Výročná zpráva za rok 2008
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-4190/165/2004-NF
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu v oblasti ochrany zdravia so zameranímsa 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 koordinácii projektov v oblasti
prevencie a boja proti rakovine prsníkov.
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Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením
vzťahu k účelu fondu:
Činnosť neinvestičného fondu bola v roku 2008 zameraná na podporu ochrany
zdravia v súlade s účelom fondu a boli podporené nasledovné aktivity:
a. Prednášky o zdraví, ako si ho udržať:
Prednáška na strednej škole na Bullovej ul. v Bratislave
o prevencii rakoviny prsníka. Prednášala MUDr.A.Kállayová,
(29.01.2008)
Prednáška „Ako zdravo žiť do prirodzenej stovky“
v dome dôchodcov v Moravanoch. (prednášala
MUDr A. Kállayová)17.09.2008
 Prednáška v STV 1 „Prevencia rakoviny prsníka“
(prednášala MUDr. A.Kállayová )09.09.2008
 Prednáška v JOJ plus v relácii Zdravie plus, „Rakovina prsníka
prevencia, liečba.“ (prednášala MUDr.A.Kállayová)16.11.2008
 Prednáška na strednej škole na Bullovej ul.v Bratislave
„O prevencii rakoviny prsníka“(prednášala MUDr.A.Kállayová)
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b. Podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov.
 Upgrade webovej stránky www.ruzovastuzka.sk
 Dokončenie nových návrhova tlač materiálov
o samovyšetrení prsníkov, ako si udržať zdravie, kedy
vyhľadať lekára, ako i propagačných materiálov.
 Dokončenie a vydanie knižky „“Zdravé a chutné
nátierky“( autorka Ing.M.Lokajová)
 Články v občasníku Bedeker zdravia, ako predchádzať
onkolog.ochoreniu prsníka, samovyšetrenie prsníkov,
správna životospráva, kedy vyhladať lekára.
c. Podpora výstav a vernisáži pre pacientov a klientov Preventívneho
centra Onkologického ústavu pod názvom:“Umenie,ktoré lieči“
 PhDr. Terézia Vitková onkologická pacientka,„Paličkovaná
čípka II.“ 27.03.2008
 „Fotografia 2008“ autor p. Dvořák, 29.05.2008
 Vernisáž „Fotografie zo Záhoria“ autorka
PhDr. S. Salomonová, 23.09.2008
 Blažej Mikuš a kolektív autorov, 12.-02.2009
 Doteraz bolo celkom 28 vernisáži uskutočnených
na pôde PC OUSA

d. Podpora vzdelávania zdravotníkov, pacientov na mamografických
pracoviskách – príprava a realizácia projektov.
 Projekt č.1, podpora vzdelávania zdravotných pracovníkov:
I.Poláková stáž v Berouně (ČR) polohovanie a snímkovanie
pri prevádzaní diagnostickej a skríningovej mamografie.
14.01.2008
 MUDr.A.Kállayová v Budapešti zúčasnila sa na stretnutí
zástupcov europských krajín, ktoré majú záujem o zavedenie
mamografického skríningu, pri onkologických ochoreniach
prsníkov vo včasnom štádiu. 03.02.2008
 Mandzijová E.- stáž na skríningovom pracovisku na
Radiologickej klinike Karlovy univerzity v Prahe, v
Benešove u Prahy, za účelom spoznania organizácie a
chodu mamografického skríningu a práce RTG asistenta
a zdravotnej sestry.
Prednáška „Komunikácia, riešnie úskalí v práci s klientom
a pacientom. (Prednášala H.Gallová)09.04.2008
 Projekt č. 2: Prevádzanie poučenia o samovyšetrení
prsníkov, o zásadách životosprávy v boji proti civilizačným
chorobám, ako rakovine prsníka, hrubého čreva, o tom, kedy
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vyhľadať lekára, spolu s odovzdaním vzdelávacích
materiálov, aj s nácvikom na modele prsníka. Celkom
za rok 2008 bolo poučených 123 žien. Poučenie previedla
Z.Saxová pod vedením MUDr.A.Kállayovej na pôde
PC OUSA počas čakania na vyšetrenie prsníka
3. Ročná účtovná uzávierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých:
Neinvestičný fond Ružová stužka n.f., viedol v roku 2008 jednoduché účtovníctvo,
v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve , zákon č. 147/1997 Z.z.o neinvestičných fondoch.
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu:
Tvorí prílohu výročnej zprávy.
5 Prehľad prijmov podľa zdrojov ich pôvodu:
Neinvestičný fond v roku 2008:
Počiatočný stav k 01.01.2008
2% z daní poskytovateľov.
sponzorské dary
bankové úroky

239.504,00 Sk
262.183,00 Sk
18.000,00 Sk
311,00 Sk

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2008
Neinvestičný fond nevlasní žiadny dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.
Majetok fondu pozostáva iba z finančných prostriedkov na bankovom účte
a v pokladni. Nemá žiadne záväzky.
7. Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov
činností :
Výdavky v roku 2008

225.144,00 Sk

Príprava a tlač vzdel.materiálov
Drobná spotreba
Technický Upgrade
Web.stránka inovácia
Vytvorenie a spustenie programu
štatist.sprac.prev.vyšetrení
Školenia, prezentácia

131.725,00 Sk
25.557,00 Sk
6.375,00 Sk
11.680,00 Sk
15.307,00 Sk
34.500,00 Sk
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Konečný stav fin.prostriedkov na bež.účte a pokl.

294.854,00Sk / 9787,36 EUR

8. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom
období:
V zložení orgánov neinvestičného fondu došlo v roku 2008 ku zmenám a to:
Funkciu revízora prevzala Ing. Viera Gajdošová, od pani Marty Hlavatej.
Členka správnej rady, Ing. Mária Kapustová zomrela.
Výročná zpráva bola prerokovaná a schválená správnou radou na výročnej schôdzi
dňa 11.02.2009
9. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada:
Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie fondu za
rok 2008 a nemá žiadne pripomienky.

Kontakt:
Ružová stužka, n.f.
Lipského 11
84101 Bratislava
tel.č. 0650 40 51 48
e-mail: akallayova@zoznam.sk
akallayo@ousa.sk

Prílohy:
Prehlásenie revízora
Prezenčná listina
Schválený rozpočet na rok 2009
Príloha k účtovnej uzávierke
Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutým fondu.
Zpráva o fin.hospodárení za rok 2008

