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1.  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:	 Klincová 2136/35, 821 08 Bratislava

Tel.:	 +421 903 420 043 (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: LUBASKBX

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.


Orgány neziskovej organizácie 

Správna rada:	 Radovan Bránik st. (predseda)

	 Radovan Bránik ml.

	 Adam Gandžala

Revízor:	 Anna Petrulová

Riaditeľ:	 Milan Regec (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


mailto:modryanjel@modryanjel.sk
http://www.modryanjel.sk


2.  Poslanie neziskovej organizácie a ňou poskytnuté služby 

Poslanie – kontinuálny rozvoj organizácie v  zmysle štatútu a rozvoj profesionálnej pripravenosti 
svojich členov. Zabezpečenie vykonateľnosti psychosociálnej podpory a udržateľnosti služby 
v nepretržitej pohotovosti výhľadovo na území SR.


Na základe štatútu schváleného 14.5.2010 organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie n.o. 
poskytuje tieto verejnoprospešné služby:


Poskytujeme  psycho-sociálnu 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.

  

3.  Prehľad činnosti organizácie a tímu v roku 2020 

3.1 Základné charakteristiky práce tímu Modrý anjel, n.o. 

Vyhľadávanie klientov 
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.


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.


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


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


Podpora v domácom 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. 


3.2  Členovia a spolupracovníci tímu 

Členovia a spolupracovníci tímu sú základom fungovania Modrého anjela. Tvoria ho ľudia 
praciujúci 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 st., Karin Brániková, Miroslav Čápek, Boris Demeter, Ivan Sopoliga




Velitelia zásahov:  
Gabriela Bačová, Anikó Bettešová, Marcela Bláhová, Raovan Bránik ml., Radovan Bránik st., 
Karin Brániková, Miroslav Čápek, Boris Demeter, Ondrej Gliganič, Michal Hönsch, Marcel Lukáč, 
Veronika  Marková,  Monika  Martinézová,  Lenka  Matúšková,  Jana Petrášková,  Anna Petrulová, 

Milan Regec, Ivan Sopoliga, Jozef Šebek


Spolupracovníci tímu:  
Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Martin Ballay, Michala Bednáriková, Eva Bernátová, Anikó 
Bettešová, Juliana Bezáková, 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


3.3  Pracovné skupiny organizácie s aktívnymi členmi počas roka 2020 a externí 
spolupracovníci 

Back Office 
Milan Regec, Juliana Bezáková


Projekty a fundraising 
Branislav Chrenka, Radovan Bránik ml., Radovan Bránik st., Adam Gandžala, Milan Regec


Vzdelávacia skupina 
Karin Brániková (líder skupiny), Radovan Bránik st., Radovan Bránik ml., Branislav Chrenka, 
Melánia Chovancová, Jana Vyskočil


Logistika 
Milan Regec


Externá spolupráca 
Tomáš Petrášek, Katarína Galvao de Franca




3.4 Prehľad činnosti organizácie a tímu v roku 2020 

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 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 sme pokračovali 
v  napĺňaní vízie organizácie – budovanie vlastnej siete následnej starostlivosti. Realizovali sme 
druhý výcvik 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. 


3.4.1 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 zložkami Integrovaného záchranného systému (IZS), ako aj v 
krízovej komunikácii so zasiahnutou laickou verejnosťou (telefonická krízová intervencia). 
Pracovníci sa striedajú v  12 hodinových službách – denných od 6:00-18:00 a nočných od 
18:00-6:00.


Celkovo sme na linke počas roka 2020 odslúžili 732 služieb (8784 hodín). Počas nich sme prijali 
na linke 345 hovorov. Operátori linky oslovili stovky dobrovoľníkov z dôvodu náboru do 
Národného krízového klinického tímu za účelom dištančného poradenstva / krízovej 
intervenicie na telefonickej linke. 


Najčastejším partnerom krízovej linky Modrého anjela bola popri záchranných zložkách Liga za 
duševné zdravie / Linka dôvery Nezábudka. 


Vyrážali sme k 39 udalostiam s traumatizujúcim potenciálom, pri ktorých sme zasahovali 61 
krát. Najazdili sme 3991 kilometrov a v zásahoch sme strávili 295 hodín, z toho priamou prácou 
s klientami 182 hodín a na cestách za nimi 113 hodín. 


3.4.2 Udalosti s hromadným postihnutím osôb 

V roku 2020 sme nezasahovali pri žiadnej udalosti s hromadným postihnutím osôb. 




3.4.3 Účasť na cvičeniach 

V roku 2020 sa Modrý anjel nezúčastnil žiadnych cvičení. 


3.4.4 Vzdelávanie - interné a externé 

V  spolupráci so spoločnosťou z  USA -  Applied Metapsychology International a  zahraničnými 
lektormi – psychológmi a  traumaterapeutmi Brunom Britom a Gabrielou Salazar z Portugalska 
sme aj v  roku 2020 pokračovali v napĺňaní vízie organizácie – budovaní vlastnej siete 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. 

Pod hlavičkou Modrého anjela sme preložili do slovenského jazyka dvojicu skrípt Expanded 
Application fo Traumatic Incident Reducion a Life Stress Reduction. 

TIR je metodológia odborného zásahu do života klienta za účelom zlepšenia kvality jeho života.  
Projekt je evidence-based metodológia a je akreditovaný v USA Národnou asociáciou sociálnych 
pracovníkov (NASW - National Association of Social Workers) a Asociáciou špecialistov 
pracujúcich s traumatickým stresom (ATSS - Association of Traumatic Stress Specialists). 
Spolu so slovenskou organizáciou Modrý anjel ho po odbornej stránke zastrešuje organizácia 
Applied Metapsychology International.   Preklad dvojice skrípt podporila finančne aj Nadácia VÚB. 


V roku 2020 realizoval Modrý anjel externé vzdelávanie pre spoločnosť Letové a prevádzkové 
služby - LPS v rámci projektu CISM ( Critical Incedent Stress Management).


Členovia tímu sa v roku 2020 zúčastnili aktivít Národného krízového klinického tímu. V rámci 
aktivít tímu vykonávali činnosti na úrovni metodiky a špecializovaného vzdelávania psychológov a 
duchovných v nemocniciach, tiež externých a medzirezortných spolupracovníkov psycho - 
sociálnej podpory, v dištančnej telefonickej, videokonferenčnej a výjazdovej činnosti,  ako aj 
dištančnej a terénnej krízovej intervencie v záujme reakcie na stav a prípravy na nežiaduci vývoj 
epidemickej situácie.  

3.4.5 Supervízie 

Počas celého roka 2020 odborný garant a veliteľ tímu Karin Brániková poskytovala pracovníkom 
tímu ny vyžiadanie individuálne supervízie.  

3.4.6 Účasť na odborných podujatiach 

Rok 2020 bol najmä v znamení úzkej spolupráce s Národným krízovým klinickým tímom ohľadne 
novovzniknutej pandémie ochorenia Covid-19. Z dôvodu pandémie sa odborné podujatia 
nekonali. Modrý anjel sa zúčastnil tlačovej konferencie s Linkou dôvery Nezábudka Ligy za 
duševné zdravie. 

Modrý anjel zostáva naďalej partnerom Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a 
medicíny katastrof.




3.4.7 Podujatia pre verejnosť 

Modrý anjel sa v roku 2020 nezúčastnil ani neorganizoval žiadne podujatie pre verejnosť. 


3.4.8 Mediálne výstupy 

V roku 2020 bol Modrý anjel v médiách zo začiatku spájaný s pádom autobusovej zastávky v 
Myjave, kde pomáhal zúčastneným vyrovnať sa s touto ničivou katastrofou. 


• https://www.cas.sk/clanok/942067/strasny-zial-po-pade-zastavky-na-dievcatko-v-skolke-emky-4-zasahoval-
krizovy-tim//


Po vypuknutí padnémie ochorenia Covid-19 sa o nás najviac písalo a hovorilo v súvislosti so 
snahou rozšíriť dostupnosť psychickej prvej pomoci medzi ľudí.


• https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-linku-dovery-vola-coraz-viac-slovakov-mnohi-z-nich-sa-nevedia-
dostat-k-psychiatrovi/


• https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1982321/Jeden-telefonat-moze-ZACHRANIT-cloveka--ALARMUJUCA-
situacia-dusevneho-zdravia-na-Slovensku


• https://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/565059-pocet-psychickych-problemov-dramaticky-stupa-chyba-
pokoj-v-dusi/


• https://www.aktuality.sk/clanok/780566/ako-zvladnut-uzkost-z-pandemie-ked-ti-da-zivot-citrony-sprav-ludom-
limonadu-rozhovor/


Médiá zareagovali aj na našu intervenciu v škole vo Vrútkach po útoku nožom:


• https://domov.sme.sk/c/22428623/psychologicka-detom-sa-ulavi-ked-im-po-tragedii-v-skole-povieme-ze-nie-su-
chore.html


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 Pezink

• Falck Záchranná a.s.

• Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava (ZDZS)

• Detská  fakultná  nemocnica  s poliklinikou  v Bratislave

• Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicín


https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-linku-dovery-vola-coraz-viac-slovakov-mnohi-z-nich-sa-nevedia-dostat-k-psychiatrovi/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/na-linku-dovery-vola-coraz-viac-slovakov-mnohi-z-nich-sa-nevedia-dostat-k-psychiatrovi/
https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1982321/Jeden-telefonat-moze-ZACHRANIT-cloveka--ALARMUJUCA-situacia-dusevneho-zdravia-na-Slovensku
https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1982321/Jeden-telefonat-moze-ZACHRANIT-cloveka--ALARMUJUCA-situacia-dusevneho-zdravia-na-Slovensku
https://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/565059-pocet-psychickych-problemov-dramaticky-stupa-chyba-pokoj-v-dusi/
https://zdravie.pravda.sk/zdrava-dusa/clanok/565059-pocet-psychickych-problemov-dramaticky-stupa-chyba-pokoj-v-dusi/
https://www.aktuality.sk/clanok/780566/ako-zvladnut-uzkost-z-pandemie-ked-ti-da-zivot-citrony-sprav-ludom-limonadu-rozhovor/
https://www.aktuality.sk/clanok/780566/ako-zvladnut-uzkost-z-pandemie-ked-ti-da-zivot-citrony-sprav-ludom-limonadu-rozhovor/
https://domov.sme.sk/c/22428623/psychologicka-detom-sa-ulavi-ked-im-po-tragedii-v-skole-povieme-ze-nie-su-chore.html
https://domov.sme.sk/c/22428623/psychologicka-detom-sa-ulavi-ked-im-po-tragedii-v-skole-povieme-ze-nie-su-chore.html


• 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 2018 sme vďakabohu nemali v rámci tejto platformy žiaden alarm.


• 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 2018 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).  

http://www.amberalert.sk


5.   Hospodárenie v roku 2020 

5.1 Výnosy 

V  roku 2018 príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc EUR, preto bolo 
možné aj počas roka 2018 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 2020 sú vo výške  64.209,41 €.


Najvýznamnejším príjmom organizácie v roku 2018 bol grant Nadácie EPH vo výške 20.000 €. 


Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu a  aj na 
základe bilaterálnych dohôd. Príjmy z poskytovania služieb boli 37.250 €.


Počas roka 2020 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 za rok 2018 a 2019.


V  roku 2020 prijala organizácia finančné dary od fyzických osôb vo výške 2.281,41  € a  od 
právnických osôb vo výške 24.670 € (z toho granty vo výške 24.000 EUR). Zoznam darcov a 
darované sumy, ako aj zoznam hmotných a nehmotných prijatých darov si môžete pozrieť 
v prílohách výročnej správy.


Prehľad výnosov v roku 2020

Nezdaňované výnosy v roku 2020 26.959,41 EUR

Zdaňované výnosy v roku 2018 37.250,00 EUR

Výnosy v roku 2018 spolu 64.680,16 EUR






Nezdaňované výnosy v roku 2020

Grant Nadácia EPH 20.000,00 EUR

Grant Nadácia VUB 4.000,00 EUR

2% dane 5.199,82 EUR

Finančné dary od FO 1.597,00 EUR

Finančné dary od PO 670,00 EUR

Spolu 26.959,41 EUR

Zdaňované výnosy v roku 2020

Vzdelávacie služby 27.000,00 EUR

Telefonická podpora 10.250,00 EUR

Spolu 37.250,00 EUR

EPH 2% dane FO PO



 

 

Zdaňované náklady 58% 
Nezdaňované náklady 42% 

Vzdelávacie služby Telefonická podpora



5.2 Náklady 

Celkové náklady organizácie Modrý anjel sú za rok 2020 51.380,30 €. 
Najväčšiu časť nákladov tvorili vzdelávacie činnosti. Nasledovali zásahové činnosti a podporné 
činnosti organizácie.

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


Činnosti Nezdaňované + zdaňované náklady v roku 2020

Zásahové činnosti 12 645,46 EUR

Vzdelávacie činnosti 25.192,41 EUR

Podporné činnosti 11.393,18  EUR

Spolu 49.231,05 EUR

Zásahové činnosti Vzdelávacie činnosti Podporné činnosti



Nezdaňované náklady na rôzne typy činností v roku 2020 

 

Nezdaňované náklady v roku 2020    

Zásahová činnosť   12.645,46 EUR

Krízová linka 7.320  EUR  

Zásahy - honoráre za prácu a náhrady 5.325,46  EUR  

Vzdelávacie činnosti   4.000  EUR

Preklad školiacich materiálov metodiky TIR a 
LSR 4.000  EUR  

Podporné činnosti   9.935,34  EUR

Virtuálna kancelária, účtovníctvo, projaktová 
podpora a iné 9882,24  EUR  

Rôzne (telefóny, bankové poplatky 53,10  EUR  

Spolu   26.580,80   EUR

Zásahová činnosť Vzdelávacie činnosti Podporné činnosti



Zdaňované náklady vo roku 2020 na rôzne typy činností 

 

Zdaňované náklady v roku 2020    

Vzdelávacie činnosti   21.192,41 EUR

Externé vzdelávanie 21.192,41 EUR  

Podporné činnosti   1.457,83  EUR

Kancelárske služby (účtovníctvo, back-office) 784,63 EUR  

Rôzne (bankové poplatky) 52,36 EUR  

Spolu   24.797,50  EUR

Vzdelávacie činnosti Podporné činnosti



5.3 Použitie prijatých prostriedkov z 2% z podielu zaplatenej dane z príjmu právnických  
a fyzických osôb v roku 2020 

V roku 2020 sme využili a vyúčtovali zostatok prostriedkov prijatých v roku 2019 ( 0,00 €)


Z prostriedkov priajtých v roku 2019 (1.391,12 €) sme v roku 2020 čerpali 0 €, a teda nám zostáva 
na vyúčtovanie 1391,12 €.


5.4 Záväzky 

K 31.12. 2020 evidovala organizácia záväzky vo výške 2.149,26 €.

Krátkodobé záväzky zahŕňajú záväzky z obchodného styku, záväzky voči terénnym pracovníkom 
a daň z príjmu, ktoré boli uhradené v prvom kvartáli 2021.


5.5 Účtovná bilancia k 31.12. 2020 v Euro 

V prílohách správy je k dispozícii účtovná uzávierka organizácie za rok 2020.


5.6 Hospodársky výsledok 

Hospodársky výsledok po zdanení bol 12.829,11 € (daň z príjmu bola 2.149,26 €).

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


5.7 Prijaté finančné, hmotné a nehmotné dary fyzických a právnických osôb 

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme. Nech Vám Vaše dobro svet dobrom opláca.

Mená darcov uvádzame v abecednom poradí.


Hospodársky výsledok pred zdanením

1. Nezdaňovaná činnosť 378,61  €

2. Zdaňovaná činnosť 14.599,76 €

Spolu 14.978,37 €



Prijaté finančné dary fyzických osôb

Benková Silvia 165,00

Centrum pre filantropiu 14,41

Csanak Szilárd 30,00

Čillíková Marianna 20,00

Hanzelová Katarína 960,00

Kordulová Jana 60,00

Lukáčová Zuzana 60,00

Murdziková Simona 30,00

Neznámy darca ( dar prijatý prostredníctvom Slovenskej pošty) 50,00

Sedláková Nina 120,00

Sorger Peter 240,00

Straka Michal 120,00

Rusín Miroslav 180,00

Rydl Zdeněk 240,00

Spolu EUR 2289,41

Prijaté finančné dary právnickýc osôb

ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. 670,00

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

Petrášek Tomáš - bezplatná údržba intranetového riešenie pre manažment systému pohotovosti, správ zo 
zásahu a interných dokumentov tímu; technická podpora k správe domény www.modryanjel.sk

http://www.modryanjel.sk

