
 

Ružová stužka n.f. 

Lipského 11 

841 01 Bratislava 

 

                                   Výročná zpráva za rok 2010 

                                           Ružová stužka n.f. 

 
1. Charakteristika neinvestičného fondu: 

 

 Neinvestičný fond Ružová stužka so sídlom na Lipského 11, 841 01 Bratislava                 

 bol zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej 

 správy, dňa 7. decembra 2004 pod č. OVVSaŽP-4190/165/2004-NF. 

 

 Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne  

 prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia so zameraním sa na prevenciu rakoviny 

 prsníka. 

 

  V tejto súvislosti bude fond hlavne podporovať:                                                                  

             -   Odborné činnosti určené na prípravu  informačných materiálov, 

             -   Návodu a nácviku na samovyšetrenie prsníkov a správnej životosprávy, 

             -   Aplikované výskumné sledovania pilotných a preventívnych programov, 

             -   Výučbová činnosť vo vzťahu k žiakom stredných zdravotných  škôl, 

                  ako aj poslucháčov univerzít (fakúlt lekárskych, pedagogických, sociálnej 

                  práce, atď.) 

             -    Spoluprácu zainteresovaných inštitúcii na národnej úrovni,                             

             -    Medzinárodnú spoluprácu pri zavádzaní skríningového programu v oblasti 

                   prevencie a boja proti rakovine prsníkov. 

 

       2.   Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu 

 k účelu fondu:   

 

Činnosť neinvestičného fondu bola v roku 2010 zameraná na podporu zdravia v súlade 

s účelom fondu a boli podporené následovné aktivity:  

 

            a.     Prednášky o zdraví, ako si ho udržať: 

 18.10.2010 v Rádiu Slovensko 1  „Dobré ráno“ o 6,00 hod. Samovyšetrenie, 

zdravá výživa. Prednášala MUDr Kállayová 

 11.11.2010.na Strednej pedagogickej škole na Bulovej ul. v Bratislave, pre  

90 dievčat o samovyšetrení so zameraním sa na prevenciu rakoviny prsníka. 

Prednášala MUDr Kállayová. 

 Pre Bedeker zdravia – MUDr Kállayová prispela článkom, ako samovyšetrením 

prsníkov, predchádzať rakovine prsníkov. 

 MUDr A. Kállayová  na tlačovej konferencii v Europarliamente predniesla 

aktuálnu situáciu o skríningu rakoviny prsníka na Slovensku . 

 V lokálnej televízií Dúbravka  prednáška o prevencii rakoviny prsníka, 

 21.10.2010 bola v STV1 tlačová konferencia, kde MUDr.A.Kállayová mala 

prednášku o prevencii rakoviny prsníka. 
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      b.     Podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov: 

 Upgrade  webovej stránky www.ruzovastuzka.sk. 

 Dotlač materiálov o samovyšetrení prsníkov, ako si udržať zdravie, kedy 

vyhľadať lekára, ako i propagačných materiálov. 

 Články v občasníku Bedeker zdravia, ako predchádzať onkologickému ochoreniu 

prsníka, samovyšetrenie prsníkov, správna životospráva, kedy vyhľadať lekára 

 

 

c.    Podpora výstav a vernisáži pre pacientov a klientov Preventívneho centra 

Onkologického ústavu pod názvom „ Umenie, ktroré lieči.“ :  

         -    Marec – apríl obrázky  „čipkárske práce“ vystavovala pani PHDr Terézia 

               Vitková 

         -     Apríl – máj  Fotografie a drevorezby. Vystavovala  pani Monika Gáliková a pán  

                Jozef Kakačka. Diela priblížili krásnu Oravskú prírodu. 

         -    Jún – september Sandra Salamonová – fotodizajn, Veronika Feješová – Baraková 

               - verše, pod názvom „sedem sliviek na cestu“ 

         -    Október – november Andrejka Mázorová – kresby a grafiky, pretože je sama na 

                vozíčku, jej práce sú robené na počítači. 

         -     December – a ešte trvá, výtvarník a pedagog Ondrej Bartko. 21 maľovaných 

               obrazov z jeho tvorby. 

         -     Na pôde OUSA preventívne centrum sa uskutočnolo celkovo 38 vernisáži za  

               dobu našej existencie.   

 

 

 

      d.       Podpora a vzdelávanie zdravotníkov, pacientov na mamografických pracoviskách - 

    príprava a realizácia projektov : 

              -     Vzdelávanie zamestnnacov , pracovníkov mamografických pracovísk, 

              -     Vzdelávanie žien čakajúcich na vyšetrenie, poučenie o samovyšetrení  

                     prsníkov, o zásadách správnej životosprávy v boji proti rakovine prsníka, 

                     hrubého čreva, o tom, kedy vyhľadať lekára, spolu s odovzdaním vzdelávacích 

                     materiálov, ako aj s nácvikom na modele prsníka. Celkom bolo poučených 

                     54 žien v roku 2010. poučenie previedla Saxová a MUDr Kállayová . 

              -     Na podporu zdravia sme pripravili tlač a vydanie knížky „Trblietanie“. 

                     Autorka Ľudmila Kaníková – Šamková. Slávnostný krst knižky sa konal dňa 

                     26.11.2010 v Mestskej knižnici mesta Bratislavy. Prítomní: riaditeľ Šebesta, 

                     6 členiek  Ružovej stužky, autorka s dcérou a 92 hostí. 

                     Mladí umelci prispeli kultúrnym programom, spev a hra na klavíri a gitare, 

                     Redaktorka p. Horečná z regionálneho rozhlasu Regína BA, uskutočnila 

                     rozhovor s MUDr Kállayovou a členkami Ružovej stužky n.f.. Relácia sa 

                     odvysielala 13.12.2010 v relácii: „Pozvete nás ďalej?“(Ráno o 8,00hod)      

 

                                       

                

                     

      

http://www.ruzovastuzka.sk/
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     3.     Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých: 

              Neinvestičný fond Ružová stužka  viedol v roku 2010 jednoduché účtovníctvo, v zmysle  

              zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve a zákona č. 147/1997 Z.z. O neinvestičných 

               fondoch. 

 

      4.     Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu: 

  V roku 2010 sme neboli príjemcami 2% z daní daňových poplatníkov, dostali sme však 

  dary od  našich priaznivcov , cez  firmu   vo výške 912,17 € 

 

      5.     Prehľad prijmov podľa zdrojov ich pôvodu: 

              Neinvestičný fond v roku 2010 mal prijmy z úrokov na bežnom účte v Tatra banke  

              0,30 € a dary od našich priaznivcov vo výške 911,87 €. 

 

      6.     Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2010 

               Neinvestičný fond nevlastní žiadny  hmotný a nehmotný majetok. Majetok fondu 

               pozostáva iba  z finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni. Nemá žiadne 

               záväzky ani pohľadávky. 

 

      7.     Celkové výdavky v členení podľa jednotlivých druhov: 

               

               Výdavky v roku 2010:                                                         1.238,32 € 

               Bankové výdavky a poštovné poplatky                                     68,51 € 

               Poplatok na internet a web. Stránku                                        274,01 € 

               Za tlač propag. A vzdeláv. Materiálov                                     499,09 € 

               Poplatky za zverejnenie OR                                                       47,57 € 

               Ostatné výdaje ( tlač knižky)                                                    349,14 € 

                

               Konečný stav finančných prostriedkov na bežnom 

               účte a v pokladni  je :                                                                 755,02 € 

 

 

     8.       Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom 

   období:  

    

   V zložení neinvestičného fondu nedošlo v roku 2010 ku zmenám.  

   Výročná zpráva bola prerokovaná a schválená správnou radou na výročnej členskej 

   schôdzi dňa 3.02.2011 

 

 

       

 

      9.      Ďaľšie údaje, ktoré určí správna rada: 

   Nie sú ďaľšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie fondu za rok 2010 

   a nemá žiadne pripomienky. 
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     Kontakt: 

 

     Ružová stužka n.f. 

     Lipského 11 

     841 01  Bratislava 

     Tel.č.: 0650 405 148 

                02/592 494 58 

      akallayova@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

 

       Prílohy: 

 

       Prehlásenie revízora 

       Prezenčná listina 

       Príloha k účtovnej závierke 

       Čerpanie rozpočtu za rok 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 3.02.2011                                            MUDr A.Kállayová 

                                                                                     správca Ružovej stužky n.f. 
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