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Milí priatelia,
Modrý anjel funguje už ...
Viem, že všetci kto sme v ňom máme svoje rodiny, svoje bežné civilné zamestnania, ktoré nám platia
účty, stravu a bývanie, máme svoje koníčky a záľuby, pri ktorých relaxujeme a všetci toho anjela robíme
popri tomto všetkom, dobrovoľne, ešte stále...
... už 7 rokov.
Neviem, či to je veľa alebo málo. Viem, že za ten čas v tom sú desiatky tisíc hodín stretnutí, rozhovorov,
telefonátov, administratívy, zásahovej práce - na cestách, v rodinách, prednášok, diplomacie... Hodín,
ktoré do toho ešte stále všetci investujeme, spravidla bez nároku na honorár, odmenu, iba tak... pre
dobrý pocit, z dobre odvedenej práce, pretože niekde niekto práve prežíva peklo...
Nemáme kapacitu ešte stále pokrývať 24/7 celé Slovensko, ale vždy keď sa dá (odísť od práce, od rodiny
a pod.) ideme, kdekoľvek nás treba. Verím tomu, že jedného dňa dostane každý človek na Slovensku,
ktorému sa otvorí osobné peklo pri tragickej udalosti, krízovú podporu od Modrého anjela. Ako ďaleko
je ten čas, to neviem. Záleží na 2 veciach: na tom, či nájdeme finančné zdroje službu v tak širokom
formáte prevádzkovať, a tiež na tom, či nájdeme dosť profesionálov - anjelov v slovenských dedinách a
mestách, ktorí budú ochotní od nedeľného obeda vstať a ísť pomáhať 200km od domu niekomu úplne
cudziemu a neznámemu.
Na krízovú linku sme v roku 2016 prijali a spracovali 90 volaní, z ktorých vyplynulo 46 zásahov.
46 príbehov ľudí, ktorým zomrelo v nemocnici dieťa, prežili autohaváriu, ktorú neprežil niekto z ich
blízkych, volali záchranku, pretože doma niekto odpadol a už sa ho nepodarilo oživiť... situácie, ktoré sa
vymykajú z bežného rámca našich životov tak, ako máločo.
22 Modrých anjelov strávilo za celý rok 2016 v bezplatných pohotovostiach 15 372 hodín, nacestovali za
zasiahnutými klientmi 3556 kilometrov a psychosociálnu podporu poskytovali 220 hodín.
12 Modrých anjelov sa zúčastnilo komplexného taktického cvičenia udalosti s hromadným postihnutím
osôb, ktoré simulovalo fiktívnu tragickú leteckú haváriu letu OK998 Českých aerolínií na pravidelnej
linke z Prahy do Bratislavy.
20 nových párov anjelských krídiel obohatilo rady nášho tímu na východe a západe SR 20.marca 2016,
kedy úspešne zložili praktickú a teoretickú skúšku, ktorou uzavreli 200 hodín vzdelávania v krízovej
intervencii.
O krízovej podpore sme rozprávali v médiách, prednášali na vysokej škole, učili sme ju letiskových
operátorov... Pozývam Vás, zrekapitulujte spolu s nami na nasledujúcich stranách rok 2016.
Ďakujeme Vám všetkým, z hĺbky svojho srdca, že nám to peklo pomáhate zatvárať.

MUDr. Branislav Chrenka
riaditeľ

zoznam použitých skratiek
BSK: Bratislavský samosprávny kraj
DFNsP: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
HaZZ: Hasičský a záchranný zbor
IZS: Integrovaný záchranný systém
KIT: Krízovo-intervenčný tím
KOS: Krajské operačné stredisko
MA: Modrý anjel
OS ZZS SR: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
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PZ SR: Policajný zbor SR
TKI MA: Tím krízovej intervencie Modrý anjel
UHPO/NHPO: Udalosť s hromadným postihnutím
osôb/Nehoda s hromadným postihnutím osôb
UNB: Univerzitná nemocnica v Bratislave
UTP: Udalosť s traumatizujúcim potenciálom
ZDZS: Záchranná a dopravná zdravotná služba
ZZS: Záchranná zdravotná služba
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
o organizácii 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
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

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Organizácia má pridelené IČO: 37 983 415
a DIČ: 20 231 9999 26

		

Číslo účtu: SK24 3100 0000 0041 5002 6407
BIC/SWIFT: LUBASKB X
Banka: Sberbank Slovensko, a.s.

Orgány neziskovej organizácie
Správna rada: Karin Brániková (predseda)
Peter Rónai
Janka Petrášková
Revízor: Anna Petrulová
Riaditeľ: Branislav Chrenka (Riaditeľ je zároveň štatutárom
organizácie)

Štruktúra riadenia tímu
Odborný garant: Karin Brániková
Zastupujúci odborný garant: Martin Ondrejkovič
Veliteľ tímu: Karin Brániková
Zastupujúci veliteľ tímu: Radovan Bránik
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POSLANIE

neziskovej organizácie
a ňou poskytované služby

Na základe štatútu schváleného 14.5. 2010 organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie
n.o. poskytuje tieto verejnoprospešné služby:

1
2
3

10

Poskytujeme psychosociálnu podporu
v akútnej fáze po udalostiach
s traumatizujúcim potenciálom (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 krízovým štábom
samospráv, inštitúciám a subjektom
podieľajúcim sa na zmierňovaní a odstraňovaní
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.

4
5
6
7

Participácia na vybudovaní a fungovaní
siete následnej psychotraumatologickej
starostlivosti.

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.

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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Prehľad činnosti

organizácie a tímu v roku 2016

Základné charakteristiky práce

Členovia

Vyhľadávanie klientov

Dosiahnuteľnosť služby

Na rozdiel od väčšiny služieb orientovaných na podporu občanov
v kríze vyhľadávame klientov nachádzajúcich sa v krízovej situácii
aktívne v teréne. 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 možnom 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.

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.

Členovia a spolupracovníci tímu sú
základom fungovania Modrého anjela.

tímu krízovej intervencie Modrý anjel n.o.

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.

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
prostredí
S odstupom niekoľkých hodín, až dní je namieste
urobiť druhý krok a začať poskytovať krízovú
intervenciu. Tá nasleduje potom, ako pominula akútna
potreba psychickej prvej pomoci a spočíva v hľadaní
optimálneho modelu fungovania pre najbližšie 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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a spolupracovníci tímu

V roku 2016 sa tým rozšíril o 20 nových
členov, ktorí v marci 2016 úspešne
ukončili vzdelávanie záverečnými
skúškami. Tím mal tak 85 členov.
Tvorili ho ľudia pracujúci v rôznych
pomáhajúcich profesiách a zásahových
zložkách - pedagógovia, lekári,
sociálni pracovníci, psychológovia,
duchovní, záchranári, vojaci a ďalší.

Pracovné skupiny
organizácie

s aktívnymi členmi počas roka 2016
a externí spolupracovníci

Back Office
Michala Bednáriková, Marcela Blahová

Projekty a fundraising
Michala Bednáriková, Branislav Chrenka

Vzdelávacia skupina
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
Chrenka, Jana Petrášková, Anna Petrulová, Ivan Sopoliga,
Michaela Šopová

Karin Brániková (líder skupiny), Radovan Bránik st.,
Radovan Bránik ml., Branislav Chrenka

Logistika
Lenka Matúšková, Júlia Remeňová

Externá spolupráca
Tomáš Petrášek, Mária Babničová, Peter Baus, Katarína
Galvao de Franca, Radovan Bránik st.

Spolupracovníci tímu:
Denisa Adamkovičová, Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Martin
Ballay, Michala Bednáriková, Eva Bernátová, Anikó Bettešová,
Marcela Bláhová, Radka Bláhová, Radovan Bránik, Radovan Bránik
ml., Karin Brániková, Miroslav Čápek, Eva Černičková, Drahomíra
Čurillová, Boris Demeter, Daniela Dorčáková, Jana Dutková, Monika
Ďurďovičová, Lucia Faltínová, Dominik Gáal, Ondrej Gliganič, Iva
Grejtáková, Ondrej Grešo, Jitka Gurňáková, Michal Hönsch, Martin
Horák, Mária Humeníková, Mária Chaloupková, Melánia Chovancová,
Branislav Chrenka, Zuzana Janeková, Emília Kasanová, Branislav
Kerek, Hana Kiáts, Silvia Knapíková, Ľubomír Krajči, Iveta Králiková,
Radovan Kristl, Lenka Lempeľová, Katarína Lukáčová, Marcel
Lukáč, Tomáš Macko, Veronika Marková, Monika Martinézová,
Lenka Matúšková, Zdenka Matúšková, Barbora Mešková, Jozef
Minár, Monika Motýľová, Radoslav Naď, Zuzana Neupauer, Peter
Novysedlák, Martin Ondrejkovič, Milica Páleníková, Lucia Pašková,

Jana Petrášková, Anna Petrulová, Valentína Pipasová
Karolová, Zuzana Porubská, Milan Regec, Júlia
Remeňová, Juraj Repiský, A. Madlena Rjabininová,
Viktória Rojtášová, Erika Rusnáková, Veronika Rýšová,
Andrej Skovajsa, Petra Sláviková, Jana Slezáková, Ivan
Sopoliga, Radka Strápková, Lenka Šimková-Stejskalová,
Michaela Šopová, Andrea Szabová, Josef Šebek, Jozef
Teník, Viera Valašteková, Lucia Vargová Ištvaniková,
Lukáš Vlachovič, Jana Vyskočil, Miroslav Záhumenský,
Adriana Záhraníková, Martin Zajak, Miroslava
Zimányiová
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Prehľad činnosti

Krízová linka

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

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.

organizácie a tímu v roku 2016

Tím krízovej intervencie Modrý anjel 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 2015 sme začali plánovať ďalšie rozširovanie tímu
so zameraním na zlepšenie dostupnosti poskytovaných služieb
na východnom Slovensku. Vzdelávanie sme spustili v novembri
2015 a skončili v marci 2016. V roku 2016 sme teda realizovali
3 moduly vzdelávania (spolu 120 hodín). Vzdelávanie ukončili
všetci frekventanti úspešne záverečnou teoretickou a
praktickou skúškou. Viac informácií o vzdelávaní môžete nájsť
v časti “Vzdelávania – interné a externé.”

a zásahy

Pokračovali sme v spolupráci so strategickými partnermi –
Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR (OS ZZS
SR), Hasičským a záchranným zborom SR (HaZZ SR) a Detskou
fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Bratislave (DFNsP BA).

2016

v číslach

732

služieb sme celkovo na linke počas
roka 2016 odslúžili (8784 hodín).

90

volaní sme počas služieb na linke
prijali, čo je o 54 volaní menej v
porovnaní s rokom 2015.
28 volaní bolo od partnerských
organizácií (IZS, DFNsP BA a UPSVaR),
36 volaní bolo od laickej verejnosti.

38

Vyrážali sme k 38 udalostiam
s traumatizujúcim potenciálom.

46

krát sme pri týchto udalostiach
zasahovali.

Službu na linke mávajú pracovníci Modrého anjela
vyškolení v efektívnej komunikácii so zložkami
Integrovaného záchranného systému (IZS), ako aj v
krízovej komunikácii so zasiahnutou laickou verejnosťou
(telefonická krízová intervencia).

Naďalej sme robili osvetu medzi odbornou aj laickou
verejnosťou o krízovej intervencii, činnosti našej organizácie,
ako aj o problematike duševného zdravia vo všeobecnosti.
Zúčastňovali sme sa taktických a strategických cvičení
organizovanými našimi partnerskými a spolupracujúcimi
organizáciami zameraných na kooperáciu zasahujúcich zložiek
Integrovaného záchranného systému

Aj v roku 2016 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
traumatizujúcim potenciálom, ku ktorej bol privolaný
Tím krízovej intervencie Modrý anjel.
Všetky pohotovostné služby slúžili pracovníci bez nároku
na odmenu – celkovo odslúžili 1 281 osoboslužieb, t.j. 15
372 bezplatných osobohodín. V projekte bolo celkovo
zapojených 22 pracovníkov.
V roku 2016 sme nezasahovali pri žiadnej udalosti s
hromadným postihnutím osôb.

3556

<

16

Záverečná praktická skúška - cvičenie
(simulovaná nehoda so smrteľným
úrazom na lezeckej stene Rozlomity v
Košiciach).

366

kilometrov sme najazdili.

hodín sme strávili v zásahoch
(z toho priamou prácou s klientom
219,26 hodiny a na cestách za nimi
146,70 hodiny).
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účasť

Vzdelávania

na cvičeniach

interné a externé

Ešte v apríli 2015 sme spustili nábor nových spolupracovníkov
tímu. O spoluprácu s tímom sa uchádzalo 63 osôb. Výberové
konania prebiehali v Košiciach a v Bratislave. Výberovým
konaním prešlo 26 uchádzačov (41% zo všetkých prihlásených).
Interné vzdelávanie budúcich spolupracovníkov tímu začalo
v októbri 2015 v Košiciach. Do tohto vzdelávania napokon
nastúpilo 21 frekventantov, 20 z nich pokračovalo vo
vzdelávaní aj v roku 2016, kedy absolvovali zvyšné 3 (120
hodín) z 5-tich modulov (celkovo 200 hodín). Išlo o štandardný
výcvik, ktorý je nevyhnutnou podmienkou nasadenia v terénnej
práci a doposiaľ ho absolvoval každý člen Tímu krízovej
intervencie Modrý anjel.
Výcvik viedli dvaja lektori (vedúci lektor výcviku a odborný
garant Mgr. Karin Brániková, MPH., lektor Basic Life Support
a druhý lektor vzdelávania MUDr. Branislav Chrenka). 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.
Výcvik bol ukončený praktickou a teoretickou skúškou a
20.marca 2016 sa rady tímu rozšírili o 20 nových párov
anjelských krídiel. Praktická skúška pozostávala zo simulovanej
nehody, ktorá sa stala v Košiciach na Lezeckej stene Rozlomity.
Cca o 08:00 ráno došlo za účasti svedkov a priateľov
spolulezcov na indoorovej lezeckej stene k pádu 35-ročného
lezca z výšky 6 metrov s následkom smrti.

V areáli lezeckej steny boli aj deti z lezeckého tábora a
jedno z nich bolo svedkom tohto pádu. Cvičenie preverilo
schopnosti všetkých 20 modrých anjelov - absolventov
výcviku v krízovej intervencii pred ich vstupom do tímu.
Náplňou ich práce bola starostlivosť o osoby zasiahnuté
udalosťou. Poskytovali podporu vo všetkých podobách,
ktorá zmierni dopad situácie na zasiahnutých. Zvyčajne išlo
najmä o poskytovanie informácií o udalosti a o prežívaní,
o tom, čo pomáha sa s takým zážitkom vysporiadať, ďalej
praktická pomoc a poradenstvo v oblastiach, ktoré nadmerne
zaťažovali zasiahnutých.
Počas celého roka 2016 odborný garant a veliteľ tímu - Karin
Brániková - poskytovala pracovníkom tímu na vyžiadanie
individuálne supervízie.
V rámci pokračovania spolupráce s BTS aero – letiskom
M.R.Štefánika v Bratislave sme vyvzdelávali skupinu 12
pracovníkov letiska v krízovej komunikácii a základoch
krízovej intervencie, stalo sa tak v dňoch 21.-25.11.2016 v
priestoroch letiska. Absolventi školenia poznajú základné
pravidlá adekvátnej odozvy na udalosť s hromadným
postihnutím osôb v kontexte úloh svojho pracovného
zaradenia, osvojili si teóriu základov psychotraumatológie
a krízy, základov krízovej intervencie. Majú základnú
zručnosť v poskytnutí psychickej prvej pomoci pri udalosti s
traumatizujúcim potenciálom a odovzdávaní zlých správ.

18.05.2016 - letisko BTS aero - M. R. Štefánika, Bratislava
Spoluprácu pri cvičeniach sme s letiskom M. R. Štefánika v Bratislave
nadviazali v roku 2014, kedy sme sa zúčastnili prvého cvičenia. Toto bolo
druhým cvičením na predmetnom letisku, kde sme v súčinnosti s IZS
zasahovali. Jednalo sa o komplexné taktické cvičenie udalosti s hromadným
postihnutím osôb, ktoré simulovalo fiktívnu leteckú haváriu letu OK998
Českých aerolínií na pravidelnej linke z Prahy do Bratislavy. Na palube
lietadla s imatrikuláciou OK-NEP sa nachádzalo 120 osôb. Letecká nehoda pri
pristávaní lietadla si vyžiadala niekoľko ľahko aj ťažko zranených cestujúcich, aj
niekoľkých mŕtvych. Na nácvik bolo využité lietadlo Tupolev Tu-154M.
Do cvičenia boli okrem zložiek Letiska Bratislava zapojené aj organizácie Falck
Záchranná, Life Star Emergency, Záchranná zdravotná služba Bratislava,
Slovenský Červený kríž, Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR
Bratislavy, OZ Salus Vitalis, Modrý anjel či operačné strediská zložiek
integrovaného záchranného systému a policajného zboru.
Z dôvodu cvičenia, ktoré sa uskutočnilo na vzletovo-pristávacej dráhe 04–22,
bola táto dráha vo večerných hodinách uzatvorená.
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12 modrých anjelov poskytovalo podporu
pozostalým, nezraneným, ľahko a stredne
ťažko zraneným do doby prevozu do
nemocnice, dispečerom informačných
telefonických liniek, ktoré prevádzkovalo
letisko a taktiež v rámci telefonickej krízovej
linky, ktorá bola výnimočne zriadená pri tejto
udalosti.
Veľmi príjemným výstupom tohto cvičenia
bolo zo strany organizátora aj rozpoznanie
potreby vzdelávania pre pracovníkov letiska
obsluhujúcich informačné linky, o tom viac v
ďalšom odstavci o vzdelávaniach.
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Účasť

Podujatia

Rok 2016 sa niesol aj v znamení šírenia osvety v problematike
krízovej intervencie.

“SMRŤ AKO SÚČASŤ ŽIVOTA - Náš
návrat ku koreňom”

Prednášali sme, učili a rozprávali sa:

26.09.2016 o 14:00 vo V-Klube (Véčko) v Bratislave na
nám. SNP 12, bola ako hosť do prednášky s diskusiou
pre verejnosť na tému “SMRŤ AKO SÚČASŤ ŽIVOTA
- Náš návrat ku koreňom” pozvaná Mgr. Jana Vyskočil –
psychoterapeutka v privátnej praxi a Modrý anjel.

na odborných podujatiach

Mgr. Karin Brániková, MPH prednášala v zimnom semestri
akademického roku 2016/2017 na Vysokej škole zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety predmet „Základy krízovej intervencie
a oznamovanie zlých správ“.

pre verejnosť

MEDIÁLNE

výstupy

17.03.2016 odvysielala košická TV:Naša reportáž
a rozhovor s riaditeľom organizácie pri príležitosti
ukončenia vzdelávania a organizácie záverečného
cvičenia pre frekventantov výcviku, vďaka čomu sa
výrazne posilnili štruktúry tímu na východe SR.
Viac o vzdelávaní nájdete vo výročnej správe v časti
“Vzdelávania – interné a externé”
(niekoľko minút trvajúcu časť celej relácie si môžete
pozrieť na nasledujúcej adrese: https://www.youtube.
com/watch?time_continue=2154&v=7805JQj8XT8)
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4

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)
Policajný zbor SR:
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

LINKA DETSKEJ ISTOTY
Sme naďalej členom iniciatívy Amber alert - systému včasného varovania pri nezvestnosti dieťaťa v
bezprostrednom ohrození života. Aj vy sa do neho môžete zapojiť, čím viac očí a uší bude systém mať, tým
väčšia šanca je, že sa unesené deti podarí vrátiť späť domov (www.amberalert.sk). V roku 2016 sme vďakabohu
nemali v rámci tejto platformy žiaden alarm.

Britské veľvyslanectvo
Vzhľadom k spolupráci, ktorú sme nadviazali po autonehode britských občanov na území SR v roku 2014
s Britskou ambasádou v Bratislave sme boli už druhý krát pozvaní na oslavu okrúhlych 90. narodenín Jej
Veličenstva kráľovnej Alžbety II., organizovanú veľvyslancom UK na Slovensku Andy Garthom. Ďakujeme za
spoluprácu a pozvanie.

LEAF
Modrý anjel sa zapojil v organizácii LEAF do Programu expertného dobrovoľníctva, ktorý prepája ľudí so
záujmom venovať svoj čas a expertízu neziskovým organizáciám, ktoré takúto pomoc zúročia a využijú. Pre
účely posilnenia marketingu našej organizácie, rozvoja a propagácie našich služieb a myšlienok medzi širokou
verejnosťou sme vďaka LEAFu získali marketingového špecialistu.

Remedy
firma, vďaka ktorej spolupracujeme na Slovensku s niekoľkými bankami, poskytujeme poprepadovú
starostlivosť/krízovú intervenciu pre ich zamestnancov po násilných lúpežných prepadoch pobočiek.

Darcovské portály darujme.sk a givenio.sk (podporte.sk)
vďaka ktorým máte možnosť podporiť či už priamo jednorazovou/pravidelnou platbou naše poslanie
(darujme.sk) alebo pri nákupoch v e-shopoch (bez navýšenia koncovej platby).
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Modrý anjel, n.o. pôsobil v roku 2016 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).
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5

HOSPODÁRENIE
v roku 2016

VÝNOSY ZA ROK 2016

ZDAŇOVANÉ VÝNOSY V ROKU 2016

Celkové výnosy za rok 2016 sú vo výške 25 078,00 €.

Služby krízovej intervencie

Najvýznamnejším príjmom organizácie v roku 2016 boli príjmy z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických
osôb vo výške 14 112,00 €.
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu aj na základe bilaterálnych dohôd. Príjmy z
poskytovania služieb boli 3 283,00 €.

735,00 €

Vzdelávacie služby

2 548,00 €

Úroky

1,80 €
Spolu:

3 283,00 €

Počas roka 2016 sa Modrý anjel opäť stal prijímateľom 2% zdane. O čerpaní prijatých prostriedkov informujeme v samostatnej
časti v kapitole Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických osôb v roku 2016.
V roku 2016 prijala organizácia finančné dary od fyzických osôb vo výške 1 593,00 € a od právnických osôb vo výške 6 090,00 €.
Zoznam darcov a darované sumy, ako aj zoznam hmotných a nehmotných prijatých darov si môžete pozrieť v prílohách výročnej
správy.

22%

13%

Služby krízovej
intervencie

Zdaňované výnosy
v roku 2016

PREHĽAD VÝNOSOV V ROKU 2016
Nezdaňované výnosy v roku 2016

21 795,00 €

Zdaňované výnosy v roku 2016

3 283,00 €
Spolu:

25 078,00 €

78%

87%

Vzdelávacie služby

Nezdaňované výnosy v roku 2016

NEZDAŇOVANÉ VÝNOSY V ROKU 2016
Grant Nadácia SPP

4 000,00 €

Grant Henkel

2 000,00 €
14 112,00 €

2% dane
Finančné dary od FO

1 593,00 €

Finančné dary od PO

90,00 €
Spolu:

21 795,00 €

NÁKLADY ZA ROK 2016
Celkové náklady organizácie Modrý anjel sú za rok 2016 24 485,32 €.
Najväčšiu časť nákladov (49%) tvorili v roku 2016 zásahové činnosti. Nasledovali vzdelávacie činnosti (40%) a podporné činnosti
organizácie (11%).
Podrobný prehľad nákladov, ako aj rozlíšenie nezdaňovaných a zdaňovaných nákladov je popísaný ďalej.

Nezdaňované + zdaňované náklady v roku 2016

64,7%
27,5%
7%

Zásahová činnosť

12 094,45 €

Vzdelávacie činnosti

9 747,20 €

Podporné činnosti

2 643,67 €

0,4%

Spolu:

24 485,32 €

Finančné dary PO
Finančné dary FO
Granty
2% dane
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Vzdelávacie činnosti

49%
40%

Podporné činnosti

11%

Zásahová činnosť
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NEZDAŇOVANÉ NÁKLADY V ROKU 2016

ZDAŇOVANÉ NÁKLADY V ROKU 2016

Zásahová činnosť

11 945,05 €

Krízová linka

7320,00 €

Zásahy - honoráre za prácu a náhrady

3 754,45 €
870,60 €

Zásahové vesty pre nových spolupracovníkov

Interné vzdelávanie

Vzdelávacie činnosti

60%

7 647,20 €

Vzdelávanie nových spolupracovníkov

7 647,20 €

(honoráre za pohovory a lektorovanie, prenájom školiacich priestorov, ubytovanie
a cestovné náklady lektorov)

36%
1 396,17 €

Podporné činnosti
Kancelárske služby

Podporné činnosti

523,21 €

(účtovníctvo, tvorba webstránky, notárske služby, poštovné, parkovanie, tlač, grafické
práce, projektová podpora, a iné)

Vybavenie kancelárie

439,06 €

Rôzne

433,90 €

(kancelárske potreby, drobný hmotný a nehmotný majetok)

(telefóny, reklama, bankové poplatky, daň z príjmov, cestovné, dane a poplatky)

Spolu:

Organizácia nemala v roku 2016 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 Backoffice stovky hodín dobrovoľnícky.

20 988,42 €

Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej
dane z príjmu právnických a fyzických osôb v roku 2016

57%

Zásahová činnosť

36%

Vzdelávacie činnosti

7%

ZDAŇOVANÉ NÁKLADY V ROKU 2016

Prevádzka krízovej linky

3 640,00 €

Terénna zásahová činnosť

2 701,39 €

Vzdelávanie nových terénnych pracovníkov

3 035,72 €
Spolu:

149,40 €

Zásahová činnosť
Zásahy - honoráre za prácu a náhrady

149,40 €

Vzdelávacie činnosti

2 100,00 €

Externé vzdelávanie

9 377,11 €

V roku 2016 sme využili a vyúčtovali zostatok prostriedkov prijatých v roku 2015 (9 377,11 €).
Nakoľko sa organizácii nepodarilo získať väčšiu projektovú podporu, tak v roku 2016 boli z časti čerpané aj prostriedky prijaté v roku
2016 (4 734,89 € z celkovej sumy 9 114,01 €).

2 100,00 €

1 247,50 €

Podporné činnosti
Vybavenie kancelárie

Použitie zostatku prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu
právnických a fyzických osôb v roku 2016

97,32 €

(kancelárske potreby, drobný hmotný majetok)

Kancelárske služby

923,09 €

(účtovníctvo, back-office)

Rôzne

Prevádzka krízovej linky

3 680,00 €

Terénna zásahová činnosť

1 054,89 €

227,09 €

(telefóny, reklama, bankové poplatky, daň z príjmov,
cestovné, dane a poplatky)

Spolu:
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4%

7 647,20 €

Vzdelávacie činnosti

Podporné činnosti

Zásahová činnosť

3 496,90 €

Spolu:

4 734,89 €

Do 31.12.2017 nám ostáva na využitie a zúčtovanie 4 379,12 €.
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Záväzky

Prijaté finančné dary
fyzických osôb

K 31.12.2016 evidovala organizácia záväzky vo výške 1360 €.

Čillíková Mariana

Krátkodobé záväzky zahŕňajú záväzky z obchodného styku - faktúra za účtovníctvo a záväzky voči terénnym pracovníkom a
pracovníkom na krízovej linke v mesiaci december. Všetky tieto záväzky boli vyrovnané v januári 2017.

Účtovná bilancia k 31.12.2016 v Euro

Mená darcov uvádzame v abecednom poradí.

18,00 €

Hanzelová Katarína

700,00 €

Malíková Vanda

120,00 €

Pavlendová Lucia

700,00 €

Sladiček Dalibor

5,00 €

Šimková Stejskalová Lenka
Spolu:

V prílohách správy je k dispozícií účtovná závierka organizácie za rok 2016.

Hospodársky výsledok pred zdanením
Nezdaňovaná činnosť

50,00 €
1 593,00 €

Prijaté finančné dary PRÁVNICKÝCH Osôb
806,62 €

Zdaňovaná činnosť

-213,62 €
Spolu:

593,00 €

AJM INVEST s.r.o.

20,00 €

Portál „ľudia ľuďom“

70,00 €

Spolu:

90,00 €

Hospodársky výsledok po zdanení bol 592,92 EUR.
Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Nech Vám Vaše dobro svet dobrom opláca.

Prijaté hmotné a nehmotné dary
právnických a fyzických osôb, dobrovoľnícka práca

2%
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Rozpis prijatých prostriedkov v roku 2016
z 2% z podielu zaplatenej dane za rok 2015

Areaprint, s.r.o

tlač výročnej správy za rok 2015

Počas roka 2016 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 za rok 2015 bola v roku 2016 – 9 114,01 €. Z tejto sumy sme v roku
2016 vyčerpali 4 734,89 €. Zostatok (4 379,12 €) bude z hľadiska účtovného
figurovať medzi našimi príjmami až v roku 2017.

Babničová Mária

marketingový špecialista LEAF

Baus Peter

IT špecialista LEAF

Bednáriková Michala

bezplatne organizácii poskytovala manažérske,
administratívne a backoffice služby,
poskytnutie skladového priestoru

Hrčka Marián

fy. Provoco, grafické riešenia webstránky organizácie

Ďakujeme všetkým Vám,
ktorí ste týmto spôsobom podporili našu činnosť.

Newport group, a.s.

bezplatné poskytnutie kancelárskych priestorov v Bratislave

Petrášek Tomáš

bezplatná údržba intranetového riešenia pre manažment
systému pohotovostí, správ zo zásahu a interných
dokumentov tímu; technická podpora k správe domény
www.modryanjel.sk

Pleško Ivan

konzultácie a úpravy webstránky organizácie

WFG firemný servis, s.r.o.

bezplatné poskytovanie služby virtuálnej kancelárie
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PRÍLOHY

IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)
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3

4

1
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/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

účtovné
obdobie

a
A.

Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021
a

1.

Dlhodobý
nehmotný majetok r. 003 až 008
a

Nehmotné
výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
a
012 - (072 + 091 AÚ)
Softvér
013 - (073 + 091 AÚ)
a
Oceniteľné
práva 014 - (074 + 091 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091
a
AÚ)
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095
a
AÚ)
2.

Dlhodobý
hmotný majetok r. 010 až r. 020
a

Pozemky
(031)
a
Umelecké diela a zbierky (032)
a
Stavby
021 - (081 - 092 AÚ)
a
Samostatné
hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
a
022 - (082 + 092 AÚ)
Dopravné
prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)
a
Pestovateľské
celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)
a
Základné
stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)
a
Drobný
dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)
a
Ostatný
dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)
a
3.

Dlhodobý
finančný majetok r. 022 až r. 028
a

Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
a
ovládanej osobe (061-096 AÚ)
Podielové
cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
a
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)
Dlhové
cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
a
Pôžičky
podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
a
Ostatný
dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
a
Obstaranie
dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
a
Poskytnuté
preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
a

b

Brutto

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4

001
002

003
004
005
006
007
008
009

010

x

011

x

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

022
023
024
025
026
027
028
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Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

7

9

8

3

4

1

5

/ SID
Bezprostredne
predchádzajúce

Strana aktív

č.r.

Bežné účtovné obdobie

IČO 3

Súvaha (Úč NUJ 1 - 01)

b

B.

Obežný
majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051
a

029

1.

Zásoby
r. 031 až r. 036
a

030

Materiál
(112+119) - 191
a
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +
a
193)

a

Výrobky
(123 - 194)
a
Zvieratá (124 - 195)
a
Tovar
a (132+139) - 196
Poskytnuté
prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
a
2.

Dlhodobé
pohľadávky r. 038 až r. 041
a

Pohľadávky
z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a

a
a

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)

3.

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
a

Pohľadávky
z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)
a
Ostatné
pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
a
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
a
(336)

a

Daňové
pohľadávky (341 až 345)
a
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

a

Pohľadávky
voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)
a
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)
a
Iné
a pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ
4.

Finančné účty r. 052 až r. 056
a

Pokladnica
(211 + 213)
a
Bankové
účty (221 AÚ + 261)
a

a
a

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
a
AÚ

a

Obstaranie
krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)
a

4

1

Korekcia

Netto

Netto

1

2

3

4
8 906

5

/ SID
Bezprostredne

Bežné účtovné obdobie

a

b

5

predchádzajúce účtovné
obdobie

14 003

A.

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061

1.

Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

062

Základné imanie (411)

063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)

064

Fond reprodukcie (413)

065

032

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

2.

6
3 167

2 574

Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071

068

Rezervný fond (421)

069

Fondy tvorené zo zisku (423)

070

Ostatné fondy (427)

071

3.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+;- 428)

072

2 574

1 499

4.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068
+ r.072 + r.074 + r.101)

073

593

1 075

B.

Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

074

1 360

52

1.

Rezervy r. 076 až r. 078

075

039

Rezervy zákonné (451 AÚ)

076

040

Ostatné rezervy (459 AÚ)

077

Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)

078

033
034
035
036
037

038

2.

041

042

043

2 548

2 548

2 548

2 548

044
045

x

046

x

047

x

3.

048
049
050
051

6 358

052

1 782

053

4 576

054

x
x

6 358

14 003

1 782

198

4 576

4.

13 805

x
C.

055

Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086

079

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

080

Vydané dlhopisy (473)

081

Záväzky z nájmu (474 AÚ)

082

Dlhodobé prijaté preddavky (475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

086

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096

087

1 360

52

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323

088

1 360

31

Záväzky voči zamestnancom (331+333)

089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)

090
0

21

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

092

Spojovací účet pri združení (396)

095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

096

4 379

11 377

091

093
094

Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)

098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)

099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)

100

Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103

101

Výdavky budúcich období (383)

102

Výnosy budúcich období (384)

103

4 379

11 377

104

8 906

14 003

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101

056

Časové
rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059
a

057

1.

Náklady budúcich období (381)
a

058

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

3

č.r.

031

C.

Príjmy
budúcich období (385)
a

8

účtovné

Brutto
8 906

9

Strana pasív

obdobie
a

7

059
060

8 906

8 906
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

7

9

8

3

4

1

5

/ SID

Činnosť

Náklady

Číslo
účtu
a

b

Číslo
riadku

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

c

1

2

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

504

Spolu
3

IČO 3

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

Výnosy

Číslo
účtu
a

4

1

5

/ SID

b

Bezprostredne
predchádzajúce
Účtovné obdobie

c

1

2

3

4

602

Tržby z predaja služieb

040

Predaný tovar

03

604

Tržby za predaný tovar

041

511

Opravy a udržiavanie

04

611

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

042

512

Cestovné

05

392

513

Náklady na reprezentáciu

06

240

518

Ostatné služby

07

19 021

427

644

612

Zmena stavu zásob polotovarov

043

240

347

613

Zmena stavu zásob výrobkov

044

3 304

22 325

30 960

614

Zmena stavu zásob zvierat

045

0

0

2 660

621

Aktivácia materiálu a tovaru

046

0

0

527

622

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

047

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného
majetku

048

35

4

Spolu

02

2 366

3

Zdaňovaná

039

1 407

8

Hlavná
nezdaňovaná

Tržby za vlastné výrobky

97

9

Číslo
riadku

601

1 310

7

Činnosť

3 283

3 283

1 979

0

0

2

521

Mzdové náklady

08

0

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

0

525

Ostatné sociálne poistenie

010

527

Zákonné sociálne náklady

011

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

049

528

Ostatné sociálne náklady

012

641

Zmluvné pokuty a penále

050

531

Daň z motorových vozidiel

013

642

Ostatné pokuty a penále

051

532

Daň z nehnuteľností

014

643

Platby za odpísané pohľadávky

052

538

Ostatné dane a poplatky

015

644

Úroky

053

541

Zmluvné pokuty a penále

016

645

Kurzové zisky

054

542

Ostatné pokuty a penále

017

646

Prijaté dary

055

543

Odpísanie pohľadávky

018

647

Osobitné výnosy

056

544

Úroky

019

648

Zákonné poplatky

057

545

Kurzové straty

020

649

Iné ostatné výnosy

058

546

Dary

021

651

059

547

Osobitné náklady

022

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

548

Manká a škody

023

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

060

549

Iné ostatné náklady

024

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

061

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

025

654

Tržby z predaja materiálu

062

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

026

655

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

063

656

Výnosy z použitia fondu

064

553

Predané cenné papiere

027

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

065

554

Predaný materiál

028

658

Výnosy z nájmu majetku

066

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

029

661

067

556

Tvorba fondov

030

Prijaté príspevky od organizačných
zložiek

557

Náklady na precenenie cenných papierov

031

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

068

6 090

6 090

30 263

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

032

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

069

1 593

1 593

1 227

561

Poskytnuté príspevky organizačným
zložkám

033

664

Prijaté členské príspevky

070

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

071

14 112

14 112

5 287

562

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

034

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

072

563

691
035

Dotácie

073

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565

Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane

036

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

037

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

038

4

25

20 988

57

3 497

4

82

157

24 485

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

074

21 795

3 283

25 078

Výsledok hospodárenia pred zdanením r.
74 - r. 38

075

807

-214

593

0

0

0

807

-214

593

591

Daň z príjmov

076

595

Dodatočné odvody dane z príjmov

077

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75
- (r.76 + r.77)) (+/-)
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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: SK24 3100 0000 0041 5002 6407
BIC/SWIFT: LUBASKB X
Banka: Sberbank Slovensko, a.s.

žiadny človek

By nemal byť v ťažkej chvíli sám

