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PRÍLOHY

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

2

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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PRÍHOVOR

MILÍ PRIATELIA MYŠLIENKY MODRÉHO ANJELA,
vždy pri písaní výročnej správy, keď mám možnosť obhliadnuť sa za uplynulým rokom, vidím naše
úspechy aj nezdary z inej perspektívy – s odstupom času a mierne z nadhľadu. Pri témach, ktoré
rezonovali a otriasli Európou - utečenecká kríza a jedny z najbrutálnejších teroristických útokov v jej
novodobej histórii mi tento nadhľad a iná perspektíva akosi chýbajú. Následky týchto udalostí sú veľmi
blízko späté s poslaním a víziou Modrého anjela a my sme (našťastie?) v týchto kritických časoch mali
prekvapivo málo práce, ktorá by s týmito problémami súvisela. Akoby zázrakom pri útokoch v Belgicku
a Paríži nezahynul žiaden občan SR. Miestne tragédie, menšie rozsahom, no nie utrpením si však svoje
obete našli aj u nás.
Na krízovú linku sme v roku 2015 prijali a spracovali 144 volaní, z ktorých vyplynulo 66 zásahov.
23 Modrých anjelov strávilo za celý rok 2015 v bezplatných pohotovostiach 17 304 hodiny, nacestovali
za zasiahnutými klientmi rekordných 8623 kilometrov a psychosociálnu podporu poskytovali 293,39
hodiny. Zasahovali sme aj pri udalosti s hromadným postihnutím osôb – po havárii športových lietadiel
pri obci Červený Kameň. Všetko toto bolo možné vďaka Vašej štedrej podpore.
V oblasti vzdelávacích aktivít sme prednášali pre budúcich policajtov v rámci prípravy na výkon
štátnej služby na SOŠ PZ SR v Pezinku, prednášali sme na odborných konferenciách v SR a zapojili sa
do projektu Amber Alert - systému včasného varovania pri nezvestnosti dieťaťa v bezprostrednom
ohrození života.
Za zásluhy a prácu Modrého anjela sa nám dostalo v uplynulom roku najvyššie ocenenie svojho druhu
v SR a ČR v podobe Zlatého záchranárskeho kríža. O týchto a ďalších našich aktivitách sa dočítate vo
výročnej správe, ktorú „držíte v rukách“.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a pomáhajú pomáhať, nech Vám svet Vaše dobro dobrom
opláca.

MUDr. Branislav Chrenka
riaditeľ
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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
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: 415 002 64 07 / 3100 Sberbank Slovensko, a.s.

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Správna rada:

Karin Brániková (predseda)
Peter Rónai (od 08.05.2015)

		

Radovan Bránik (do 07.05.2015)

		

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

POSLANIE:

kontinuálny rozvoj organizácie v zmysle štatútu a
rozvoj profesionálnej pripravenosti svojich členov.
Zabezpečenie vykonateľnosti psychosociálnej
podpory a udržateľnosti služby v nepretržitej
pohotovosti výhľadovo na území SR.
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Na základe štatútu schváleného 14.5. 2010 organizácia Modrý anjel / tím krízovej intervencie
n.o. poskytuje tieto verejnoprospešné služby:

1
2
3

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.
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PREHĽAD ČINNOSTI

organizácie a tímu v roku 2015

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY PRÁCE
tímu krízovej intervencie Modrý anjel n.o.

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.

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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ČLENOVIA

a spolupracovníci tímu

PRACOVNÉ SKUPINY
ORGANIZÁCIE

s aktívnymi členmi počas roka 2015
a externí spolupracovníci

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.
BACK OFFICE
Michala Bednáriková, Tatiana Živická, Janka Petrášková

ČESTNÝ ČLEN:
Karol Kálig

VELITELIA ZÁSAHOV UHPO:
Radovan Bránik, Karin Brániková, Miroslav Čápek, Boris
Demeter, Ivan Sopoliga

VELITELIA ZÁSAHOV:

PROJEKTY A FUNDRAISING
Michala Bednáriková, Branislav Chrenka, Tatiana
Živická

VZDELÁVACIA SKUPINA
Karin Brániková (líder skupiny), Radovan Bránik,
Branislav Chrenka

Gabriela Bačová, Matúš Bakyta, Radovan Bránik, Karin
Brániková, Miroslav Čápek, Boris Demeter, Branislav
Chrenka, Jana Petrášková, Anna Petrulová, Ivan Sopoliga,
Michaela Šopová

LOGISTIKA

SPOLUPRACOVNÍCI TÍMU:

EXTERNÁ SPOLUPRÁCA

Denisa Adamkovičová, Gabriela Bačová, Matúš
Bakyta, Martin Ballay, Anikó Bettešová, Radovan
Bránik, Radovan Bránik ml., Karin Brániková, Miroslav
Čápek, Eva Černičková, Boris Demeter, Jana Dutková,
Monika Ďurďovičová, Dominik Gáal, Ondrej Gliganič,
Iva Grejtáková, Ondrej Grešo, Jitka Gurňáková, Michal
Hönsch, Martin Horák, Mária Humeníková, Mária
Chaloupková, Branislav Chrenka, Branislav Kerek, Hana
Kiáts, Ľubomír Krajči, Iveta Králiková, Radovan Kristl,
Lenka Lempeľová, Katarína Lukáčová, Marcel Lukáč,
Lenka Matúšková, Zdenka Matúšková, Barbora Mešková,
Jozef Minár, Monika Motýľová, Radoslav Naď, Zuzana
Neupauer, Martin Ondrejkovič, Milica Páleníková,
Lucia Pašková, Jana Petrášková, Anna Petrulová,
Zuzana Porubská, Jana Račková, Júlia Remeňová, Juraj
Repiský, A. Madlena Rjabininová, Viktória Rojtášová,
Erika Rusnáková, Veronika Rýšová, Petra Sláviková, Jana
Slezáková, Ivan Sopoliga, Radka Strápková, Michaela
Šopová, Andrea Szabová, Josef Šebek, Jozef Teník, Viera
Valašteková, Lukáš Vlachovič, Miroslav Záhumenský,
Adriana Záhraníková, Martin Zajak, Miroslava Zimányiová

Karola Pavlíková, Tomáš Petrášek, Katarína Galvao
de Franca

Lenka Matúšková, Júlia Remeňová
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PREHĽAD ČINNOSTI

organizácie a tímu v roku 2015

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.
Počas roka 2015 sme začali plánovať ďalšie rozširovanie tímu
so zameraním na zlepšenie dostupnosti poskytovaných služieb
na východnom Slovensku. Spustili sme nábor, vybrali 21
uchádzačov a zrealizovali 2 vzdelávacie moduly. Viac informácií
o vzdelávaní môžete nájsť v časti “Vzdelávania – interné a
externé.”
Dostalo sa nám veľkého uznania, keď Modrý anjel získal Zlatý
záchranársky kríž - najvyššie ocenenie svojho druhu v SR - za
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udalosť na diaľnici D1 v júni 2014, kedy sme zasahovali pri
nehode školského autobusu pri Piešťanoch. V rámci ocenenia
sme boli prijatí aj na audiencii u prezidenta SR.
Podarilo sa nám spustiť vizuálne príťažlivejšiu a obsahovo
flexibilnejšiu webstránku vďaka finančnej podpore našich
donorov.
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.

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.

2015

v číslach

730

služieb sme celkovo na linke počas
roka 2015 odslúžili (8760 hodín).

144

volaní sme počas služieb na linke
prijali, čo je o 27 volaní menej v
porovnaní s rokom 2014.
48 volaní bolo od partnerských
organizácií (IZS, DFNsP BA a UPSVaR),
53 volaní bolo od laickej verejnosti.

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 1 442 osoboslužieb, t.j.
17 304 bezplatných osobohodín.
V projekte bolo celkovo zapojených 23 pracovníkov.
V roku 2015 sme zasahovali o.i. aj pri jednej udalosti
s hromadným postihnutím osôb (havária športových
lietadiel pri Červenom Kameni dňa 20.08.2015).

54

Vyrážali sme k 54 udalostiam
s traumatizujúcim potenciálom.

66

krát sme pri týchto udalostiach
zasahovali.

8623

523,18

kilometrov sme najazdili.

hodiny sme strávili v zásahoch
(z toho priamou prácou s klientom
293,39 hodiny a na cestách za nimi
229,75 hodiny).
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ÚČASŤ

na cvičeniach

13.05.2015 LETISKO ŽILINA – DOLNÝ HRIČOV
Cvičenia sme sa zúčastnili v spolupráci s IZS.
Dňa 13.5.2015 v čase 10:30 hod. došlo na Letisku
Žilina v Dolnom Hričove pri pristátí lietadla k
jeho vybočeniu z dráhy, typ lietadla ATR 42 s 50
osobami na palube, množstvo paliva v nádržiach
- 2 800 l. Podľa rozsahu následkov havárie bol
predpoklad, že došlo k zraneniu a aj usmrteniu
cestujúcich, na mieste havárie bol pozorovaný
veľký požiar, lietadlo bolo značne poškodené
(zlomený trup lietadla).
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Modrý anjel mal poskytovať štandardnú
prácu v teréne pozostávajúcu zo zberu,
triedenia a vyhodnocovania informácií
na jednej strane a z poskytovania
psychosociálnej podpory na mieste
udalosti a v miestach jej následkov na
strane druhej.

VZDELÁVANIA
interné a externé

V apríli 2015 sme rozbehli nábor nových spolupracovníkov tímu.
O spoluprácu s tímom sa uchádzalo 63 osôb. Výberové konania
prebiehali v Košic iach a v Bratislave. Výberovým konaním prešlo
26 uchádzačov (41% zo všetkých prihlásených).
Interné vzdelávanie spolupracovníkov tímu začalo v októbri
2015 v Košiciach. Do vzdelávania napokon nastúpilo 21
frekventantov, ktorí absolvovali 2 (80 hodín) z 5-tich modulov
(celkovo 200 hodín), ostatné moduly pokračovali v roku 2016.
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.
Počas celého roka 2015 odborný garant tímu - Karin Brániková
- poskytovala pracovníkom tímu na vyžiadanie individuálne
supervízie.

Aby sa zabezpečilo zdieľanie dobrej praxe a skúseností
medzi terénnymi pracovníkmi, zrealizovali sme koncom roka
skupinové supervízne stretnutie (24.11.2015).
Vďaka pravidelnej spolupráci s riaditeľom Strednej odbornej
školy Policajného zboru v Pezinku - plk. Mgr. Ladislavovi
Dovičovičovi sme v rámci externého vzdelávania rozprávali
maturantom - čerstvým posilám PZ SR o tom, ako im
vieme byť nápomocní pri výkone ich práce, kedy a akým
spôsobom nás môžu alarmovať do zásahu, a kedy naopak
nezasahujeme.
08.06.2015 sme pre kolegov z Linky detskej istoty, s ktorými
spolupracujeme v rámci projektu Amber Alert zrealizovali
krátky workshop, na ktorom sme predstavili základné
rámce pôsobenia Modrého anjela a hľadali možnosti ako si
navzájom pomôcť v miestach, kde dochádza k prieniku našej
práce.
Pre Územný spolok Slovenského Červeného kríža sme
zorganizovali dva workshopy o základoch psychickej prvej
pomoci.
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ÚČASŤ

na odborných podujatiach

Rok 2015 sa niesol aj v znamení šírenia osvety v problematike
krízovej intervencie.
Prednášali sme, učili a rozprávali sa:

o manažmente stresu a technikách
podporného rozhovoru na Pedagogickej
Fakulte UK v Bratislave v rámci workshopu
na konferencii o Expresívnych terapiách vo
vedách o človeku (29.01.2015)

Mgr. Karin Brániková, MPH prednášala
v zimnom semestri akademického roku
2015/2016 na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety predmet „Základy
krízovej intervencie a oznamovanie zlých
správ“.

na konferencii SPAY v apríli 2015 (Social
Pathology Among Youth) v Bratislave
o špecifikách práce MA po samovraždách
mladých ľudí; v novembri 2015 sme na
rovnomennej konferencii – jej pokračovaní
venovanom problematike migrácie a
obchodovaniu s ľuďmi – rozprávali o
podpore slovenským tímom pracujúcim v
integračnom procese.
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PODUJATIA
pre verejnosť

MEDIÁLNE
výstupy

ZÁCHRANÁRI DEŤOM
V rámci osláv MDD usporiadali kolegovia z Horskej služby
Červeného kríža Bachureň-Buče a o.z. MABAJENERGY
cez víkend v areáli motorestu Branisko akciu Záchranári
deťom pre deti s telesným alebo mentálnym postihnutím,
deti zo sociálne slabších rodín a detských domovov, ale aj
pre širokú verejnosť. A Modrý anjel bol pri tom.

V polovici roka 2015 sa nám podarilo spustiť novú
webstránku a postupne ju naplniť obsahom, je
obsahovo bohatšia, flexibilnejšia a viac priateľská pre
používateľov, ako bola predchádzajúca. Informácie
by postupne mali nájsť partneri, potenciálni donori,
záujemcovia o (spolu)prácu s MA a v neposlednom
rade by mala byť zdrojom informácií pre všetkých
ľudí, ktorí sa ocitnú v kríze (prevažne traumatickej)
a nevedia na koho sa obrátiť.
RTVS natočila o práci Modrého anjela rozhovor
s riaditeľom MUDr. Branislavom Chrenkom, ktorý bol
odvysielaný 28.03.2015 v relácii Cesta – (http://www.
rtvs.sk/televizia/archiv/10222/62185).
23.06.2016 bola o 16:13 na Rádiu Slovensko odvysielaná
krátka reportáž, ktorej účelom bolo dostať medzi širšiu
verejnosť informáciu o pripravovanom nábore do
vzdelávania pre budúcich spolupracovníkom MA.
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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
Stali sme sa partnermi 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).
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Modrý anjel, n.o. pôsobil v roku 2015 naďalej ako jeden
zo zakladajúcich členov platformy neziskových organizácií
(RISC) a ako strategický a kľúčový partner tretieho sektora
pre Hasičský a záchranný zbor SR figuruje aj v deklarácii
Ministerstva vnútra (Deklarácia o spolupráci ministerstva
a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh
rezortu – prijatá Vládou Slovenskej republiky dňa 22.
februára 2012 č. 68).
Za nadštandardnú spoluprácu, úctu a prístup chceme na
tomto mieste vyjadriť poďakovanie prezidentovi Hasičského
a záchranného zboru SR – gen. JUDr. Alexandrovi Nejedlému
a riaditeľovi Operačného strediska ZZS SR – MUDr. Igorovi
Brizlákovi.
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5

HOSPODÁRENIE
v roku 2015

VÝNOSY ZA ROK 2015
V roku 2015 príjmy neziskovej organizácie Modrý anjel nepresiahli 200 tisíc EUR, preto bolo možné aj počas roka 2015 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 2015 sú vo výške 38 758,43 €.

PREHĽAD VÝNOSOV V ROKU 2015
Nezdaňované výnosy v roku 2015

36 777,43 €

Zdaňované výnosy v roku 2015

1 981,00 €
Spolu:

38 758,43 €

NEZDAŇOVANÉ VÝNOSY V ROKU 2015
Grant Nadácia J&T

Najvýznamnejším príjmom organizácie bol grant vo výške 19 072,00 € od Nadácie J&T na projekt
„Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre občanov SR žijúcich v BSK v
prípadoch udalostí s traumatizujúcim potenciálom.

19 072,00 €

Grant Nadácia SPP

5 000,00 €

Grant SLSP

3 000,00 €

Grant Henkel

2 438,12 €

Príjmy z 2% dane

Počas roka 2015 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 2015.

5 287,31 €

Finančné dary od FO

1 227,00 €

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

Finančné dary od PO

753,00 €
Spolu:

36 777,43 €

80%
14%
3%
2%
Finančné dary PO
Finančné dary FO
2% dane
Granty
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ZDAŇOVANÉ VÝNOSY V ROKU 2015
Služby krízovej intervencie

1 357,00 €

Modrý anjel / tím krízovej intervencie n. o. poskytoval počas roka krízovú intervenciu aj na
základe bilaterálnych dohôd. Príjmy z poskytovania služieb boli 1.981,00 €.

Služby vzdelávacie a supervízne

622,00 €

Úroky

1,80 €
Spolu:

1 981,00 €

5%
31%

69%

Služby vzdelávacie
a supervízne

95%

Služby krízovej intervencie

Zdaňované výnosy
v roku 2015

Nezdaňované výnosy v roku 2015

NÁKLADY ZA ROK 2015
Celkové náklady organizácie Modrý anjel sú za rok 2015 37 682,80 €.
Najväčšiu časť nákladov (51%) tvorili v roku 2015 zásahové činnosti. Nasledovali podporné činnosti organizácie (28%) a vzdelávacie
činnosti (21%).
Podrobný prehľad nákladov, ako aj rozlíšenie nezdaňovaných a zdaňovaných nákladov je popísaný ďalej.

NEZDAŇOVANÉ + ZDAŇOVANÉ NÁKLADY V ROKU 2015
Zásahové činnosti

19 389,81 €

Vzdelávacie činnosti

7 838,62 €

Podporné činnosti

10 454,37 €
Spolu:

37 682,80 €

Vzdelávacie činnosti

51%
21%

Podporné činnosti

28%

Zásahové činnosti
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NEZDAŇOVANÉ NÁKLADY V ROKU 2015
Zásahové činnosti

18 709,61 €

Krízová linka

12 800,00 €

Zásahy - honoráre za prácu a náhrady

5 909,61 €

7 382,82 €

Vzdelávacie činnosti
Interné vzdelávanie

6 749,50 €

Vzdelávanie nových spolupracovníkov

6 210,50 €

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

Supervízie

99,00 €

Konferencie

440,00 €

Externé vzdelávanie a supervízie

633,32 €

Podporné činnosti

9 706,61 €

Kancelárske služby

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

2 674,50 €

Mzdy a odvody

3 186,68 €
348,04 €

Cestovné
Vybavenie kancelárie

2 396,38 €

Rôzne

1 101,01 €

(kancelárske potreby, drobný hmotný a nehmotný majetok)

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

Spolu:

35 799,04 €

Podporné činnosti

27%

Zásahová činnosť

52%

21%
Vzdelávacie činnosti
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ZDAŇOVANÉ NÁKLADY V ROKU 2015
680,20 €

Zásahové činnosti

680,20 €

Zásahy - honoráre za prácu a náhrady

Vzdelávacie činnosti

455,80 €
455,80 €

Externé vzdelávanie

747,76 €

Podporné činnosti
Vybavenie kancelárie

65,72 €

(kancelárske potreby, drobný hmotný majetok)

Kancelárske služby

604,00 €

(účtovníctvo, back-office)

Cestovné

19,81 €

Bankové poplatky

58,23 €

Spolu:

1883,76 €

Organizácia nemala v roku 2015 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.

POUŽITIE PRIJATÝCH PROSTRIEDKOV Z 2% Z PODIELU ZAPLATENEJ
DANE Z PRÍJMU PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB V ROKU 2015
Prevádzka krízovej linky

3 000,00 €

Terénna zásahová činnosť

1 894,56 €

Kancelárske potreby a služby

226,09 €

Prednášková činnosť

166,66 €
Spolu:

5 287,31 €

V roku 2015 sme využili a vyúčtovali zostatok prostriedkov prijatých v roku 2014 (5.287,31 €).
Z prostriedkov prijatých v roku 2015 sme v roku 2015 nečerpali a teda nám ostáva na využitie a zúčtovanie do 31.12.2016 9.377,11 €.
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ZÁVÄZKY
K 31.12.2015 evidovala organizácia záväzky vo výške 52 €.

ÚČTOVNÁ BILANCIA K 31.12.2015 V EURO
V prílohách správy je k dispozícií účtovná závierka organizácie za rok 2015.

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK PRED ZDANENÍM
Nezdaňovaná činnosť

1 000,01 €

Zdaňovaná činnosť

97,24 €
Spolu:

1 097,25 €

Hospodársky výsledok po zdanení bol 1.075,63 EUR (daň z príjmu bola 21,62 EUR).

2%

ROZPIS PRIJATÝCH PROSTRIEDKOV
Z 2% Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
Počas roka 2015 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 2015 – 9.377,11 €. Nakoľko sme z tejto sumy
v roku 2015 nečerpali, tak z hľadiska účtovného bude figurovať medzi našimi
príjmami až v roku 2016.
Ďakujeme všetkým Vám,
ktorí ste týmto spôsobom podporili našu činnosť.
Ďakujeme za obzvlášť významnú čiastku dvoch percent, ktorou nám prispelo
Očné centrum dr. Böhma.
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PRIJATÉ FINANČNÉ DARY
FYZICKÝCH OSÔB

Mená darcov uvádzame v abecednom poradí.

Chrenka Branislav

80,00 €
120,00 €

Malíková Vanda
Mikešová Jana

30,00 €

Pittroffová Monika

20,00 €

Pavlendová Lucia

800,00 €

Steiner Lucia

140,00 €

Švihranová Rita

25,00 €

Portál “ľudia ľuďom”

12,00 €
Spolu:

1 227,00 €

PRIJATÉ FINANČNÉ DARY PRÁVNICKÝCH OSÔB
Generali, a.s

653,00 €

z gruntu, s.r.o.

100,00 €

Spolu:

753,00 €

PRIJATÉ HMOTNÉ A NEHMOTNÉ DARY
PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB, DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA
Areaprint, s.r.o

tlač výročnej správy za rok 2014

Bednáriková Michala

Bezplatne organizácii poskytovala manažérske,
administratívne a backoffice služby

Hrčka Marián

fy. Provoco, grafické riešenia na novej webstránke
organizácie

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; darovanie dataprojektora, laptopov
a kancelárskych potrieb

Pleško Ivan

konzultácie a realizácia novej webstránky organizácie

WFG firemný servis, s.r.o.

bezplatné poskytovanie služby virtuálnej kancelárie

Živická Tatiana

bezplatné zabezpečenie administratívneho servisu
a backoffice služieb organizácie
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PRÍLOHY

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

ŽIADNY ČLOVEK

BY NEMAL BYŤ V ŤAŽKEJ CHVÍLI SÁM

