Ružová stužka n.f.
Lipského 11
841 01 Bratislava
Výročná správa za rok 2015
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. OVVS a ŽP-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.
- V roku 2013 Ružová stužka vstúpila do Europskej aliancie proti rakovine prsníka
Europa Donna akoEuropa Donna Slovakia
2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu
k účelu fondu:
Činnosť neinvestičného fondu bola v roku 2015 zameraná na podporu zdravia v súlade
s účelom fondu a boli podporené následovné aktivity:

A.

Prednášky o zdraví, ako si ho udržať:







29.03.2015 plán práce na rok 2015 zaslaný centrále Europa Donna
12.03.2015 Prednáška a diskusia v klube dôchodcov v Šterusoch, 19.03.v
Chtelnici, 14.04.v klube dôchodcov „Zlatý dážď“ na Račianskej v Bratislave a
05.10 v Dome kultúry na Kramároch.
Podpísaná spolupráca Ružová stužka n.f. s nadáciou PONTIS firmy DELL
projekt
V júni 2015 V časopise „Hviezdy ciest“ uverejnený odborný článok o prevencii
rakoviny prsníka.
Príprava vernisáže Ing Dagmar Dankovej ( USA-ED) 12.05.2015 obrazy,
inštalácia obrazov.
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Príspevky – články do časopisu „Naša nemocnica“ „Onkologia“ Bedeker
zdravia.

Tlačová správa 27.04.2015 Europa Donne organizácii

Kontakty na europoslancov v Brusseli, ktorí podporili naše aktivity
(299).Aktivácia slovenských europoslancov na podporu Petície ED centrály o
kvalite prsníkových centier v Európe. (Bola schválená júl 2015)

15.10.2015 Breast Health Day (zdravé prsia) akcia vykonaná na podnet centrály
ED v celej Európe. Zúčastnili sme sa výstavou onkologických pacientiek a
neziskových organizácií (Bedeker zdravia,Liga proti rakovine,Amazonky, Vŕba,
Ružová stužka – samovyšetrenie) pod názvom „Sme úžasní II.“

17. - 18. 10. 2015 Účasť na konferencii v Paríži

v decembri 2015 prednášky v TA3, rádio Regína, rádio Devín

23.12.2015 záverečná správa - nadácia PONTIS firmy DELL.

Vzdelávanie žien – čakajúcich na vyšetrenie – poučených 6.008 žien
vzdelávanie vykonali pod vedením primárky MUDr. Kállayovej Ing Kozáková, Ing. Gajdošová a J.
Bušovská.

V priebehu roka sme poskytli fin. výpomoc na zdravú výživu, 4 onkologickým
pacientkám, ktoré boli v kritickom stave

preklad rakúskej príručkypre pacientky „Little Help“ do slovenčiny


B. Podpora prípravy propagačných a vzddelávacích materiálov:







C.







Upgrade webovej stránky www.ruzovastuzka.sk a www.europadonna.sk
Dotlač materiálov o samovyšetrení prsníkov, ako si udržať zdravie, kedy
vyhľadať lekára, ako i propagačných materiálov.
Tlač „Liečivé bylinky pre telo a dušu II“
Tlač „ Zdravé a chutné nátierky“
Tlač „ Kalendár 2016“ - Liečivé bylinky
Tlač – prestieranie
Vyhotovenie šálov s logom ED (reprezentačné v obmedzenom množstve.)

Podpora výstav a vernisáži pre pacientov a klientov Preventívneho centra
Onkologického ústavu, pod názvom „Umenie, ktoré lieči.“
55. vernisáž Pavla Macha – maľba na sklo
56. vernisáž Andrei Mázorovej, - počítačová grafika, diela akad.mal. Jitky Bezúrovej,
GabikyVážnej, práce Terézie Vitkovej
57. vernisáž Ing.Dagmar Dankovej pod názvom „Krása prírody lieči „ Svoje obrazy po
vernisáži venovala Onkologickému ústavu.
58. vernisáž sú diela grafika Zoltána Salamona, „Salamon sólo“
59. vernisáž sú diela onkologických pacientiek a ich príbuzných, pod názvom „Sme úžasní
II.“ Na vernisáži sa prezentovali: Ružová stužka n.f. (Europa Donna Slovakia), aj
samovyšetrenie prsníkov. Amazonky, Vŕba, Liga proti rakovine, Bedekera zdravia,
60. vernisáž pod názvom „kone a koníčky Martina Kellenbergera“ .
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D. Podpora a vzdelávanie pacientov na mamografickom pracovisku PC OÚSA:
Vzdelávanie žien čakajúcich na vyšetrenie, poučenie o samovyšetrení prsníkov, o zásadách
správnej životosprávy v boji proti rakovine prsníka, o tom, kedy vyhľadať lekára, spolu s
odovzdaním vzdelávacích materálov, ako aj s nácvikom samovyšetrenia na modele prsníka. Pod
vedením MUDr Kállayovej a dobrovolníčiek Ing. Kozákovej a J. Bušovskej bolo poučených 6008
žien.
Na podporu zdravia pripravujeme publikáciu „Liečové bylinky II“ v spolupráci s J. Bezúrovou, M.
Lokajovou a V. Gajdošovou.

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej
zahrnutých :
Neinvestičný fond Ružová stužka viedol v roku 2015 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 2015 sme boli príjemcami 2% z daní daňových poplatníkov, dostali sme celkom
4.413,01€ (2%), účelovo poskytnutý príspevok 1.998,65 € (od nadácie PONTIS firmy
DELL.)a refundáciu ED organiz. Za konferenciu v Paríži 1.189,43 €.

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu:
Neinvestičný fond v roku 2015 mal príjmy z úrokov na bežnom účte v Tatra banke 0,31 €

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2015 :
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.
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7. Celkové výdavky v členení jednotlivých druhov:
Výdavky v roku 2015

8.653,23 €

Bankové poplatky, poštovné
tlačivá a kancel. Potreby
Poplatok za internet a web.stránku
Za semináre a školenia
Na podporu zdravia
Za tlač propag. A vzdeláv. Materiálu
Výdaje spojené s prednáškami
Doplnenie DKP
Poplatky za zverejnenie
Ostatné výdaje (rámovanie obrazov)
Europa Donna – Paríž konferencia

101,13 €
555,77 €
496,38 €
225,00 €
600,00 €
3.623,73 €
660,00 €
109,00 €
64,74 €
1.000,61 €
1.216,87 €

Konečný stav finančných prostriedkov na bežnom účte a v pokladni
k 31.12.2015 je: 2.688,86 €

8. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo
v hodnotenom období:
V zložení neinvestičného fondu Ružová stužka, nedošlo v roku 2015 ku zmenám.
Výročná správa bola prerokovaná a schválená správnou radou na výročnej členskej
schôdzi, dňa 28.01.2016

9. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada:
Nie sú ďalšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie fondu za rok
2015 a nemá žiadne pripomienky.
Kontakt: Ružová stužka n.f.
Lipského 11, 841 01 Bratislava,
Tel.02/322 494 58
akallayova@gmail.com
Prílohy: Prehlásenie revízora,
prezenčná listina,
príloha k účt. závierke.
V Bratislave dňa 28.01.2016

MUDr A. Kállayová
správca Ružovej stužky n.f.
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