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Občianske združenie
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
je nezisková organizácia s celoslovenským pôsobením,
ktorá prináša smiech a radosť detským pacientom.
Okrem pravidelných klauniád realizuje osobitné
programy zamerané aj na deti v kúpeľnej či domácej
starostlivosti a deti s hendikepom, seniorov a dospelých pacientov. Zdravotní klauni formou humoru
odpútavajú malých i veľkých pacientov od strachu,
napätia a od úzkosti, ktoré sú spojené nielen s liečbou,
ale aj s neznámym nemocničným prostredím. Snahou
občianskeho združenia je docieliť pravidelnosť klauniád, ako aj zintenzívniť vzájomnú spoluprácu s medicínskym personálom, čo kladie vysoké nároky na frekvenciu návštev, umeleckú profesionalitu i psychosociálnu
zrelosť zdravotných klaunov.
História myšlienky zdravotných klaunov sa datuje od
roku 1986, keď Michael Christensen, riaditeľ Big Apple
Clown Care Unit združujúcej profesionálnych klaunov,
prišiel s nápadom vyskúšať ich prítomnosť na detských
lôžkových oddeleniach. Stalo sa tak v presbyteriánskej
nemocnici v New Yorku a práve tu bola po prvýkrát na
svete overená novátorská myšlienka v praxi. Potvrdilo
sa, že pravidelné návštevy klaunov prispievajú k zlepšeniu psychického, a teda aj celkového zdravotného
stavu pacientov, a to vrátane ťažko chorých. V súčasnosti sú profesionálni zdravotní klauni považovaní
za dôležitú súčasť liečebného procesu na detských
oddeleniach nemocníc na celom svete.
Občianske združenie Červený nos Clowndoctors
na Slovensku vzniklo v roku 2004 vďaka zakladateľovi
združenia Garymu Edwardsovi a na podnet a žiadosť
MUDr. Daniely Sejnovej, ktorá bola v tom čase primárkou Kliniky detskej hematológie a onkológie DFNsP
v Bratislave. Súčasnou predsedkyňou združenia je od
roku 2008 detská lekárka MUDr. Katarína Šimovičová.

Slovo na úvod
Môj prvý rok v pozícii umeleckého riaditeľa bol
náročný, vzrušujúci aj strastiplný, plný očakávaní aj
prekrásnych momentov, ale predovšetkým sprevádzaný úžasným pocitom, že robím prácu s obrovským zmyslom a s krásnymi ľuďmi.
Je veľmi ťažké vyjadriť len pár vetami, čo všetko
klaunovanie pre mňa znamená. Predovšetkým šancu
a možnosť pomáhať tam, kde to je potrebné. Cez
smiech a hru sa stretnúť s dieťaťom, rodičom, seniorom či lekárom aj vo chvíli, ktorá môže byť bolestivá
a pochmúrna a vpustiť do nej svetlo. Úsmev každého
pacienta je pre mňa najväčšou odmenou aj motorom
do ďalšej práce.
Zároveň je pre mňa veľkou cťou spolupracovať
s ďalšími 57 klaunskými kolegami, z ktorých každý
jeden je úžasným človekom a veľkým profesionálom,

zvládajúcim našu náročnú misiu v nemocniciach na
jednotku. Je pre mňa obrovskou radosťou, keď nás
zdravotný personál a lekári vítajú na oddeleniach ako
svojich spolupracovníkov.
Práve vďaka skvelým ľuďom ako ste vy, naši podporovatelia, ktorí rovnako ako my cítia, že smiech
naozaj pomáha, môžeme robiť túto potrebnú
službu. Za to vám ako umelecký riaditeľ za celý
tím zdravotných klaunov ďakujem.

Pavel Mihaľák
umelecký riaditeľ
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ĎAKUJEME, že pomáhate
prinášať smiech do nemocníc
Vážení priatelia a podporovatelia,
som vám vďačná, že uplynulý rok mohol byť opäť plný
smiechu a radosti na miestach, kde by to málokto
čakal – v nemocniciach po celom Slovensku. Zdravotní klauni a klaunky prinášali pravidelne smiech, gagy
a kúzla na detské oddelenia, oddelenia pre dospelých či dlhodobo chorých, ale i na chodby vedúce
na operačnú sálu. Klauni s červenými nosmi denne
zažívajú spolu s pacientmi a pacientkami ich vlastné
malé-veľké zázraky: humorom prebúdzajú odhodlanie
prekonať chorobu, a napriek tomu, že telo a hlava
práve neposlúchajú, dokážu, aby sa choré deti schuti
zasmiali, zaspievali si s nimi a niekedy aj zatancovali.
V roku 2017 sa nám podarilo pravidelne navštevovať
43 detských nemocníc a liečební, 66 detských oddelení
a 2614 klauniád pre deti, seniorov a deti z viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Úspešne sme zvýšili
počet návštev v rámci programu N.O.S. – sprevádzanie
detí na operačnú sálu v Detskej fakultnej nemocnici
v Bratislave. Náš klaunský tím sa rozšíril o dve nové
posily pre severoslovenský tím.
Som nesmierne hrdá, že v roku 2017 sme okrem vašej
priazne a obrovskej podpory dostali uznanie aj od
Verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktorá
ocenila energiu zdravotných klaunov a to, že prispievajú k zlepšeniu psychického aj celkového zdravotného stavu malých pacientov, seniorov i dospe3

lých. Okrem toho nám Bratislavský samosprávny
kraj udelil ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2017
v kategórii dobrovoľníctvo a filantropia za činnosť
v prospech Bratislavského samosprávneho kraja.
Veľmi ma teší, že sme v tomto roku začali spolupracovať s ochotnými dobrovoľníkmi, ako sú napríklad
profesionálni fotografi, ktorí zachytili silné momenty
z návštev detí. Veľkým prínosom bola spolupráca
s odborníkmi, ktorí nás tiež bez nároku na honorár
veľa naučili a ukázali nám nové možnosti našej práce.
ČERVENÝ NOS Clowndoctors je dnes občianske
združenie s etablovanou značkou, ktorého činnosť je
pozitívne a široko akceptovaná verejnosťou aj odborníkmi z medicínskej oblasti.
Všetko však môžeme robiť iba vďaka vám! Takmer
80% našich prostriedkov dostávame od individuálnych darcov a darkýň – dobrých ľudí ako ste vy. Ďakujem vám z celého srdca za dôveru, že ste s nami,
že ste súčasťou takého krásneho projektu a spolu
s nami prinášate smiech tam, kde je potrebný.

Zuzana Ambro
výkonná riaditeľka

www.cervenynos.sk

Hurá,

Tisíce detí v nemocniciach takto s radosťou víta
veselú klaunskú návštevu. Zdravotní klauni sprevádzajú deti na operácie, rozptyľujú nudu pri čakaní
pred ambulanciou, spríjemňujú odber krvi a iné
nepríjemné úkony a samozrejme pravidelne vstupujú do nemocničných izieb, aby rozžiarili priestor
smiechom. Dokážu zmeniť ponurú izbu na čarovný
svet, skrinku na výťah, infúziu na džús alebo vozík na
pretekárske auto.
Nie je ničím neobvyklým, že medzi deťmi a klaunmi
vznikajú pekné priateľstvá. Poznajú ich mená, typické rekvizity, nechajú si zahrať obľúbené pesničky
na želanie.
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dnes k nám prídu KLAUNI!

Pravidelné klauniády v nemocničných zariadeniach

sú hlavným programom združenia. Na jednotlivé oddelenia chodia klauni vždy vo dvojiciach, navštevujú
deti individuálne, priamo v nemocničných izbách.
Zdravotná klauniáda na oddelení trvá 2 až 4 hodiny.
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Zdravotní klauni navštevujú aj priestory pred odbornými ambulanciami, aby rozptýlili nudu a strach počas
čakania na odborné vyšetrenie či ambulantný zákrok.
Neraz sa stane, že vstupujú aj za dvere ambulancií,
aby pomohli „humornou asistenciou“ pri zdravotných
úkonoch ako odber krvi, výter z hrdla a podobne.

www.cervenynos.sk

Olinka
NA OPERAČNÚ SÁLU
odtancovala
Je sedem hodín ráno a na Klinike detskej chirurgie

je už ruch. Malí pacienti čakajú v izbách, odkiaľ ich
odvedú na operáciu. Olinka sa zo všetkých síl tvári
statočne, ale tvárička je napätá a bledá. Veď o chvíľu
to príde. Na veľké prekvapenie však dnu zrazu nakukne popletený doktor Trubka, odhodlaný za každú
cenu premeniť strach na zábavu. Predvedie operačný
zákrok pomocou pískacej kačice a Olinka vyprskne
smiechom. Skacká a tancuje s doktorom aj na chodbe, aj vo výťahu, aj pri vstupe do operačného traktu.
Tam si ešte dlho kývajú a doktor Trubka zahrá veselý
pochod na ukulele.

Zdravotní klauni, špeciálne vyškolení na program
N.O.S. - Na Operačnú Sálu, svojím klaunským humorom pomáhajú chorým deťom k úľave od strachu
pred operáciou. Psychická pohoda je pred chirurgickým zákrokom veľmi potrebná. Počas operácie
sa klauni venujú ich rodičom a blízkym a ak je to
možné, sú pri deťoch, keď sa prebúdzajú z narkózy.

„Klauni sú skvelí. Pre mňa ako chirurga je to
úžasný pocit vidieť, ako na operačné sály idú
vychichotané deti, vôbec sa neboja a aj úvod
do anestézie usmiateho dieťaťa je úplne hladký
a bez stresu. Klaunom patrí veľké ďakujeme!“

MUDr. Marián Hargaš
primár oddelenia anesteziológie DKAIM,
DFNsP Bratislava

Koordinátor programu:
Milan Chalmovský
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U Karinky
PREZUVKY MÁME
Niektoré deti musia prekonávať ťažké prekážky hneď
od narodenia. Napríklad, keď sa u nich prejaví nejaké
ťažko liečiteľné ochorenie, ktoré sa podpíše na celom
ich ďalšom živote. Desaťročná Karinka, u ktorej lekári
krátko po narodení diagnostikovali spinálnu svalovú
atrofiu, veľkú časť svojho detstva strávila v nemocnici,
kde sa so zdravotnými klaunmi stretávala pravidelne.
Odvtedy sa súčasťou jej nespočetných pobytov v nemocnici stal aj SMIECH. Teraz je v domácej starostlivosti, nemôže chodiť do školy a kvôli zhoršenému
stavu sa nezaobíde bez pomocných prístrojov. Na
stretnutie s klaunmi a ich bláznivú klauniádu priamo
doma sa však vždy veľmi teší.
Detí ako Karinka je, bohužiaľ, veľa. Vďaka programu
PREZUVKY MÁME zdravotní klauni môžu už siedmy
rok navštevovať ťažko chorých malých pacientov po
konzultácii s lekárom aj v ich domácom prostredí.
Tieto deti sa potrebujú smiať viac ako ktokoľvek iný.

„Nabrať odvahu na návštevu nevyliečiteľne chorého dieťaťa a jeho rodičov, s cieľom
pomôcť pri zdravotných ťažkostiach, sa podarí
málokomu. Červené nosy s projektom „Prezuvky máme“ sa pustili do ešte náročnejšej úlohy –
chorému dieťaťu vyčarovať jeden z posledných
úsmevov... Som rád, že takýto potrebný liek
máme aj na Slovensku.“

MUDr. Pavel Bician

Koordinátorka programu:
Lucia Barcziová
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primár Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie
DFNsP v Banskej Bystrici

www.cervenynos.sk

JAKUB – čarodejník
z CIRKUSU PACIENTO

Keď mal Jakub 12 rokov, po náhlom neurologickom
ochorení mozgu upadol na dva mesiace do bdelej
kómy. Lekári neverili, že to prežije. Bol bez pohybu,
bez reflexov, prakticky mŕtvy. Zdrvení rodičia sa
pripravovali na najhoršie. Malý bojovník však zrazu
otvoril oči a vrátil sa na tento svet. Musel denne celé
roky cvičiť a absolvovať množstvo rehabilitácií a pobytov v liečebnom ústave Marína v Kováčovej. A tu
sa začalo jedno nevšedné priateľstvo.
CIRKUS PACIENTO je celotýždňový jedinečný
program pre dlhodobo hospitalizované deti. Cirkusové kúzla, triky a akrobacie, ktoré sa deti učia pod
vedením zdravotných klaunov, vzbudzujú záujem
o nové veci a navracajú im chuť do života! Program
na konci týždňa vyvrcholí slávnostným „cirkusovým
vystúpením“, kde môžu malí pacienti predviesť svoje
nové zručnosti obecenstvu v skutočnom cirkusovom
stane.

Koordinátorka programu:
Gabriela Rajniaková

„Prvýkrát som zdravotných klaunov stretol
v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Boli
neobyčajní. Tým, že ma rozosmiali, dodali mi
silu na boj s chorobou. Potom sme sa stretávali
počas mojich kúpeľných liečení v Kováčovej –
a bolo to skvelé. Stal som sa jednou z hlavných
postáv CIRKUSU PACIENTO – čarodejník Hudíny Jakobíny. Klauni sa počas dlhých 5 rokov
mojej choroby stali neoddeliteľnou súčasťou
života našej rodiny. Naučili ma opäť sa smiať!!
A ja sa smejem naozaj rád “

Jakub
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FIDLIKÁRA,
to sú dvere do nového
sveta fantázie
Deti čakajú na stoličkách v polkruhu. Z chodby

počujú prvé, jemné tóny spevu. Do triedy vstupujú
traja klauni s hudobnými nástrojmi a veľkým kufrom
plným tajomstiev. Začína sa Fidlikára.
Predstavenie sa sústreďuje najmä na zmyslové vnemy.
Deti sa môžu dotýkať rozličných materiálov, ohmatať
si rekvizity, započúvať sa do očarujúceho cinkania
kľúčov a do zvukov jednotlivých hudobných nástrojov.

Fidlikára je špeciálny interaktívny program pre

deti s autizmom, mentálnym a kombinovaným postihnutím. Jeho zmyslom je priniesť hendikepovaným
deťom nové radostné vnemy pomocou hudby, zaujať
ich pozornosť a nadviazať s nimi kontakt.
Program bol vyvinutý v úzkej spolupráci s expertmi tak, aby klauni pomocou piesní a jednoduchého
príbehu vstupovali do často uzavretého sveta týchto
detí a prinášali im nové emocionálne podnety s terapeutickým účinkom.

Koordinátorka programu:
Mária Benkovská
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„Nádherná symbióza. Atmosféra, v ktorej
sa občas ježia aj chlpy na ruke. Nevtieravý,
precítený spev a hudobný sprievod šíriaci pocit
pokoja a uvoľňujúci napätie.“

pedagógovia Špeciálnej ZŠ Levice

www.cervenynos.sk

Pani Sidónia vie, že
SMIECH NEPOZNÁ
VEK
Pani Sidónia bola po celý život veselá a čiperná žien-

ka, ktorá mala vždy plné ruky práce, veľa záujmov
a veľké srdce pre každého. Čím je však človek starší,
zdravotné problémy pribúdajú. Dnes potrebuje stálu
opateru a viac ako kedykoľvek predtým zatúži po
rozptýlení a milom rozhovore. Zdravotní klauni, ktorí
prichádzajú k nej i ďalším obyvateľom domova, nie
sú len nejaká návšteva, sú to priatelia a spoločníci,
ktorí so sebou prinášajú humor, smiech a uvoľnenie.

Špeciálne vyškolení zdravotní klauni v programe
SMIECH NEPOZNÁ VEK prichádzajú na návštevy –
klauniády – do zariadenia pre seniorov a venujú sa
každému jednému osobitne. Prispôsobujú svoj prejav charakteru a diagnóze každého človeka a zároveň
dokážu svojím humorom rozžiariť tváre seniorov,
ktorí často bojujú s vážnymi chorobami, bolesťami,
aj s osamelosťou. Prinášajú so sebou povzbudenie,
novú radosť zo života a ľudskú blízkosť.

Koordinátorka programu:
Eva Okoličániová

„Prídu až k mojej posteli a spievame a rozprávame sa. Vedia ma rozosmiať. Vtedy zabudnem aj na večne boľavé telo. Moji drahí, vrátili
ste mi mladosť!“

pani Sidónia
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November priniesol
dospelým pacientom
Kôš plný humoru
Aj dospelí pacienti sa potrebujú smiať a na chvíľu
zabudnúť na chorobu a starosti. S programom Kôš
plný humoru zdravotní klauni v novembri zamierili do slovenských nemocníc. Humor je nesmierne
dôležitý i na oddeleniach pre dospelých, najmä onkologických pacientov, ktorí trávia v nemocniciach dlhé
a náročné chvíle. Prečítať si niečo veselé, objaviť liek
Humorin, nasmerovať myšlienky na pozitívnu vlnu,
napríklad aj lúštením krížoviek a hlavolamov, to zlepší
náladu a dodá novú energiu.
„Tráviť v nemocnici celé dni s našou diagnózou je ubíjajúce a takáto neobyčajná návšteva
nám na chvíľu dovolí zabudnúť na naše problémy. Uvítali by sme klaunov aj častejšie.“

pacientka onkologického oddelenia
žilinskej nemocnice

Koordinátorka programu:
Kristína Poloncová
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„Každý potrebuje humor, každá veková
kategória. Chorí dospelí sú možno zo začiatku
ostýchaví a hanbia sa smiať pred druhými, no
keď sa nálada uvoľní, zabávajú sa všetci. Niekedy
dokonca fungujú rovnaké gagy ako u detí, treba
však veľmi citlivo zvažovať, ktorý prvok humoru
využijeme. Dospelí na onkológii si totiž, na rozdiel
od malých detí, plne uvedomujú vážnosť situácie,
v ktorej sa nachádzajú.“

klaunka Mariana Kovačechová
alias Doktorka Frčka Strelená

www.cervenynos.sk
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Komárno

Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:
Počet klauniád v roku 2017:
• Zdravotné klauniády:
• Na operačnú sálu:
• Prezuvky máme:
• Cirkus Paciento:
• Fidlikára:
• Smiech nepozná vek:
v 12 seniorských zariadeniach
• Kôš plný humoru:
• Špeciálne klauniády
Novinky:
Pilotné klauniády v Psychiatrickej nemocnici
P. Pinela, Pezinok:

26
13
27
758
99
29
15
22
108
3
14

3

„Zdravotní klauni prinášajú
nice úsmev, radosť, kreativitu
len tie najlepšie skúsenosti. Sú
s veľkým srdcom a tešíme sa,
Ďakujeme!“

do našej nemoca máme s nimi
to profesionáli
že sú s nami.

Mgr. Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej
nemocnice, Bratislava

Regionálna koordinátorka:
Gabriela Rajniaková
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Ružomberok
Hrádok
Železnô
Turčianske
Teplice
Bystrá
Slovenská
Brezno
Ľupča
Banská Bystrica
Kremnica
Kováčová
Zvolen

Svidník

Stará Ľubovňa

Levice

Nové Zámky
Región
v číslach
Dunajská Streda
Počet zdravotných klaunov:
Počet
nemocníc:
Komárno
Počet navštevovaných oddelení:
Počet klauniád v roku 2017:
• Zdravotné klauniády:
• Prezuvky máme:
• Fidlikára:
• Smiech nepozná vek:
v 6 seniorských zariadeniach
• Kôš plný humoru:
• Špeciálne klauniády:

11
10
13
429
6
11
63
2
8
„Klaunskí doktori boli vynikajúci zážitok pre
Anettkine malé detské srdiečko a pravdupo
vediac, aj ja som si to užila :) Je úžasné, čo
robíte a my vám v tom prajeme veľa pozitívnej
energie a vytrvalosti.“

mama Žaneta, Ružomberok

Regionálna koordinátorka:
Michaela Pastorková

13

www.cervenynos.sk

Martin

Považská Bystrica
Trenčín

ánovce
bravou

opoľčany

Bojnice

Snina

Prešov

Humenné
Vranov nad Topľou

Spišská Nová Ves
Krompachy

Michalovce
Košice

Revúca
Rožňava

Zdravotní klauni
Barca

Trebišov
Hraň

Rimavská Sobota
Levice

Nové Zámky

Dolný Smokovec
Kežmarok
Levoča
Poprad

Žiar nad Hronom

Nitra

a

Liptovský
Ružomberok
Hrádok
Železnô
Turčianske
Teplice
Bystrá
Slovenská
Brezno
Ľupča
Banská Bystrica
Kremnica
Kováčová
Zvolen

NA STREDNOM SLOVENSKU

eda
Komárno

Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:
Počet klauniád v roku 2017:
• Zdravotné klauniády:
• Na operačnú sálu:
• Prezuvky máme:
• Cirkus Paciento:
• Fidlikára:
• Smiech nepozná vek:
v 2 seniorských zariadeniach
• Kôš plný humoru:
• Špeciálne klauniády
• Klauniády v rámci speleoterapie
v Bystrianskej jaskyni:

8
10
13
347
48
8
16
17
14
1
8
7

„Dnes klauni navštívili môjho bratranca Filipka v nemocnici v Banskej Bystrici a so sestričkou Bylinkou bola poriadna zábava.“

sesternica Martina

Regionálna koordinátorka:
Mariana Kovačechová
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Svidník
Stará Ľubovňa

kuláš

iptovský
Hrádok

Dolný Smokovec
Kežmarok
Levoča
Poprad

Bardejov

Humenné
Vranov nad Topľou

Spišská Nová Ves
Krompachy

Bystrá
Brezno

Snina

Prešov

Michalovce
Košice

Revúca
Rožňava

Zdravotní klauni

Barca

Trebišov
Hraň

NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

Sobota

Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:
Počet klauniád v roku 2017:
• Zdravotné klauniády:
• Prezuvky máme:
• Cirkus Paciento:
• Fidlikára:
• Smiech nepozná vek:
v 3 seniorských zariadeniach
• Kôš plný humoru:
• špeciálne klauniády

13
10
13
494
3
17
3
51
1
9

„Drahý Doktor Blška a kolektív klaunov,
chcem sa vám zo srdca poďakovať za klaunovanie v DFN v Košiciach. Naše detičky sa vďaka
Vám nebáli zákrokov a smiali sme sa všetci bez
rozdielu veku. Utorky a štvrtky sú vždy najlepšie dni pobytu v nemocnici.“

mama Ľubica

Regionálna koordinátorka:
Zuzana Gibarti Dancáková
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KlauNOVINKY
HUMOR V ZDRAVOTNÍCTVE - semináre pre zdravotnícky personál
Poslaním prezentácií a workshopov v rámci programu je poskytnúť
lekárom a sestričkám možnosť praktického tréningu špeciálnych
humorných techník, ktoré prispievajú k pozitívnej zmene atmosféry
na ošetrovni či nemocničnej izbe a nadviazaniu dôvery s detským
pacientom. Workshopy organizujeme v spolupráci so Slovenskou
komorou sestier a pôrodných asistentiek. V roku 2017 sme uskutočnili
7 prezentácií, 4 workshopy a 2 zážitkové workshopy.

EMERGENCY SMILE znamená zachraňujúci úsmev
Naši zdravotní klauni, sestrička Ampulka a doktor Cikaj, priniesli
smiech aj za hranice Slovenska. Ampulka strávila 4 intenzívne
týždne v jednej z najchudobnejších krajín sveta, Sierra Leone. Doktor
Cikaj aplikoval svoju terapiu humorom na Ukrajine. Obaja boli vybratí do medzinárodného tímu zdravotných klaunov v rámci programu
Emergency smile organizáciou Red Noses International. Cieľom
programu je prinášať smiech a nádej ľuďom, ktorí žijú v oblastiach
postihnutých veľkou chudobou či vojnovým konfliktom. Misie prebiehajú v úzkej spolupráci s organizáciou Lekári bez hraníc a Medzinárodným Červeným krížom. Obaja klauni už pokračujú v klaunovaní
na Slovensku.
VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÝCH KLAUNOV
Tréningový proces klaunov nikdy nekončí. Aby zdravotní klauni
dokázali byť čo najefektívnejšou súčasťou zdravotnej starostlivosti
jednotlivých oddelení, počas roka absolvujú vzdelávacie workshopy
na národnej aj medzinárodnej úrovni. Tréningy sú zamerané na prehlbovanie umeleckých zručností ako aj znalostí z oblasti medicíny,
psychológie, sociológie, komunikácie a podobne.
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Príbehy sestričky Trdlovej

Chorobu sa snažím
prevalcovať smiechom
Už 13 rokov navštevujem deti na lôžkových oddele-

Vtedy sme ho začali navštevovať a snažili sa získať
si jeho dôveru. Boli sme asi jediní, kto za ním chodil.
Nemal nikoho. Po čase mi povedal: „Dodali ste mi
radosť a ja som si povedal, že život má význam.“

Keď rozmýšľam nad tými stovkami detí, ktoré som
v nemocnici stretla, mnohé z ich príbehov stále vo
mne vyvolávajú úžas. Spomienky mi zablúdia napríklad k malému Mórickovi z onkológie, s ktorým sme
vymýšľali výpravy po nemocničnej chodbe. Alebo ku
Karinke, nehybnému dievčatku, ktoré ako zázrakom
natiahlo ruku za červeným nosom na mojej tvári. Či
na chlapčeka v kóme, ktorému sme spievali a on sa
spontánne usmial. To sú prípady, ktoré každého zdravotného klauna napĺňajú obrovskou radosťou.

Túžba sa stala realitou. Erik sa uzdravil, vyštudoval
a našiel si prácu. Je to neuveriteľné, pretože mal naozaj
ťažké štádium rakoviny. Dnes je z neho veselý, urastený
a krásny muž, a ja som z neho naozaj nadšená.

niach, aby sme aspoň na chvíľu prevalcovali smútok
a bolesť dobrou náladou. Oblečiem biely plášť, červený
nos a mením sa na popletenú sestričku Tinu Trdlovú.

Deti, aj keď sú choré, sú stále deti a sú hravé. Pokiaľ
k nim prídete s optimizmom a vtipom, rýchlo sa
naladia, aj keď sa cítia zle. A veľmi im to pomáha.
Napríklad Erikovi.

Erik bol z detského domova a mal rakovinu. Keď som

ho prvýkrát stretla, ochorenie už bolo v ťažšom štádiu
a tínedžera sa zmocňovala depresia. Hlavou mu bežali
pochmúrne myšlienky, že nemá význam žiť, lebo po
dovŕšení dospelosti bude aj tak bez domova a bez
práce. Strácal akúkoľvek chuť bojovať s ochorením.
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Našou úlohou nie je to, aby sme niekoho ľutovali,
pretože s ľútosťou by sme nemohli priniesť radosť.
Našou úlohou je, aby sme depresiu, bolesť a smútok
zmenili aspoň na chvíľu na niečo veselé a povzbudzujúce. A mnohokrát aj na niečo oveľa trvalejšie
– na priateľstvo. Klaunovať
sa musí celým srdcom a pri
pohľade na deti si nikdy
nepripúšťame zlý koniec.
klaunka Mirka Dudková

zdroj: Aktuality.sk

www.cervenynos.sk

Medzinárodná spolupráca
Červený Nos Clowndoctors je súčasťou medzinárodnej siete klaunských organizácií združených pod
značkou Red Noses International. Hoci naše občianske združenie pôsobí na Slovensku, medzinárodná
spolupráca má pre nás veľký význam. A to hneď z
viacerých dôvodov: know how, spolupráca pri rozvoji
v oblasti programov, výmena skúseností, vzdelávanie, medzinárodné misie.
Výmena skúseností a vzdelávanie
Ako člen medzinárodnej organizácie Red Noses
International (RNI) máme možnosť pravidelne sa
stretávať s expertmi a vedením členských organizácií zdravotných klaunov z ďalších 9 krajín a vymieňať
si skúsenosti, získavať nové vedomosti nielen na
poli umeleckom, ale aj v ďalších oblastiach - či už
ide o oblasť riadenia organizácie, fundraisingu či PR
komunikácie.
Výkonní a umeleckí riaditelia sa pravidelne stretávajú na výročných poradách, kde je priestor nielen na
výmenu skúseností, ale aj diskusiu o ďalšom vývoji
programov. V minulom roku sa experti zo všetkých
krajín stretli dvakrát na tri dni v medzinárodnej škole
fundraisingu a PR, kde pod záštitou Garyho Edwardsa absolvovali prednášky a workshopy, ktoré pripravili experti z členských krajín a RNI, ale aj niekoľko
externých odborníkov.
Nemenej zaujímavé sú aj výmenné pobyty zdravotných klaunov v jednotlivých krajinách..
10 našich klaunov sa zúčastnilo v ČR programového
workshopu zameraného na Cirkus Paciento, svoje tanečné schopnosti si zdokonalili 4 klauni počas tanečného workshopou venovaného geriatrickým klauniá-

dam a svoje klaunské zručnosti si zlepšili 4 klauni na
workshope pre nových klaunov pod vedením Garyho
Edwardsa a Pavla Mihaľáka.
V rámci výmenných pobytov zdravotných klaunov sme na Slovensku v minulom roku privítali
dvoch klaunov z Rakúska, ktorí sa zaujímali hlavne
o program N.O.S. - Na operačnú sálu, rovnako ak
dvojica klaunov z Palestíny. Na jednom umelecká
riaditeľka zdravotných klaunov našej partnerskej
organizácie v Litve absolvovala nielen naše programy, ale zoznámila sa aj s prácou nášho umeleckého
vedenia. Zdravotný klaun z ČR bol súčasťou tímu
Cirkusu Paciento v Kováčovej.
Spoločný vzdelávací a certifikačný systém
Neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie je predpokladom rastúcej profesionality a kvality nášho klaunského tímu, takže tejto oblasti venujeme mimoriadnu pozornosť. Klauni sa naďalej zúčastňujú rôznych
vzdelávacích podujatí od umeleckých workshopov
cez odborné prednášky, ktoré sú súčasťou certifikačného procesu. Ten spolu s ostatnými členskými
krajinami RNI pokračoval už tretí rok.
Medzinárodnú školu humoru na pôde RNI navštívílo
v minulom roku počas 11 workshopov 36 slovenských
zdravotných klaunov.
Okrem toho sa každoročne stretnú zdravotní klauni
zo všetkých členských krajín, aby sa spoločne vzdelávali, na medzinárodnom workshope zdravotných
klaunov RNI. Minulý rok sa stretnutie konalo vo
rekreačno-vzdelávacom areáli neďaleko Berlína v
Nemecku.
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Správa z hospodárenia
Ďakujeme za podporu a spoluprácu
Úprimné poďakovanie patrí predovšetkým našim individuálnym darcom. Vaše dary sú pre činnosť nášho
občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors kľúčové. Veľmi si to vážime. Naše poďakovanie patrí i
všetkým firemným darcom, ktorý poskytli finančné dary, mediálne partnerstvo či dary nefinančnej povahy
a dobrovoľníci, ktorí nám pomohli fyzicky napr. pri stavaní stanu či nás odborne vyškolili pre prácu s novými
technológiami.

Vyjadrenia našich strategických firemných partnerov
Prvá stavebná sporiteľňa podporila v roku 2017 prostredníctvom grantového programu zriadenie školiaceho
priestoru a nákup potrebného vybavenia pre vzdelávacie aktivity zdravotných klaunov v celkovej hodnote
20 000 EUR.
„Vyčariť úsmev na tvárach chorým deťom - to považujem za ten najväčší dar, aký môžu dostať. Preto som nesmierne rád, že sme tentoraz pomohli vytvoriť práve priestor pre vzdelávanie profesionálnych zdravotných klaunov. O. z.
ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa zaujíma práve o tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí, akými sú choré deti, ale aj starí
ľudia, ktorí často zostávajú na pokraji záujmu spoločnosti, ale aj svojich blízkych. Z tohto pohľadu robia naozaj
záslužnú prácu a čo je podstatné, dosahujú aj pozitívne výsledky.“
Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS
Program expertného dobrovoľníctva pod záštitou LEAF nám v roku 2017 sprostredkoval veľmi prínosnú
spoluprácu s dobrovoľníkom Adamom Lazarom, expertom na online marketing.
„Dobrovoľníctvo v Červenom Nose je pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Spoznal som kolektív skvelých a talentovaných nadšencov, ktorí sa usilovne snažia pomáhať ľuďom, ktorým chýba to najdôležitejšie - zdravie. Aj keď sa
to môže zdať jednoduché, priniesť smiech do nemocníc, ambulancií a domovov seniorov si vyžaduje kopec práce a
finančných prostriedkov. Preto sa snažím priložiť ruku k dielu, aby sa našlo ešte viac dobrých ľudí, ktorí sa o aktivitách dozvedia a projekt podporia. Navyše mám po rokoch príjemný pocit, že si niekto moju prácu naozaj váži a že
to, čo robím, má zmysel.“
Adam Lazar
Aj v roku 2017 patrí veľká vďaka spoločnosti CLS Čavojský & Partners za poskytovanie poradensko-právnych
služieb pro bono.
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Správa z hospodárenia
Využitie 2% z dane
ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ako prijímateľ 2 % z daní, má zákonnú povinnosť zverejniť presnú špecifikáciu
použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Špecifikácia obsahuje najmä výšku, účel a spôsob použitia
podielu zaplatenej dane. Peňažné prostriedky, ktoré boli prijaté z 2% v roku 2017, ale do 31.12.2017 neboli použité sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a použijú sa na zabezpečenie programov
v roku 2018.
Správna rada občianskeho združenia si nie je vedomá žiadnych významných rizík a neistôt, ktorým by bolo
združenie vystavené. Činnosť združenia nemá dopad na životné prostredie.
ČERVENÝ NOS Clowndoctors účtuje 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.

Výkaz ziskov a strát

rok 2015

Prijaté príspevky

1 026 044

1 539 412

1 583 812

4 348

5 148

1 642

Náklady na projektB)

718 830

969 310

1 056 972

Prevádzkové náklady

353 583

520 904

552 852

Výsledok hospodárenia

-41 614

54 346

5 630

407

1 315

473

-42 021

53 031

5 157

A)

Úroky a ostatné výnosy

Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
A)

rok 2016

rok 2017

Príspevky od fyzických a právnických osôb, od iných organicácií, z podielu zaplatenej dane

Náklady na projekt zahŕňajú darčeky pre deti, rekvizity, odmeny a vzdelávanie zdravotných klaunov, cestovné do
nemocníc, informačné materiály pre členov klubu ČN a pod.

B)
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Súvaha

rok 2015
3 040

3 494

2 249

Dlhodobý hmotný majetok

3 040

3 494

2 249

Dlhodobý finančný majeto

0

0

0

877 285

831 996

857 870

0

331

2 531

2 725

77

1 260

Finančný majetok

874 559

831 588

854 078

Časové rozlíšenie

4 734

9 847

8 084

Náklady budúcich období

1 455

2 140

7 581

Príjmy budúcich období

3 279

7 707

503

Aktíva celkom

885 059

845 337

868 202

Vlastné zdroje
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
Cudzie zdroje

588 554

641 586

646 743

0

0

0

630 575

588 555

641 586

-42 021

53 031

5 157

77 638

84 627

155 444

9 619

25 158

93 674

273

326

420

67 746

59 142

61 351

218 867

119 124

66 015

885 059

845 337

868 202

Dlhodobé pohľadávky

Strana pasív

Krátkodobé pohľadávky

Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období
Pasíva celkom

21

rok 2017

Neobežný majetok

Pohľadávky a finančný majetok
Strana aktív

rok 2016
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Červený Nos Clowndoctors v číslach
9,03%

77,58%

5,62%

7,77%

Zdravotné klauniády pre deti 2028
Zdravotné klauniády pre seniorov 236
N.O.S. – Na operačnú sálu 147
Ostatné programy 203

PREHĽAD PRÍJMOV
o. z. ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS
V ROKU 2017

17,01%

2,91%
79,98%

POČET KLAUNIÁD A PROGRAMOV
o. z. ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS
V ROKU 2017

0,1%

79,98 % individuálni darcovia
17,01 % príspevky z 2% z daní
2,91 % firemní darcovia
0,1 % iné (bank. úroky a pod.)

Aj v roku 2017 mali najväčší podiel na financovaní projektu dary od individuálnych darcov. Vďaka vám všetkým sa
okrem pravidelných návštev detí či seniorov, mohli uskutočniť aj naše špeciálne programy.
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ĎAKUJEME,
že prinášate smiech deťom do nemocníc
Trvalou platbou každý mesiac
Jednorazovým alebo opakovaným darom
Firemným darcovstvom
2% z vašich daní

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%
IČO/SID: 30855748
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno/názov: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Ulica: Klenová Číslo: 1687/8 PSČ: 831 01
Obec: Bratislava

DARUJTE
nájdete nás aj na:
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Kliknutím na červené tlačidlo
na našom webe môžete veľmi
jednoducho darovať online.

občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
adresa: Klenová 8, 831 01 Bratislava
tel.: +421 2 43 42 80 88,
e-mail: info@cervenynos.sk

www.cervenynos.sk
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Organizačná štruktúra

Administratíva

o. z. Červený Nos Clowndoctors, k 31.12.2017

Individuálny fundraising

Valné zhromaždenie
Katarína Šimovičová, štatutárka
Renáta Bláhova
Monica Culen
Giora Seeliger
Daniela Sejnová
Katarína Bálintová
Gary A. Edwards

Administratívna časť

Projektová asistentka Zuzana Bobrová

CRM a Fundraising
Hana Mlkvá

DM & Telemarketing
Katarína Žilák

Podpora CRM (2 stážistky)

Telemarketing (3)

Podpora DM a online FR
Monika Ďurkovičová

Komunikácia & firemné darcovstvo
Marketing, médiá a firemné darcovstvo
Martina Dobšinská

Komunikácia a PR
Martina Madejová

Veda a výskum
Koordinátorka Marika Kecskésová

Katarína Šimovičová,
predsedníčka
Gary A. Edwards,
zástupca a poradca pre
umelecké otázky
Renáta Bláhová,
financie
Katarína Bálintová,
právna poradkyňa
Monica Culen,
tajomníčka

Výkonná riaditeľka
Zuzana Ambro, štatutárka

Umelecký riaditeľ
Pavel Mihaľák

Administratíva
Koordinátorka umeleckej časti
Kristína Poloncová

Umelecká časť

Predstavenstvo

Koučing Jaroslava Sýkorová, Eva Okoličániová, Milan Chalmovský, Katarína Baranová, Roman Večerek
Regionálne a programové koordinátorky
BA región (26 klaunov)
Gabriela Rajniaková

ZA región (12 klaunov)
Michaela Pastorková

Cirkus Paciento
Gabriela Rajniaková

Smiech nepozná vek
Eva Okoličániová

PO región (12 klaunov)

BB región (8 klaunov)
Mariana Kovačechová

Prezuvky máme
Lucia Barcziová

Fidlikára
Mária Benkovská

Zuzana Gibarti Dancáková

N.O.S.
Milan Chalmovský

Správa auditora






 

 

 


         









       






 

 





 

 

 

 

 

 

 

 





    

  

           





      


    

   

     







 

 



 










       

































       














































































       





































































       


























































































       


























































A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Účtovná jednotka ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianskym združením (ďalej len „združenie“) so sídlom Klenová
8, 831 01 Bratislava. Založená bola dňa 7.4.2004 dohodou o partnerstve vo forme notárskej zápisnice. Deň
vzniku je 7.4.2004. IČO 30855748. Združenie zmenilo v priebehu roka adresu sídla spoločnosti.
2.

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti združenia je:
• podpora a výskum použitia umeleckých a zábavných výstupov k starostlivosti o chorých alebo trpiacich ľudí,
ako terapeutický prostriedok v procese uzdravenia, predovšetkým použitie smiechu ako terapeutickej pomoci.
• návštevy zdravotných klaunov v nemocniciach
3.

POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

13

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
8

1

1

Z toho počet vedúcich zamestnancov

4.

PRÁVNY DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka bola zostavená za
predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.
5.

DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovná závierka zostavená za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením, v súlade
so stanovami združenia dňa 12.6.2017.

B. ZOZNAM ČLENOV ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
1. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV
Štatutárnym orgánom združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors sú Predseda Správnej rady a Výkonný riaditeľ:
Predseda správnej rady:

MUDr. Katarína Šimovičová

Výkonný riaditeľ:

Mgr. Zuzana Ambro

Členovia správnej rady:

Monica Culen
Ing. Renáta Bláhová
Katarína Bálintová
Gary A. Edwards

Menom združenia koná a navonok združenie zastupuje Predseda správnej rady a Výkonný riaditeľ v súlade
s vnútorným predpisom Štatutárneho orgánu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors zo dňa
12.6.2017
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C. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná závierka pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2017
bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti združenia a v súlade s účtovnými predpismi
platnými v Slovenskej republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov,
vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.
Všeobecné zásady
1. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky združenie berie za základ všetky náklady a výnosy,
ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká,
straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).
3. Združenie účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti
časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom
uvedené skutočnosti zistila.
4. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku D(Spôsob ocenenia jednotlivých
položiek) uvedené inak.
5. Združenie vykonalo ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o
účtovníctve.
6. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, nadväzujú na zostatky účtov,
ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
7. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba
splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu
zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12
mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY
1.

SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu
obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady na dopravu.
b)

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Združenie eviduje dlhodobý hmotný majetok získaný darovaním.
c)

Dlhodobý finančný majetok

Finančný majetok je klasifikovaný ako dlhodobý finančný majetok, ak je jeho doba splatnosti alebo vyrovnania
iným spôsobom dlhšia ako 1 rok. Dlhodobý finančný majetok, ktorý predstavuje podiel na základnom imaní vo
výške viac než 50 %, je klasifikovaný ako podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, pokiaľ ide o podiel
väčší ako 20 % ako podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom. Ostatné podielové
cenné papiere a podiely a dlhové cenné papiere, ktoré nie sú cennými papiermi držanými do splatnosti, sú
klasifikované ako realizovateľné cenné papiere a podiely.
Dlhodobý finančný majetok je evidovaný v obstarávacej cene. Obstarávacia cena obsahuje cenu obstarania
majetku a náklady súvisiace s obstaraním.
d) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
e)

Pohľadávky

Pohľadávky združenia sú ocenené menovitou hodnotou.
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f)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Združenie účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia,
s ktorým časovo a vecne súvisia.

g) Rezervy
Združenie tvorí rezervy podľa § 10 Opatrenia MF SR č. MF/26582/2007-74 a neskorších opatrení na
predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo
výškou.

h) Záväzky
Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácií záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako
ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
i)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Združenie účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia,
s ktorým časovo a vecne súvisia.
Na účtoch časového rozlíšenia pasív združenie účtuje o nevyčerpanej časti prijatých 2% dane k 31.12.2017.
2.

PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Združenie má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu
jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej
výšky.
Dlhodobý hmotný majetok združenie odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti
odpisovaného majetku.
Názov majetku
Dopravné prostriedky
Stan cirkusový
Kopírovací stroj

Doba odpisovania

Metóda odpisovania

4 roky
6 rokov
4 roky

Rovnomerná
Rovnomerná
Rovnomerná

Pre daňové účely združenie odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 – 29 zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov. Tieto odpisové sadzby sú rovnaké ako sadzby používané pre účtovné účely.

3.

PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným
v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo
v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.
Združenie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky
vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou
centrálnou bankou.
Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu
zostavenia účtovnej závierku ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

4.

PREHĽAD O DOTÁCIACH A GRANTOCH POSKYTNUTÝCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Združenie je prijímateľom príspevkov z podielu zaplatenej dane. V roku 2017 prijalo príspevky z podielu
zaplatenej dane v celkovej výške 216 403,59 EUR.

5.

ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

V združení sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania,spôsobov odpisovania, postupov účtovania,
usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu
účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej
legislatíve.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.
a)

HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 002 a 009)
Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek je zobrazený v tabuľkách na str. 11 a 12.
b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poistenie sa vzťahuje na uvedený majetok:
Názov poisteného dlhodobého majetku

Poistná
suma

Osobný automobil KIA

18 105,00

Prevádzkovo-obchodné zariadenia – živelné pohromy, krádež a lúpež, voda z vodovodných
riadení,

17 000,00

Cirkusový stan
Spolu

4 200,00
39 305,00

IČO

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

3

0

8

5

5

7

4

8

/SID

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2017 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý
hmotný majetok

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatne
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

6 358,83

18 105,00

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

0,00

24 463,83

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 358,83

18 105,00

24 463,83

2 865,00

18 105,00

20 970,00

1 245,00

0,00

1 245,00

0,00

0,00

0,00

4 110,00

18 105,00

22 215,00

3 493,83

0,00

3 493,83

2 248,83

0,00

2 248,83

Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať.
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IČO

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

3

0

8

5

5

7

4

8

/SID

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2016 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý
hmotný majetok

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatne
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

4 210,83

18 105,00

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

22 315,83

2 148,00
0,00

0,00
0,00

2 148,00
0,00

0,00

0,00

0,00

6 358,83

18 105,00

24 463,83

1 888,00

17 388,00

19 276,00

977,00

717,00

1 694,00

0,00

0,00

0,00

2 865,00

18 105,00

20 970,00

2 322,83

717,00

3 039,83

3 493,83

0,00

3 493,83

Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia
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2.

ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 030)

Združenia sa netýka.
3.

ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEHNUTEĽNOSTI URČENEJ NA PREDAJ

Združenie o zákazkovej výrobe neúčtuje.
4.

ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha r. 037 a r. 042)

a) Prehľad o opravných položkách
Združenia sa netýka.

b) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2017
Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Dlhodobé pohľadávky

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

2 531,23

0,00

2 531,23

1 020,00

0,00

1 020,00

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

240,00

0,00

240,00

1 260,00

0,00

1 260,00

c) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2016
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

331,23

0,00

331,23

77,00

0,00

77,00

77,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu

0,00
77,00

d) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

3 791,23

408,23

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

3 791,23

408,23

Pohľadávky spolu
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5.

ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 051)

a)

Štruktúra finančných účtov
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica

844,06

Ceniny
Bežné bankové účty

4 485,60

850 824,61

825 594,88

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok

0

0

58,92

0

854 078,39

831 587,97

Peniaze na ceste
Spolu

6.

ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA (Súvaha r. 057)

a)

Popis významných položiek časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

1 507,49

2 350,80

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
0

0

7 581,29

2 140,03

Nájomné

2 400,00

1 150,00

Ostatné

5 181,29

990,03

502,61

7 706,70

502,61

1 499,33

0,00

6 207,37

Náklady budúcich období dlhodobé
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
Úrok k termínovanému vkladu
Vyúčtovanie EU grantu 2014 - 2016

7.

ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Združenia sa netýka.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1.

ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 061)

Združenie účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a
hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.
a)

Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti N.
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b) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za minulé účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

53 031,24

Vysporiadanie účtovného zisku

Bežné účtovné obdobie

Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod
do nevysporiadaného
minulých rokov

výsledku

hospodárenia

53 031,24

Iné

0,00

2.

ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 075)

a)

Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2017 a 31.12.2016
Bežné účtovné obdobie
Názov položky

a
Rezervy zákonné
krátkodobé

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zruše
nie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

-

5 389,18

Zákonné rezervy

9 094,88

5 389,18

0,00

9 094,88

5 389,18

9 094,88

5 389,18

0,00

9 094,88

Ostatné rezervy

19 769,19

84 579,33

19 769,19

0,00

84 579,33

Rezervy spolu

25 158,37

93 674,21

25 158,37

0,00

93 674,21

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

a
Zákonné
rezervy
krátkodobé
Zákonné
rezervy
spolu

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zruše
nie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

4 468,76

5 389,18

4 468,76

0,00

5 389,18

4 468,76

5 389,18

4 468,76

0,00

5 389,18

Ostatné rezervy

5 150,00

19 769,19

5 150,00

0,00

19 769,19

Rezervy spolu

9 618,76

25 158,37

9 618,76

0,00

25 158,37

Predpokladá sa, že všetky rezervy budú použité v roku 2018.
3.

ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 079 a r. 087)

a)

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
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Názov položky
Záväzky po lehote splatnosti

4 938,79

Záväzky do lehoty splatnosti so
zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka
Krátkodobé záväzky spolu

56 411,85

59 142,49

61 350,64

59 142,49

419,61

326,49

0,00

0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
e)

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

419,61

326,49

61 770,25

59 468,98

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

326,49

273,26

751,02

503,23

657,90

450,00

419,61

326,49

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
4.

ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 97)

Združenia sa netýka.
5.

ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha r. 101)

a)

Popis významných položiek časového rozlíšenia

Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

bezodplatne
nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého
z dotácie

majetku

obstaraného

dlhodobého majetku
z finančného daru

obstaraného

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane

119 123,86

216 403,59

269 512,60

66 014,85

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
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6.

ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

Združenia sa netýka.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1.

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR (Výkaz ziskov a strát r. 39 a r. 41)

a)

Údaje o tržbách za vlastné výkony - služby (Výkaz ziskov a strát r. 39-41)

Združenia sa netýka.

b) Údaje o ostatných výnosoch

Druh tovarov, výrobkov, poskytnutých služieb

Bežné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

1. Nepodnikateľská činnosť
Úroky
Iné ostatné výnosy

1 492,42

5 147,05

150,01

1,14

Osobitné výnosy

0,00

0,00

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

0,00

0,00

1 642,43

5 148,19

Spolu nepodnikateľská činnosť
2. Podnikateľská činnosť
Iné ostatné výnosy

0,00

0,00

Spolu podnikateľská činnosť

0,00

0,00

1 642,43

5 148,19

SPOLU

c)

Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie (Výkaz ziskov a strát r. 55, 67 až 72)

Popis

r. VZaS

646

55

Prijaté dary

0,00

717,00

662

68

Prijaté príspevky od iných organizácií

0,00

7 892,56

663

69

Prijaté príspevky od FO

1 314 159,58

1 234 438,38

664

70

Prijaté členské príspevky

665

71

Príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

Bežné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Účet

140,00

140,00

269 512,60

296 223,74

1 583 812,18

1 539 411,68

Výnosy celkom za rok 2017 sú vo výške 1 585 454,61 EUR.
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d) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
– návštevy zdravotných klaunov
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
- rekvizity
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
- workshopy

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Použitá suma
bežného
účtovného
obdobia

119 123,86

150 388,74

0

0

0

0

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

66 014,85

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne
náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
a)

Významné položky nákladov
Popis

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1.Nepodnikateľská činnosť
Služby

1 186 081,93

1 193 220,66

231 831,40

162 070,12

Spotreba materiálu a energie

95 496,99

82 917,87

Cestovné

52 443,01

40 467,52

Náklady na reprezentáciu

6 406,16

7 230,87

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

1 245,00

1 694,00

240,40

188,14

Mzdové náklady

Ostatné dane a poplatky
Náklady na krátkodobý finančný majetok
Iné ostatné náklady
Spolu nepodnikateľská činnosť

0,00

0,00

6 079,30

2 424,54

1 579 824,19

1 490 213,72

2.Podnikateľská činnosť
Spolu podnikateľská činnosť
SPOLU

0,00

0,00

1 579 824,19

1 490 213,72

Náklady celkom za rok 2017 sú 1 579 824,19 EUR.

I.
1.

DAŇ Z PRÍJMOV
VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽEJNEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI
VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Združenie má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

J.
1.

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
PODMIENENÉ AKTÍVA

Združenie si nie je vedomé žiadnych iných aktivít, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý by vznikol v dôsledku
minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky.
2.

FINANČNÉ VÝPOMOCI

Združenie nevie o žiadnych významných finančných výpomociach.

K.

PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Združenia sa netýka.

L.

INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Združenia sa netýka.

M. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Združeniu nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka,
ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2017, resp. by významnejším
spôsobom ovplyvnili činnosť združenia v nasledujúcich účtovných obdobiach.

19

N. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA
Vlastné zdroje krytia stáleho a obežného majetku:
Pohyby vlastného imania v roku 2017 sú zahrnuté v nasledujúcej tabuľke:
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné
v nadácii

imanie

vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy
tvorené
podľa
osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia
kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo
zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia
za
účtovné obdobie
Spolu

588 554,31

53 031,24

641 585,55

53 031,24

5 157,49

-53 031,24

5 157,49

641 585,55

5 157,49

0,00

646 743,04
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Pohyby vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné
imanie
v nadácii
vklady
zakladateľov
prioritný majetok
Fondy
tvorené
podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia
majetku
záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia
kapitálových
účastín

a

Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo
zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný
výsledok
hospodárenia
minulých rokov
Výsledok
hospodárenia
za
účtovné obdobie
Spolu

630 575,47

-42 021,16

588 554,31

-42 021,16

53 031,24

42 021,16

53 031,24

588 554,31

53 031,24

0,00

641 585,55
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