútornej správy zo dňa 7. 

decembra 2011, bol podľa § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových 

organizáciách v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia správnej rady do registra 

neziskových organizácií zapísaný nový štatutárny orgán Ing. Vladimír Nestor. Rozhodnutím 

Obvodného úradu v Trnave, odboru všeobecnej vnútornej správy zo dňa 16. 12. 2011 podľa ust. § 

11 ods. 3 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení neskorších 

predpisov zmenilo CENTRUM PRE VZDELAVÁVNIE A ROZVOJ n. o. názov na MEDIREX 

GROUP ACADEMY n. o. 

Na základe rozhodnutia správnej rady neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 

zo dňa 27. 02. 2012 sa dodatkom č. 3 k štatútu neziskovej organizácie MEDIREX GROUP 

ACADEMY n. o. mení článok III štatútu n. o. nasledovne: 

 

Nezisková organizácia poskytuje všeobecné prospešné služby: 

1. Vzdelávanie a výchova (organizovanie kurzov, školení a seminárov, vydavateľská činnosť 

– vydávanie periodických a neperiodických publikácií) 

2. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby 

  

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. sa zameriava na poskytovanie verejno-prospešných 

služieb v oblastiach: 

a) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby: 

Organizácia MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. sa v rámci tejto oblasti zamerala na osvetovú 

kampaň v spolupráci so spoločnosťami Medicyt, s. r. o. pri implementácií diagnostického 
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vyšetrenia „Liquid-Based“ Cytológia („LBC“). Osveta diagnostického vyšetrenia „Liquid-Based“ 

Cytológia („LBC“) je veľmi dôležitá, nakoľko LBC je voľba číslo 1 napríklad vo Veľkej Británii, 

Švajčiarsku či Nemecku. A práve v týchto krajinách umiera na rakovinu krčka maternice o polovicu 

menej žien ako u nás. Aj v USA prebieha až 90 % cytologických vyšetrení metódou LBC.  

V tejto oblasti bol vypracovaný projekt vo forme žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 

štrukturálnych fondov, v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenia 1.1 Obnova a 

budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, kde žiadateľom bola MEDIREX GROUP 

ACADEMY n. o. a projekt je zameraný na dobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu 

ochrany zdravia ženy a dieťaťa.  

Projekt bol v novembri 2014 úspešne ukončený. 

 

Partner v projekte Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií 

Zámerom tohto výskumného projektu financovaného zo štrukturálnych fondov v rámci 

Operačného programu Výskum a vývoj, Opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk 

výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji, je vybudovanie špičkového 

výskumného centra zameraného na základný a aplikovaný výskum a vývoj v oblasti biomedicíny 

a bioinformatiky,  vrátane silného prepojenia na vysokoškolské vzdelávanie a zapájanie študentov 

do výskumu. Pacientom bude v prvej fáze v diabetologickej ambulancii odobratá vzorka krvi na 

ďalší genetický výskum. MGA v tejto fáze epidemiologickej štúdie vytvorí Biobanku DNA a v druhej 

etape výskumu spoločne s akademickým partnerom : Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava 

bude skúmať výskyt polymorfyzmov u pacientov s diabetickou retinopathiou a príčinné súvislosti. 

Paralelne budú partneri projektu sledovať prostredníctvom IT riešení vplyv bioritmov na 

kompenzáciu Diabetes melitus a v rámci výskumu bude navrhnutý optimál IT model sledovania 

stavu diabetických pacientov prostredníctvom smartfonov alebo tabletov. 

Štúdia LadyCare 

Štúdia sa realizuje za účelom overenia senzitivity a špecificity cytologických metód 

prevencie a včasnej diagnostiky rakoviny krčka maternice a ochorení, ktoré jej predchádzajú. 

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. vystupuje ako „Realizátor výskumného projektu“ 
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30 Centier - Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti gynekológie a pôrodníctva na Slovensku 

ako „Investigátor“ 

b) Vzdelávanie a výchova (organizovanie kurzov, školení a seminárov, vydavateľská 

činnosť – vydávanie periodických a neperiodických publikácií) 

Spoločnosť sa v roku 2014 podieľala na organizovaní odborných podujatí spoločne 

s ďalšími spoločnosťami patriacimi do skupiny MEDIREX GROUP. 

Usporiadali alebo s partnermi participovali na rôznych odborných podujatiach ako napr.: 

- Najnovšie medicínsko-technologické možnosti využitia LBC vyšetrenia 

v gynekologickej praxi, seminár pre gynekológov 

 

-  II. Gastroenterologický diskusný deň klinickej a laboratórnej medicíny, seminár pre 

gastroenterológov  

 
- Nové trendy v laboratórnej diagnostike pre ambulantnú prax, odborné podujatie pre 

zdravotné sestry 

 

- VIII. Klinicko-cytologické dni, seminár pre gynekológov a laboratórnu medicínu 

 
- XV. Cytologický deň, odborné podujatie pre odbornosti patológia a laboratórna medicína 

 

- Nové trendy v laboratórnej diagnostike, odborné podujatie pre zdravotné sestry 

 
 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. spolupracuje v rámci oblasti vzdelávania a výchovy  

s univerzitami v Bratislave a Košiciach. 

Univerzita Komenského v Bratislave: 

- Prírodovedecká fakulta 

- Lekárska fakulta 

- Farmaceutická fakulta 
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

- Lekárska fakulta 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. v roku 2014 vydala publikácie s názvom: 

-  Newslab 2014, vydané 1/2014, ISBN 978-80-970953-1-4 

- LabMED 01, vydané JÚN 2014, ISSN  1339-7192 

 

Spoločnosť zároveň v roku 2014 získala oprávnenie na vykonávanie týchto živností: 

1. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 

Deň vzniku oprávnenia: 18.6.2014 

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

Deň vzniku oprávnenia: 18.6.2014 

3. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 

Deň vzniku oprávnenia: 17.7.2014 
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Organizačná štruktúra MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. , platná k 31. 12. 2014 
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2  Ročná účtovná závierka so zhodnotením základných 

údajov 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. účtovala v systéme podvojného účtovníctva. Účtovná 

závierka tvorí oddelenú prílohu výročnej správy. Súčasťou účtovnej závierky je Výkaz ziskov a 

strát, súvaha a poznámky k účtovnej závierke. 

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov: prehľad rozsahu príjmov 

je obsiahnutý v prílohe výročnej správy. 

 

2.1  Overenie účtovnej závierky audítorom 

Individuálna účtovná závierka neziskovej organizácie za rok 2014 bola overená audítorom. 

Správa audítora obsahuje výrok bez výhrad.  

 

2.2  Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie ku ktorým došlo 

v priebehu roka 2014 

Rozhodnutím Obvodného úradu v Trnave, odboru všeobecnej vnútornej správy zo dňa 14. októbra 

2014 bol podľa § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v znení 

neskorších predpisov na základe rozhodnutia správnej rady do registra neziskových organizácií 

zapísaný nový štatutárny orgán – MUDr. Radoslav Bardún. 

Na základe rozhodnutia správnej rady neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 

zo dňa 29. 9. 2014 a s tým súvisiacej zmeny štatútu neziskovej organizácie dodatkom č. 5 bol 

odvolaný revízor neziskovej organizácie MUDr. Radoslav Bardún a ku dňu 29. 9. 2014 boli zvolení 

noví členovia dozornej rady neziskovej organizácie: Ing. Róbert Veselka, Mgr. Mária Kičinková 

a Ing. Jozef Gavlas. 

Rozhodnutím správnej rady bola odvolaná ku dňu 29. 9. 2014 riaditeľka neziskovej organizácie 

Ing. Eleonóra Janíková a bol zvolený nový riaditeľ neziskovej organizácie MUDr. Radoslav 

Bardún ku dňu 29. 9. 2014. 



 

9 
 

Správna rada odvolala ku dňu 29. 9. 2014 členu správnej rady MUDr. Annu Kováčovú na základe 

jej žiadosti o odvolanie a zároveň zvolila ku dňu 29. 9. 2014 nového člena správnej rady              

Mgr. Zuzanu Nicákovú. 

 

3  Prílohy 

1. Správa audítora, ktorej súčasťou je individuálna účtovná závierka spoločnosti MEDIREX 
GROUP ACADEMY n. o. za rok 2014 

2. Individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2014 
 

 

V Trnave, dňa 02. 06. 2015 

 

 

 

  

   MUDr. Radoslav Bardún  
                  riaditeľ  

 

 
































































