Výročná správa za rok 2007
Ružová stužka, n.f.
1. Charakteristika neinvestičného fondu:
Neinvestičný fond Ružová stužka n.f. so sídlom na Lipského 11, 84101
Bratislava bol zaregistrovaný krajským úradom v Bratislave, odvod všeobecnej
vnútornej správy dňa 7. decembra 2004 pod č. OVVSaŽP-4190/165/
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 samovyšetrovanie 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 inštitúcií na národnej úrovni
 medzinárodnú spoluprácu pri koordinácii projektov 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 2007 zameraná na podporu ochrany
zdravia v súlade s účelom fondu, a boli podporené nasledovné aktivity:
a. prednášky o zdraví, ako si ho udržať:
 prednáška pre Strednú školu pedagógov a sociálnych
pracovníkov na Bullovej ulici v Bratislave: samovyšetrenie
prsníkov, starostlivosť o zdravie a zásady správnej
životosprávy (február 2007, MUDr. A. Kállayová)
 prednáška mladým managerom /jún 07, Piešťany
,dr.Kállayová/
 prednáška kultúrnym pracovníkom /oktober 07 v Starej Lesnej
dr. Kállayová/
 cyklus prednášok Ekomstat 2007 – škola štatistiky jún 2007
Ing. Kapustová
b. podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov
 upgrade webovej stránky wwwruzovastuzka.sk
 dokončenie nových návrhov a tlač materiálov
o samovyšetrení prsníkov, ako si udržať zdravie, a kedy
vyhľadať lekára,ako i propagač. materiálov




pokračovanie prípravy podkladov pre vydanie praktickej
príručky zdravej výživy /Ing. M.Lokajová /
článok v občasníku Bedeker zdravia :ako predchádzať onkol.
ochoreniu prsníka : samovyšetrenie prsníkov ,správna
životospráva, kedy vyhľadať lekára.

c. podpora výstav a vernisáží pre pacientov a klientov Preventívneho
centra Onkologického ústavu pod názvom „Umenie, ktoré lieči“:
 PhDr.Terézia Vítková : Paličkovaná čipka /onkol. pacientka
/jan.- marec 07
 Katarína Alexyová –Fígerová marec –máj 07 Ex animo – z
duše
 Katarína Šimončičová máj-júl 07
 Nora Mitrová júl-sept.07
 Výstava insitných maliarov Vilma Rejmanová insit. um.
 Mgr.Široká rod. Široká , Ing. M. Kapustová / onkol. pac./sept. –
nov 07
 Andrea Mázorová: Počítačová grafika /handicap. um./nov. 07jan 08
 Galéria X – vianočná výstava tvorby hendikepovaných detí,
12.12.2007
d. podpora vzdelávania zdravotníkov, pacientov na mamografických
pracoviskách – príprava a realizácia projektov:
 projekt č. 1.: Projekt podpory vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov za účelom zlepšenia sociálno-psychologických
zručností a menežmentu pacienta a preventívne vyšetrovaných
(projekt na podporu prípravy a rozvoja podmienok pre
mamografický screening na Slovensku)podaný na MPSVR SR
ITMS kod 13120110478, pre nedostatok financií nebol
realizovaný.
 projekt č. 2.: Projekt podpory vzniku prvého referenčného
preventívneho mamografického pracoviska s atributmi
skríningového pracoviska na Slovensku
prebieha na pôde Preventivneho centra OUSA za podpory
neinvestičného fondu Ružová stužka n.f. v spolupráci
s vedením OUSA
 Oblasť komunikácie s klientom a pacientom:
a. testovanie prac. prostredia PCOUSA -pohovory so
psychologmi
b. prednáška o komunikácii pacient – zdravotník:
Efektívna komunikácia
s pacientom a klientom. nov. 07 PCOUSA , H.
Gallová a dr. Kállayová
 Oblasť podporovania rozširovania informácií
o mamografickom skríningu v odborných spoločnostiach :
a. prednáška dr. Kállayová : Mamografický skríning
EU trendy a Slovensko ./ Radiol. kongres Bardejov
apríl 07/



b. prednáška dr. Kállayová : Mamografický skríning
na Slovensku / Semadi Trenčín Júl 07/
Oblasť podpory vytvorenia prototypu počítačového
spracovania výsledkov preventívnych vyšetrení
s vyhodnotením efektívnosti pracoviska :
a. jednanie so zástupcom Inštitútu bioštatistiky
a analýz Masarykovej univerzity v Brne
Ing.A.Slobodníkom o možnosti spolupráca v oblasti
vytvorenia prototypu programu na počítačové
spracovanie výsledkov preventívnych
mamografických vyšetrení./máj 07 dr. Kállayová/

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej
zahrnutých
Neinvestičný fond Ružová stužka n.f. viedol v roku 2007 jednoduché
účtovníctvo v zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zák. č. 147/1997 Z.z.
o neinvestičných fondoch.
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu
Tvorí prílohu výročnej správy.
5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu
Neinvestičný fond v roku 2007:
počiatočný stav k 1.1.2007:
292 377,20 Sk
sponzorské dary:
0,00 Sk
príspevky z daní /2%/
221 835,00 Sk
úroky:
386,27 Sk
6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31 . decembru
Neinvestičný fond nevlastní žiadny dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. Majetok
pozostáva iba z prostriedkov na bankovom účte, nemá žiadne záväzky.
7. Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov
činností a osobitne výšku výdavkov na správu fondu
Výdavky v roku 2007 predstavovali čiastku vo výške
poplatky.
Výdavky na účel fondu v roku 2007:

262 143,60 Sk

Výdavky na správu boli:
Počiatočný stav:
Príjmy z majetku + úroky:
Spolu príjmy:

275 094,80 Sk – bankové

12 951,20 Sk

292 377,20 Sk
0,00 Sk
222 221,21 Sk

Výdavky + bankové poplatky:
Rozdiel príjmov a výdavkov:

275 094,80 Sk
-52 873,53 Sk

Konečný zostatok k 31. 12. 2007:

239 503,67 Sk

Celkové hospodárenie za rok 2007 skončilo rozdielom príjmov nad výdavkami vo
výške Sk – uvedené finančné prostriedky sa nachádzajú na účte neinvestičného
fondu.
8. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo
v hodnotenom
období
V zložení orgánov neinvestičného fondu nedošlo v roku 2007 k žiadnym
zmenám. Výročná správa bola prerokovaná a schválená správnou radou
18.2.2008.
9. Ďalšie

údaje

ktoré

určí

správna

rada

Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie
organizácie
za
rok
2007
a nemá
žiadne
pripomienky.

Kontakt
Ružová stužka, n. f.
Lipského 11
840 01 Bratislava
tel. č.: 0650 40 51 48
e-mail: akallayova@zoznam.sk
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