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1.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2016 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 

 

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

zo dňa 15. 10. 2013 sa dodatkom č. 4 k štatútu neziskovej organizácie MEDIREX GROUP 

ACADEMY n. o. zmenil počet členov správnej rady na 5, pričom členom správnej rady môže byť 

len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a ktorá je bezúhonná. Členom správnej rady 

nemôže byť riaditeľ alebo revízor.  
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Na základe rozhodnutia správnej rady neziskovej organizácie MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. 

zo dňa 1. 8. 2016 bolo schválené nové znenie štatútu neziskovej organizácie MEDIREX GROUP 

ACADEMY n. o., ktorým sa zriadila vedecká rada s počtom členov 5. Členom vedeckej rady môže 

byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a patrí medzi 

renomovaných vedcov, výskumníkov alebo iných odborníkov vo vedecko-výskumnej oblasti. 

Členov vedeckej rady navrhuje, volí a odvoláva správna rada.    

 

 

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

oblastiach: 

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

Dobudovanie technickej infraštruktúry v oblasti výskumu diagnostických postupov 
a metód v rámci včasnej diagnostiky najčastejších onkologických ochorení 
 

V priebehu roku 2016 ďalej prebiehala štúdia Lady Care. Základným cieľom štúdie je na vzorke 

2000 pacientiek s pozitívnym cytologickým nálezom steru krčka maternice, v podmienkach 

Slovenskej Republiky posúdiť potenciálny prínos LBC, výhody a nevýhody v porovnaní s 

konvenčnou cytológiou. Súčasne sú realizované vyšetrenia na prítomnosť špecifických markerov 

p16 a ki67 v cytologických steroch, genetickým vyšetrením na prítomnosť mRNA vysokorizikových 

skupín HPV vírusov a onkogénov E6/E7 a tiež využitím imunocytochemického vyšetrenia 

pozitívnych cytologických vyšetrení duálnou protilátkou p16 a ki67. Úlohou je zhodnotiť efektivitu 

automatických cytodiagnostických zariadení a identifikovať kritické body v diagnostickom skríningu 

karcinómu krčka maternice v našich podmienkach. Získané cytodiagnostické výsledky spolu 

s vyššie spomenutými imunocytochemickými a genetickými vyšetreniami sú porovnávané s 

definitívnou histologickou diagnózou pacientky a štatisticky vyhodnotené. Získané výsledky by mali 

viesť k formulácii všeobecných odporúčaní pre skríningové vyšetrenia sterov krčka maternice. 

Štúdia prebieha od 1.2.2015. V súčasnosti je do štúdie aktívne zapojených 40 lekárov. 

Sledovaných je celkovo 1052 pacientiek, ktoré podpísali informovaný súhlas. V súlade s 

protokolom štúdie prebiehalo vyšetrovanie jednotlivých vzoriek konvenčnej cytológie a LBC u 

pacientky. Ukazuje sa, že asi jednej štvrtine prípadov pozorujeme nesúhlas záverov medzi 

konvenčnou cytológiou a LBC vyšetrením. V tejto skupine tvoria asi dve tretiny prípady, kedy 

konvenčná cytológia bola pozitívna (LSIL+) a LBC vyšetrenie nezistilo pozitívny nález, zvyšná 
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jedna tretina sú prípady kedy pozitívny nález bol pozorovaný výhradne v LBC vyšetrení. V 

súčasnosti prebieha analýza tohto stavu. Vzhľadom k tomu, že sme doposiaľ nedosiahli cielený 

súbor 2000 pacientiek a aj z tohto dôvodu je skupina, u ktorej máme definitívny bioptický nález je 

zatiaľ malá, bolo riešenie projektu predĺžené a bude prebiehať aj v roku 2017. Karcinóm krčka 

maternice je jeden z mála nádorov, u ktorého poznáme jeho kauzálnu príčinu a tou je infekcia 

buniek krčku maternice určitými sérotypmi ľudského papilloma vírusu. Napriek všeobecne 

dostupnému skríningu a napriek dostupným preventívnym vyšetreniam, patrí karcinóm krčka 

maternice s nádorom s vysokou incidenciou Slovenskej republiky. Alarmujúci je fakt, že incidencia 

tohto nádoru u nás za posledných 30 rokov výrazne stúpla. V krajinách EU naopak pozorujeme jej 

postupný pokles. Príprava výskumného zámeru s cieľom hľadania efektívnych skríningových a 

diagnostických metód a odporúčaní v pomeroch Slovenskej republiky naráža na problém 

nedostatku informácií o infikovanosti populácie rôznymi sérotypmi HPV. Z tohto dôvodu bola v 

roku 2016 pripravovaná štúdia HPVSCREEN. Jej cieľom je overiť výskyt HPV infekcie cervixu na 

náhodne vybratej populácie žien v dvoch vekových skupinách (do a nad 30 rokov) v rôznych 

geografických oblastiach Slovenska. Jej realizáciu predpokladáme v r. 2017. 

 

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií (MGA ako partner) 

Za obdobie udržateľnosti projektu 04/2016-03/2017 boli uskladnené biologické vzorky od pacientov 

s DM zaradených do štúdie testované na využitie pri cielených resekvenačných analýzach 

využívajúcich prístrojovú infraštruktúru MGA. Testovanie využiteľnosti vzoriek na tieto analýzy bolo 

úspešné a vzorky bolo možné spracovať do podoby sekvenačných knižníc pre sekvenátor 

IonTorrent PGM prostredníctvom multiplexnej hybridizačno-amplifikačnej technológie Haloplex HS. 

V rámci testovania bol použitý malý génový panel so 7 génmi. V súvislosti s analýzou získaných 

genomických dát boli tiež nastavené a použité ako na NGS infraštruktúru viazané, tak aj voľne 

dostupné bioinformatické a anotačné nástroje (IonReporter, VAA) a tiež platený nástroj na 

pokročilú anotáciu genomických dát využívajúci rozsiahlu a aktuálnu databázu klinických a 

vedeckých informácií slúžiacich zároveň ako podporný nástroj pre interpretáciu identifikovaných 

genomických variantov Ingenuity). Zároveň boli v súlade s pravidlami centra vzorky poskytnuté 

partnerom na nimi realizované aktivity, konkrétne pracovisku PriF UK na realizáciu nimi 

plánovaných genetických analýz. PriF UK pomocou vypracovaných a optimalizovaných 

metodických postupov uskutočnilo cielené resekvenovanie na úrovni celého exómu, ktoré bolo 

zavedené za účelom identifikácie genetických variantov kvalitatívneho charakteru (SNV, InDel 
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varianty malého rozsahu) a bolo naďalej využívané na analýzu DNA vzoriek z biobanky založenej 

počas trvania projektu. Bolo analyzovaných ďalších 24 vzoriek, pričom 12 z nich patrilo do skupiny 

pacientov s trvaním DM viac ako 20 rokov bez retinopatie a 12 vzoriek zo skupiny pacientov s 

retinopatiou, ktorá sa objavila do 5 rokov od diagnózy. Využitím kitu Nextera Rapid Capture Exome 

(Illumina) sa získalo spolu viac ako 600Gbp dát, obsahujúcich informácie o variantoch v celom 

exóme. V tomto období sa tieto dáta analyzujú. 

Tieto vybrané DNA vzorky boli tiež postupne analyzované aj druhou zavedenou metódou 

komparatívnej génovej hybridizácie pre detekciu kvantitatívnych variantov na úrovni DNA (CNV a 

InDel varianty väčšieho rozsahu). Analýza prebehla na čipe SurePrint G3 Human CGH+SNP 

Microarray Kit (2x400) (Agilent), kde bolo identifikovaných viac ako 500 rôznych zmien (delécii, 

duplikácií alebo LOH). Taktiež prebieha podrobná bioinformatická analýza identifikovaných 

variantov. 

 

Biomedires - Dobudovanie multidisciplinárneho centra pre biomedicínsky výskum 

(MGA ako prijímateľ) 

Projekt bol zameraný na dobudovanie výskumnej infraštruktúry v oblasti výskumu rakoviny na 

najvyššej vedeckej úrovni s dôrazom na aplikáciu vedeckých zistení v praxi. Súčasne sa plánuje 

realizácia inovatívnych výskumných aktivít v oblasti moderných magnetických materiálov a ich 

aplikácií v medicíne. Cieľom je vývoj miniatúrnych senzorov a aktuátorov, ktorých rozmery 

umožňujú ich inkorporáciu do vnútra rozličných materiálov, častí ľudského tela, bez zmeny ich 

mechanických 

vlastností resp. bez ovplyvňovania ich mechanických či biologických funkcií. 

 

Podané projekty programového obdobia 2014 – 2020. 

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti nádorových ochorení (MGA ako 

partner) 

Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj potenciálnych neinvazívnych diagnostických metód a 

identifikácia nových prognostických markerov a terapeutických cieľov a postupov u pacientov s 

rakovinou prsníka, prostaty, pankreasu a s malígnym melanómom, nádorov spájaných s vysokou 
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morbiditou resp. so zlou prognózou a vysokou mortalitou choroby. Predkladaný projekt zasahuje aj 

do ďalších dvoch oblasti špecializácie RIS3 SK z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných 

kapacít – a to do oblasti materiálového výskumu a nanotechnológií a oblasti informačno-

komunikačných technológií. 

 

Centrum FarmakoGenomických informácií (MGA ako partner) 

V rámci realizácie Projektu bude podporený vznik priemyselného výskumno-vývojového centra 

zameraného na excelentný výskum s orientáciou na personalizovanú FarmakoGenomiku a 

biomedicínske aplikácie (v prevencii, diagnostike a terapii chorôb). V súčasnosti sa vyšetrujú tri 

najčastejšie genetické polymorfizmy génu pre tiopurínmetyltransferázu, a to konkrétne pri 

pacientoch plánovaných na administráciu azaptioprínom pre zistenie ich predpokladanej reakcie 

na liečbu. Avšak aj pri týchto polymorfizmoch platí, že poskytujú len čiastkovú informáciu o 

odpovedi na liečivo. Sú teda aj v našich podmienkach pacienti, ktorí napriek tomuto vyšetreniu 

nereagujú na liečivo podľa predpokladu. Dôvodom je veľmi obmedzený obraz, ak sa pozeráme len 

na tieto 3 polymorfizmy v jednom jedinom géne, hoci metabolizmus liečiv je komplexným 

fenoménom s desiatkami zapojených génov. Ako úsilie vo svete, tak aj začínajúce úsilie na 

Slovensku vedie k záveru, že oblasť využívania moderných predikčných a diagnostických 

nástrojov založených na využití modelov neurónových sietí zostavených na báze IKT je silnou 

témou pre posilnenie personalizovanej medicíny a zakomponovanie týchto výsledkov do bežnej 

praxe lekárov, ktorí v súčasnosti nedisponujú dostatočnými predikčnými, diagnostickými a 

interpretačnými nástrojmi založenými na IKT platforme. 

 

Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu (MGA ako 

partner) 

Predkladaný zámer na založenie priemyselného výskumno-vývojového centra pre digitálnu 

biomedicínu je charakterizovaný inovatívnym multidisciplinárnym prístupom k biomedicínskemu 

výskumu tak, aby predkladaný projekt bol v plnej miere v súlade s RIS3 SK tak v oblasti výskumnej, 

ako aj v oblasti potenciálnych výsledkov uplatniteľných v hospodárskej praxi. Preto sa plánuje 

v rámci výskumno-vývojových aktivít kombinácia klasického biomedicínskeho výskumu a výskumu 
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a vývoja v oblasti bioinformatiky a uplatnenia nových inovatívnych IT technológií v oblasti ochrany 

a starostlivosti o zdravie občanov. Funkčné prepojenie biomedicíny a moderných IT technológií je 

veľkou aktuálnou výzvou v sektoroch zdravotníctva a IT priemyslu a túto výzvu je možné riešiť len 

prostredníctvom spoločných interdisciplinárnych výskumných aktivít – kde biomedicínsky výskum 

rieši zlepšenie diagnostiky a terapie pacientov a zlepšenie kvality ich života a IT výskum je 

zameraný na nové efektívnejšie metódy spracovania a využívania bioinformatických dát, ale aj iné 

inovatívne spôsoby výskumu a vývoja IT produktov využiteľných v sektore zdravotníctva (ako 

napríklad komplexný manažment pacienta v dobe stále intenzívnejšej digitalizácie biomedicíny, či 

zlepšovanie algoritmov pre interpretáciu dát o zdravotnom stave pacienta získaných zo Smart 

Health Devices, ako aj ich zrozumiteľnému prezentovaniu lekárovi v takzvaných „dashboardoch“, 

ktoré umožňujú okamžitú akciu na zlepšenie zdravotného stavu lekára alebo na podanie 

personalizovaného odporúčania – čo je aj predmetom výskumu a vývoja v tomto predkladanom 

projekte). 

 

Inovatívne metódy z oblasti IKT a biomedicínskeho výskumu zameraného na 

Výskum a vývoj poznatkovej bázy na zefektívnenie procesu diagnostiky a 

manažmentu pacientov s Lynchovým syndrómom (MGA ako partner) 

 

KOOL4 Solutions s.r.o. s miestom realizácie v Nitre ako žiadateľ priemyselného výskumno-

vývojového centra bude rozvíjať aktivity v súlade s investičnou prioritou výzvy "Podpora 

investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, 

centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím". Na projekte bude 

participovať Medirex Group Academy n.o. v NR a KE, Geneton s.r.o. v NR a Univerzitný vedecký 

park Univerzity Komenského v BA. Samotný výskum a vývoj bude vedený cez aktivity definujúce 

zároveň jeho zameranie na prioritne priemyselný výskum, zaoberajúci sa formou kolorektálneho 

karcinómu, takzvaný Lynchov syndróm. Jedná sa o dedičné ochorenie s následkom 

kolorektálneho karcinómu. Jedným z cieľov projektu je preskúmať výskyt genetických predispozícií 

na Lynchov syndróm v populácii, nakoľko parciálne výsledky iných výskumov poukazujú na 

zvýšený počet výskytu genetických variantov, súvisiacich s Lynchovým syndrómom. Preve LYNCH 

použije na predikciu a diagnostiku Lynchovho syndrómu umelé neurónové siete, princíp, ktorý 
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vychádza zo snahy o skopírovanie funkcií ľudského mozgu. Ich aplikáciou budú výskumno-

vývojové aktivity smerovať k vytvoreniu prototypu diagnostického nástroja a maximalizovať jeho 

úspešnosť. Hlavným prínosom neurónových sietí je ich schopnosť správne klasifikovať aj nikdy 

nevidené vzory čo ich predurčuje na úspešné použitie v predikcii a diagnostike. Rozpočet projektu 

je 7,8 mil. eur s príspevkom okolo 6,7 mil. eur na krytie výskumno-vývojového a technického 

personálu, spotrebný materiál, modernizáciu infraštruktúry pre výskum, špecializované expertné 

služby súvisiace s projektom. Projekt prinesie nové pracovné miesta pre vedeckých výskumníkov, 

zapojenie zahraničných expertov, prihlášky registračných práv duševného vlastníctva, publikácie, 

nové poznatky aplikovateľné v kľúčových odvetviach priemyslu. 

 

Štúdia LadyCare 

V priebehu roku 2016 ďalej prebiehala štúdia Lady Care. Základným cieľom štúdie je na vzorke 

2000 pacientiek s pozitívnym cytologickým nálezom steru krčka maternice, v podmienkach 

Slovenskej Republiky posúdiť potenciálny prínos LBC, výhody a nevýhody v porovnaní s 

konvenčnou cytológiou. Štúdia prebieha od 1.2.2015. V súčasnosti je do štúdie aktívne zapojených 

40 lekárov. Sledovaných je celkovo 1052 pacientok, ktoré podpísali informovaný súhlas. V súlade 

s protokolom štúdie prebiehalo vyšetrovanie jednotlivých vzoriek konvenčnej cytológie a LBC u 

pacientky. Ukazuje sa, že asi jednej štvrtine prípadov pozorujeme nesúhlas záverov medzi 

konvenčnou cytológiou a LBC vyšetrením. V tejto skupine tvoria asi dve tretiny prípady, kedy 

konvenčná cytológia bola pozitívna (LSIL+) a LBC vyšetrenie nezistilo pozitívny nález, zvyšná 

jedna tretina sú prípady kedy pozitívny nález bol pozorovaný výhradne v LBC vyšetrení. V 

súčasnosti prebieha analýza tohto stavu. Vzhľadom k tomu, že sme doposiaľ nedosiahli cielený 

súbor 2000 pacientiek a aj z tohto dôvodu je skupina, u ktorej máme definitívny bioptický nález je 

zatiaľ malá, bolo riešenie projektu predĺžené a bude prebiehať aj v roku 2017. 

 

 

 

 



 

10 
 

Štúdia HepaCor  

Štúdia bola súčasťou projektu včasnej diagnostiky nosičstva vírusu hepatitídy C. Projekt bol 

zameraný na laboratórne vyšetrenia využívané v detekcii nosičstva vírusu hepatitídy C 

v Slovenskej republike.  

Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť koreláciu medzi nosičstvom vírusu hepatitídy C a rizikovými 

skupinami. Nábor pacientov  prebiehal od 1.5.2015 do 31.07.2016.  

 

Štúdia HepaCor  CZ 

Štúdia bola súčasťou projektu včasnej diagnostiky hepatitidy C. Projekt bol zameraný na 

laboratorné vyšetrenie využívané v detekci hepatitidy C. Cieľom štúdie bolo vyhodnotit koreláciu 

mezi osobami s chronickou hepatitidou C a rizikovými skupinami. Nábor pacientov prebiehal od 1. 

11. 2015 do 30. 05. 2016. Štatistické zpracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov prebehlo 

od 1. 1. 2017 do 30. 1. 2017. 

 

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

činnosť – vydávanie periodických a neperiodických publikácií) 

 

 

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 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: 

- Lekárska fakulta 

Slovenská technická univerzita v Bratislave:  

-Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave 

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. udelila cenu za diplomovú prácu v roku 2016 štyrom 

študentom  v hodnote 4000€ 
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MUDr. Beáta Bolerázska   

Názov záverečnej práce: VÝZNAM VITAMÍNOV A MINERÁLOV V METABOLIZME TVRDÝCH 

TKANÍV 

Martin Jurčo-Glina    

Názov záverečnej práce: WEBOVÁ APLIKÁCIA NA SPRÍSTUPNENIE DNA ANALÝZ PRE 

LABORATÓRNYCH TECHNIKOV 

Eva Korňanová  

Názov záverečnej práce: MÁ ZMYSEL VYŠETROVAŤ ŠIJOVÉ PREJASNENIE V PRVOM 

TRIMESTRI 

Erika Tomková 

Názov záverečnej práce: MOLEKULÁRNA ANALÝZA PROGNOSTICKY VÝZNAMNÝCH 

MARKEROV CHRONICKEJ LYMFOCITOVEJ LEUKÉMIE 

 

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. v roku 2016 vydala publikácie s názvom: 

- Newslab 1/2016, vydané vo februári 2016, ISSN 1338-9661, 

- Newslab 2/2016, vydané v septembri 2016, ISSN 1338-9661 

 

- LabMED 6/2016, vydané vo februári 2016, ISSN 1339-7192, 

- LabMED 7/2016, vydané v máji 2016, ISSN 1339-7192, 

- LabMED 8/2016, vydané v septembri 2016, ISSN 1339-7192, 

- Genetické aspekty diabetickej retinopatie, Priščáková P., Repiská V., ISBN 978-80-972434-5-6 
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Organizačná štruktúra MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., platná k 31. 12. 2016 
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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 2016 bola overená audítorom. Správa 

audítora obsahuje výrok bez výhrad. 

 

2.2  Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v 

priebehu roka 2016 

Na základe zasadnutia správnej rady z 1.8.2016:  

- bol  odvolaný riaditeľ organizácie MUDr. Radoslav Bardún a vymenovaný nový riaditeľ 

MUDr. Pavol Janega, PhD., 

- bola odvolaná členka správnej rady a zároveň predsedníčka správnej rady Mgr. Zuzana 

Nicáková a  vymenovaná nová členka správnej rady a zároveň predsedníčka správnej rady 

RNDr. Elena Tibenská, 

- boli vymenovaní členovia novokonštituovanej vedeckej rady:  

o  Prof. Magnus von Knebel Doeberitz, MD 

o  Dr. rer. nat. habil. Andreas Martin Kaufmann 

o  RNDr. Gabriel Minárik, PhD. 

o  Mgr. Peter Baráth, PhD. 

o  Prof. MUDr. Pavel Badál, PhD.  
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2.3  Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po skončení účtovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, do dňa vyhotovenia 

výročnej správy 

Po 31. decembri 2016 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný 

vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a súčasťou výročnej 

správy. 

3  Prílohy 

1. Správa audítora, ktorej súčasťou je individuálna účtovná závierka spoločnosti MEDIREX

GROUP ACADEMY n. o. za rok 2016 

2. Individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016

V Trnave dňa 31. 03. 2017 











I UZNUJ_1 

I Úč NUJ 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

neziskovej účtovnej jednotky 
v sústave podvojného účtovníctva 

zastavená k 3 1 . 1 2 . 2 O 1 6 

111111111111111 I li llll Ill li li 7 

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zl'ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vypÍňajú paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 

Á A 8 Č D É F G H Í J K l M N O P O R Š T Ú V X Ý Ž O f 2 3 4 5 6 7 8 9 

Daňové identifikačné číslo 

2 O 2 2 3 7 4 8 O 5 

IČO 

3 7 9 8 6 8 O 5 

Účtovná závierka 

EI riadna 0 zastavená 

□ mimoriadna D schválená 

Za obdobie 

SID SK NACE 

82. 30 O

(vyznačí sa x) 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
obdobie 

Priložené súčasti účtovnej závierky 

[Z) Súvaha (Úč NUJ 1-01) 

[Zl Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky 

[Zl Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

MED I REX GROUP A CA DEMY N o 

Sídlo účtovnej jednotky 

Ulica 

JÁNA 

PSČ 

9 1 7 O 1 

Číslo telefónu 

BOTTU 

Obec 

TRNAVA 

O 2 I 2 o a 2 g 1 1 1

E-mailová adresa

Číslo faxu 

O 2 

Zastavená dňa: 

31 03 2017 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Schválená dňa: 

2 O 

Záznamy daňového úradu V l.J 

I 2 o a 2 g 1 1 2

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 

I I 
-

Mesiac Rok 

od01 2016 

do 1 2 2 0 1 6 

odO1 2015 

do 1 2 2 0 1 5 

Číslo 

2 

(vyznačí sa x) 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 
účtovnej jednotky: 

L MFSR2013 

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu 

_J 
Strana 1 


























































