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1.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2015 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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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 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, bolo 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 bolov prvej fáze v diabetologickej ambulancii odobratá vzorka krvi na ďalší genetický 

výskum. MGA v tejto fáze epidemiologickej štúdie vytvorila Biobanku DNA a v druhej etape výskumu 

spoločne s akademickým partnerom : Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava skúmala výskyt 

polymorfizmov u pacientov s diabetickou retinopathiou a príčinné súvislosti. Paralelne partneri 

projektu sledovali prostredníctvom IT riešení vplyv biorytmov na kompenzáciu Diabetes melitus a v 

rámci výskumu bol navrhnutý optimálny IT model sledovania stavu diabetických pacientov 

prostredníctvom smartfonov alebo tabletov. Projekt bol v roku 2015 úspešne ukončený. 



 

5 
 

Biomedires - Dobudovanie multidisciplinárneho centra pre biomedicínsky výskum 

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. 

 

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“ 

30 Centier - Poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti gynekológie a pôrodníctva na Slovensku 

ako „Investigátor“ 

 

Štúdia HepaCor  

Štúdia je zameraná na laboratórne vyšetrenia využívané v detekcii nosičstva vírusu hepatitídy C 

v Slovenskej republike a na jeho realizácii sa podieľajú 100-200 Centier - Poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti v oblasti všeobecného lekárstva a internej medicíny na Slovensku.  

Cieľ štúdie je vyhodnotiť koreláciu medzi nosičstvom vírusu hepatitídy C a rizikovými skupinami.  

 

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

činnosť – vydávanie periodických a neperiodických publikácií) 
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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 2015 dvom študentkám 

z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v hodnote 2000€ 

1. Katarína Krivošíková   

 Názov záverečnej práce: VPLYV VYBRANÝCH FAKTOROV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU NA 

KOSTNÚ HUSTOTU 

2. Iveta Mojžišková    

 Názov záverečnej práce: KULTIVÁCIA A GENETICKO-MOLEKULÁRNA 
CHARAKTERIZÁCIA NEPATOGÉNNYCH BAKTÉRIÍ ZÍSKANÝCH Z POVRCHU TELA 
ŽIVOČÍCHOV 

 

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. v roku 2015 vydala publikácie s názvom: 

-  Newslab 2015, vydané 1/2015, ISSN 1338-9661 

-  Newslab 2015, vydané 5/2015, ISSN 1338-9661 

 

- LabMED, vydané 3/ 2015, ISSN  1339-7192 

- LabMED, vydané 4/ 2015, ISSN  1339-7192 

- LabMED, vydané 5/ 2015, ISSN  1339-7192 
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Organizácia v roku 2015 získala oprávnenie na vykonávanie týchto živností: 

1. Počítačové služby 

Deň vzniku oprávnenia: 16.10.2015 

2. Vydavateľská činnosť 

Deň vzniku oprávnenia: 16.10.2015 

 

 

 

 
 
 
 
 

Organizačná štruktúra MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., platná k 31. 12. 2015 
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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 2015 bola overená audítorom. Správa 

audítora obsahuje výrok bez výhrad. 

 

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

priebehu roka 2015 

Na základe zasadnutia správnej rady z 30.6.2015, bol  odvolaný  člen dozornej rady - Ing. Jozef 

Gavlas a zvolený nový člen - Ing. Marián Hudec. 

 

Na zasadnutí správnej rady 30.6.2015 bola odvolaná členka správnej rady - RNDr. Ivana Hojsíková 

a bol zvolený nový člen správnej rady – Ing. Jozef Gavlas. 

 

 

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 2015 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by mali významný vplyv 

na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a súčasťou výročnej správy. 
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3  Prílohy 

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

ACADEMY n. o. za rok 2015 

 

2. Individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2015 

 

V Trnave dňa 30. 06. 2016   

 

        

   

         MUDr. Radoslav Bardún 

             riaditeľ 




























































