
 

 

Ružová stužka n.f. 

Lipského 11 

841 01 Bratislava 

 

Výročná správa za rok 2013 

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. 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, 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 ako Europa Donna Slovakia 

 

       2.   Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu 

 k účelu fondu:   

 

Činnosť neinvestičného fondu bola v roku 2013 zameraná na podporu zdravia v súlade 

s účelom fondu a boli podporené následovné aktivity:  

 

a.     Prednášky o zdraví, ako si ho udržať:  

 V januári 2013 v časopise „Naša nemocnica“ bol uverejnený príspevok: 

„Na čo by sme nemali zabúdať „ - príspevok MUDr Kállayovej 

 04.02.2013 STV prednáška na tému „ Prevencia rakoviny prsníka a mamografia“ 

prednášala MUDr Kállayová 

 19.03.2013 V knižnici Bratislava-Nové Mesto a Stredisko kultúry Vajnorská 21 

bola vernisáž  obrazov Dr.med.Wernera Kállaya a prezentácia knihy autorov 

Wernera a Tamary Kállayovcov „Odvaha žiť šťastne“ Súčasne o Ružovej stužke 

n.f. o jej činnosti prehovorila MUDr A.Kállayová, aj pre  televíziu Nové mesto Bratislava. 

 12.04.2013 v Tel. JOJ o 17,00hod na tému „Deň narcisov – pomoc pre chorých“ 

prednášala MUDr. Kállayová 

 18.04.2013 členky Ružovej stužky poskytli pomoc  onkologickej pacientke 

-Gabike Vážnej – pri starostlivosti o dieťa, zadovážením šatstva , potravín a liekov pre dieťa.



2 

 

 Ružová stužka n.f. Odoslala zverejnenie výdavkov do Obchod.registra.                                                                                                          

 V apríli 2013 odborná prednáška SEKCAMA Bratislava   - Komunikácia  

s onkologickou pacientkou na mamografickom pracovisku- MUDr Kállayová, D.Kállayová 

 17.05.2013 prednáška o rakovine prsníka o prípade Angeline Jolie, spolu  

s Ligou proti rakovine – 100 študentov stredných škôl. 

 V júni 2013 vzdelávanie 40 žien o samovyšetrení prsníkov, a kedy treba 

vyhľadať lekára. MUDr Kállayová 

 12.06.2013 Ružinovská Aréna TV RTUR -  s programom „ prevencia a liečba 

a starostlivosť o ženu s rakovinou prsníka“  - diskutovali p.doc. Altaner, MUDr Kállayová a MUDr 

Siracká. 

 14.06.2013 Prevencia onkologických ochorení rakoviny prsníka, samovyšetrenie 

v Studenom – za účasti 100 osôb.  (MUDr Kállayová) pre zamestnancov NB 

 21.06.2013 -Trenčín konferencia  MAMMO-TREND-D 2013  

 16.09.2013 Dohoda o vstupe Ružovej stužky n.f. Do EuropaDonna podpísané 

spoločné rozhodnutie členov výboru.  

 23.09.2013  na schôdzke R.S.n.f. Bol vstup do EuropaDonna odsúhlasený a 

zároveň bola odsúhlasená  ako národný reprezentant MUDr Kállayová a ako 

delegát Darina Kállayová. 

 04.11.2013  v Teleráne  odprednášala:  Mamografia,  rakovina prsníka a 

prevencia (MUDr Kállayová) 

 13.11.2013 Prednáška o rakovine prsníka, zdravej výživy, životnom štýle- pre 

firmu DELL – účasť 47 ľudí – prednášala MUDr Kállayová 

 23.10.2013 účasť na stretnutí  na kongrese EuropaDonna v Prahe,  2 delegátky 

MUDr A. Kállayová a Darina Kállayová. 

 25.11.2013 návšteva našej členky pani Marty Hlavatej – v dome seniorov v 

Moravanoch nad Váhom. 

  

     b.     Podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov: 

 

 Upgrade webovej stránky www.ruzovastuzka.sk. 

 Dotlač materiálov o samovyšetrení prsníkov, ako si udržať 

zdravie, kedy vyhľadať lekára, ako i propagačných materiálov. 

 Tlač „Liečivé bylinky pre telo a dušu“ 

  

               c.   Podpora výstav a vernisáži pre pacientov a klientov Preventívneho centra 

      Onkologického ústavu pod názvom „Umenie, ktoré lieči“ :  

 46. vernisáž- 05.02.2013 krst knihy Tamara a Werner Kállayovci „Odvaha žiť 

šťastne“ 

 47. vernisáž-  05.02.2013 vernisáž pani Vilmy Rejmanovej „Posledná vernisáž...“ 

 48. vernisáž . 19.02.2013 pani Balková pod názvom „Maľované srdcom“ 

 49.vernisáž -  06.06.2013 pán Juraj Ďurný – fotografie Malej Fatry, Tatier, Kysúc 

ako aj fotografie zo zahraničia, čo tvorí základ pripravovanej knižky  „Čaro vody“ 

 50.vernisáž – 06.11.2013 Pavol Macho „ Nádoby a svetlo“                                                                                                                       

 

d. Podpora a vzdelávanie zdravotníkov, pacientov na mamografických 

pracoviskách  - príprava a realizácia projektov : 
              -   Vzdelávanie zamestnancov, pracovníkov mamografických pracovísk, 

              -   Vzdelávanie žien čakajúcich na vyšetrenie, poučenie o samovyšetrení  

                   prsníkov, o zásadách správnej životosprávy v boji proti rakovine prsníka, 
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       o tom, kedy vyhľadať lekára, spolu s odovzdaním vzdelávacích                            

                               materiálov, ako aj s nácvikom na modele prsníka. Poučenie vykonávala  MUDr. 

                               Kállayová a dobrovoľníčka A. Kupcová   

                         -    Na podporu zdravia sme uskutočnili vydanie publikácie „Liečivé bylinky  

     pre telo a dušu“                  

                   Kolektív spolupracovníkov: Jitka Bezúrová, Viera Gajdošová, Mária Lokajová, 

                   Darina Kállayová a Milan Preiberg                     

      -     V spolupráci so sekciou zdravia MZ SR bol vypracovaný návrh na zavedenie 

       mamografického skríningu na Slovensku, autor MUDr. Kállayová  -  časť  

       Národného onkologického programu 

                                                                   

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

              Neinvestičný fond Ružová stužka viedol v roku 2013 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 2013 sme boli príjemcami 2% z daní daňových poplatníkov, dostali sme celkovo 

  3.993,97 € (2%)  a 750,00 € ako dar od našich priaznivcov. 

 

      5.     Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu: 

              Neinvestičný fond v roku 2013 mal príjmy z úrokov na bežnom účte v Tatra banke  

              0,21 €.  

 

      6.     Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2013 

              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. 

 

      7.     Celkové výdavky v členení podľa jednotlivých druhov: 

               

               Výdavky v roku 2013:                                                         3.751,36 € 

               Bankové výdavky a poštovné poplatky                                     91,18 € 

               Poplatok na internet a web. Stránku                                        275,23 € 

               Za tlačivá a kanc.potreby                                                        750,44 € 

               Za tlač propag. a vzdeláv. materiálov                                    1.073,60€ 

               Na podporu zdravia                                                                  600,00 € 

               Za semináre, kongresy                                                              200,00 € 

               za doplnenie DKP                                                                     475,01 €                                                                                                                 

               poplatky za zverejnenie OR                                                        55,39 €  

               ostatné výdaje                                                                            230,51 €                         

                

               Konečný stav finančných prostriedkov na bežnom 

               účte a v pokladni  je :                                                           3.146,98 € 

 

 

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

   období:  
               1.   V zložení neinvestičného fondu došlo v roku 2013 ku zmenám v počte členov R.S. 

                     Bola kooptovaná akad.maliarka Jitka Bezúrová – namiesto nebohej M.Kapustovej. 
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                2.  01.09.2013 z výboru odstúpila p. Marta Hlavatá na vlastnú žiadosť. Ostáva čestnou 

                     členkou Ružovej stužky 

                3.  Mgr. Darina Kállayová bola do výboru kooptovaná miesto odstúpenej p.M. Hlavatej. 

                4.  Výročná správa bola prerokovaná a schválená správnou radou na výročnej členskej                                    

                     schôdzi dňa 04.02.2014 .   

    

  

       

      9.      Ďaľšie údaje, ktoré určí správna rada: 

   Nie sú ďaľšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie fondu za rok 2013 

   a nemá žiadne pripomienky. 

                

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kontakt: 

 

     Ružová stužka n.f. 

     Lipského 11 

     841 01 Bratislava 

     Tel.č.: 02/322 494 58 

     akallayova@gmail.com 

 

 

 

       Prílohy: 

 

       Prehlásenie revízora 

       Prezenčná listina 

       Príloha k účtovnej závierke 

       Čerpanie rozpočtu za rok 2013 

 

 

 

V Bratislave dňa 05.02.2014                                            MUDr A.Kállayová 

                                                                                     správca Ružovej stužky n.f. 
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