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Výročná správa za rok 2006 
 

Ružová stužka n. f. 
 
 
1. Charakteristika neinvestičného fondu: 
       Neinvestičný fond Ružová stužka n. f. , so sídlom Heydukova 10, 812 50 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 samovyšetrovanie prsníkov a správnej životosprávy, 
    -    aplikované výskumné sledovania pilotných a preventívnych programov, 
    - výučbovú 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 2006 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 (marec 2006, MUDr. A. 
Kállayová) 

 TV Markíza Dobré ráno: ako predchádzať rakovine prsníkov, 
samovyšetrenie prsníkov, zásady správnej výživy 4.4.2006 o 7:00 

 prednáška pre Rádio Okey: zásady správnej životosprávy, prevencia 
rakoviny prsníka (5.4.2006 22:00, MUDr. A. Kállayová) 

 Rozhlas Moje zdravie 28.7.2006 12:00  
b.  podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov 

 adaptácia a inovácia webovej stránky http://www.ruzovastuzka.sk 

 dokončenie materiálu o výhodách dojčenia, význam pre dieťa 
a matku, brušné tance – relaxácia pre ženy 

 pokračovanie prípravy podkladov pre občasník Ružová stužka n. f. 
 

c. podpora výstav a vernisáží pre pacientov a klientov Preventívneho centra 
Onkologického ústavu pod názvom „Umenie, ktoré lieči“: 

 Nora Mitrová akad. mal.: Jarný pozdrav, marec – apríl 2006 

 Jitka Bezúrová akad. mal.: Zvestovanie, jún – júl 2006 

 Zuzana Šujanová textilný dizajnér: júl 2006 
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 Ivona Orešková um. fotog.: Fotografie zo života handicapovaných 
detí, október 2006 

 Vilma Rejmanová insit. um.: Návraty, november 2006 

 FAPS: Rolf Rock in memoriam – medzinárodná výstava fotografie, 
november 2006 – január 2007 

 Galéria X – vianočná výstava tvorby hendikepovaných detí, 
8.12.2006 
 

d. podpora vzdelávania zdravotníkov, pacientov na mamografických 
pracoviskách – príprava 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) 

 projekt č. 2.: Projekt podpory vzniku prvého referenčného 
(screeningového) mamografického pracoviska na Slovensku 
 

e. nadviazanie spolupráce: 

 s Pink ribbon v zahraničí (Zdenka Saxová) 

 s organizáciami s cieľom boja proti rakovine prsníka na Slovensku 
(účasť na stretnutí organizovanom veľvyslanectvom USA 3.7.2006, 
Ing. arch Beáta Kozáková) 
 

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých 
     Neinvestičný fond Ružová stužka n. f. viedol v roku 2006 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 2006: 
počiatočný stav k 1.1.2006:  5 529.41 Sk 
sponzorské dary:  20 000.00 Sk 
príspevky z daní (2%):  272 262.00 Sk 
úroky:  173.79 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 2006 predstavovali čiastku vo výške 1 432.00 Sk – bankové poplatky. 
 
Výdavky na účel fondu v roku 2006: 4 097.50 Sk 
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Výdavky na správu boli: 58 Sk 
 
 
Počiatočný stav: 5 529.41 Sk 
Príjmy z majetku + úroky: 292 435.79 Sk 
Spolu príjmy: 297 965.20 Sk 
 
Výdavky + bankové poplatky: 5 588.00 Sk 
Rozdiel príjmov a výdavkov: 292 377.20 Sk 
 
Konečný zostatok k 31. 12. 2006: 292 377.20 Sk 
 
Celkové hospodárenie za rok 2006  skončilo  rozdielom  príjmov  nad výdavkami vo výške   
 
292 377.20 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 2006 k žiadnym zmenám. 
 

Výročná správa bola prerokovaná a schválená správnou radou 8.2.2007.  
 
 
9. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 
     Nie sú žiadne ďalšie významné údaje. 
 
 
Revízor skontroloval hospodárenie organizácie za rok 2006 a nemá žiadne pripomienky. 
  
 
 
Kontakt 

  
Ružová stužka, n. f. 
Lipského 11 
840 01 Bratislava 
tel. č.: 02/ 64 366 198 
e-mail: akallayova@zoznam.sk 
e-mail: akallayo@ousa.sk 
 

 
 
Prílohy: 

 prehlásenie revízora 

 prezenčná listina 

 schválený rozpočet na rok 2007 

 príloha k účtovnej uzávierke k 31.12.2006 

 prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 
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