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príhovor

Milí priatelia, spolupracovníci, partneri a podporovatelia,
hĺbajúc a premietajúc si rok 2014 som plný optimizmu a hlbokého 
presvedčenia, že naša myšlienka a práca má popri praktickom 
a pragmatickom zmysle v našej každodennej zásahovej činnosti aj rozmer 
hlboko ľudský, ktorý sa nezmestí do štatistík o počte volaní na našu 
krízovú linku, hodín strávených v zásahu, či najazdených kilometrov. často 
zvykneme vravieť, že chodíme tam, kde sa otvára peklo, peklo ľudského 
nešťastia, nesmiernej bolesti a zúfalstva. 

nechodili by sme, keby nebolo vás...
... vás partnerov, ktorí veria v zmysel našej služby – hasičský a záchranný 
zbor sr na čele s prezidentom, gen. judr. alexandrom nejedlým, 
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby sr, v roku 2014 na 
čele s riaditeľom Mudr. igorom brizlákom a detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou v bratislave s riaditeľom doc. Mudr. ladislavom kuželom, 
csc. na tomto mieste teda patrí vďaka všetkým vám operátorom, 
lekárom, sestrám a záchranárom, ktorí nás volajú, keď vidia, že sa to peklo 
otvára.
... vás, vďaka ktorým do tých zásahov môžeme vôbec chodiť, pretože nič 
nie je zadarmo. vás vďaka, ktorým túto službu môžeme financovať tak, 
aby bola pre zasiahnutých vždy a bezpodmienečne bezplatná – nadácia 
spp, fy. henkel a každý jeden z vás, kto sa rozhodol prispieť finančne či 
nefinančne - pravidelne, jednorázovo, či svojimi 2% na to, aby sme mohli 
to peklo pomôcť zatvoriť. bez vás by sme nemohli robiť to, čo robíme 
a vzhľadom na rozširujúci sa dopyt po našej službe vás v budúcnosti 
budeme potrebovať ešte viac ako doteraz.
... no a v neposlednej rade všetkých vás – Modrých anjelov, ktorí 
odchádzate od rodinného obeda, ktorí vstávate o tretej ráno 
z partnerovho objatia, pretože vám zavolá na mobil, ktorý si nevypínate 
v noci odkedy ste v anjelovi, operátor z našej krízovej linky a posiela 
vás do cudzieho mesta, za cudzími ľuďmi v tiesni, pretože vám nie je 
ľahostajné ich utrpenie. 

vám všetkým patrí moja obrovská vďaka, poklona a úcta.

s týmito tromi plachtami na troch stožiaroch sa naša loď plavila v roku 
2014 už 7. rok a ja som popri svojom optimizme nesmierne hrdý 
a šťastný, že sa plaví a verím, že sa plaviť ešte dlho bude.

Mudr. branislav chrenka
riaditeľ

3



1základné inforMácie
O ORGANIZÁCIÍ 
A TÍME



základné inforMácie
O ORGANIZÁCIÍ 
A TÍME



 

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

fakturačné Údaje

orgány 
neziskovej organizácie

ŠtruktÚra riadenia tíMu

sídlo:          veľká okružná 43, 010 01 žilina

tel.:          +421 903 821 407 (riaditeľ organizácie)
          +421 905 427 968 (odborný garant)

 

krízová linka: +421 944 171 272

e-mail:             modryanjel@modryanjel.sk
              www.modryanjel.sk

organizácia má pridelené ičo: 
37 983 415 a dič: 20 231 9999 26.

číslo účtu:  
415 002 64 07 / 3100 sberbank slovensko, a.s.

správna rada: karin brániková (predseda)
                        radovan bránik, janka petrášková

revízor:             anna petrulová

riaditeľ:  branislav chrenka 
 (riaditeľ je zároveň štatutárom organizácie.)

odborný garant: karin brániková

zastupujúci odborný garant: Martin ondrejkovič

veliteľ tímu: karin brániková

zastupujúci veliteľ tímu: radovan bránik
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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.
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na základe štatútu schváleného 14.5.2010 organizácia Modrý anjel / tím 
krízovej intervencie n.o. poskytuje tieto verejnoprospešné služby:  

poskytujeme psycho-sociálnu podporu 
v  akútnej fáze po udalostiach s  trauma-
tizujúcim potenciálom (ďalej len utp) v  ne-
pretržitej dostupnosti na území sr vrátane jej 
organizačného, personálneho, materiálneho 
a technického zabezpečenia. vybudovali sme 
a prevádzkujeme vlastnú sieť zasahujúcich 
jednotiek krízovej intervencie. spolupracu-
jeme s jednotlivými zložkami integrovaného 
záchranného systému.

poskytujeme podporu krízovým štábom sa-
mospráv, inštitúciám a subjektom podieľa-
júcim sa na zmierňovaní a odstraňovaní 
následkov utp a  preberajúcim starostlivosť 
o  zasiahnutých v  strednodobej a dlhodobej 
fáze.

vzdelávame a trénujeme zasahujúcich, za-
siahnutých a verejnosť ako spracovať stres 
zo zaťažujúcich situácií a udalostí s hromad-
ným postihnutím.

participácia na vybudovaní a fungovaní siete 
následnej psychotraumatologickej starostli-
vosti.

publikačná, dokumentačná a osvetová 
činnosť najmä v  oblasti psychosociálnej 
podpory a krízovej intervencie.

poskytovanie informácií 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.

1 5

2 6

73
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3 prehľad 
čINNOSTI ORGANIZÁCIE 
A TÍMU v ROKU 2014





základné charakteristiky práce 
TÍMU KRÍZOvEj INTERvENCIE MODRý ANjEl N.O.

vyHľADÁvANIE KlIENTOv
na rozdiel od väčšiny služieb orientovaných na pod-
poru občanov v kríze vyhľadávame klientov nachádza-
júcich sa v  krízovej situácii aktívne v  teréne. proak-
tívne 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 efek-
tívne 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 mi-
este, 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 špe-
cializovaného vzdelávania v psychosociálnej podpore, 
psychickej prvej pomoci, krízovej intervencii a spraco-
vaní stresu. ich pôvodné povolania ako aj osobnost-
né charakteristiky dávajú tiež záruku, že pri poskyto-
vaní služieb dokážu vyjsť klientom v ústrety správne 
a účinne. kvalita vzdelávania a poskytovaných služieb 
je základným parametrom, na ktorý kladieme v tíme 
najväčší dôraz.

DOSIAHNUTEľNOSť SlUžBy
pracujeme na sprístupnení našich služieb širokej 
verejnosti. pokrývame všetky udalosti s hromadným 
postihnutím obyvateľstva na území sr, alebo udalo-
sti podobného rozsahu, ktorých účastníkmi sú slov-
enskí štátni príslušníci na území členských štátov eÚ a 
súčasne zabezpečujeme psychosociálnu starostlivosť 
aj pri menších a individuálnych nešťastiach za  logis-
ticky vhodných podmienok.

pODpORA NA MIESTE NEšťASTIA
na miestach udalostí vzniká v peritraumatickom čase 
okamžitá potreba poskytnutia jednej z  foriem psy-
chosociálnej podpory - psychickej prvej pomoci. ide 
o  súbor základných techník a opatrení, smerujúcich 
k rýchlej a účinnej emočnej stabilizácii ľudí nachádza-
júcich sa v  akútnom ohrození, alebo ich blízkych. 
klient môže urobiť čokoľvek, čo mu pomôže zvládnuť 
prvý nával zaťažujúcich podnetov.

pODpORA v DOMÁCOM pROSTREDÍ
s odstupom niekoľkých hodín, až dní je namieste uro-
biť druhý krok a začať poskytovať krízovú intervenciu. 
tá nasleduje potom, ako pominula akútna potreby 
psychickej prvej pomoci a spočíva v hľadaní optimál-
neho modelu fungovania pre najbližšie dni. podľa 
okolností sa určí rozsah bezprostredných potrieb 
klienta, sú mu poskytnuté všetky overené informá-
cie, ktoré mu môžu pomôcť riešiť množstvo prak-
tických 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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členovia 
A SpOlUpRACOvNÍCI TÍMU

člENOvIA A SpOlUpRACOvNÍCI TÍMU  Sú 
ZÁKlADOM fUNGOvANIA MODRéHO 
ANjElA. v ROKU 2014 MAl TÍM 73 člEN-
Ov. TvORIlI HO ľUDIA pRACUjúCI v  Rô-
ZNyCH pOMÁHAjúCICH pROfESIÁCH A 
ZÁSAHOvýCH ZlOžKÁCH - pEDAGóGO-
vIA, lEKÁRI, SOCIÁlNI pRACOvNÍCI, pSy-
CHOlóGOvIA, DUCHOvNÍ, ZÁCHRANÁRI, 
vOjACI A ďAlšÍ.

čestný člen:   
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 ch-
renka, jana Mózešová, jana petrášková, anna petrulová, 
ivan sopoliga, Michaela Šopová

pracovné skupiny 
organizácie 
S AKTÍvNyMI člENMI pOčAS ROKA 2014 
A ExTERNÍ SpOlUpRACOvNÍCI 

back office
jana Mózešová, janka petrášková (líder 
skupiny)

projekty a fundraising
karin brániková, branislav chrenka, jana 
Mózešová, janka petrášková

vzdelávacia skupina
karin brániková (líder skupiny), radovan 
bránik, branislav chrenka, jana Mózešová, 
janka petrášková

logistika
vladimír benko jr. (líder skupiny), jana 
Mózešová, lenka Matúšková, júlia 
remeňová

externá spolupráca
katarína füreková, anna köszeghyová, 
krisztina szevecsek, karola pavlíková, tomáš 
petrášek, Michala bednáriková, tatiana 
živická

spolupracovníci tíMu:
denisa adamkovičová, Miroslav augustín, gabriela 
bačová, Matúš bakyta, Martin ballay, anikó bettešová, 
radovan bránik, radovan bránik ml., karin brániková, 
vladimír benko jr., roland cagáň, Miroslav čápek, 
eva  černičková, boris demeter, jana dutková, Monika 
Ďurďovičová, patrícia eftimová, arpád esztergályos, 
dominik gáal, ondrej gliganič, iva grejtáková, ondrej 
grešo, jitka gurňáková, Miroslav harvan, Michal hönsch, 
Martin horák, Mária humeníková, Mária chaloupková, 
branislav chrenka, branislav kerek, hana kiáts, ľubomír 
krajči, iveta králiková, radovan kristl, lenka lempeľová, 
katarína lukáčová, Marcel lukáč, lenka Matúšková, 
zdenka Matúšková, barbora Mešková, jozef Minár, 
Monika Motýľová, jana Mózešová, radoslav naď, 

zuzana neupauer, Martin ondrejkovič, Milica 
páleníková, lucia pašková, jana petrášková, 
anna petrulová, zuzana porubská, jana 
račková, júlia remeňová, juraj repiský, 
a.    Madlena rjabininová, viktória rojtášová, 
erika  rusnáková, veronika rýšová, petra 
sláviková, jana slezáková, ivan sopoliga, radka 
strápková, Michaela Šopová, andrea szabová, 
josef Šebek, jozef teník, viera valašteková, 
Margita vernarcová, lukáš vlachovič, Miroslav 
záhumenský, adriana záhraníková, Martin 
zajak, Miroslava zimányiová
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prehľad činnosti 
ORGANIZÁCIE A TÍMU v ROKU 2014

organizácia naďalej zabezpečuje poskytovanie psychosociálnej podpory bezprostredne 
po  udalostiach s traumatizujúcim potenciálom, čím prispieva k sekundárnej prevencii vzniku 
ochorení vyvolaných traumatickým stresom.

tím krízovej intervencie Modrý anjel v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi počas roka 2014 
naďalej rozširoval svoju činnosť a personálne kapacity tímu aj na udalosti menšieho rozsahu, 
ktoré nedosahujú kritériá pre vyhlásenie udalosti s  hromadným postihnutím osôb, sú však 
nadmerne zaťažujúce pre zasiahnuté osoby a majú rovnaký potenciál spoločenského dopadu 
pre jednotlivca, rodinu či skupinu.

počas roka 2014 sme značne 
rozšírili osvetové aktivity – 
zúčastnili sme sa niekoľkých 
odborných konferencií a pred-
nášali na školách.

prehlbovali sme spoluprácu so 
strategickými partnermi – op-
eračné stredisko záchrannej 
zdravotnej služby sr (os zzs 
sr), hasičským a záchranným 
zborom sr (hazz sr) a detsk-
ou fakultnou nemocnicou s po-
liklinikou v bratislave (dfnsp 
ba), zúčastnili sa a organizovali 
súčinnostné a taktické cviče-
nia, pri ktorých sme trénovali 
a overovali svoju pripravenosť 
a schopnosť zasahovať pri 
udalostiach s traumatizujúcim 
potenciálom (utp).

v  januári 2014 sme zorga-
nizovali celotímové stretnutie 
spolupracovníkov Modrého an-
jela, zúčastnilo sa ho 31 anjelov, 
priestory nám poskytlo farské 
centrum pre rodinu v  karlovej 
vsi. Menovali sme 9 veliteľov 
zásahov na základe absolvo-
vaných terénnych zásahov a 
v tíme sme privítali nových čle-
nov, vedenie organizácie pred-
stavilo víziu organizácie do nad-
chádzajúcich rokov.
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krízová linka 
A ZÁSAHy

od spustenia pilotného projektu “človek 
človeku” v roku 2012 (22.03.2012) je  zriadená 
nepretržitá pohotovostná služba pre odbornú 
aj laickú verejnosť na telefónnom čísle krízovej 
linky Modrého anjela - 0944  171  272. službu 
na linke mávajú pracovníci Modrého anjela 
vyškolení v  efektívnej komunikácii so  zložka-
mi integrovaného záchranného systému (izs), 
ako aj v krízovej komunikácii so zasiahnutou 
laickou verejnosťou (telefonická krízová inter-
vencia).

2014 
v čÍSlACH

aj v roku v  roku 2014 sa tímy zložené 
z  dvoch  dvojíc terénnych pracovníkov tímu 
krízovej 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  traumatizu-
júcim potenciálom, ku ktorej bol privolaný tím 
krízovej intervencie Modrý anjel.
všetky pohotovostné služby slúžili pracovníci 
bez nároku na odmenu – celkovo odslúžili 2 
363 osoboslužieb, t.j. 28 356 bezplatných os-
obohodín. v projekte bolo celkovo zapojených 
35 pracovníkov.

v  roku 2014 sme zasahovali o.i. aj pri troch 
udalostiach s  hromadným postihnutím osôb 
(nehoda hasičského auta a kĺbového autobu-
su v bratislave lamači z 22.02.2014, tragická 
nehoda školského autobusu pri piešťanoch zo 
06.06.2014 a tragická nehoda linkového auto-
busu pri svätom juri z 05.09.2014).

730

68

5263

171

102

723,82

služieb sme celkovo na linke počas 
roka 2014 odslúžili (8760 hodín).

volaní sme počas služieb na 
linke prijali, čo je o 23 volaní 
viac v porovnaní s rokom 2013. 
76 volaní bolo od partnerských 
organizácií izs a dfnsp ba, 52 
volaní bolo od laickej verejnosti.

krát sme vyrážali do zásahu

intervencií sme poskytli

kilometrov sme najazdili

hodiny sme strávili v zásahoch 
(z toho priamou prácou s 
klientom 421,42 hodiny a na 
cestách za nimi 302,4 hodiny)
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14.03.2014 o 01:15 prijalo krajské operačné stredisko 
zzs tiesňový hovor o výbuchu na zimnom štadióne ice 
aréna v lamači, išlo o záverečné previerkové cvičenie 
frekventantov interného výcviku v krízovej intervencii, 
na ktorom sa podieľali aj posádky hasičského 
a záchranného zboru a vozidlá zzs falck záchranná, 
a.s. na mieste bolo 6 zranených namaskovaných 
figurantov slovenského červeného kríža a  niekoľko 
ďalších osôb – príbuzných zranených a  obyvateľov z 
okolitých bytoviek, ktorí sa na mieste zhromaždilo po 
udalosti. pri cvičení komisári Modrého anjela sledovali 
a hodnotili prácu frekventantov vzdelávania, ktorých 
na druhý deň čakali ešte ústne a  písomné skúšky. 
podrobnejšie informácie o  cvičení môžete nájsť na: 
http://www.modryanjel.sk/blog/ked-sa-hoji-dusa-2 

Účasť na cvičeniach

v noci z 27. na 28.3.2014 prebiehala súťaž záchranárskych posádok lešť 2014. organizátori nás oslovili 
so žiadosťou o  hromadné spracovanie stresu pre posádky záchranných služieb vzhľadom na riziko 
extrémne zaťažujúceho zásahu, ktorý ich očakával. pri súťaži na jednom stanovisku malo dôjsť k za-
jatiu posádok skupinou ozbrojených extrémistov, ktorí následne psychicky terorizovali zasahujúcich 
záchranárov. Modrý anjel sa následne po zásahu posádkam venoval, poskytoval spracovanie stresu 
a overoval pripravenosť záchranárov na pokračovanie v súťaži.

13.05.2014 sa na letisku M.r.Štefánika 
v  bratislave realizovalo komplexné 
previerkové cvičenie, o  15:30 došlo 
podľa scenára k nehode lietadla pri 
pristávaní s hromadným postihnutím 
osôb, prvé odhady boli 120 
pasažierov, zranení boli prevážaní 
do nemocníc a Modrý anjel pracoval 
na mieste s nezranenými a ľahko 
zranenými. zriadili sme risc centrum 
a priestory pre príbuzných. celkovo 
zasahovalo 13 anjelov. pridanou 
hodnotou cvičenia bolo nadviazanie 
veľmi dobrej spolupráce s  odborom 
krízového riadenia letiska. 
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v noci z 27. na 28.9.2014 prebiehalo 
v  tuneli sitina „taktické cvičenie 
prevádzkového personálu tunela 
a  pohotovostných služieb“, do 
ktorého sme boli zapojení. na cvičení 
zasahovalo 7 anjelov a poskytovali 
psychickú prvú pomoc a krízovú 
intervenciu nezraneným a ľahko 
zraneným účastníkom nehody. 
Ďakujeme národnej diaľničnej 
spoločnosti za možnosť participácie 
na cvičení.

„dňa 18.10.2014 o 14:00 došlo k nehode s hromadným postihnutím osôb v dôsledku veľkej hromadnej 
dopravnej nehody autobusu na diaľnici d2, ktorý prerazil cestné zátarasy a dopadol na železničné 
priecestie v bratislave-petržalke. do autobusu narazil osobný vlak. v dôsledku nehody došlo k zraneniu 
70 osôb a zablokovaniu železničnej dopravy. na miesto udalosti boli vyslané všetky zložky integrovaného 
záchranného systému, vrátane Modrého anjela“ – to je námet scenára taktického súčinnostného 
medzinárodného cvičenia zásahových jednotiek v rakúsko-slovenskom pohraničí pri udalosti s 
hromadným postihnutím osôb - katkoM 2014, organizovanom os zzs sr. osem Modrých anjelov 
poskytovalo zraneným a  zasiahnutým psycho-sociálnu podporu v  hniezdach zranených v  spolupráci 
s rakúskymi kolegami z kit rakúskeho červeného kríža.
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vzdelávania
INTERNé A ExTERNé

Od januára do marca 2014 pokračovalo interné 
vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2013/2014 v prie-
storoch farského centra pre rodinu v  Karlovej vsi (Re-
hoľa Minoritov, ktorá priestory na výcvik bezplatne 
zapožičala). 11 frekventantov výcviku absolvovalo zvyšné 
3 (120 hodín) z 5-tich modulov (celkovo 200 hodín). Išlo 
o  štandardný výcvik, ktorý je nevyhnutnou podmienk-
ou nasadenia v terénnej práci a doposiaľ ho absolvoval 
každý člen Tímu krízovej intervencie Modrý anjel.
výcvik viedli traja lektori (vedúci lektor výcviku a odborný 
garant Mgr.  Karin  Brániková,  MpH., lektor p. Radovan 
Bránik, lektor Basic life Support MUDr.  Branislav Ch-
renka) a dvaja pomocní lektori, ktorí sú tiež zodpovední 
za technickú a organizačnú stránku výcviku (Mgr.  janka 
petrášková a Mgr. jana Mózešová). vedúci lektor výcviku 
garantoval výcvik po odbornej stránke a zodpovedal tiež 
za bezpečnosť výcvikových metód, nakoľko výcvik kladie 
vysoké nároky na účastníkov v emočnej aj osobnostnej 
rovine.
všetkých 11 účastníkov výcvik ukončilo praktickou a 
teoretickou skúškou, ktoré prebiehali v dňoch 13.-
14.03.2014. praktickou skúškou bolo cvičenie s témou 
výbuchu strojovne na zimnom štadióne v Bratislavskom 
lamači (viac o cvičení v sekcii - účasť na cvičeniach). vš-
etkých 11 frekventantov vzdelávanie úspešne zvládlo 
a rozšírili rady Modrých anjelov.

počas celého roka 2014 odborný garant tímu - Karin 
Brániková - poskytovala pracovníkom tímu na vyžiadanie 
individuálne supervízie.
Aby sa zabezpečilo zdieľanie dobrej praxe a skúseností 
medzi terénnymi pracovníkmi zapojenými do pilotného 
projektu, zrealizovali sme aj 2 skupinové supervízne 
stretnutia (11.04. a 25.06.2014).

Rok 2014 sa niesol aj v znamení šírenia osvety a vzdeláva-
nia externých, ako aj interných skupín o  problematike 
krízovej intervencie.

vzdelávali sme diplomatických pracovníkov Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej re-
publiky ako aj pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR.

Taktiež sme vďaka spolupráci so Slovenskou katolíckou 
charitou realizovali dva moduly vzdelávania pre ukra-
jinských psychológov, ktorí zasahovali na Majdane na 
prelome rokov 2013 a 2014 (v ľvove a Kyjeve) a naďalej 
sa v destabilizovanej krajine snažia poskytovať psy-
cho-sociálnu podporu obyvateľstvu. vzdelávanie malo 
veľký úspech a ukrajinský kolegovia po dohode s Modrým 
anjelom spustili svoju verziu tímu krízovej intervencie 
(Blue anjel UA). lektormi výcvikov boli veliteľka tímu Kar-
in Brániková, zastupujúci veliteľ tímu Radovan Bránik a 
dlhoroční spolupracovníci tímu a velitelia zásahov UHpO 
Boris Demeter a Ivan Sopoliga.

prednášali sme o  krízovej intervencii na vysokých 
školách:
Univerzita Konštantína filozofa v  Nitre pre sociálnych 
pracovníkov v rámci týždňa vedy a techniky (11.11.2014)
pedagogická fakulta UK v Bratislave pre liečebných ped-
agógov (10.11.2014).

vďaka spolupráci s  riaditeľom Strednej odbornej ško-
ly policajného zboru v  pezinku - plk. Mgr. ladislavovi 
Dovičovičovi sme maturantom a  čerstvým policajtom 
rozprávali o tom, ako im vieme byť nápomocní pri výkone 
ich práce (18. a 19.11.2014).
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podujatia 

pRE vEREjNOSť

31.05.2014 sa Modrý anjel prezentoval 
informačným stánkom o  našich aktivitách pri 
príležitosti akcie Záchranári deťom – v priestoroch 
motorestu BRANISKO organizovanej MS SčK 
Horská služba Bachureň-Buče a  občianskym 
združením MabajEnergy.

5. - 7.9.2014 sme boli pozvaní organizátormi 
na kurz letný návrat do múzea oravskej dediny 
– skanzenu v  Zuberci, ktorého témou bolo 
„hrdinstvo“. Nadšenej skupine mladých ľudí sme 
rozprávali o svojej práci, ľudskom utrpení, ako sa 
s ním vyrovnávame a tým, čo nás motivuje a ženie 
ďalej pri našej práci.

27. a 28.3.2014 prebiehal v  Dobrej Nive a  na lešti Iv. 
ročník medzinárodnej odbornej konferencie a  súťaže 
záchranárskych zložiek s názvom Spolupráca – komuniká-
cia - zodpovednosť lešť 2014. Modrý anjel vystúpil na kon-
ferencii s príspevkom Manažment stresu - mýtus aj medzi 
profesionálmi. počas súťaže následne prenášal odprezen-
tované informácie do praxe pri hromadnom spracovaní 
stresu pre posádky záchranných služieb (viac v sekcii 4.4.2. 
účasť na cvičeniach)

Na 15.5.2014 sme dostali pozvanie od MUDr. Dany Bo-
hunskej, hlavnej lekárky KOS ZZS Bratislava na stretnutie 
poskytovateľov prednemocničnej zdravotnej starostlivosti 
za účasti hlavného lekára a  operátora KOS ZZS Bratisla-
va, zástupcov urgentných príjmov UNB, lekára vrtuľníkovej 
záchrannej zdravotnej služby a  zástupcov poskytovateľov 
prednemocničnej záchrannej zdravotnej služby (life Star, 
spol. sr.o., ZDZS, falck záchranná, a.s.). Dostali sme prie-
stor informovať kolegov o našich službách v BSK, pričom 
niektorí zo zúčastnených organizácií sa stretli s  Modrým 
anjelom prvý krát.

18. - 19.9.2014 sa konal v  Banskej Bystrici kongres 
záchranárskych zložiek RESCUE fORUM 112, ktorého sme 
sa aktívne zúčastnili ako odborný partner, zároveň sme 
na kongrese vystúpili s  kongresovým príspevkom v  rámci 
hlavného bloku (Tím krízovej intervencie ako zložka IZS) a aj 
v rámci diskusných fór (panelová diskusia Havária autobu-
su na diaľnici pri Hlohovci, jún 2014 a Katastrofy nepoznajú 
hranice).

Účasť 
NA ODBORNýCH pODUjATIACH

23.10.2014 sa v  Bratislave konala II. medzinárodná 
konferencia psychologickej intervencie po kríze, 
traume a  nešťastí, nakoľko uplynulo 5 rokov od 
nešťastia v bani Handlová, bola časť tejto konferencie 
venovaná práve tejto udalosti. Modrý anjel vystúpil 
s prednáškou, v ktorej sme zhrnuli zásah pri nešťastí 
z pohľadu tímu krízovej intervencie.
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4 partnerské 
ORGANIZÁCIE 





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
Stredná odborná škola policajného zboru v pezinku

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 hematológie a onkológie
Neonatologická klinika intenzívnej medicíny
Oddelenie urgentného príjmu

oddelenie sÚdneho lekárstva a patologickej anatóMie bratislava 
antolská, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

univerzitná neMocnica bratislava:
Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica akad. l. Dérera, Kramáre
Centrálne prijímacie oddelenie UNB, Nemocnica Staré mesto

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.
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Modrý anjel, n.o. pôsobil v  roku 2014 naďalej ako jeden zo 
zakladajúcich členov platformy neziskových organizácií (RISC)  a 
ako strategický a kľúčový partner tretieho sektora pre Hasičský 
a  záchranný zbor SR figuruje aj v  deklarácii Ministerstva 
vnútra (Deklarácia o spolupráci ministerstva a mimovládnych 
neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu – prijatá vládou 
Slovenskej republiky dňa 22. februára 2012 č. 68). 

Za nadštandardnú spoluprácu, úctu a prístup chceme na 
tomto mieste vyjadriť poďakovanie prezidentovi Hasičského 
a záchranného zboru SR –  gen. jUDr. Alexandrovi Nejedlému 
a  riaditeľovi Operačného strediska ZZS SR – MUDr. Igorovi 
Brizlákovi.
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5 hospodárenie
v ROKU 2014 





výdavky za rok 2014

najväčšiu časť výdavkov (46%) tvorila v roku 2014 prevádzka krízovej linky a zásahy (15.178,21 €) a s lektorovanie 
pre externých partnerov (24%), ktoré bolo zároveň aj naším príjmom (poskytovanie služieb.

celkové výdavky organizácie Modrý anjel za rok 2014 sú 32.845,53 €.

organizácia nemala v roku 2014 dostatok finančných zdrojov na úhradu bežných prevádzkových nákladov – 
nákladov nesúvisiacich priamo s realizovanými projektmi. aby bol napriek tomu počas celého roka zabezpečený 
základný chod organizácie, odpracovali pracovníci pracovnej skupiny back office stovky hodín dobrovoľnícky.

v roku 2014 príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc eur, preto bolo možné aj počas roka 
2014 viesť v organizácii jednoduché účtovníctvo. 

celkové príjmy za rok 2014 sú vo výške  41.912,78 €.

spolu:                                        41 912,78 €

príjMy za rok 2014

15 000,00 €

4 000,00 €

11 661,90 €

5 917,31 €

1 370,83 €

3 962,74 €

grant nadácia spp
najvýznamnejším príjmom organizácie bol grant „človek človeku“ vo výške 15  000,00 € 
od nadácie spp na pilotný projekt „človek človeku“ – psychosociálna podpora / krízová 
intervencia pre občanov sr žijúcich v bsk v prípadoch udalostí s traumatizujúcim 
potenciálom.

grant henkel

poskytovanie služieb
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu aj 
na základe bilaterálnych dohôd – príjmy z poskytovania služieb boli 11.661,90 €.

príjmy z 2% dane
počas roka 2014 sa Modrý anjel opäť stal prijímateľom 2% z dane – na účet nám celkovo 
prišlo 5.917,31 €. získaný obnos máme povinnosť využiť a vyúčtovať do konca roka 2015.

finančné dary od fo
v roku 2014 tím prijal finančné dary od fyzických osôb vo výške 1.370,83 €. zoznam 
darcov a darované sumy, ako aj zoznam hmotných a nehmotných prijatých darov si 
môžete pozrieť v prílohách správy.

ostatné

honoráre za prácu na krízovej linke

platby za zásahy

lektorné externé

vzdelávanie a supervízie spolupracovníkov tímu

spotrebný materiál a kancelárske služby

rôzne (napr. bankové poplatky, telefón, a pod.)

7 310,00 €

1 671,41 €

3 176,35 €

5 069,56 €

7 750,00 €

7 868,21 €

spolu:  32 845,53 €
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v roku 2013 sme využili a vyúčtovali všetky prostriedky prijaté v roku 2013. v roku 2014 sme 
mohli použiť prostriedky prijaté v roku 2014 (5 917,31 €).
 
použili sme len malú časť získaných prostriedky, t.j. celkovo sme k  31.12.2014 z  prijatých 
prostriedkov použili 630 € 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 realizovaného projektu podporeného nadáciou spp; na nákup 
materiálno-technického zabezpečenia tímu, na vzdelávanie nových spolupracovníkov tímu, na 
úhradu nákladov spojených s účasťou našich pracovníkov na súčinnostných cvičeniach (caress 
2014, tunel bôrik) a odborných podujatiach (rescue foruM 112).

z prostriedkov prijatých v roku 2014 nám teda ostáva na využitie a 
zúčtovaniedo 31.12.2014 5.287,31€.

spolu:                                        630,00 €

použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjMu 
právnických a fyzických osôb v roku 2014

630,00 €prevádzka krízovej linky

2%
rozpis prijatých prostriedkov 
z 2% z podielu zaplatenej dane
počas roka 2014 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. celková suma prijatých 
prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane bola v roku 2014 – 5 917,31 €

Ďakujeme všetkým vám, 
ktorí ste týmto spôsobom podporili našu činnosť.
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záväzky

Účtovná bilancia k 31.12.2014 v euro

hospodársky výsledok

prijaté finančné dary 
fyzických osôb                Mená darcov uvádzame v abecednom poradí.

k 31.12.2014 eviduje organizácia záväzky vo výške 0 €.

v prílohách správy si môžete pozrieť výkaz o príjmoch a výdavkoch aj výkaz o majetku a 
záväzkoch.

rozdiel príjmov a výdavkov

p. hanzelová

rozdiel majetku a záväzkov

p. chrenka
p. krútilová
p. Malíková
p. Marčák
p. Matušková
p. Mesiarkinová
p. páleníková
p. steiner
p. Švihranová
p. tereková
p. vavrek

spolu:

9.067,25 €

600,00 €
110,00 €

25,00 €
110,00 €

1,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €

239,83 €
120,00 €
100,00 €

15,00 €
1 370,83 €

9.223,79 €

všetkým darcom zo srdca ďakujeme. nech vám vaše dobro svet dobrom opláca.
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prijaté hMotné a nehMotné dary 
právnických a fyzických osôb, dobrovoľnícka práca

               Mená darcov uvádzame v abecednom poradí.

areaprint, s.r.o

p. tatiana živická

p. Michala bednáriková

farské centrum pre rodinu bratislava 
karlova ves, rehoľa Minoritov

p. vojtech Múčka a  shoWtechnic 
music market, s.r.o.

p. Martin kabát – ice aréna lamač

p. tomáš petrášek

p. peter kojčev – bagy slovakia, s.r.o.

p. peter ľahký jr., p. Mária hirgelová 
a p.daniel kazankov

slovenský červený kríž

p. Michal vydarený - spectophotos

p. ján heteš – luxMedia, s.r.o.

Wfg firemný servis, s.r.o.

p. slavo uhrin

p. natália hlavičková

newport group, a.s.

tlač reflexných menoviek na vesty pre členov tímu

nám bezplatne zabezpečovala administratívny 
servis a backoffice služby organizácie

nám bezplatne poskytovala manažérske, 
administratívne a backoffice služby

v termíne január až marec 2014 bezplatne poskytnuté 
priestory na realizáciu vzdelávacieho programu 
vzdelávanie spolupracovníkov tímu 2013/2014

bezpečná simulácia výbuchu a zadymenia priestorov 
štadióna pri záverečnom cvičení na zimnom štadióne 
ice aréna lamač

nám s mimoriadne ústretovým prístupom umožnil 
realizovať záverečné cvičenie v priestoroch zimného 
štadióna v lamači

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

nám bezplatne poskytol bagety na občerstvenie pri 
cvičení na zŠ ice aréna lamač

nám bezplatne zhotovili videozáznam z cvičenia 
a jeho strih (na zŠ ice aréna lamač)

nám zabezpečil maskérov a figurantov, ktorí sa 
postarali o realistické znázornenie poranení a zahrali 
ranených a mŕtvych pri cvičení, ktoré sme realizovali

nám bezplatne nafotil a upravil oficiálne fotky 
z cvičenia na zŠ ice aréna lamač

nám bezplatne zapožičal techniku pre filmárov

nám bezplatne poskytuje služby virtuálnej kancelárie

bezplatné fotografické zaznamenávanie činnosti 
nášho tímu – cvičenia letisko 2014, záverečné cvičenie 
frekventantov vzdelávania 2013/2014, celotímové 
stretnutie, a i.

bezplatné fotografické dokumentovanie cvičenia 
katkoM 2014

nám bezplatne zapožičali administratívne priestory v 
sídle firmy
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PRÍJMY Č. r. Nezdaňovaná 
činnosť Zdaňovaná činnosť

a b 1 2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03 x

Z členských príspevkov 04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 x

Z verejných zbierok 06

Z úverov a pôžičiek 07 x

Z dedičstva 08 x

Z organizovania podujatí 09

Z dotácií 10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 13

Fond prevádzky, údržby a opráv 14

Ostatné 15

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15) 16

VÝDAVKY Č. r. Nezdaňovaná 
činnosť Zdaňovaná činnosť

a b 3 4

Zásoby 17

Služby 18

Mzdy, poistné a príspevky 19

Dary a príspevky iným subjektom 20

Prevádzková réžia 21

Splátky úverov a pôžičiek 22

Sociálny fond 23

Ostatné 24

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) 25

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25) 26

Daň z príjmov 27

IČO
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MAJETOK Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b 1 2

Dlhodobý nehmotný majetok 01

Dlhodobý hmotný majetok 02

Dlhodobý finančný majetok 03

Zásoby 04

Pohľadávky 05

Peniaze 06

Ceniny 07

Priebežné položky (+/-) 08

Bankové účty 09

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný 
majetok 10

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10) 11

ZÁVÄZKY Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b 3 4

Záväzky 12

z toho: sociálny fond 13

             fond prevádzky, údržby a opráv 14

Úvery a pôžičky 15

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15) 16

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16) 17
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sídlo: veľká okružná 43, 010 01 žilina

tel.: +421 903 821 407 (riaditeľ organizácie)
  +421 905 427 968 (odborný garant)

 

krízová linka: +421 944 171 272
e-mail: modryanjel@modryanjel.sk

www.modryanjel.sk
organizácia má pridelené ičo: 

37 983 415 a dič: 20 231 9999 26.

číslo účtu: 415 002 64 07 / 3100 sberbank slovensko, a.s
iban: sk24 3100 0000 0041 5002 6407

sWift: lubaskbx

žiadny človek 
By NEMAl Byť v ťAžKEj CHvÍlI SÁM
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