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                               Výročná zpráva za rok 2009 

                                      Ružová stužka n.f. 
 

 

1. Charakteristika neinvestičného fondu: 

 

            Neinvestičný fond Ružová stužka so sídlom na Lipského 11, 84101 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, socialnej 

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 2009 zameraná na podporu zdravia v súlade 

            s účelom fondu a boli podporené nasledovné aktivity. 

 

            a.   Prednášky o zdraví, ako si ho udržať: 

 

 29.03.2009 „Prevencia v medicíne“ na STV 2  v  programe ELIXÍR 

prednášala MUDr Kállayová 

 4.04.2009  opakovanie prednášky v STV 2 

 28.04.2009  znovuopakovanie  na STV 2 

 20.03.2009 Joj + „Prevencia onkologických ochorení“ 

 10.03.2009 Prednáška v Senior klube na Kapitulskej ul. V Bratislave. 

 28.05.2009 Prednáška v Modre  - envinomentálnej výchovy 

 12.11.2009 „Ako byť šťastný bez príčiny“ Moravany n/Váhom 
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              b.   Podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov: 

 Upgrade webovej stránky www.ruzovastuzka.sk. 

 Dokončenie návrhov a dotlač materiálov o samovyšetrení prsníkov, ako 

si udržať zdravie, kedy vyhľadať lekára, ako i propagačných materiálov. 

 Články v občasníku Bedeker zdravia, ako predchádzať onkolog.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, ktoré lieči.“ 

 Vo februári 2009 „Písané a maľované srdcom“ vystavovala svoje práce 

Andrea Mázorová 

 V marci 2009  „Krížová cesta“  Vystavovali hendikepované deti  z DSS 

na Mokrohájskej ulici . 

 V máji 2009  „ Fotografie“ Vystavoval František Hauskrecht  v spolupráci 

s Petrom Bálikom. 

 V septembri 2009   „Krajinomalby“ vystavoval  Mgr.art. Lukáš Wurfl 

 V novembri 2009   Jitka Bezúrová pod názvom „Počúvanie ticha“ 

vystavila  olejomalby a grafiky svojej tvorby 

 Na pôde OUSA preventívne centrum sa uskutočnilo  celkovo33 vernisáži za dobu  

našej existencie. 

 

             d.   Podpora vzdelávania zdravotníkov, pacientov na mamografických pracoviskách - 

                  príprava a realizácia projektov: 

 Vzdelávaniáe zamestnancov, pracovníkov mamografických pracovísk, 

zaškolenie v práci s novovytvoreným štatistickým programom. 

 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  za rok 2009 bolo 

poučených 35 žien. Poučenie previedla Z.Saxová a A. Kupcová. 

 Na podpora zdravia sme dali fin.výpomoc  dvom onkologickým pacientkám,  

ktoré sa dostali do života ohrozujúcej situácii.  

 Pri vernisážach sme dva razy zavolali skupinu EvaBand, ktorá sa skladá   

z  onkologicky chorých pacientiek. 

 

 

       3. Ročná účtovná uzávierka a  vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých: 

 

           Neinvestičný fond Ružová stužka  viedol v roku 2009 jednoduché účtovníctvo, v zmysle 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.ruzovastuzka.sk/
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         4.    Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu: 

 

                V  roku 2009 sme nedostali ani dary , ani 2% z dani  daňových poplatníkov, pre  

                nedoržanie termínu na zverejnenie do OR MS SR. 

 

         5.    Prehľad prijmov podľa zdrojov ich pôvodu: 

 

                Neinvestičný fond v roku 2009 mal prijmy len z úrokov na bežnom účte 

                v Tatra banke  vo výške   4,26 Eur. 

 

         6.    Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2009 

 

                Neinvestičný fond nevlastní žiadny dlhodobý 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 2009                                                       8.710,45 Eur 

                 Bankové a pošt. Poplatky                                                       52,83 Eur 

                 Tlačivá a kanc. Potreby                                                         611,65 Eur 

                 za kolky                                                                                     6,62 Eur 

                 Poplatok za internet a web.stránku                                       325,30 Eur 

                 za semináre a školenia                                                           184,00 Eur 

                 Na podporu zdravia                                                               315,00 Eur 

                 Za tlač propagačných a vzdel.materiálov                           2.532,71 Eur 

                 Výdaje spojené s prednáškami, akcie                                      56,82 Eur 

                 Doplnenie vybavenia (LapTop)                                          1.405,13 Eur 

                 Výdaje na skríningový program                                          3.220,39 Eur 

 

                 Konečný stav finančných prostriedkov na bežnom                                                              

:                účte a v pokladni je                                                           1.081,17 Eur 

 

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

                 období: 

 

                 V zložení neinvestičného fondu nedošlo v roku 2009 ku zmenám. 

                 Výročná zpráva bola prerokovaná a schválená správnou radou na výročnej schôdzi 

                 dňa 28.01.2010 
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           9.   Ďaľšie údaje, ktoré určí správna rada: 

 

                 Nie sú žiadne  ďaľšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie fondu 

                 za rok 2009 a nemá žiadne pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

          Kontakt: 

 

          Ružová stužka n.f. 

          Lipského 11 

          84101  Bratislava 

          Tel.číslo: 0650 40 51 48 

          akallayo@ousa.sk 

          akallayo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

          Prílohy: 

 

          Prehlásenie revízora, 

          Prezenčná listina 

          Príloha k účtovnej uzávierke 

          Čerpanie rozpočtu v roku 2009 

          Plán činnosti na rok 2010 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       MUDr.A.Kállayová 

V Bratislave dňa  28.01.2010                                      Správca Ružovej stužky n.f. 


