
Ružová stužka n.f. 

Lipského 11 

841 01 Bratislava 

 

                                   Výročná správa za rok 2014 

                                           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 akoEuropa Donna Slovakia 

       2.   Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu 

 k účelu fondu:   

 

Činnosť neinvestičného fondu bola v roku 2014 zameraná na podporu zdravia v súlade 

s účelom fondu a boli podporené následovné aktivity: 

 

A.     Prednášky o zdraví, ako si ho udržať: 
 Vo februári 2014 v časopise „Naša nemocnica“ bol 

uvedený príspevok pod názvom „Poďme sa potešiť“ o vernisáži na PC OÚSA. 

 V januárovom čísle „Bedeker zdravia“ bol uverejnený 

príspevok MUDr A.Kállayovej pod názvom „Prevencia a skríning rakoviny prsníka“. 

 03.03.2014 bola uzatvorená zmluva o spolupráci s firmou 

Amslico poisťovňa, na preventívne prehliadky spojené s poučením o samovyšetrení prsníkov, kedy 

treba vyhľadať lekára. Poučených bolo 8 žien.( pod vedením p.B. Kozákovej a J. Bušovskej) 

 05.06.2014 vo vysielaní RSTV „Dámsky klub“ vystúpila MUDr 

Kállayová na tému  hrčka v prsníku, prevencia rakoviny prsníkov. 

 12.06.2014 Prednáška MUDr Kállayovej na PC OÚSA „Onkologická 

výchova samovyšetrenie, životospráva, prevencia rakoviny prsníka “ pre študentov cirkevného 

gymnázia  v Bratislave. 
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 13.06.2014  prednášku „Moderná doba a jej negatívy, vplyv na 

zdravie, zdravý životný štýl, prevencie rakoviny prsníka, samovyšetrenie prsníkov“.  Prednášala 

MUDr Kállayová pre zamestnancov  Národnej banky v Studenom. Zúčastnilo sa 200 osôb. 

 05.06.2014 Prednáška pre firmu DELL- MUDr Kállayová prednášala 

o samovyšetrení prsníkov, prevencii rakoviny prsníka, zdravie ohrozujúce vplyvy 

                              životného prostredia, žiarenie..... 

 V časopise Onkológia č.3/2014 uverejnený článok skríningové 

vyšetrenie prsníkov žien na Slovensku ako výzva. 

 Príspevok do knižky Vladimíra Mikulaja „Očakávanie“ prvá strana. 

 V  júli 2014 pre časopis Dobré jedlo príspevok „zdravé nátierky“(M. 

Lokajová) 

 29.09.2014 stretnutie s hlavným odborníkom v radiológii na tému „ 

Audit kvality mamografických pracovísk na Slovensku. 

 15.10.2014 je dňom, venovaný prevencii onkologických ochorení 

prsníka EuropaDonna Slovakia. 

 06.11.2014 natáčanie  „Kampaň na prevenciu rakoviny prsníka“ s 

firmou SIEMENS s.r.o. 

 14.-19.11.2014 Pozvánka pre MUDr A. Kállayovú a Mgr D. 

Kállayovú EuropaDonna  European Breast Cancer Avocacy Training Course v Miláne. 

 17.12.2014 Bol podpísaný projekt s nadáciou Pontis firmy DELL 

„Prevencia onkologických ochorení prsníkov“ ,poskytuje sa  vzdelávanie čakajúcich žien na 

mamografické vyšetrenie. Od 16.09. do 28.10.2014 bolo poučených 343 žien. Poučenie previedli v 

dopoludňajších aj popoludňajších hodinách pod vedením MUDr Kállayovej , pani B.Kozáková a 

pani J. Bušovská. Naplánovaných 10 prednášok. 

 19.12.2014 uzavretý projekt o poskytnutí grantu medzi nadáciou 

PONTIS a Ružovou stužkou n.f.. Je to projekt „Prevencia onkologických ochorení 

prsníka“ príspevkom 1.955,77 € na tlač vzdelávacích materiálov. 

 V priebehu roka sme prispeli 6 onkologickým pacientkám   fin. 

výpomoc na zdravú výživu. Tieto pacientky sa nachádzali  v kritickom zdravotnom stave.Schválené 

výborom R.S. jednohlasne. 

 

 

B. Podpora prípravy propagačných a vzdelávacích materiálov: 
 Upgrade webovej stránky www.ruzovastuzka.sk a 

www.europadonnask 

 Dotlač materiálov o samovyšetrení prsníkov, ako si udržať zdravie, 

kedy vyhľadať lekára, ako i propagačných materiálov. 

 Tlač „Liečivé bylinky pre telo a dušu II.“ 
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C. Podpora výstav a vernisáži pre pacientov a klientov Preventívneho centra  

Onkologického ústavu,  pod názvom „Umenie, ktoré lieči. “: 
 51. vernisáž od 04.02.2014  Vystava zosnulého pána PaeDr. Ondreja  

Bartku pod názvom „Splnený sľub“ 

 52. vernisáž od 06.05.2014  do 30.07.2014 vystavuje pastely 

akademická maliarka Lýdia Štolcová. „ Maľované pierkom“ 

 53. vernisáž od 25.09.2014 do 19.10.2014 pod názvom „Hudobná 

Bratislava a kultúrne Košice“ vystavuje Ing. Jozef Schmogner. 

 54. vernisáž  od 22.10.2014do 10.01.2015  pod názvom „Sme 

úžasní“ vystavujú onkologické pacientky a ich rodinní príslušníci: – Terézia Vitková s členkami 

krúžku „Babka“ paličkované práce, Gabriela Vážna insitná umelkyňa, maliar Pavol Daniš a 

akad.mal. Jitka Bezúrová-Mošková. Podujatie oživila hudobná skupina „Eva Band“. Súčasťou je 

osobné vzdelávanie prítomných. 

 

D. Podpora a vzdelávanie pacientov na mamograf. 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 materiálov, ako aj s nácvikom na modele prsníka. Pod 

vedením MUDr Kállayovej a dobrovoľníčiek p. B.Kozákovej a J. Bušovskej  bolo poučených 351 

žien. 

 Na podporu zdravia pripravujeme publikáciu „Liečivé bylinky II“ za 

spolupráci J.Bezúrová , M.Lokajová , V.Gajdošová.   
 54. vernisáž: vzdelávanie prítomných z titulu „Breast health day“ . 

( Cez 200 pracovníkov.) Samovyšetrenie, správna životospráva, rozdávanie materiálu, rozdávanie 

jabĺk. 

 

 

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej 

zahrnutých: 

                  Neinvestičný fond Ružová stužka viedol v roku 2014 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 2014 sme boli príjemcami 2% z daní daňových poplatníkov, dostali sme 

                  celkovo  5.467,06 € (2%) 50,00 € (dary) a účelovo poskytnutý príspevok 1.955,73 € 

                  (od   nadácie  PONTIS firmy DELL)) 

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov ich pôvodu: 

                  Neinvestičný fond v roku 2014 mal príjmy z úrokov na bežnom účte v Tatra banke 

                  0,34 € 

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2014: 

                  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 2014:                                              6.879,36 € 
     bankové poplatky, poštovné                                           117,09 € 

     Za tlačivá a kanc.potreby                                               462,38 € 

     Poplatok za internet a web.stránku                                790,14 € 

     za semináre a školenia                                                     42,30 € 

     na podporu zdravia                                                        900,00 € 

     za tlač propag.a vzdelávacieho materiálu                   4.210,66 € 

     výdaje na skríningový program                                     186,00 € 

     poplatky notár. - zverejnenie OR                                     55,39 € 

     ostatné výdaje                                                                 115,40 € 

     Konečný stav fin.prostriedkov na bežnom účte 

     a v pokladni ku 31.12.2014 je:                                3.740,75 €     

 

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

     období: 
     V zložení neinvestičného fondu Ružová stužka, nedošlo v roku 2014 ku zmenám. 

     Výročná správa bola prerokovaná a schválená správnou radou na výročnej členskej 

      schôdzi, dňa 26.01.2015 

9.   Ďaľšie údaje, ktoré určí správna rada: 

      Nie sú ďaľšie významné údaje. Revízor skontroloval hospodárenie fondu za rok 2014 

      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 2014 

 

 

 

V Bratislave dňa 26.01.2015                                            MUDr A.Kállayová 

                                                                                     správca Ružovej stužky n.f.        
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