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Modrý anjel má niekoľko tvárí a každý, kto sa díva vidí tú, ktorá je mu najbližšie. Ak sa díva 
policajt, vidí ľudí, ktorí mu pomáhajú zvládať nepredvídateľné reakcie ľudí, s ktorými musí 
pracovať pri vyšetrovaní. Ak sa díva hasič, vidí za páskou ľudí, ktorým môže prenechať 
starostlivosť o tých, ktorí náhle prišli o svoj majetok. A ak sa díva lekár, vidí tých, ktorí sa 
starajú o blízkych človeka, ktorého práve oživuje. Starosta vidí partiu, ktorá mu v najťažších 
chvíľach obce pomôže prevziať záťaž komunikácie s vonkajším svetom a on sa preto môže 
venovať tým, ktorí ho zvolili. Trpiaci vidia niekoho, koho možno držať za ruku a dívať sa aj 
cez slzy, alebo iba tušiť blízkosť toho, kto tam je, aj keď cez slzy nevidia už vôbec nič. Anjel 
má presne toľko tvárí, koľko je očí tých, ktorí sa pozerajú. 
 
A dívajú sa mnohí. Za roky venované budovaniu nášho tímu sa nám podarilo viac, než sme 
si kedysi predsavzali. Sme na ceste k solídnej a účinnej starostlivosti dostupnej stále 
väčšiemu počtu tých, ktorých zasiahla náhla tragická udalosť. 
 
 
Sme Modrí anjeli a sme na to hrdí.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Členovia tímu Modrý anjel 
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1.  Základné  informácie o organizácii  a t íme 
 
Nezisková organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie bola založená dňa 25.9.2007 a 
je registrovaná na Obvodnom úrade v Žiline, na Odbore všeobecnej vnútornej správy 
pod č. OVVS/NO-10/07. 
 

Kontakt 
 
Sídlo: Pod hôrkou 1, 010 01 Žilina 
 
Tel.: +421 905 279 688 (riaditeľ organizácie) 
 +421 905 427 968 (odborný garant) 
Krízová linka: +421 944 171 272 
 
E-mail: modrianjeli@gmail.com 
 www.modryanjel.sk 
 

Fakturačné  údaje 
 
Organizácia má pridelené IČO: 37 983 415 a DIČ: 20 231 9999 26. 
 
Číslo účtu:  415 002 64 07 / 3100 Sberbank Slovensko, a.s. 
 

Orgány neziskovej organizácie 
 
Správna rada: Karin Brániková (predseda) 
 Roland Cagáň, Miroslava Zimányiová 
 
Revízor: Katarína Lukáčová 
 
Riaditeľ: Radovan Bránik (Riaditeľ je zároveň štatutárom organizácie.) 
 

Štruktúra riadenia t ímu 
 
Odborný garant: Karin Brániková 
 
Veliteľ tímu: Karin Brániková 
Zastupujúci veliteľ tímu: Radovan Bránik 
 
Rezident pre VÚC Bratislava: Roland Cagáň 
Rezident pre VÚC Nitra, Trnava a Trenčín: Ľubomír Krajči 
Zástupkyňa rezidenta pre VÚC NR, TT a TN: Zuzana Porubská 
Rezident pre VÚC Košice a Prešov: Boris Demeter 
Rezident pre samosprávu a štátnu správu: Veronika Rýšová 
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Č lenovia a spolupracovn íci t ímu 
 
Členovia a spolupracovníci tímu sú základom fungovania Modrého anjela. V roku 2012 mal 
tím 57 členov. Tvorili ho ľudia pracujúci v rôznych pomáhajúcich profesiách a zásahových 
zložkách - pedagógovia, lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, duchovní, záchranári, 
vojaci... 
 
Čestný  č len: Karol Kálig 
 
Velitelia zásahov UHPO 
Radovan Bránik, Karin Brániková, Miroslav Čápek, Boris Demeter, Ivan Sopoliga 
 
Velitelia zásahov 
Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Radovan Bránik, Karin Brániková, Miroslav Čápek, 
Boris Demeter, Branislav Chrenka, Jana Mózešová, Jana Petrášková, Anna Petrulová, 
Ivan Sopoliga, Michaela Šopová 
 
Spolupracovn íci t ímu 
Denisa Adamkovičová, Miroslav Augustín, Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Martin Ballay, 
Radovan Bránik, Karin Brániková, Vladimír Benko jr., Roland Cagáň, Miroslav Čápek, 
Eva Černičková, Boris Demeter, Jana Dutková, Monika Ďurďovičová, Patrícia Eftimová, 
Arpád Esztergályos, Ondrej Grešo, Jitka Gurňáková, Miroslav Harvan, Mária Chaloupková, 
Branislav Chrenka, Branislav Kerek, Ľubomír Krajči, Iveta Králiková, Mariana Kratochvílová, 
Radovan Kristl, Lenka Lempeľová, Katarína Lukáčová, Marcel Lukáč, Zdenka Matúšková, 
Jozef Minár, Monika Motýľová, Jana Mózešová, Martin Ondrejkovič, Jana Petrášková, 
František Petro, Anna Petrulová, Zuzana Porubská, A.  Madlena Rjabininová, 
Erika Rusnáková, Veronika Rýšová, Jana Slezáková, Ivan Sopoliga, Michaela Šopová, 
Andrea Szabová, Jozef Teník, Margita Vernarcová, Lukáš Vlachovič, Miroslav Záhumenský, 
Martin Zajak, Miroslava Zimányiová 
 
 
 

 
 
 
 
Modrí anjeli v zásahu so 
zasiahnutými. 
Zrážka osobných vlakov 
v Bratislave. 
 
zdroj foto: SME.sk 
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Pracovné  skupiny organizácie s akt ívnymi č lenmi počas roka 2012  a 
extern í  spolupracovn íci 
 
 
Back Office 
Radovan Bránik, Karin Brániková, Jana Mózešová, Janka Petrášková (líder skupiny) 
 
Projekty a fundraising 
Karin Brániková, Branislav Chrenka, Jana Mózešová, Janka Petrášková 
 
Mediá lna skupina 
Matúš Bakyta, Vladimír Benko jr., Radovan Bránik (líder skupiny), Janka Petrášková 
 
Vzdelávacia skupina 
Karin Brániková (líder skupiny), Radovan Bránik, Branislav Chrenka, Jana Mózešová, 
Janka Petrášková 
 
Logistika 
Vladimír Benko jr. (líder skupiny), Eva Černičková, Mária Chaloupková, Jana Mózešová, 
Anna Petrulová 
 
 
 
Externá  spolupráca 
Katarína Füreková, Anna Köszeghyová, Krisztina Szevecsek 
 

 
 
 
 
 
Modrí anjeli v zásahu. 
Požiar bytovky v Bratislave. 
 
zdroj foto: Topky.sk 
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2.  Poslanie neziskovej organizácie a ňou poskytované  služby 
 
Poslanie – kontinuálny rozvoj organizácie v zmysle štatútu a rozvoj profesionálnej 
pripravenosti svojich členov. Zabezpečenie vykonateľnosti psychosociálnej podpory a 
udržateľnosti služby v nepretržitej pohotovosti výhľadovo na území SR. 
 
Na základe štatútu schváleného 14.5.2010 organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie 
n.o. poskytuje tieto verejnoprospešné služby: 
 
 
Poskytujeme psychosociá lnu podporu v akútnej fáze po udalostiach 
s traumatizujúcim potenciá lom (ďalej len UTP) v nepretržitej dostupnosti na území SR 
vrátane jej organizačného, personálneho, materiálneho a technického zabezpečenia. 
Vybudovali sme a prevádzkujeme vlastnú sieť zasahujúcich jednotiek krízovej intervencie. 
Spolupracujeme s jednotlivými zložkami Integrovaného záchranného systému. 
 
Poskytujeme podporu kr ízovým štábom samospráv ,  inštitúciám a subjektom 
podie ľajúcim sa na zmierňovan í  a odstraňovan í  následkov UTP a preberajúcim 
starostlivosť o zasiahnutých v strednodobej a dlhodobej fáze. 
 
Vzdelávame a trénujeme zasahujúcich ,  zasiahnutých a verejnosť ako spracovať 
stres zo zaťažujúcich situácií a udalostí s hromadným postihnutím. 
 
Participácia na vybudovan í  a fungovan í  siete následnej 
psychotraumatologickej starostlivosti . 
 
Publikačná,  dokumentačná  a osvetová  č innosť  najmä v oblasti psychosociálnej 
podpory a krízovej intervencie. 
 
Poskytovanie informáci í  médiám s cieľom znižovať napätie a deeskalovať konflikty 
súvisiace s medializáciou pri udalostiach s traumatizujúcim potenciálom a zvyšovať 
informovanosť verejnosti o psychosociálnej podpore v zmysle primárnej prevencie. 
 
Tvorba a realizácia projektov súvisiacich s prevenciou vzniku UTP a zmierňovaním ich 
následkov. 
 

 
 
 
 
 
Modrí anjeli v zásahu 
so zasiahnutými 
príbuznými. 
Úraz dieťaťa. 
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3.  Základné  charakteristiky práce t ímu kr ízovej intervencie 
Modrý  anjel n .o 

 

Vyh ľadávanie klientov 
Na rozdiel od väčšiny služieb orientovaných na podporu občanov v kríze aktívne v teréne 
vyhľadávame klientov nachádzajúcich sa v krízovej situácii. Proaktívne konanie je jedným 
z účinných nástrojov krízovej intervencie a umožňuje nám maximalizovať účinnosť 
poskytnutých opatrení. Ide o spôsob, akým získavame dôveru klientov a umožňuje nám to 
priniesť efektívne podporné opatrenia v najkratšom možno čase po udalosti 
s traumatizujúcim potenciálom priamo na miesta, v ktorých sa cítia bezpečne. Klient 
nemusí o službu žiadať a ani ju vyhľadávať, získa ju na mieste udalosti, alebo v domácom 
prostredí, prípadne na mieste, ktoré sám pre seba vyhodnotí ako vhodné. Do veľkej miery 
mu tento prístup uľahčí fungovanie v už aj tak mimoriadne zaťažujúcej situácii, pretože nie 
je vystavený stresu z riešenia nečakaných situácií a návštev rôznych úradov. 

Zodpovednosť  za úroveň  starostlivosti 
Všetci naši zasahujúci členovia sú absolventmi špecializovaného vzdelávania 
v psychosociálnej podpore, psychickej prvej pomoci, krízovej intervencii a spracovaní 
stresu. Ich pôvodné povolania ako aj osobnostné charakteristiky dávajú tiež záruku, že pri 
poskytovaní služieb dokážu vyjsť klientom v ústrety správne a účinne. Kvalita vzdelávania a 
poskytovaných služieb je základným parametrom, na ktorý kladieme v tíme najväčší dôraz. 

Dosiahnute ľnosť  služby 
Pracujeme na sprístupnení našich služieb širokej verejnosti. Pokrývame všetky udalosti 
s hromadným postihnutím obyvateľstva na území SR, alebo udalosti podobného rozsahu, 
ktorých účastníkmi sú slovenskí štátni príslušníci na území členských štátov EÚ a súčasne 
zabezpečujeme psychosociálnu starostlivosť aj pri menších a individuálnych nešťastiach 
za logisticky vhodných podmienok. 

Podpora na mieste nešťastia 
Na miestach udalostí vzniká v peritraumatickom čase okamžitá potreba poskytnutia jednej 
z foriem psychosociálnej podpory - psychickej prvej pomoci. Ide o súbor základných techník 
a opatrení, smerujúcich k rýchlej a účinnej emočnej stabilizácii ľudí nachádzajúcich sa 
v akútnom ohrození, alebo ich blízkych. Klient môže urobiť čokoľvek, čo mu pomôže 
zvládnuť prvý nával zaťažujúcich podnetov. 

Podpora v domácom prostred í  
S odstupom niekoľkých hodín, až dní je namieste urobiť druhý krok a začať poskytovať 
krízovú intervenciu. Tá nasleduje potom, ako pominula akútna potreby psychickej prvej 
pomoci a spočíva v hľadaní optimálneho modelu fungovania pre najbližie dni. Podľa 
okolností sa určí rozsah bezprostredných potrieb klienta, sú mu poskytnuté všetky overené 
informácie, ktoré mu môžu pomôcť riešiť množstvo praktických a formálnych úkonov, 
spojených s nečakanou udalosťou. 

Tvorba siete následnej starostlivosti 
Modrý anjel sa od prvých hodín po traumatizujúcej udalosti aktívne podieľa na aktivácii 
siete následnej starostlivosti.  
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4.  Preh ľad č innosti organizácie a t ímu v roku 2012  
 
Organizácia naďalej zabezpečuje poskytovanie psychosociálnej podpory bezprostredne 
po  udalostiach s traumatizujúcim potenciálom, čim prispieva k sekundárnej prevencii 
vzniku ochorení vyvolaných traumatickým stresom. 
 
Tím krízovej intervencie Modrý anjel v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počas roka 2012 
významne rozšíril svoju činnosť aj na udalosti menšieho rozsahu, ktoré nedosahujú kritériá 
pre vyhlásenie udalosti s hromadným postihnut osôb, sú však nadmerne zaťažujúce pre 
zasiahnuté osoby a majú rovnaký potenciál spoločenského dopadu pre jednotlivca, rodinu 
či skupinu. 
 
Vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sme v mesiacoch január – november 2012 
mohli zrealizovať pilotný  projekt „Zlepšenie dostupnosti služ ieb kr ízovej 
intervencie pre š iroké  obyvate ľstvo a zvýšenie kvality a profesionalizácia 
t ímov kr ízovej intervencie .“. Cieľom projektu bolo zabezpečenie nepretržitej 
dostupnosti služby krízovej intervencie pre občanov žijúcich v BSK v prípadoch udalostí 
s traumatizujúcim potenciálom (UTP). V rámci projektu sme tiež pripravili vzdelávanie pre 
nových spolupracovníkov tímu. Skúsenosti nadobudnuté v pilotnom roku poskytovania 
krízovej intervencie jednotlivcom, rodinám a skupinám jednoznačne potvrdili našu 
projektovú hypotézu o zásadnej potrebe poskytovať tento typ starostlivosti a podpory. 
Krátku správu z projektu si môžete prečítať v prílohách na str. 33. 
 
 

Kr ízová  l inka a zásahy 
 
Tak ako v roku 2011, aj počas roku 2012 bolo odbornej aj laickej verejnosti k dispozícii 
telefónne číslo kr ízovej linky Modrého anjela -  0944   171   272. Od 22.3.2012  je na 
danom čísle zriadená nepretrž itá  pohotovostná  služba. Službu na linke mávajú 
pracovníci Modrého anjela vyškolení v efektívnej komunikácii so zložkami Integrovaného 
záchranného systému (IZS). Pracovníci sa striedajú v 12 hodinových službách – denných od 
6:00-18:00 a nočných od 18:00-6:00. 
 
Celkovo sme na linke počas roka 2012 odslúžili 570 služieb (6 840 hodín). Počas nich sme 
prijali  na linke 90  volan í . Väčšina volaní bola v rámci Pilotného projektu, ktorý 
realizujeme v Bratislavskom samosprávnom kraji (76), z toho 67 bolo v čase kedy prevádzku 
linky hradila Nadácia SPP. Počas decembra 2012, kedy bola kvôli nedostatku finančných 
prostriedkov nepretržitá pohotovosť na krízovej linke zabezpečovaná dobrovoľníckymi 
službami (62 služieb, spolu 744 hodín), sme prijali 9 volaní. 
Najviac volaní sme prijali v máji 2012 (16) a v júni 2012 (15), najmenej pred spustením 
projektu v mesiacoch január – apríl 2012 (1-2 mesačne). 
 
Z 90-tich prijatých volaní boli iba 3 neidikované volania. Vo zvyšných 87 prípadoch bola    
8-krát indikovaná telefonická krízová intervencia a 79-krát bol indikovaný výjazd tímu. 
Do  výjazdu sa išlo 72-krát. 
 
Najviac nás volali zložky Integrovaného záchranného systému (38) a verejnosť (16). 
Z verejnosti nám volali najčastejšie sami zasiahnutí (10) alebo príbuzní zasiahnutých (3). 
Boli to väčšinou volania po predchádzajúcom zásahu Modrých anjelov. 
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Od mája 2012 jeden z našich pracovníkov monitoroval médiá. Ak našiel indikáciu pre náš 
zásah kontaktoval nášho službukonajúceho pracovníka na krízovej linke (11). 
 

 
 
Reálna potreba krízovej intervencie u  koncových klientov je veľká. Vieme o ďalších 
situáciách, kedy my by sme považovali náš výjazd za indikovaný, ale naši partneri to tak 
nevyhodnotili. Nevnímame to ako ich neochotu, ale ako nevyhnutný proces učenia. 
Potvrdzujú to aj skúsenosti so zavádzaním rovnakej služby v Rakúsku. Aj spolupracujúci 
odborníci potrebujú čas, kým si zvyknú, že služby krízovej intervencie by mali byť 
štandardnou súčasťou ponuky služieb pre ich klientov. Preto je jedným z našich cieľov do 
budúcnosti zvyšovať schopnosť spolupracujúcich odborníkov zachytiť všetky prípady, kedy 
by služba krízovej intervencie bola pre klienta prospešná a dlhodobo ich motivovať k jej 
využívaniu. 
 
Od marca nepretrž ite do konca decembra 2012  (aj v roku 2013 projekt pokračuje 
bez prerušenia ďalej), sa t ímy zložené  z dvoch dvoj íc terénnych pracovn íkov T ímu 
kr ízovej intervencie Modrý  anjel (TKI MA) striedali v 12-hodinových 
pohotovostných službách ,  denných (6:00-18:00) a nočných (18:00-6:00), pripravené 
bezodkladne vyraziť do zásahu v prípade udalosti s traumatizujúcim potenciálom, ku ktorej 
bol privolaný Tím krízovej intervencie Modrý anjel. 
Všetky pohotovostné služby (celkovo za všetkých terénnych pracovníkov za rok 2012 – 
1   509  služ ieb ,  tj .  18   108  osobohod ín v službe)  slúž i l i  pracovn íci bez nároku na 
odmenu . 
 
Pre potreby štatistického vyhodnocovania našej práce sme si zadefinovali 3 pojmy – 
udalosť, zásah a intervencia. 
Udalosť je pre nás to, prečo nás niekto kontaktuje – dôvod. Udalosť trvá od prijatia 
informácie o nej až do jej uzavretia pre Modrého anjela, t.j. môže to byť aj niekoľko dní, 
či týždňov pokiaľ sú klienti s nami v kontakte (aj keď prerušovane). 
V rámci udalosti spúšťame zásahy – zvyčajne začína zásah tým, že veliteľ zásahu príjme 
výzvu od velenia Modrého anjela alebo od službukonajúceho na linke, ktorí vyhodnotia 
indikáciu. Zásah trvá, kým sa nevyhlási jeho koniec, zvyčajne vtedy, keď sa v daný deň 
ukončí práca s klientmi a nezostáva nikto z Modrých anjelov na mieste udalosti ani na 
mieste následkov. Udalosť sa môže skladať z viacerých zásahov. 
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V rámci zásahu poskytujú pracovníci Modrého anjela intervencie. Intervencia začína 
výjazdom (v prípade práce v teréne) alebo začatím práce (v prípade práce na krízovej linke 
alebo v RISC centre atď.), pokračuje samotnou prácou a končí príjazdom alebo ukončením 
práce. Intervencií v rámci zásahu môže byť neobmedzene. Spravidla sa počítajú podľa toho, 
že bola prerušená priama práca, ktorá mala svoj začiatok a má svoj koniec – napr. práca 
v jednej nemocnici a práca v druhej nemocnici sú 2 samostatné intervencie v rámci jedného 
zásahu. 
 
Do konca decembra 2012 sme na základe volaní z linky riešili 81 udalostí s traumatizujúcim 
potenciálom, v ktorých je zahrnutých 69 pri ktorých sme boli v zásahu a 12 pri ktorých sme 
zásah nespustili. V rámci 69 udalostí sme mali 82 zásahov a celkovo sme poskytli 
111  intervencií. 
 
Najčastejšie sme boli volaní k násilným činom – 23 udalostí – prepadnutie, ozbrojené 
prepadnutie, vraždy, zadržiavanie ozbrojeným páchateľom, znásilnenie, pokus o únos, únos 
dieťaťa do zahraničia apod. Zasahovali sme 25-krát a v rámci nich sme poskytli 
34  intervencií. Bez zásahu boli 3 udalosti. 
Často sme tiež zasahovali pri sanácií následkov dopravných nehôd – zavolaní sme boli      
14-krát, z toho sme zasahovali pri 11  udalostiach (osobné autá, auto – vlak, auto – chodec, 
auto – cyklista, auto do domu, autobus – motorka, autobus – auto, nákladné auto – autá, 
2 vlaky). Poskytli sme 15 intervencií účastníkom dopravných nehôd. 
Často sme boli volaní k náhlym úmrtiam – 11 udalostí, 12 zásahov, 15 intervencií. 
Podporovali sme zasiahnutých po 6 dokonaných a 4 nedokonaných pokusoch 
o samovraždu, celkovo 10 zásahov a 11 intervencií. 
6-krát sme boli volaní k úrazom (pády, utopenia a obarenie vodou), z toho 3 boli 
so smrteľnými následkami. Pracovníci DFNsP nás zavolali 4-krát k príbuzným pacientov, 
ktorým sa náhle zhoršil zdravotný stav. 
Nehody na pracovisku sme sanovali 2 – pád mostnej konštrukcie v Kurimanoch a únik plynu 
v Bratislavskej Matadorke. V Bratislave sme zasahovali pri 2 požiaroch bytoviek v rámci 
ktorých sme poskytli 10 intervencií. Manažment stresu zdravotníckym záchranárom sme 
poskytli 2-krát v rámci 1 udalosti. Tiež 2-krát sme po zavolaní riešili dlhodobejšie trvajúcu 
sociálnu krízu, v udalosti nebol zásah ani intervencie. Udalosť sme riešili, ale nebol spustený 
zásah pri hlásenom nájdení mŕtveho tela. 
Okrem toho sme intervenovali pri nezvestnosti, pohrebe a pri akútnej sociálnej kríze. 
 
Najviac udalostí sme mali v máji 2012 (16) v ktorých bolo 19 zásahov, najmenej v apríli (1) 
kedy sa projekt iba rozbiehal. Viac zásahov (14) sme mali ešte v auguste. Priemerne sme 
mali mesačne 7-8 udalostí. 
 
Z  82 zásahov bolo 59 v Bratislave, 5 v Stupave, po jednom v Dunajskej Lužnej, Lábe, Jelke, 
Malackách, Senci, Sv. Jure, Plaveckom Mikuláši, Malinove a Blatnom. Celkovo bolo 
v Bratislavskom samosprávnom kraji 73 zásahov. Mimo BSK bolo 7 zásahov – po 
3  v Košickom, Trnavskom, 2 v Nitrianskom, 1 v Žilinskom. V Banskobystrickom kraji (Zvolen) 
sme riešili 1 udalosť z ktorej nakoniec zásah nebol, pri 7 udalostiach nebolo možné určiť 
samosprávny kraj do ktorého patria (telefonicky riešené udalosti) a 2 udalosti bez zásahu 
sa týkali Maďarska. 
 
Modrí anjeli strávili celkovo prácou pre klientov 823 osobohodín, z toho 555 osobohodín 
tvorí priama práca a ostatné (268 osobohodín) sú príchody a odchody na miesto práce 
či  príprava kontaktu s klientom. 
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Počet udalost í ,  zásahov a intervenci í  v roku 2012  
1. násilné činy, aj s následkami smrti 18    18 27 
2. nehody dopravných prostriedkov 11  13 15 
3. náhle úmrtia 11    12 15 
4. samovraždy (dokonané aj nedokonané) 9    10 11 
5. úrazy 6    7 9 
6. náhle zhoršenia zdravotného stavu 4  5 5 
7. únosy a pokusy o únos 2    7 7 
8. požiare 2    2 10 
9. nehody na pracovisku 2  3 4 
10. manažment stresu 1  2 4 

11. ostatné 
(nezvestnosť, pohreb, akútna soc. kríza) 3  3 4 

Spolu 69     82  111  
 
 
Čas strávený  prácou pre klientov (osobohodiny)  
1. násilné činy 141,48    
2. nehody dopravných prostriedkov 135,88   
3. náhle úmrtia 111,79    
4. nehody na pracovisku 106,28  
5. samovraždy (dokonané aj nedokonané) 86,27    
6. úrazy 68,74    
7. únosy a pokusy o únos 67,60    
8. požiare 45,62    
9. náhle zhoršenia zdravotného stavu 35,47  
10. manažment stresu 5,50  

11. ostatné (nezvestnosť, pohreb,  hlásené nájdenie 
mŕtveho tela, dlhodobá soc. kríza...) 18,37  

Spolu 823,00     
 
 
Počas roka tím spolupracoval s odborom krízového riadenia Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničia a európskych 
záležitostí SR a to najmä na príprave a pripomienkovaní legislatívy týkajúcej sa pôsobenia 
tímu a aj zásluhou tejto spolupráce predpokladáme v budúcnosti novú úroveň spolupráce 
medzi štátom, samosprávou a tretím sektorom. 
 
Tím mal aj počas roka 2012 zmluvne dohodnutú spoluprácu o  poprepadovej a 
posttraumatickej starostlivosti s  jednou finančnou inštitúciou a opakovane zasahoval pri 
kritických incidentoch vo viacerých inštitúciách a podnikoch. Táto spolupráca vytvorila 
partnerstvá, na základe ktorých je Modrý anjel pravidelne oslovený k riešeniu uvedených 
situácií, pričom sa zásah tímu v týchto inštitúciách považuje za štandardnú súčasť 
spracovania krízovej udalosti. Konkrétnych partnerov neuvádzame pretože súčasťou 
garancie kvality poskytnutia psychosociálnej podpory je rešpektovanie anonymity klienta. 
Klient môže spoluprácu s MA zverejniť. Modrý anjel ctí pravidlo mlčanlivosti. 
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Vzdelávanie –  interné  a externé,  účasť  na odborných podujatiach 
 
Počas celého roka 2012 odborný garant tímu - Karin Brániková - bezplatne poskytovala 
pracovníkom tímu na vyžiadanie individuá lne superv ízie . 
Aby sa zabezpečilo zdieľanie dobrej praxe a skúseností medzi terénnymi pracovníkmi 
zapojenými do Pilotného projektu, zrealizovali sme aj skupinové  superv ízne 
stretnutie . Supervízor aj organizačný tím pripravili supervíziu v rámci dobrovoľníckych 
hodín. 

 
 
 
Skupinové supervízne stretnutie 
pracovníkov zapojených 
do Pilotného projektu 
podporeného Nadáciou SPP. 
 
7.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V rámci Pilotného projektu sme v marci až máji 2012 urobili 9 prezentačných a 
zaškolovacích stretnutí pre operátorov Krajského operačného strediska ZZS SR Bratislava 
(KOS ZZS SR), záchranárov spolupracujúcich záchranných zdravotných služieb pracujúcich 
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a pre lekárov a sestry Detskej kliniky 
anesteziológie a intenzívnej medicíny z DFNsP v Bratislave. 
 

 
 
 
 
Zaškolenie operátorov. 
Bratislavské Krajské 
operačné stredisko ZZS SR  
 
20.3.2012 
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Koncom leta a počas jesene 2012 sme rozbehli nábor nových spolupracovníkov tímu. 
O spoluprácu s tímom sa uchádzalo 65 osôb. Výberovým konaním prešlo 25 uchádzačov. 
Podarilo sa nám - aj napriek prísnemu výberu - získať dostatočný počet záujemcov (17), 
ktorí sa rozhodli prijať záväzok a nastúpiť do vzdelávania. 
Do konca roka 2012 sme zrealizovali 2 (80 hodín) z 5-tich modulov (celkovo 200 hodín) 
Vzdelávania spolupracovn íkov t ímu 2012/2013. Ide o štandardný výcvik, ktorý je 
nevyhnutnou podmienkou nasadenia v terénnej práci a doposiaľ ho absolvoval každý člen 
Tímu krízovej intervencie Modrý anjel. 
Výcvik vedú traja lektori (vedúci lektor výcviku a odborný garant 
Mgr.  Karin  Brániková,  MPH., lektor p. Radovan Bránik, lektor Basic Life Support 
MUDr. Branislav Chrenka) a dvaja pomocní lektori, ktorí sú tiež zodpovední za technickú a 
organizačnú stránku výcviku (Mgr. Janka Petrášková a Mgr. Jana Mózešová). Vedúci lektor 
výcviku garantuje výcvik po odbornej stránke a zodpovedá tiež za bezpečnosť výcvikových 
metód, nakoľko výcvik kladie vysoké nároky na účastníkov v emočnej aj osobnostnej 
rovine. 
Jedným z bezpečnostných opatrení je tiež možnosť prehodnotiť po prvom module svoju 
účasť na výcviku, keďže toto je prvý čas, kedy majú frekventanti skutočnú skúsenosť 
so záťažou, ktorá ich čaká. Po druhom module ostalo vo výcviku 13 účastníkov. 
 
Na výcvik nám bezplatne zapožičiavajú priestory v Spojenej škole sv. Františka z Assisi a 
vo Farskom centre pre rodinu v Karlovej Vsi (Rehoľa Minoritov). 
 

 
 
 
Naši budúci kolegovia, 
účastníci Vzdelávania 
spolupracovníkov tímu 
2012/2013 s lektormi 
(K. Brániková, R. Bránik), 
J. Petrášková, J. Mózešová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lektori Modrého anjela spolupracovali počas roka 2012 aj na vzdelávacích programoch 
s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom vnútra SR, 
so samosprávami, OZ  Ulita, OZ  Prima a Katedrou psychológie FiF UK. 
 
 

Pripravované  projekty 
 
V súvislosti s realizáciou vzdelávania pre budúcich spolupracovníkov sme na jeseň 2012 
začali pripravovať súčinnostné cvičenie zamerané na spracovanie psychosociálnych 
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následkov udalosti s hromadným postihnutím osôb. Okrem iných cieľov, ktoré cvičenie má, 
bude aj záverečnou praktickou skúškou pre absolventov Vzdelávania spolupracovníkov 
2012/2013 pred ich prijatím za spolupracovníkov tímu. K cvičeniu sme pripravili rozsiahly 
projekt, s ktorým sme sa uchádzali o podporu u viacerých donorov. Jeden z darcov, ktorý sa 
rozhodol čiastočne podporiť náš projekt je Nadácia Allianz. Projekt budeme realizovať 
v roku 2013. 
 
Aby sme zabezpečili kontinuitu služby rozbehnutej v pilotnom projekte, predložili sme opäť 
koncom roka Nadácii SPP projekt „Človek človeku – Psychosociálna podpora / krízová 
intervencia pre občanov SR žijúcich v  BSK v  prípadoch udalostí s  traumatizujúcim 
potenciálom.“. Nadácia SPP ho 3.12.2012 schválila. 
 

Spolupráca s médiami a informovanie o organizácii a t íme 
 
Spolupráca Modrého anjela s väčšinou médií má aj v roku 2012 už tradične štandardizovanú 
podobu. Týmto ďakujeme médiám najmä za účinnú spoluprácu pri upokojovaní a 
stabilizácii situácií s traumatizujúcim potenciálom. Ďakujeme tiež za sprostredkúvanie 
informácií širokej verejnosti o tom ako môže práca Modrého anjela prospieť konkrétnym 
ľuďom. 
 
Väčšina správ, ktoré boli uverejnené v médiách v súvislosti s organizáciou Modrý anjel, je 
spätá s udalosťami, ktoré riešili pracovníci anjela (8 správ). K Pilotnému projektu, ktorý 
podporila Nadácia SPP, sme vydali 1 tlačovú správu. Nájdete ju v prílohách na str. 32 
 
Modrý  anjel a médiá  v roku 2012  
(okrem odborných časopisov)  

1. web  2  
2. televízie  6     
3. printové médiá  3     

Spolu  11  
 
Zoznam odkazov na jednotlivé správy si môžete pozrieť v prílohe na str. 39. 
 
Vstupy v telev íznom vysielan í  a TV relácie: 
JOJ, Markíza, TA3 
 
Č lánky a rozhovory v novinách ,  časopisoch a na blogoch: 
Slovenka, Plus 7 dní, blog.tyzden.sk 
 
Č lánky v odborných časopisoch: 
Falck – Časopis Život 
 
Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj počas celého roka 2012, bola na internete dostupná 
webová prezentácia tímu na adrese www.modryanjel.sk a stranka organizácie „Modrý anjel 
- Tím terénnej krízovej intervencie“ na sociálnej sieti Facebook s cca  1  600 priateľmi. 
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5.  Partnerské  organizácie 
 
Týmto ďakujeme uvedeným organizáciám za vzácnu a profesionálnu spoluprácu, ktorou 
pomáhajú šíriť myšlienku ako aj konkrétnu prácu v oblasti krízovej intervencie a tým sa 
stali lídrami zavádzania tohto typu starostlivosti v Integrovanom záchrannom systéme. 
 
Hasičský a záchranný zbor SR 
 
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR): 
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Bratislava 
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Trnava 
Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Košice 
 
Policajný zbor SR: 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bratislave Petržalke 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Bratislave Dúbravke 
Obvodné oddelenie Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Senci 
 
Falck Záchranná a.s. 
 
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava (ZDZS) 
 
Detská  fakultná  nemocnica  s poliklinikou  v Bratislave: 
Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny 
Klinika detskej chirurgie 
 
Oddelenie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Bratislava Antolská, Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou 
Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre 
Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka 
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UNB, Ružinov 
Interná klinika UNB, Staré mesto 
 

 
 
 
 
 
Ukážka indikačnej listiny 
pre partnerské organizácie. 
 
Takúto zalaminovanú 
listinu má pred sebou na 
nástenke každý operátor 
Bratislavského Krajského 
operačného strediska 
Záchrannej zdravotnej 
služby SR 
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6.  Hospodárenie v roku 2012  
 
V  roku 2011 príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc eur, 
preto bolo možné aj počas roka 2012 viesť v organizácii jednoduché účtovníctvo. 
 

Pr í jmy 
 
Celkové  pr í jmy za rok 2012  sú vo výške  29  219,30  €. 
 
Najvýznamnejším príjmom orgnizácie bola dotácia vo výške 22   000,00  € od 
Nadácie SPP na pilotný projekt „Zlepšenie dostupnosti služieb krízovej intervencie pre 
široké obyvateľstvo a zvýšenie kvality a profesionalizácia tímov krízovej intervencie“ 
realizovaný v 01-11/2012 na území Bratislavského samosprávneho kraja. O  projekte si 
môžete prečítať viac na str. 33. 
 
Dary fyzických a právnických osôb tvorili v tomto roku prvýkrát väčšiu čiastku – tím 
prijal dary vo výške 2  644,50  €. Zoznam darcov a darované sumy, ako aj zoznam 
hmotných a nehmotných prijatých darov si môžete pozrieť v prílohách správy na str. 31. 
 
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu aj na 
základe bilaterálnych dohôd – pr í jmy z poskytovania služ ieb boli 1  456,42  €. 
 
Počas roka 2012 sa Modrý anjel opäť stal prijímateľom 2% z dane – na účet nám celkovo 
prišlo 452,90  €. Získaný obnos máme povinnosť využiť a vyúčtovať do konca roka 2013. 
Rozpis jednotlivých prijatých prostriedkov si môžete pozrieť v prílohe na str. 30. 
 
V  rámci opatrení na ozdravenie financií organizácie, správna rada odsúhlasila počas roka 
2012 prijímanie pôžičiek - celkovo vo výške 2  660,00  €. 
 
Pr í jmy 

1. Dotácie - Nadácia SPP  22 000,00 € 

2. Úvery a pôžičky 2 660,00 € 
3. Dary a príspevky 2 644,50 € 
4. Poskytovanie služieb a predaj vlastých výrobkov 1 456,42 € 
5. 2% z podielu zaplatenej dane 452,90 € 
6. Ostatné - úroky 5,48 € 

Spolu 29  219,30  € 
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Verejná  zbierka pre občanov zasiahnutých záplavovou vlnou v P í le 
 
V  roku  2011 Modrý anjel usporiadal celoslovenskú verejnú finančnú zbierku pre občanov 
zasiahnutých záplavovou vlnou v Píle, povolenou rozhodnutím Ministerstva vnútra SR dňa 
10.6.2011. 
Účelom zbierky bola pomoc obyvateľom zasiahnutým záplavami, zmiernenie dôsledkov 
prírodnej katastrofy a pomoc pri aktivitách súvisiacich s likvidáciou tejto udalosti najmä 
v obci Píla, Častá a Doľany. 
Prispieť bolo možné poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný 
účet verejnej zbierky číslo 4013783647/7500, vedenom v ČSOB,  a.s., priamo, poštovými 
poukazmi alebo prevodmi z účtu prispievateľa. 
 
Hrubý  výnos zo  zbierky bol vo  výške 12  689,16  €. Tvorili ho prijaté dary a úroky 
(0,02 €).  Organizácia si okrem výdavkov súvisiacich s vedením účtu počas trvania zbierky 
(12,95 €) neuplatnila žiadne iné náklady spojené s vykonaním zbierky. Č istý  výnos 
zbierky preto bol vo výške 12  678,71  €.  
Z č istého výnosu bolo potrebné  k 31.12.2011  ešte prerozdeliť  sumu 2  357,95  €.  
 
Pr íspevky z verejnej zbierky v roku 2012  
(prerozdelené  prostriedky)   
1. Poskytnutie prostriedkov - daru 927,59 € 
2. Poskytnutie prostriedkov - daru 930,09 € 
3. Darovacia zmluva 443,13 € 
4. Poskytnutie prostriedkov - daru 57,14 € 

Spolu 2  357,95  € 
 
Celá suma 2 357,95 € bola riadne prerozdelená oprávneným príjemcom. Zbierkový účet bol 
následne zrušený. 
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Výdavky 
 
Celkové  výdavky organizácie Modrý  anjel za rok 2012  sú 35  619,79  €. 
 
Najväčšiu časť výdavkov tvorila v roku 2012 prevádzková  réž ia (31  014,60  €), v ktorej 
sú zahrnuté položky: 
 
Honoráre za prácu pracovníkov slúžiacich na krízovej linke 
Honoráre za prácu psychosociálnych manažérov MA 
Honoráre za prácu terénnych pracovníkov MA 
Refundácia komunikačných nákladov súvisiacich so zásahmi 
Refundácia cestovných nákladov súvisiacich so zásahmi 
Refundácia iných oprávnených výdavkov súvisiacich so zásahmi 
 
Prevádzka krízovej linky 
Administratívne spracovanie zásahov 
Refundácia výdavkov súvisiacich s administratívnym spracovaním zásahov 
 
Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2012/2013 - lektorné, materiál a služby, 
administratívna a organizačná podpora, občerstvenie 
 
Ostatné cestovné náklady - cesty z miesta vedenia tímu do sídla organizácie, účasť na 
odborných podujatiach 
Spotrebný materiál, kancelárske potreby; Kopírovanie, tlač, väzba dokumentov; Ceniny; 
Bankové poplatky 
 
Organizácia mala v roku 2012 1 zamestnanca. Pracovný pomer bol ukončený 31.1.2012. 
Vyplatené mzdy ,  poistné  a pr íspevky (1  185,77  €) pokrývajú najmä záväzky 
organizácie voči zamestnancovi za rok 2011. 
 
V  službách (1  036,19  €) sú zahrnuté najmä záväzky z minulých rokov na vedenie 
účtovníctva a na kredity vydané za vzdelávanie. Ostatné  výdavky (23,35  €) sú pokuty a 
penále. 
 
Výdavky 
1. Prevádzková réžia 31 014,60 € 
2. Dary a príspevky iným subjektom – verejná zbierka 2 357,95 € 
3. Mzdy, poistné a príspevky 1 185,77 € 
4. Služby 1 036,19 € 
5. Ostatné 23,35 € 
6. Sociálny fond 1,93 € 

Spolu 35  619,79  € 
 
Organizácia nemala v roku 2012 dostatok finančných zdrojov na úhradu bežných 
prevádzkových nákladov – nákladov nesúvisiacich priamo s realizovanými projektami, 
vrátane výdavkov na mzdy. Aby bol napriek tomu počas celého roka zabezpečený základný 
chod organizácie, odpracovali pracovníci pracovnej skupiny Back Office stovky hodín 
dobrovoľnícky. 
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Použ itie prijatých prostriedkov z 2%  z podielu zaplatenej dane z pr í jmu 
právnických a fyzických osôb v roku 2012  
 
Najneskôr do konca roka 2012 sme mali povinnosť využiť a vyúčtovať prostriedky prijaté 
v roku 2011, tj. 977,32 €. Mohli sme tiež použiť prostriedky prijaté v roku 2012 (452,90 €). 
Spolu sme teda mohli využiť 1 430,22 €. 
 
Celkovo sme k 31.12.2012  z prijatých prostriedkov použ i l i  1  391,94  € prevažne na 
úhradu nákladov spojených so zásahmi pri udalostiach, na ktoré sme nemali zmluvného 
zadávateľa alebo ktoré nebolo možné z hľadiska miesta, typu, rozsahu alebo času zaradiť do 
realizované projektu podporeného Nadáciou SPP. 
 
Použ itie prijatých prostriedkov z 2%  z podielu zaplatenej dane 
z pr í jmu právnických a fyzických osôb v roku 2012  
1. Honoráre za prácu terénnych pracovníkov 1 111,00 € 

2. Refundácia cestovných nákladov súvisiacich 
so zásahmi 223,29 € 

3. Refundácia komunikačných nákladov súvisiacich 
so zásahmi 26,57 € 

4. Prevádzka krízovej linky 26,27 € 

5. Občerstvenie na Vzdelávanie spolupracovníkov 
tímu 2012/2013 4,81 € 

Spolu 1  391,94  € 
 
Z prostriedkov prijatých v roku 2012 nám teda ešte ostáva na využitie a zúčtovanie 
do 31.12.2013  38,28 €. 
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Záväzky 
 
K 31.12.2012 eviduje organizácia záväzky vo výške 6  327,41  €.  
 
Záväzky 
1. Záväzky zo sociálneho fondu 8,89 € 
2. Záväzky voči pracovníkom 2 693,52 € 
3. Úvery a pôžičky 3 625,00 € 

Spolu 6  327,41  € 
 
Počas roka 2012 organizácia významne znížila svoje záväzky - vyrovnala väčšinu záväzkov, 
ktoré sa nazbierali v predchádzajúcich rokoch voči pracovníkom a organizáciám. 
 

 
 
 
 

Účtovná  bilancia k 31.12.2012  v Euro 
 
V prílohách správy si môžete pozrieť na str. 26 Výkaz o príjmoch a výdavkoch a na str. 28 
Výkaz o majetku a záväzkoch. 
 
 

Hospodársky výsledok 
 
Hospodársky výsledok 
1. Rozdiel príjmov a výdavkov -6  400,49  € 
2. Rozdiel majetku a záväzkov -4  538,87  € 
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7.  Zhodnotenie roka 2012  a v ízia do budúcnosti 
 
Modrý anjel bol v roku 2012 vo  fáze konsolidácie tímu a štandardizovania postupov, 
ktorých opodstatnenie sa v predchádzajúcich rokoch potvrdilo. Rozširovanie tímu o nových 
členov je cestou k zvýšeniu schopnosti Modrého anjela zasahovať aj v ostatných 
samosprávnych krajoch Slovenskej republiky na úrovni, aká je dosahovaná v BSK. Jednou 
z  výziev do roka 2013 je zvýšenie angažovanosti pôvodných členov tímu na činnosti 
Modrého anjela, zvlášť v lokalitách, v ktorých má malé zastúpenie a frekvencia zásahov je 
náročná pre udržanie odbornej pripravenosti zasahujúceho. Odborná kompetencia je 
pritom základnou podmienkou kvalitného poskytovania posttraumatickej a 
psychosociálnej starostlivosti, od jej kvality závisí možnosť neželaného sekundárneho 
poškodzovania klienta, ku ktorému často dochádza v prípade, že ju poskytuje nedostatočne 
pripravený, resp. trénovaný zasahujúci pracovník. 
 
Rok 2012 bol aj o hľadaní hraníc, ktoré budú v budúcnosti signalizovať opodstatnenie 
zásahu a o novej definícii kritérií na ideálneho zasahujúceho. Pôvodná predstava o podobe 
psychosociálnej podpory zakladajúcich členov tímu vychádzajúca z teoretických vedomostí 
a prevzatých skúseností zo zahraničia postupne nadobúda reálnu podobu a mnohé 
z pôvodne zamýšľaných prístupov a algoritmov zásahu sú postupne prispôsobované 
reálnym podmienkam SR a lokalizované. Tento vývoj smeruje k ešte väčšej efektivizácii 
nákladov a úspore nasadenia ľudských zdrojov, hoci už aj v minulom období boli tieto 
parametre inými relevantnými organizáciami tretieho sektora považované 
u Modrého anjela za príkladné. 
 
Ďaľším z cieľov, ktoré sa v tomto roku podarilo výrazne naplniť je rola Modrého anjela ako 
lídra integračného procesu smerujúceho k zjednoteniu metodiky hodnotenia a 
monitorovania škôd, koordinácii činnosti kľúčových zásahovo orientovaných organizácií a 
spoločnom využívaní dočasnej infraštruktúry a logistiky pri realizácii zásahu v prípade, že 
kvôli rozsahu udalosti budú na mieste pôsobiť viaceré organizácie. Algoritmus likvidácie 
následkov krízových udalostí využívaná pôvodne len pre účely Modrého anjela bude 
v budúcnosti k dispozícii aj pre spolupracujúce subjekty. Modrý anjel tiež v úzkej spolupráci 
s  Odborom integrovaného záchranného systému a krízového riadenia Ministerstva vnútra 
SR pracuje na príprave deklarácie MV o  spolupráci s mimovládnymi organizáciami. 
Modrý anjel je v rámci tejto spolupráce prioritným partnerom hasičského a záchranného 
zboru SR, čo koncom roka rezultovalo do prípravy podkladov pre zmluvné definovanie 
tejto spolupráce. 
 
Pri založení Modrého anjela a niekoľko prvých rokov našej práce sme mali ideálnu 
predstavu o tom, ako to bude fungovať. Silou, ktorá nás držala a viedla bola hlavne viera 
v zmysel našej práce. Rok 2012 bol aj z tohto pohľadu prelomovým. Práca, ktorú sme urobili 
priniesla svoje ovocie a postupne sa s nami zbližovali aj ľudia, ktorých sa táto téma týka iba 
okrajovo, či dokonca sa o našej činnosti dozvedeli náhodou. Okruh tých, ktorí verili, že to 
má zmysel sa rozšíril o tisíce našich priaznivcov na facebooku, stovky ľudí v diskusiách pod 
článkami o našej práci, prišlo nám tiež niekoľko sto mailov od tých, ktorí nám vlastne písať 
nemuseli, iba chceli. Chceli, pretože ich oslovilo, čo videli. Našli sa desiatky ľudí, ktorí nám 
poslali finančné dary: tie síce zásadne neovplyvnili celkovú ekonomiku, sú však pre nás 
dôležitým signálom. Ak takých ľudí budú stovky a možno tisíce, stane sa Modrý anjel 
odolným voči nedostatku zdrojov, na ktorý v minulosti opakovane narážal. Radi by sme 
našli spôsob, ako si získať priazeň ľudí vyjadrenú aj v malých pravidelných príspevkoch, čím 
podporia základný chod organizácie.  
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Prvýkrát sme si získali dôveru veľkého donora, ktorý významným spôsobom prispel 
k rozvoju psychosociálnej podpory na Slovensku. Finančne zabezpečila zásahovú činnosť 
Nadácia SPP. Významným organizačným partnerom je Úrad Bratislavského 
samosprávneho kraja, s ktorým opakovane úspešne spolupracujeme už tretí rok. Model 
zásahovej činnosti testovaný na území BSK plánujeme v budúcnosti rozširovať aj do iných 
samosprávnych krajov tak, ako nám budú dovoľovať naše možnosti. V tejto súvislosti sme 
dočasne pozastavili fungovanie systému krajských rezidentúr, pretože na to, aby fungovali 
v plnom formáte nemáme v súčasnosti dostatok síl a prostriedkov ako v personálnej, tak aj 
materiálnej a technologickej oblasti. V budúcnosti sa zameriame na jeho rozvoj, pretože 
efektívne fungovanie veľkej siete spolupracovníkov by bez toho nebolo možné. 
 
Modrý anjel sa v tomto roku začal stávať inštitúciou v tom najlepšom zmysle slova. 
A  možno prvýkrát sme zažili aj čosi, čo sa volá zastupiteľnosť: v minulosti sme mali 
problém kedykoľvek niekto z kľúčových ľudí tímu nemohol. Ten problém pomaly končí a 
v rámci tímu vyrástli noví profesionáli, ktorí dokážu zastúpiť kolegu kedykoľvek to treba, 
bez toho, aby to malo negatívny vplyv na výsledok. Kvalita našej práce a dobré meno tímu 
v tomto roku prudko akcelerovali a možno povedať, že sme sa pre našich partnerov stali 
rovnoceným spoluhráčom na ihrisku zvanom “spracovanie krízových udalostí.” Ako sa už 
opakovane ukázalo, že Modrý anjel je viac než nadšeneckou dobrovoľníckou organizáciou - 
je podporným tímom pre príslušníkov profesionálnych zložiek, ktorým pomáha na 
miestach udalostí, alebo vyšetrovania následkov s úkonmi, na ktoré nemajú mandát, čas, 
alebo vybavenie, pričom tie úkony sú pre subjektívne vnímanie občana zasiahnutého 
mimoriadnou udalosťou vnímané často ako najdôležitejšie. Jedným z najsilnejších 
momentov, ktorý nám naša práca stále viac poskytuje je konfrontácia s tým, že pre ľudí 
v kríze je viac, ako majetok, zdravie, či život často dôležitejší rešpekt a úcta od ľudí, ktorí sa 
im venujú. Aj ten najprofesionálnejší hasič, či skúsený policajt niekedy dokáže vytvoriť 
situáciu, ktorú zasiahnutí vnímajú ako ďalšiu neprimeranú záťaž. Na takých miestach sa 
stávame nárazníkmi a mediátormi, v takých momentoch o konečnom výsledku rozhodujú 
často zdanlivo nedôležité veci, či detaily, ktoré profesionálom pri výkone ich náročnej 
práce občas uniknú. Našou úlohou je vždy nájsť ľahšiu cestu pre všetkých. 
 

 
 
 
 
 
 

Radovan Bránik 
riaditeľ organizácie 
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8.  Poďakovanie 
 
 
Aj v tomto roku sa s presvedčením vrátime na úplný začiatok našej práce, na ktorom bola 
hlavne viera v zmysel. 
 
Srdečne a s úctou ďakujeme všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí svojou prácou a 
prezentovaním svojho presvedčenia pomáhajú šíriť našu spoločnú vieru v zmysel 
poskytovania krízovej intervencie ako súčasti psychosociálnej podpory každému jednému 
človeku, ktorého zasiahla hrozná udalosť, ktorú by nikto z nás nikdy nechcel zažiť. 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami pretavujú toto presvedčenie do prebdených nocí, do 
konania malých osobných zázrakov na konci ktorých je niekomu trochu ľahšie a život 
predsa dáva trochu viac zmysel. 
 
Pomáhajte nám prosím ďalej zatvárať peklo. Aj na to sú predsa anjeli. 
Ak to nemáte ako robiť osobne, kúpte niekomu kúsok anjela pre chvíle, kedy ho bude 
najviac potrebovať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za celý tím 
Karin Brániková 

veliteľ tímu 
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9.  Pr í lohy 
 



 26 

Výkaz o príjmoch a výdavkoch 
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PRÍJMY !. r. Nezda"ovaná 
#innos$ Zda"ovaná #innos$

a b 1 2

Z vkladu zria!ovate"a alebo zakladate"a 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03 x

Z #lensk$ch príspevkov 04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 977,32 x

Z verejn$ch zbierok 06 12 691,64 

Z úverov a pô%i#iek 07 1 000,00 x

Z dedi#stva 08 x

Z organizovania podujatí 09

Z dotácií 10

Z likvida#ného zostatku inej ú#tovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania slu%ieb a predaja vlastn$ch v$robkov 13 6 100,39 

Fond prevádzky, údr%by a opráv 14

Ostatné 15 0,45 

Príjmy celkom (sú#et r. 01 a% r. 15) 16 20 769,80 

V&DAVKY !. r. Nezda"ovaná 
#innos$ Zda"ovaná #innos$

a b 3 4

Zásoby 17

Slu%by 18 624,76 

Mzdy, poistné a príspevky 19 506,02 

Dary a príspevky in$m subjektom 20 10 320,76 

Prevádzková ré%ia 21 1 042,77 

Splátky úverov a pô%i#iek 22 1 000,00 

Sociálny fond 23 4,32 

Ostatné 24 10,00 

V'davky celkom (sú#et r. 17 a% r. 24) 25 13 508,63 

Rozdiel príjmov a v'davkov (r. 16 - r. 25) 26 7 261,17 

Da& z príjmov 27

2
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Výkaz o majetku a záväzkoch 
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Rozpis prijatých prostriedkov z 2%  z podielu zaplatenej dane 
 
 
Počas roka 2012 sa Modrý anjel opäť stal prijímateľom 2% z podielu zaplatenej dane. 
Prostriedky na náš účet poukazovali jednotlivé daňové úrady – konkrétnych darcov nebolo 
možné identifikovať ak nám o sebe nedali vedieť. Rozpis jednotlivých prijatých 
prostriedkov uvádzame nižšie. Získaný obnos máme povinnosť využiť a vyúčtovať do 
konca roka 2013. 
 
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste týmto spôsobom podporili našu činnosť.  
 
 
 

Prijaté  prostriedky z 2%  z podielu zaplatenej dane v roku 2012  

1. fyzická osoba 11,82 € 
2. právnická osoba 17,00 € 
3. fyzická osoba 10,69 € 
4. fyzická osoba 20,05 € 
5. fyzická osoba 125,85 € 
6. fyzická osoba 15,54 € 
7. fyzická osoba 44,02 € 
8. fyzická osoba 4,77 € 
9. fyzická osoba 89,85 € 
10. fyzická osoba 54,87 € 
11. fyzická osoba 58,44 € 

Spolu 452,90  € 
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Prijaté  finančné,  hmotné  a nehmotné  dary fyzických a právnických osôb 
 
 
Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Nech Vám Vaše dobro svet dobrom opláca. 
 
Mená darcov uvádzame v abecednom poradí. 
 

Prijaté  finančné  dary fyzických osôb 

1. p. P. Fedorko 80,00 € 
2. p. doc. Ing. Š. Florián 2 000,00 € 
3. p. H. Galisová 30,00 € 
4. p. Vanda Malíková 14,50 € 

5. p. Ing. Peter Schmidt, Ing. Peter Fula, Ing. Jozef 
Šoltés, Ing. Juraj Šturdík s rodinami 

500,00 € 

Spolu 2  644,50  € 
 
 
Prijaté  hmotné  a nehmotné  dary právnických a fyzických osôb ,  
dobrovo ľn ícka práca 

1. p. Vladimír Benko jr. zaplatenie domén a webhostingu na rok 2012 

2. 
Farské centrum pre rodinu 
Bratislava Karlova Ves, 
Rehoľa Minoritov 

v termíne 5.-9.12.2012 bezplatne poskytnuté priestory 
na realizáciu vzdelávacieho programu Vzdelávanie 
spolupracovníkov tímu 2012/2013 

3. p. Katarína Füreková bezplatné opakované konzultácie k vedeniu 
účtovníctva a k vypracovaniu daňového priznania 

4. p. Vladimír Havlík ml. grafické úpravy a konzultácie 

5. p. Peter Mózeš ml. 
viazanie manuálov na realizáciu vzdelávacieho 
programu Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 
2012/2013 

6. p. Tomáš Petrášek 

bezplatné dodanie intranetového riešenia pre 
manažment systému pohotovostí, správ zo zásahu a 
interných dokumentov tímu; technická podpora 
k počítačom a tvorbe a správe webovej stránky; 
bezplatné zapožičiavanie dataprojektora; darovanie 
kancelárskych potrieb a občerstvenia 

7. Spojená škola sv. Františka 
z Assisi 

v termíne 31.10-4.11.2012 bezplatne poskytnuté 
priestory na realizáciu vzdelávacieho programu 
Vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2012/2013 
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Správa t ímu kr ízovej intervencie MODRÝ  ANJEL ,  Tlačová  správa ,  R .  Bránik 
 
 
Modrý anjel pred niekoľkými týždňami spustil realizačnú fázu pilotného projektu terénnej 
starostlivosti o osoby zasiahnuté mimoriadnymi udalosťami menšieho rozsahu. 
 
Na rozdiel od minulosti, keď sa tím zameriaval na udalosti s hromadným postihnutím osôb, 
v Bratislave a okolí sa už venuje aj rozsahom menším, avšak pre zasiahnuté osoby rovnako 
tragickým udalostiam. Na území Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje 
v 24 hodinovej dostupnosti služby terénnej krízovej intervencie priamo na miestach 
udalostí po autonehodách, náhlych úmrtiach detí, prípadoch nezvestnosti, samovrážd a 
rôznych kriminálnych deliktov. V prípade pozitívneho výsledku uvažujeme s partnermi nad 
rozšírením tejto úrovne služby na územie ďalších samosprávnych celkov. 
 
Poskytovanie kvalifikovanej psychickej prvej pomoci a krízovej intervencie sa významne 
podieľa na eliminovaní vzniku a rozvoja nebezpečného ochorenia – posttraumatickej 
stresovej poruchy. 
 
Rastúci záujem príslušníkov profesionálnych záchranných zborov o ďalší osud zasiahnutých 
je dôležitým faktorom podporujúcim rozvoj služby. 
 
Partnermi projektu sú tiež Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, 
Falck  Záchranná a.s., Záchranná a dopravná zdravotnícka služba SR, Life Star Emergency 
spol. s r.o. a Detská klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej 
nemocnice s poliklinikou Bratislava. 
Všetci partneri sa podieľajú na aktivovaní členov Modrého anjela do výjazdov a za ich 
doterajšiu spoluprácu im ďakujeme. 
Opakovane sa tiež na miestach tragických udalostí stretávame s podporou a pochopením 
príslušníkov policajného zboru a hasičov. 
 
Táto nepretržitá služba je až do konca septembra pre obyvateľov Bratislavského 
samosprávneho kraja dostupná vďaka významnej podpore Nadácie SPP. 
 
 
Radovan Bránik 
 
 
V Bratislave, 4.6.2012. 
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Krátka správa z realizácie Pilotného projektu v roku 2012  
 
 
Projekt „Zlepšenie dostupnosti služ ieb kr ízovej intervencie pre š iroké  
obyvate ľstvo a zvýšenie kvality a profesionalizácia t ímov kr ízovej 
intervencie .“  bol podporený Nadáciou SPP vo výške 22 000,00 €. Ďakujeme. 

 
 
Cieľom Pilotného projektu bolo zabezpečenie nepretržitej dostupnosti služby krízovej 
intervencie pre občanov žijúcich v BSK v prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom 
(UTP). Medzi hlavné prínosy takejto služby patria: 

1. zmiernenie následkov UTP a znovunadobudnutie schopnosti zvládať záťaž 
u  zasiahnutých 

2. minimalizácia rizika vzniku Posttraumatickej stresovej poruchy a skratových reakcií 
(samovražda a pod.) u zasiahnutých UTP. 

3. odbremenenie ostatných zásahových zložiek (polícia, hasiči, záchranná zdravotná 
služba) od potrieb zasiahnutých, ktorým sa nemôžu popri výkone svojej práce 
venovať 

4. predchádzanie opakovaným volaniam na linku 155 a výjazdom sanitiek, kvôli zlému 
psychickému stavu zasiahnutých UTP 

5. manažment stresu po mimoriadne zaťažujúcom zásahu pre zložku IZS, v prípade ich 
záujmu 

 
V rámci Pilotného projektu (prípravnej a realizačnej fázy) boli zrealizované tieto aktivity: 

Z ískanie partnerov pre spoluprácu ,  ich zaškolenie ,  overenie schopnosti 
postaviť  24/7  pohotovosti a starostlivosť  o t ím terénnych pracovn íkov .  
 
V januári 2012 sme od Nadácie SPP dostali kladné stanovisko k podpore Pilotného projektu.  
22. marca 2012 o 6:00 sme spustili nepretržitú prevádzku našej krízovej linky. 
Od februára 2012 sme pracovali na získavaní partnerov pre spoluprácu - Operačné stredisko 
záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS SR), Záchranná a dopravná zdravotnícka služba 
Bratislava (ZDZS), Falck Záchranná a.s., Life Star Emergency s.r.o., Detská klinika 
anesteziológie a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou 
v Bratislave (DKAIM DFNsP). 
Zrealizovali sme 10 pracovných stretnutí s vedúcimi pracovníkmi týchto inštitúcií, na 
ktorých sme prezentovali náš projekt, rokovali o praktických aj odborných stránkach 
spolupráce, dohadovali zmluvné podmienky, upresňovali indikačné listiny, pripravovali a 
konzultovali zaškolovacie stretnutia, na žiadosť partnerov aj s doplnkom o manažmente 
stresu pre zasahujúcich pracovníkov a podpisovali zmluvy. Do konca marca 2012 sme 
uskutočnili 9 zaškolovacích stretnutí. Stretli sme sa s rôznou mierou záujmu a motivácie 
u záchranárov ZZS, operátorov Krajského operačného strediska ZZS  SR Bratislava 
(KOS  ZZS  SR), lekárov a sestier DKAIM z DFNsP. Niektorí našu žiadosť o spoluprácu 
a prosbu o to, aby nás informovali o indikovaných prípadoch a teda využívali našu službu 
prijali s nadšením, iní to považovali skôr za záťaž. S pochopením voči dôvodom, ktoré ich 
k tomu viedli, sme sa snažili o postupné budovanie priateľských vzťahov a oslovenie čo 
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najväčšieho počtu z nich. Odovzdali sme 28 zalaminovaných indikačných listín, upravených 
podľa potrieb každého z partnerov. Dostali sa tak do každej sanitky ZZS a na každý stôl 
v KOS ZZS SR. Po písomnom potvrdení, že všetky posádky všetkých záchranných služieb 
pôsobiacich v BSK boli informované o pilotnom projekte – na žiadosť OS ZZS SR – sme 
11.4.2012 spustili realizačnú fázu projektu. 
Práve v tomto období došlo vo viacerých z týchto organizácií k personálnym zmenám na 
riadiacich postoch v súvislosti s predčasnými parlamentnými voľbami. Pokým sme získali 
súhlas so spoluprácou aj od nového vedenia OS ZZS SR a ZDZS, dostávali sme pomerne 
málo alarmov na krízovú linku. Opakovane sme rokovali s novými vedúcimi pracovníkmi 
týchto organizácií, podarilo sa nám získať aj ich záujem o spoluprácu a spoločne sme hľadali 
cesty a spôsoby ako zvýšiť počet alarmov. Bolo nevyhnutné službu pripomínať, aby si 
pracovníci KOS ZZS SR, ZDZS, Falck a DKAIM DFNsP zvykli s ňou počítať pri starostlivosti 
o  svojich klientov. Taktiež sme im ponúkli, aby nás kontaktovali kedykoľvek by potrebovali 
konzultáciu k správnemu posúdeniu indikácie. S vedením OS ZZS SR sme sa dohodli, že 
operátori budú našu službu ponúkať posádkam v teréne, aby aj takouto cestou podporili jej 
zavedenie. Viacerí partneri hlásili v prvých týždňoch realizačnej fázy projektu 
nadštandardne nízky počet príjmov (DFNsP) a výjazdov spĺňajúcich indikáciu (Falck). 
Pravidelne sme počas celého projektu podávali spätnú väzbu našim partnerom o zásahoch 
ktoré sme zrealizovali vďaka tomu, že nám dali vedieť o udalosti.  
Našu dostupnosť ľuďom zasiahnutým traumatizujúcou udalosťou sme sa od mája 2012 
rozhodli zvýšiť aj poverením jedného z našich terénnych pracovníkov monitoringom 
prostredia. Jeho úlohou bolo vyhodnocovať informácie z médií. V prípade, že išlo o indikáciu 
pre náš výjazd kontaktoval krízovú linku a službukonajúci pracovník na linke aktivoval 
dvojicu v pohotovosti do zásahu a potrebné informácie získaval cez OS ZZS SR alebo 
Policajný zbor SR.   
V prípadoch, kedy sme našu terénnu činnosť realizovali v nemocniciach, s ktorými sme 
nemali zmluvný vzťah  alebo na iných oddeleniach DFNsP, prípadne v iných inštitúciách, 
edukovali sme personál o našej službe, o prípadoch, kedy nás môžu osloviť, odovzdali sme 
leták s informáciami vedúcim oddelení. Takýmto spôsobom sme pripravovali pôdu pre 
spoluprácu na Centrálnom prijímacom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou 
Bratislava na Kramároch, Klinike detskej chirurgie DFNsP Bratislava, Klinike popálenín 
a rekonštrukčnej chirurgie UNB Nemocnice Ružinov, Internej klinike Fakultnej nemocnice 
Bratislava Staré mesto, Obvodnom oddelení Okresného riaditeľstva policajného zboru 
v Senci, Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Bratislave na Antolskej, na Okresnom riaditeľstve 
PZ SR v Bratislave Petržalke a ďalších. 
Popri našej práci sme sa často stretávali so službukonajúcimi obhliadajúcimi lekármi, ktorí 
prichádzali po úmrtiach na miesto udalosti. Každého sme informovali o službe krízovej 
intervencie a odovzdali informačný leták s ponukou, že aj oni nás môžu na základe 
odborného posúdenia zavolať k indikovaným prípadom. 
 
V rámci starostlivosti o tím terénnych pracovníkov sme v  júni zrealizovali supervízne 
stretnutie, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s prebehnutými zásahmi, odovzdať si 
skúsenosti a vyriešiť odborné dilemy, s ktorými sme sa v zásahoch stretli. Na tomto 
stretnutí sme tiež distribuovali terénnym pracovníkom pripravené pracovné podklady - 
kontakty na následnú starostlivosť v tlačenej podobe. Priebežne sme celý tím informovali 
o výsledkoch rokovaní s partnermi a o každom realizovanom zásahu prostredníctvom 
intranetu. Získavali sme tak podporu členov tímu z iných častí SR, ktorí sa do projektu 
nemohli zapojiť. Vidieť, ako sa spolupráca s partnermi vyvíja a koľko užitočnej práce bolo 
odvedenej, pôsobilo motivačne a stmeľujúco aj na tím zapojený do pilotného projektu.  
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24-hodinová  dostupnosť  kr ízovej intervencie v BSK a SR 
 
24-hodinová dostupnosť krízovej intervencie hradená Nadáciou SPP bola v BSK 
od  22.3.2012  do  30.11.2012 zaistená prostredníctvom verejnej krízovej linky Modrého Anjela 
0944  171  272, na ktorej sme boli dostupní pre pracovníkov zložiek integrovaného 
záchranného systému (IZS), lekárov a zdravotné sestry Detskej kliniky anesteziológie 
a intenzívnej medicíny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DKAIM 
DFNsP), súkromné osoby alebo kolegu zodpovedného za monitoring prostredia. Tímy 
zložené z dvoch dvojíc terénnych pracovníkov Tímu krízovej intervencie Modrý anjel (TKI 
MA) sa  striedali v 12-hodinových pohotovostných službách, nočných a denných, pripravené 
bezodkladne vyraziť do zásahu v prípade udalosti s traumatizujúcim potenciálom, ku ktorej 
bol privolaný Tím krízovej intervencie Modrý anjel. Všetky pohotovostné služby realizovali 
pracovníci bez nároku na odmenu. 
 
Počas celého obdobia realizačnej fázy projektu sme  zabezpečili 100% dostupnosť krízovej 
linky. Krízovú linku prevádzkovali pracovníci vyškolení v komunikácii so zložkami IZS. 
Počas celého obdobia sme sa nestretli s komplikáciami alebo sťažnosťami. 
 
Na krízovú linku sme v období realizačnej fázy projektu prijali 88 volaní, z čoho 67 bolo 
v rámci Pilotného projektu. Zložky IZS nás volali 31-krát. Operačné stredisko záchrannej 
zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) nás informovalo 24-krát, z čoho bolo 23 indikovaných 
prípadov UTP. OS ZZS SR nás informovalo na základe odborného posúdenia operátorov 
tiesňovej linky SR alebo žiadosti záchrannej zdravotnej služby (ZZS) z miesta udalosti. ZZS 
nás kontaktovala aj priamo cez našu krízovú linku 7-krát, z čoho bolo 7 indikovaných 
prípadov. Kolega zodpovedný za monitoring prostredia nás kontaktoval 11-krát, z čoho bolo 
11 indikovaných prípadov. Z DFNsP sme prijali 6 volaní, z toho všetkých 6 bolo 
indikovaných. Verejnosť nás kontaktovala 19-krát, z toho odborná verejnosť 3-krát (2-krát 
indikovaný zásah). Súkromné osoby volali spolu 16-krát. Zásah bol na ich volanie 
indikovaný 7-krát, 8-krát bola indikovaná okamžitá telefonická krízová intervencia. Boli to 
najmä opakované volania po zásahu Modrých anjelov. 
 
Spoluprácu s partnermi pilotného projektu na krízovej linke hodnotíme pozitívne, prevažne 
išlo o správne indikované volania, stretávali sme sa s ústretovým prístupom operátorov OS 
ZZS SR aj v prípadoch, kedy sme realizovali zásahy z našej iniciatívy na základe monitoringu 
prostredia a potrebovali sme získať údaje pre efektívnu prácu v teréne. 
 
Uvedomujeme si však aj fakt, že reálna potreba krízovej intervencie u koncových klientov 
je veľká. Vieme o ďalších situáciách, kedy my by sme považovali náš výjazd za indikovaný, 
ale naši partneri  to tak nevyhodnotili. Nevnímame to ako ich neochotu, ale ako 
nevyhnutný proces učenia. Potvrdzujú to aj skúsenosti so zavádzaním rovnakej služby 
v Rakúsku. Aj spolupracujúci odborníci potrebujú čas, kým si zvyknú, že služby krízovej 
intervencie by mali byť štandardnou súčasťou ponuky služieb pre ich klientov. Preto je 
jedným z našich cieľov do budúcnosti zvyšovať schopnosť spolupracujúcich odborníkov 
zachytiť všetky prípady, kedy by služba krízovej intervencie bola pre klienta prospešná. 
Z dôvodov zachovania spolupráce s partnermi a vysokej potreby služby krízovej intervencie 
v teréne, sme sa rozhodli aj po skončení realizačnej fázy pilotného projektu prevádzkovať 
krízovú linku a pohotovostné služby našich terénnych pracovníkov ako aj zasahovať pri 
UTP. 
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Zásahová  č innosť  –  kr ízová  intervencia pri UTP v BSK a SR 
 
Realizačnú fázu pilotného projektu sme zahájili 11.4.2012. Pre potreby štatistického 
vyhodnocovania našej práce sme si zadefinovali 3 pojmy – udalosť, zásah a intervencia. 
Udalosť je pre nás to, prečo nás niekto kontaktuje – dôvod. Udalosť trvá od prijatia 
informácie o nej až do jej uzavretia pre Modrého anjela, t.j. môže to byť aj niekoľko dní, či 
týždňov pokiaľ sú klienti s nami v kontakte (aj keď prerušovane). 
V rámci udalosti spúšťame zásahy – zvyčajne začína zásah tým, že veliteľ zásahu alebo 
veliteľ dvojice KIT príjme výzvu od velenia Modrého anjela alebo od službukonajúceho na 
linke, ktorí vyhodnotia indikáciu. Zásah trvá kým sa nevyhlási jeho koniec, zvyčajne vtedy 
keď sa v daný deň ukončí práca s klientmi a nezostáva nikto z Modrých anjelov na mieste 
udalosti ani na mieste následkov. Udalosť sa môže skladať z viacerých zásahov. 
V rámci zásahu poskytujú pracovníci Modrého anjela intervencie. Intervencia začína 
výjazdom (v prípade práce v teréne) alebo začatím práce (v prípade práce na krízovej linke 
alebo v RISC centre atď.), pokračuje samotnou prácou a končí príjazdom alebo ukončením 
práce. Intervencií v rámci zásahu môže byť neobmedzene. Spravidla sa počítajú podľa toho, 
že bol prerušená priama práca, ktorá mala svoj začiatok a má svoj koniec – napr. práca 
v jednej nemocnici a práca v druhej nemocnici sú 2 samostatné intervencie v rámci jedného 
zásahu. 
Do konca novembra 2012 sme riešili v rámci Pilotného projektu na základe volaní z linky 
58 udalostí s traumatizujúcim potenciálom, v ktorých je zahrnutých 60 zásahov 
a vykonaných 84 intervencií. Najčastejšie sme zasahovali pri sanácií následkov dopravných 
nehôd – boli sme pri 9 udalostiach (osobné autá, auto – vlak, auto – chodec, auto do domu, 
autobus – motorka, autobus – auto, nákladné auto – autá, 2 vlaky) v ktorých bolo 
11 zásahov. Poskytli sme 14 intervencií účastníkom dopravných nehôd. 
Často sme boli volaní k náhlym úmrtiam – 8 udalostí, 9 zásahov, 12 intervencií. 
Boli sme tiež volaní k násilným činom – 6 udalosti – prepadnutie, ozbrojené prepadnutie, 
vraždy, zadržiavanie ozbrojeným páchateľom, znásilnenie, pokus o únos, únos dieťaťa do 
zahraničia... Podporovali sme zasiahnutých po 4 dokonaných a 3 nedokonaných pokusoch 
o samovraždu. 6-krát sme boli volaní k úrazom, z toho 3 boli so smrteľnými následkami 
(pády, utopenia a obarenie vodou). Pracovníci DFNsP nás zavolali 4-krát k príbuzným 
pacientov, ktorým sa náhle zhoršil zdravotný stav. Nehody na pracovisku sme sanovali 2 – 
pád mostnej konštrukcie v Kurimanoch a únik plynu v Bratislavskej Matadorke. Tiež 2-krát 
sme po zavolaní riešili dlhodobejšie trvajúcu sociálnu krízu a 2-krát sme mali zásah počas 
ktorého sme poskytli manažment stresu zdravotníckym záchranárom. Okrem toho sme 
intervenovali pri požiari bytovky, nezvestnosti, pohrebe a po hlásenom nájdení mŕtveho 
tela. 
Najviac udalostí sme mali v rámci projektu v máji 2012 (12) v ktorých bolo 15 zásahov, 
najmenej v apríli (1) kedy sa projekt iba rozbiehal. Viac zásahov (14) sme mali ešte 
v auguste. Priemerne máme mesačne 7-8 udalostí. 
Zo 60 zásahov bolo 42 v Bratislave, 4 v Stupave, po jednom v Dunajskej Lužnej, Lábe, Jelke, 
Blatnom, Malackách, Senci, Sv. Jure a Malinove. Celkovo bolo v Bratislavskom 
samosprávnom kraji 54 zásahov. Mimo BSK bolo 7 zásahov – po 2 v Košickom a Trnavskom, 
po 1 v Nitrianskom a Žilinskom. V Banskobystrickom kraji sme mali 1 udalosť bez zásahu, 
2 udalosti bez zásahu sa týkali Maďarska. 
Modrí anjeli strávili celkovo prácou pre klientov 670 osobohodín, z toho 452 osobohodín 
tvorí priama práca a ostatné sú príchody a odchody na miesto práce či príprava kontaktu 
s klientom. 
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U klientov sme sa stretli s dobrou odozvou na našu službu. Terénni pracovníci TKI MA 
vysvetlili zasiahnutým udalosťou s traumatizujúcim potenciálom, kto sme a v čom im 
môžeme byť užitoční a ponúkli im službu krízovej intervencie. V takmer všetkých prípadoch 
zasiahnutí túto službu prijali (zvyčajne ak dostali ponuku od kontaktnej osoby, ktorá prešla 
našim zaškolením alebo priamo ak službu ponúkol priamo Modrý anjel) a hodnotili ju pre 
seba ako užitočnú. Často sme sa stretávali so slovami vďaky alebo vyjadreniami ako: 
„Nevedel som, že také niečo existuje, som rád, že ste prišli; Neviem, ako by som to zvládla, 
sama by som sa asi zbláznila.“. Vo viacerých prípadoch sa na nás zasiahnutí obracali 
opakovane a považovali nás za spoľahlivý zdroj podpory. 
Terénni pracovníci ukončovali zásah vždy až keď si boli istí, že zasiahnutí sú emočne 
stabilizovaní, vedia, čo budú robiť v najbližších dňoch, je postarané o ich základné alebo iné 
dôležité potreby, majú sa na koho obrátiť vo vlastnej sociálnej sieti, vedia ako si uľaviť od 
nepríjemných symptómov stresu, v akých prípadoch je lepšie kontaktovať lekára, kedy je 
zmysluplné pokračovať v spracovávaní traumy v následnej starostlivosti 
(napr. psychoterapeutickej), ako majú tragickú udalosť komunikovať deťom a aký typ 
podpory je pre deti najvhodnejší,... . Zasiahnutí vždy dostali možnosť opakovane sa na nás 
obrátiť, pokiaľ by potrebovali podporu opakovane. 
Veľký dôraz kladieme na kvalitu práce v teréne, potreby klienta a odbornosť a bezpečnosť 
našich terénnych pracovníkov.  Celkovo hodnotíme realizovanú zásahovú činnosť za veľmi 
úspešnú. Na základe odborného posúdenia stavu klientov našimi pracovníkmi ako aj na 
základe výrokov samotných klientov považujeme nami poskytovanú krízovú intervenciu 
za efektívnu a zmysluplnú službu. Jej užitočnosť sa potvrdila nielen vo vzťahu 
k zasiahnutým ale odbremeňuje aj pracovníkov IZS od potrieb klientov, na ktorých 
napĺňanie nemajú čas ani odbornú spôsobilosť.  
V budúcnosti sa chceme zamerať na získanie ďalších partnerov pre spoluprácu ako aj na 
zvýšenie počtu indikovaných zásahov. V oblasti starostlivosti o pracovníkov TKI MA 
chceme vytvoriť možnosti pravidelných supervíznych stretnutí, garantovať primeraný 
odpočinok po zásahu a zabezpečiť primerané odmeny pracovníkom. 
 
Vzdelávanie 
 
V auguste 2012 sme na základe štatistík Pilotného projektu zo zásahovej činnosti boli 
schopní odhadnúť počet zásahov, ktoré stihneme zrealizovať do plánovaného konca 
realizačnej fázy projektu (30. septembra 2012) a odhadli sme, že v tomto čase 
pravdepodobne nevyužijeme všetky finančné prostriedky pridelené na túto činnosť. 
Skúsenosť z realizácie projektu nám tiež ukázala, že potrebujeme doplniť profesionálov do 
tímu pôsobiacich v BSK, schopných slúžiť pohotovosti. Všetci naši pracovníci vykonávajú 
túto činnosť popri inom zamestnaní. Ukázalo sa, že z dlhodobého hľadiska nie je táto 
služba, pri súčasnom počte pracovníkov udržateľná v tomto rozsahu. Neumožňovala 
dostatok priestoru pre psychohygienu nevyhnutnú na predchádzanie profesionálnemu 
vyhoreniu (Burn out syndróm). 
Koncom augusta 2012 sme začali kampaň pre nábor uchádzačov o výcvik a spoluprácu 
a výber uchádzačov, ktorí sa do tímu prihlásili za obdobie posledných dvoch rokov. Zo 
64  uchádzačov sme do výcviku sme prijali 25  účastníkov.  
Výcvik sme začali realizovať modulom 1 v termíne 31.10.2012 – 4.11.2012 so 17 účastníkmi 
z pomáhajúcich profesií. Modul 2 sa konal v termíne 5.12.2012 - 9.12.2012. Celý výcvik 
pozostáva z 200 výcvikových hodín rozdelených do 25 dní. Ide o štandardný výcvik, ktorý je 
nevyhnutnou podmienkou nasadenia v terénnej práci a doposiaľ ho absolvoval každý člen 
Tímu krízovej intervencie Modrý anjel. Moduly 3-5 budú realizované v januári – marci 2013. 
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Výcvik realizovali traja lektori (vedúci lektor výcviku a odborný garant Mgr. Karin 
Brániková, MPH., lektor p. Radovan Bránik, lektor Basic Life Support MUDr. Branislav 
Chrenka) a dvaja pomocní lektori, ktorí boli tiež zodpovední za technickú a organizačnú 
stránku výcviku (Mgr. Janka Petrášková a Mgr. Jana Mózešová). Vedúci lektor výcviku 
garantuje výcvik po odbornej stránke a zodpovedá tiež za bezpečnosť výcvikových metód, 
nakoľko výcvik kladie vysoké nároky na účastníkov v emočnej aj osobnostnej rovine. 
Jedným z bezpečnostných opatrení je tiež možnosť prehodnotiť po prvom module svoju 
účasť na výcviku, keďže toto je prvý čas kedy majú frekventanti skutočnú skúsenosť so 
záťažou, ktorá ich čaká. Po druhom module ostalo vo výcviku 13 účastníkov. 
 
Realizáciu sme zabezpečovali v spolupráci, so Spojenou školou sv. Františka z Assisi a 
s Farským centrom pre rodinu v Karlovej Vsi, ktorí nám bezplatne poskytli priestory a 
v spolupráci so Slovenským červeným krížom, ktorý prenajal materiál a figuríny na 
vzdelávací blok o Basic Life Support. 
 
 
 
 
Ďakujeme Nadácii SPP za podporenie projektu. 
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Zoznam odkazov na správy v médiách 
 

Č.  Médium Obsah Odkaz 

1 TV projekt spp Modrý anjel spúšťa projekt - rozhovor s Branislavom 
Chrenkom, TA3, 15:00 04/06/2012; Alfonz Šuran, moderátor 

2 TV udalosť Banku vylúpil hneď ráno, JOJ, 19:00 - Krimi noviny 
05/04/2012; Richard Bolješik, redaktor Krimi 

3 TV udalosť Ďalšia banková lúpež, Markíza, 17:00 05/04/2012; Braňo 
Tomaga, redaktor TV Markíza 

4 TV udalosť Aktuálne z Hurbanova, JOJ, 19:00 - Krimi noviny 16/06/2012; 
Eva Bariová, redaktorka 

5 print udalosť Vstali z mŕtvych, Plus 7 dní 14/06/2012, str. 125; KRISTÍNA 
DUGOVIČOVÁ 

6 TV udalosť 
V blízkosti smrti - Karin Brániková, Markíza, 19:00 - Hlavné 
televízne noviny, 06/07/2012; Zuzana Ondrušková, 
redaktorka 

7 TV udalosť Tragédia v Rači, JOJ, 19:00 - Krimi noviny 11/12/2012; Richard 
Bolješik, redaktor 

8 print udalosť 
Šokujúce zistenie: Strelec prešiel psychotestmi! - Karin 
Brániková, Slovenka 27/11/2012, str. 12-14; ANNA BOČKOVÁ, 
KATARÍNA ALBERTY ONDREJKOVÁ 

9 web udalosť 

Pozrite sa, prečo si pri vode nenecháme pokaziť letný deň 
utopencami, tvnoviny.sk 06/07/2012; Zuzana Ondrušková; 
Link: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-
nehody/pozrite-sa-preco-si-pri-vode-nenechame-pokazit-
letny-den-utopencami.html 

10 web MA 

O živote, smrti a slobode. Rozhovor s Radovanom Bránikom, 
Marek Nikolov, http://blog.tyzden.sk/marek-
nikolov/2012/07/09/o-zivote-smrti-a-slobode--rozhovor-s-
radovanom-branikom/ 

11 print MA Prvú pomoc potrebuje aj duša, Falck Život, Falck Záchranná 
a.s., ročník VII., august 2012 
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