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Základné informácie o organizácii a tíme



 

Nezisková organizácia Modrý anjel / tím krízove j 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:  SK24 3100 0000 0041 5002 6407

BIC/SWIFT: LUBASKBX

Banka: Sberbank Slovensko, a.s.

Správna rada:  Karin Brániková (predseda), Peter Rónai,
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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Poslanie neziskovej organizácie 
a ňou poskytované služby



10

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 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.

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.
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Prehľad činnosti organizácie a tímu v roku 2017



Základné charakteristiky práce 
tímu krízovej intervencie Modrý anjel n.o.

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.

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.

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.

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.

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.

Modrý anjel sa od prvých hodín po traumatizujúcej 
udalosti aktívne podieľa na aktivácii siete následnej 
starostlivosti.
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vyhľadávanie klientov

Podpora na mieste nešťastia

zodpovednosť za úroveň starostlivosti

dosiahnuteľnosť služby

Podpora v domácom prostredí

tvorba siete následnej starostlivosti

Členovia 
a spolupracovníci tímu

Pracovné skupiny 
organizácie

Členovia a spolupracovníci tímu sú základom 
fungovania Modrého anjela. V roku 2015 

mal tím 65 členov. Tvorili ho ľudia pracujúci 
v rôznych pomáhajúcich profesiách a 

zásahových zložkách - pedagógovia, lekári, 
sociálni pracovníci, psychológovia, duchovní, 

záchranári, vojaci a ďalší.

čestný člen:
Karol Kálig

velitelia zásahov uhPo:
Radovan Bránik, Karin Brániková, 
Miroslav Čápek, Boris Demeter, 
Ivan Sopoliga

velitelia malých zásahov:
Gabriela Bačová, Anikó Bettešová, 
Marcela Bláhová, Radovan Bránik ml., 
Radovan Bránik st., Karin Brániková, 
Miroslav Čápek, Boris Demeter, Ondrej 
Gliganič, Michal Hönsch, Veronika 
Marková, Monika Martinézová, Lenka 
Matúšková, Jana Petrášková, Anna 
Petrulová, Ivan Sopoliga, Josef Šebek

back office
michala bednáriková, marcela blahová

Projekty a fundraising
michala bednáriková, branislav chrenka

vzdelávacia skupina
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, 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, 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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s aktívnymi členmi počas roka 
2017 a externí spolupracovníci



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.

V spolupráci so spoločnosťou z USA - Applied 
Metapsychology International a zahraničným lektorom 
– psychológom a traumaterapeutom Brunom Britom 
z Portugalska sme dokázali spraviť významný krok 
v napĺňaní vízie organizácie – začali sme budovať vlastnú 
sieť následnej starostlivosti. Realizovali sme pilotný výcvik 

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

zameraný na Proces znižovania dosahu traumatickej 
udalosti –  tzv. Traumatic Incident Reduction (TIR).

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).

Naďalej sme robili osvetu medzi odbornou aj laickou 
verejnosťou o krízovej intervencii, činnosti našej 
organizácie, ako aj o problematike duševného zdravia vo 
všeobecnosti.
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Prehľad činnosti 
organizácie a tímu v roku 2017

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. 

2017 
v číslach

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).

Aj v roku 2015 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 
1 112 osoboslužieb, t.j. 13 344 bezplatných 
osobohodín. 

V projekte bolo celkovo zapojených 17 
pracovníkov.

V roku 2017 sme nezasahovali pri žiadnej 
udalosti s hromadným postihnutím osôb.

730

37

3074

194

46

406

služieb sme celkovo na linke počas 
roka 2017 odslúžili (8760 hodín).

volaní sme počas služieb na linke 
prijali, čo je o 104 volaní viac 
v porovnaní s rokom 2016. nárast 
volaní bol spôsobený zmenou 
v systéme monitoringu volaní na 
linku a ich evidencie. 39 volaní bolo 
od partnerských organizácií (izs, 
dFnsP ba a uPsvar), 96 volaní bolo 
od laickej verejnosti.

vyrážali sme k 37 udalostiam 
s traumatizujúcim potenciálom.

krát sme pri týchto udalostiach 
zasahovali.

kilometrov sme najazdili.

hodiny sme strávili v zásahoch 
(z toho priamou prácou s klientom 
256 hodín a na cestách za nimi 150 
hodín).
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Krízová linka 
a zásahy
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V roku 2017 sa Modrý anjel nezúčastnil žiadnych cvičení.

Účasť 
na cvičeniach

V spolupráci so spoločnosťou z USA - Applied 
Metapsychology International a zahraničným lektorom 
– psychológom a traumaterapeutom Brunom Britom 
z Portugalska sme v roku 2017 dokázali spraviť významný 
krok v napĺňaní vízie organizácie – začali sme budovať 
vlastnú sieť následnej starostlivosti (nielen) pre osoby, 
ktorým jeho pracovníci poskytli krízovú intervenciu. Ide 
o klientov zasiahnutých traumatickou udalosťou, ktorí 
potrebujú po krízovej udalosti ďalšiu formu podpory, aby 
udalosť lepšie spracovali. Modrý anjel preto od 14. do 
18.9.2017 uskutočnil odborný výcvik zameraný na Proces 
znižovania dosahu traumatickej udalosti –  Traumatic 
Incident Reduction (TIR). Skupina bola uzatvorená 
a zahŕňala 12 členov tímu a 1 externého účastníka.
TIR je metodológia odborného zásahu do života klienta za 
účelom zlepšenia kvality jeho života.  Projekt je akreditovaný 

v USA Národnou asociáciou sociálnych pracovníkov a 
Asociáciou špecialistov pracujúcich s traumatickým 
stresom. Spolu so slovenskou organizáciou Modrý 
anjel ho po odbornej stránke zastrešuje organizácia 
Applied Metapsychology International.  Ďalší TIR výcvik 
plánujeme pre veľký dopyt po tomto type vzdelávanie 
v radoch Modrých anjelov realizovať na jeseň v roku 2018.
Výcvik TIR sa konal s finančnou podporou Nadácie J&T, 
Nadácie SPP, Nadácie VUB a Nadácie EPH. 

V roku 2017 nerealizoval Modrý anjel žiadne externé 
vzdelávanie.

Počas celého roka 2017 odborný garant a veliteľ tímu 
- Karin Brániková - poskytovala pracovníkom tímu na 
vyžiadanie individuálne supervízie.

19

Vzdelávania 
interné a externé



Rok 2015 sa niesol aj v znamení šírenia osvety v problematike 
krízovej intervencie.

Prednášali sme, učili a rozprávali sa:

Mgr. Karin Brániková, MPH prednášala v zimnom semestri 
akademického roku 2017/2018 na Vysokej škole zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety predmet „Základy krízovej intervencie 
a oznamovanie zlých správ.”
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Účasť 
na odborných podujatiach

o práci modrého anjela všeobecne sa s riaditeľom mudr. 
branislavom chrenkom rozprávala 18.1.2017 aj moderátorka 
v takmer hodinovej relácii rádia regina východ (https://www.rtvs.
sk/radio/archiv/1541/599635). 

v rámci realizácie výcviku tir sme rozposlali tlačové správy 
všetkým mainstreamovým printovým, televíznym a rozhlasovým 
médiám, ako aj vybraným internetovým portálom a do tlačovej 
agentúry sr. na tlačovú správu potom nadviazal výstup v rádiu 
regina západ v relácii Pozor zákruta, taktiež o práci modrého 
anjela a realizovanom výcviku tir, jeho prínosoch a výnimočnosti 
(https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/zdravie/143713/modry-anjel). 

22.12.2017 bola veliteľka tímu mgr. karin brániková pozvaná 
do rádia aktuál do talkshow zuzany martinákovej rozprávať 
o smútení, stratách, smrti a o tom, ako prázdno po strate vydržať 
aj počas sviatočného obdobia (https://soundcloud.com/user-
333575142/171222-tzm-branikova-6). 
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Modrý anjel sa nezúčastnil ani neorganizoval v roku 2017 
podujatia pre laickú verejnosť.

Podujatia
pre verejnosť

Mediálne
výstupy



04
Partnerské organizácie
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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 2017 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 
tretí krát pozvaní na oslavu 91. narodenín Jej Veličenstva kráľovnej Alžbety II., organizovanú 
veľvyslancom UK na Slovensku Andy Garthom. Ďakujeme za spoluprácu a pozvanie.

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).

Modrý anjel, n.o. pôsobil v roku 2017 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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V roku 2017 príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc EUR, preto bolo možné aj počas roka 2017 viesť v organizácii 
jednoduché účtovníctvo. Pre lepšiu prehľadnosť sme sa však rozhodli účtovať v  sústave podvojného účtovníctva. V zmysle zákona o 
účtovníctve č. 431/2002 Z.z. sme povinní časovo rozlišovať náklady a výnosy. Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto správe.

Celkové výnosy za rok 2017 sú vo výške 54 249,55 €.

výnosy za rok 2017

Spolu:                                            54 249,55 €

Spolu:                                        43 329,55 €

43 329,55 €

10 920,00 €

Prehľad výnosov v roku 2017

nezdaňované výnosy v roku 2017

Nezdaňované výnosy v roku 2017

Zdaňované výnosy v roku 2017

16 340,00 €

9 970,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

4 379,12 €

1 850,68 €

1 769,75 €

20,00 €

Grant Nadácia J&T
Najvýznamnejším príjmom organizácie v roku 2017 bol grant z nadácie J&T vo výške 16 340 €.

Grant Nadácia EPH

Grant Nadácia VUB

Grant Nadácia SPP

Interné vzdelávanie

Finančné dary od FO
Zoznam darcov a darované sumy, ako aj zoznam hmotných a nehmotných prijatých darov si môžete 
pozrieť v prílohách výročnej správy.

Finančné dary od PO

Príjmy z 2% dane
Počas roka 2017 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 2017.
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10,1%
82,5%

4,3%
4,1%

0,1%

Granty

2% dane

Interné vzdelávanie

Finančné dary FO

Finančné dary PO

Spolu:                                 10 920,00 €

zdaňované výnosy v roku 2015

4 710,00 €

6 210,00 €

Služby krízovej intervencie
Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu aj na základe 
bilaterálnych dohôd. Príjmy z poskytovania služieb boli 10 920 €.

Vzdelávacie služby

Celkové náklady organizácie Modrý anjel sú za rok 2017 46.989,94 €.

Najväčšiu časť nákladov (42 %) tvorili v roku 2017 zásahové činnosti. 
Nasledovali vzdelávacie činnosti organizácie (30 %) a podporné činnosti (28%).

Podrobný prehľad nákladov, ako aj rozlíšenie nezdaňovaných a zdaňovaných nákladov je popísaný ďalej.

náklady za rok 2017

Spolu:                                        46 989,94 €

19 655,78 €

14 058,64 €

13 275,52 €

nezdaňované + zdaňované náklady v roku 2017

Zásahové činnosti

Vzdelávacie činnosti

Podporné činnosti
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42%
30%
28%

56,9%

20,1%

79,9%43,1% Služby krízovej intervencie

Služby vzdelávacie 
a supervízne

Zdaňované výnosy 
v roku 2015

Nezdaňované výnosy v roku 2015

Podporné činnosti

Vzdelávacie činnosti

Zásahové činnosti



30

Spolu:                                        42 178,41 €

18 572,71 €

14 600,00 €

3 972,71 €

12 468,64 €

6 749,50 €

8 594,69 €

1 800,00 €

2 073,95 €

11 137,06 €

10 518,43 €

239,05 €

379,58 €

Zásahové činnosti

Vzdelávacie činnosti

Podporné činnosti

Krízová linka

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

Vybavenie kancelárie
(kancelárske potreby, drobný hmotný a nehmotný majetok)

Rôzne
(telefóny, reklama, repre, bankové poplatky, daň z príjmov)

Interné vzdelávanie

Vzdelávanie v metodike TIR
(honoráre za lektorovanie, organizáciu vzdelávania, ubytovanie a cestovné náklady, 
občerstvenie)

Supervízie

Konferencie tréningy

Zásahy - honoráre za prácu a náhrady

nezdaňované náklady v roku 2017

42%

28%

30%

Zásahová činnosť

Vzdelávacie činnosti

Podporné činnosti

zdaňované náklady v roku 2017

Zásahové činnosti

Vzdelávacie činnosti

Podporné činnosti

1 083,07 € 

1 590,00 € 

2 138,46 € 

335,43 € 

1 523,58 € 

279,45 € 

1 590,00 € 

1 083,07 € Zásahy - honoráre za prácu a náhrady

Externé vzdelávanie

Rôzne (telefóny, reklama, bankové poplatky)

Vybavenie kancelárie
(kancelárske potreby, drobný hmotný majetok)

Kancelárske služby 
(účtovníctvo, back-office)

Spolu:                                          4 811,53 €

Použitie Prijatých Prostriedkov z 2% z Podielu zaPlatenej 
dane z Príjmu Právnických a Fyzických osôb v roku 2017

Spolu:                                          4 379,12 €

3 360,00 €

225,65 €

793,47 €

Zásahová činnosť - prevádzka krízovej linky

Zásahová činnosť - terénna zásahová činnosť

Vzdelávacie činnosti

V roku 2017 sme využili a vyúčtovali zostatok prostriedkov prijatých v roku 2016 (4 379,12 €).

Z prostriedkov prijatých v roku 2017 sme v roku 2017 nečerpali a teda nám ostáva na využitie a zúčtovanie do 31.12.2018 
3 511,11 €.
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44%

30%

26%

Zásahová činnosť Vzdelávacie činnosti Podporné činnosti



ZáväZky

účtovná bilancia k 31.12.2017 v euro

hosPodársky výsledok Pred Zdanením

K 31.12.2017 evidovala organizácia záväzky vo výške 1 341,11 €. Krátkodobé záväzky zahŕňajú záväzky z 
obchodného styku a daň z príjmu za rok 2017, ktorá bola uhradená v marci 2018.

V prílohách správy je k dispozícií účtovná závierka organizácie za rok 2017.

Hospodársky výsledok po zdanení bol 5 976,84 EUR (daň z príjmu bola 1 282,77 EUR).

1 151,14 €

6 108,47 €

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť

Spolu:                                                 7 259,61 €
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2%

ROZpIS pRIjaTýcH pROSTRIEDkOV 
Z 2% Z PODIelU ZAPlATeNej DANe
Počas roka 2017 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. 
tých, ktorí nám o sebe vedieť dali uvádzame nižšie. celková suma prijatých 
prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane za rok 2016 bola v roku 2017 – 
3 511,11 €. z tejto sumy sme v roku 2017 nečerpali a teda celá suma bude z 
hľadiska účtovného figurovať medzi našimi príjmami až v roku 2018.

zoznam darcov 2/3%, ktorí nám o sebe dali vedieť: bednáriková michala, 
blahová radka, brlej branislav, brlej juraj, brlejová vlasta, cehlárik tibor, 
číková zuzana, dudová jana, Furmančuk alexander, gossányiová Patrícia, 
chovancová melánia, chrenka branislav, marková veronika, matúš jozef,
meško martin, molnár vladimír, nemcová iveta, orbanová Petra, Petrula 
vladimír, Petrulová anna, skovajsa andrej, solárová jarmila, sopoliga ivan, 
Šiklová veronika, vyhnánková ľubica, vyskočil jana, ajm invest s.r.o., max 
promotion s.r.o., motivart s.r.o., volksWagen Finančné služby slovensko s.r.o. 

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

Prijaté Finančné dary Fyzických osôb

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Nech Vám Vaše dobro svet dobrom opláca. Mená darcov uvádzame 
v abecednom poradí.

Čillíková Mariana

Hanzelová Katarína

Lukáčová Zuzana

Malíková Vanda

Mitrenga František

Rydl Zdeněk

Spolu:

Spolu:

24,00 €

1 080,00 €
35,00 €

150,00 €
300,00 €

180,00 €

1 769,00 €

Prijaté Finančné dary Právnických osôb

Portál „ľudia ľuďom“ 20,00 €

20,00 €

PRIjaTé hmoTné a nehmoTné daRy 
právnických a fyzických osôb, dobrovoľnícka práca

Babničová Mária

Consilium Development, s.ro.

Petrášek Tomáš

Regec Milan

Skovajsa Andrej

WFG firemný servis, s.r.o.

marketingový špecialista LEAF

Bezplatné poskytnutie priestorov na organizáciu výcviku TIR

bezplatná údržba intranetového riešenia pre manažment 
systému pohotovostí, správ zo zásahu a interných dokumen-
tov tímu; technická podpora k správe domény 
www.modryanjel.sk; darovanie dataprojektora, laptopov a 
kancelárskych potrieb

Analýza a  úprava vizuálu MA, výstupy s  tým spojené, 
rebranding task force

Analýza a  úprava vizuálu MA, výstupy s  tým spojené, 
rebranding task force

bezplatné poskytovanie služby virtuálnej kancelárie 

33



06
Prílohy



Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky

Tlaivo vytlaené z Portálu FS

31 12 17

2023199926

37983415

96 090

X X
1 17

12 17

1 16

12 16

X X

X

Modrý anjel / tím krízovej intervenci

e n.o.

VE¥KÁ OKRUŽNÁ 43

01001 ŽILINA

28 03 18

IČO 3 7 9 8 3 4 1 5 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4
Netto

321
NettoBrutto

ba
 

č.r. Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce
Bezprostredne

Korekcia

účtovné
obdobie

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012 - (072 + 091 AÚ)

003

 aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004

 aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005

 aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 
AÚ)

006

 aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 
AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

 aPozemky (031) 010 x

 aUmelecké diela a zbierky (032) 011 x

 aStavby 021 - (081 - 092 AÚ) 012

 aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092 AÚ)

013

 aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 014

 aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ) 015

 aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 016

 aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 017

 aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 018

 aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v
ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024

 aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ 025

 aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026

 aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

 aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ) 028

2Strana :



IČO 3 7 9 8 3 4 1 5 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4
Netto

321
NettoBrutto

ba
 

č.r. Bežné účtovné obdobie
predchádzajúce
Bezprostredne

Korekcia

účtovné
obdobie

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 13 722 13 722 8 906

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 aMateriál (112+119) - 191 031

 a
a 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 
193)

032

 aVýrobky (123 - 194) 033

 aZvieratá (124 - 195) 034

 aTovar (132+139) - 196 035

 aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

 aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039

 aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040

 a
a 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 0 0 0 2 548

 aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 0 0 0 2 548

 aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044

 a
a 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)

045 x

 aDaňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

 a
a 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048

 aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 049

 aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051 13 722 13 722 6 358

 aPokladnica (211 + 213) 052 1 x 1 1 782

 aBankové účty (221 AÚ + 261) 053 13 721 x 13 721 4 576

 a
a 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 x

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

055

 aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ) 056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057 274 274

1. aNáklady budúcich období (381) 058 274 274

 aPríjmy budúcich období (385) 059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 13 996 13 996 8 906

3Strana :

IČO 3 7 9 8 3 4 1 5 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 
č.r. 

 
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie
predchádzajúce účtovné

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

061 9 144 3 167

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
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  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 3 167 2 574

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

073 5 977 593

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 1 341 1 360

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075
Rezervy zákonné (451 AÚ) 076
Ostatné rezervy (459 AÚ) 077
Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  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

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 1 341 1 360

58 1 360Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088
Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336)

 090

1 283Daňové záväzky (341 až 345) 091
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)

 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093
Záväzky voči účastníkom združení (368) 094
Spojovací účet pri združení (396) 095
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  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

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101 3 511 4 379

Výdavky budúcich období (383) 102
3 511 4 379Výnosy budúcich období (384) 103

8 90613 996Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 7 9 8 3 4 1 5 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu
Činnosť 

 
 

cba

Číslo 
riadku

Číslo 
účtu

Hlavná 
nezdaňovaná

Zdaňovaná
Bezprostredne 

predchádzajúce 
Účtovné obdobie

574239 335 1 407501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie
1 1891 172 17 427512 05Cestovné

337337 241513 06Náklady na reprezentáciu
44 79440 417 4 377 22 325518 07Ostatné služby

521 08Mzdové náklady

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností
41 3 4538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody
9213 79 82549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám

562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

24 48646 9904 81142 179038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 7 9 8 3 4 1 5 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu
Činnosť 

 
 

cba

Číslo 
riadku

Číslo 
účtu

Hlavná 
nezdaňovaná

Zdaňovaná
Bezprostredne 
predchádzajúce 
Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky
10 92010 920 3 283602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 
majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky
1 8511 851649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 
zložiek

35 33035 330 6 090662 068Prijaté príspevky od iných organizácií
1 7701 770 1 593663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky
4 3794 379 14 112665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

25 07854 25010 92043 330074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

5927 2606 1091 151075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 
74 - r. 38

1 2831 283591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

5925 9774 8261 151078Výsledok 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.

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



Žiaden človek by nemal byť v ťažkej chvíli sám


