Výročná správa za rok 2018

Obsah
Slovo na úvod ___________________________________ 2
Smiech detí na klauniáde
je tou najkrajšou ozdobou dňa__________________ 4
„Operačný vozík?“
Kdeže! Kozmická raketa sestričky Bylinky________ 6
Cirkusové šapitó, pod ktorým sa dejú divy_____ 7
Prezuvky máme vždy pripravené_______________ 8
Seniori na Varieté zožali nadšené ovácie________ 9
Spievajúca Fidlikára a kufor plný zázrakov____ 10
Vzdelávame sa a vzdelávame__________________ 10
Smiech pomáha aj na onkológii ________________ 11
Červené nosy na misii v Kirgizsku ______________ 11
Zdravotní klauni na západnom Slovensku______ 12
Zdravotní klauni na severnom Slovensku________13
Zdravotní klauni na strednom Slovensku_______ 14
Zdravotní klauni na východnom Slovensku______15
Návšteva u Dianky_____________________________ 16
Môj otec, Alzheimer a my ostatní______________17
Medzinárodná spolupráca______________________ 18
Správa z hospodárenia__________________________20
ČERVENÝ NOS Clowndoctoros v číslach_____24
Ďakujeme,
že prinášate smiech deťom do nemocníc ______ 25
Organizačná štruktúra__________________________ 26
Správa auditora_________________________________ 28
Účtovná závierka_______________________________ 32
Poznámky k účtovnej závierke__________________ 38

Slovo na úvod
Zuzana Ambro

výkonná riaditeľka

D

eti ostávajú deťmi, aj keď sú hospitalizované v nemocnici. Napriek chorobe a zdravotným obmedzeniam sa chcú hrať a smiať. Zdravotní klauni prichádzajú pravidelne na lôžkové oddelenia 53 nemocníc
a liečebných zariadení, otvárajú dvere do imaginárneho sveta a pozývajú deti do svojej hry. V okamihu sa
tak v izbe môžu ocitnúť v ZOO, na Mesiaci, či v pralese. Hrajú sa s tým, čo majú, a to vždy s ohľadom na
zdravotnú situáciu dieťaťa. Každá návšteva v izbičke
má svoj vlastný príbeh, ktorý sa už nebude opakovať.
Tu a teraz - dieťa a zdravotný klaun, tu a teraz - radosť a smiech, ktorý má pozitívny vplyv aj na celkový
liečebný proces.
Naše aktivity môžeme realizovať len VĎAKA VÁM
- individuálnym darcom a darkyniam, ľuďom s dobrým srdcom. Ďakujem vám, že ste s nami, za dôveru
a podporu tohto krásneho projektu, za to, že
spolu s nami prinášate SMIECH tam, kde
je potrebný.
Ďakujem Vám z celého srdca a želám
Vám veľa dôvodov na úsmev.
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Pavel Mihaľák

umelecký riaditeľ

O päť prešiel ďalší plodný a náročný rok plný oča-

kávaní aj prekrásnych momentov, ale predovšetkým
sprevádzaný úžasným pocitom, že robíme prácu
s obrovským zmyslom a s krásnymi ľuďmi.
Klaunovanie, to je predovšetkým šanca 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 vniesť do nej svetlo.

Tento rok sa náš profesionálny klaunský tím opäť
rozšíril o ďalších troch členov. Je pre mňa veľkou cťou
spolupracovať už so 61 klaunskými kolegami ČERVENÉHO NOSA, z ktorých každý jeden je úžasným
človekom a veľkým profesionálom zvládajúcim našu
náročnú misiu v nemocniciach na jednotku. Veľmi
sa teším, keď nás lekári a zdravotný personál
vítajú na oddeleniach ako svojich spolupracovníkov. Za to všetko zo srdca ďakujem
Vám, moje milé kolegyne a kolegovia,
a hlavne Vám, naši vzácni priatelia
a podporovatelia.

SLOVENKA
ROKA 2018
10.

ročník populárnej čitateľskej ankety SLOVENKA
ROKA vyvrcholil slávnostným udeľovaním cien 4. júna
2018. MUDr. Katarína Šimovičová, detská lekárka
a predsedníčka o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa
stala víťazkou ankety Slovenka roka 2018 v kategórii Charita a s najvyšším počtom hlasov divákov aj
Absolútnou Slovenkou roka 2018.
Svojim podporovateľom počas slávnostného večera
adresovala slová vďaky:
„Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí mi posielali hlasy
a ktorí mi fandili. Zo srdca ďakujem všetkým podporovateľom občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, lebo bez nich by sme to nedokázali a prosím, aj
v ďalších rokoch o priazeň, pretože to budeme potrebovať. A hlavne ďakujem všetkým našim 61 profesionálnym zdravotným klaunom a klaunkám, ktorým toto
ocenenie patrí. Som šťastná, že môžem byť súčasťou
takéhoto projektu a nesmierne vďačná všetkým, ktorí
ho podporujú. Pôsobenie v občianskom združení mi
prinieslo úplne iný pohľad na ľudskú dušu, na obetavosť
pre dobrú vec, ale aj na silu humoru a smiechu v liečebnom procese.“
Z ocenenia doktorky Šimovičovej sa veľmi tešíme.
Sme šťastní, že na Slovensku žije stále veľa ľudí,
ktorí spolu s nami veria, že prinášať smiech a radosť
deťom do nemocníc má zmysel. Ďakujeme.
www.cervenynos.sk

KLAUN JE ZA DVERAMI
Tohoročná jar naozaj kvitla mimoriadnymi udalosťami. Naši zdravotní klauni po prvýkrát vystúpili na
divadelné pódium so svojím originálnym klaunským
kabaretným programom KLAUN JE ZA DVERAMI
v divadle Štúdio L+S v Bratislave. Predstavenie bolo
mimoriadne úspešné a my ďakujeme všetkým, ktorí sa
spolupodieľali na jeho úžasnej premiérovej atmosfére.
Začiatkom apríla sa združenie ČERVENÝ NOS aktívne
zúčastnilo unikátnej medzinárodnej konferencie THE
ART OF CLOWNING vo Viedni. 400 účastníkov konferencie z 50 krajín – umelcov, psychológov, vedcov
a lekárov – počas 3 dní plných odborných prednášok
a umeleckých workshopov diskutovalo o klaunskom
umení a jeho využití v zdravotnej oblasti. Konferencia
bola potvrdením, že terapeutické využitie humoru
je stále aktuálnejším fenoménom v celosvetovom
meradle. Hlavným organizátorom konferencie bola
organizácia RED NOSES INTERNATIONAL. Medzi
najvzácnejšími hosťami treba spomenúť popredného
operného tenora Rolanda Villazóna alebo legendárneho amerického umelca Michaela Christensena,
zakladateľa Big Apple Circus Clown Care.
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SMIECH DETÍ
NA KLAUNIÁDE JE TOU
NAJKRAJŠOU OZDOBOU DŇA
J

eden deň v živote školáka je obyčajne plný kamarátstiev, školských úloh, zábavy aj objavovania sveta.
Betke v nemocničnej izbe však čas plynie úplne inak.
Bojí sa injekcií, bolí ju bruško, smúti za kamarátmi
a súrodencami, trápi sa chorobou a nečinnosťou. Celé hodiny musí len ležať a dívať
sa, ako pomaly kvapká infúzia a malá
Evička na vedľajšej postieľke stále
plače. Betka však vie, že zajtrajší deň
bude iný! Konečne prídu klauni,
s ktorými je vždy zábava.
Desiatky hospitalizovaných detí
denne v rôznych kútoch Slovenska
netrpezlivo očakávajú veselú klaunskú

4

návštevu, ktorá dokáže rozžiariť aj
ten najzamračenejší deň. Deti jednoducho vedia, že smiech pomáha.
Stretávajú svojich klaunov hneď od
rána pred detskými, očnými,
ORL a inými ambulanciami
v nemocniciach. Na chodbách sa
ozýva smiech, klauni vysušia uslzené
očká, lebo mali strach z odberu krvi,
zabavia huncútov, ktorým sa už
nechce tak dlho čakať na pána doktora, potešia pesničkou aj ustarostených rodičov, rozosmejú sestričku
nejakým figliarskym kúskom. To je
však len začiatok.

Už na poludnie štartujú zdravotní klauni svoje autá,
bicykle, kolobežky, nabalení kostýmami a rekvizitami
a rozdelení do dvojíc sa postupne presúvajú do plánovaných nemocníc vo všetkých regiónoch. Nezastaví
ich dážď ani krúpy, „zápchy cestné ani črevné“, pretože smiech detí, hlavne tých, ktoré sú hospitalizované
už dlhšiu dobu, bude tou najkrajšou časťou dňa. Pravidelne každý týždeň od pondelka do piatka klopú
na dvere izbičiek na detských oddeleniach v 53 nemocniciach od Skalice až po Michalovce. Mesačne sa
veselej návšteve potešia tisíce detí a na svoje si prídu
aj rodičia či zdravotnícky personál.
www.cervenynos.sk

V roku 2018 sme pravidelne prinášali smiech deťom do 53 nemocníc. Spolu to bolo 2079 klauniád
pre deti. Nové klauniády pribudli v nemocniciach:
Fakultná nemocnica Trnava (pravidelné)
Detská fakultná nemocnica Košice (pravidelné):
• Klinika detskej chirurgie
• Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej
medicíny
• detské ambulancie
Nemocnica Myjava (občasné)
Nemocnica Veľký Krtíš (občasné)
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„OPERAČNÝ VOZÍK?“
KDEŽE! KOZMICKÁ RAKETA
SESTRIČKY BYLINKY
M atej už celé týždne leží na chirurgickom oddelení

a ešte chvíľu potrvá, kým nedôjde k poslednému
operačnému zákroku. Na hry s kamarátmi v škôlke
nemôže ani pomyslieť. Dnes je piatok a Matej čaká,
kedy ho odvezú na operačnú sálu. V prázdnom žalúdku mu škvŕka, srdiečko nervózne poskakuje, úkosom
pozerá na poblednutú mamku. Keď zbadá vo dverách
známu tvár s červeným nosom, vydýchne si a radostne zakýva: „Sestrička Bylinka, máš pripravenú helmu?
Kozmická raketa už štartuje, letíme spolu na Mesiac!“
Program Na Operačnú Sálu – N.O.S. je veľmi žiadaný
a potrebný. Deti pred operáciou často cítia veľký
strach. Boja sa nielen zákroku, ale aj nevyhnutných
vyšetrení, veľkého výťahu či dlhej chodby na operačnú
sálu. Špeciálne vyškolený zdravotný klaun sprevá-
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dza dieťa na chirurgický
zákrok, aby v ťažkej
chvíli premenil jeho bolesť
a úzkosť na smiech alebo
aspoň úľavu.

Program N.O.S. realizujeme pravidelne
trikrát týždenne v Národnom ústave detských
chorôb na Kramároch v Bratislave
a od jari už dvakrát týždenne na Klinike detskej
chirurgie DFNsP v Banskej Bystrici.
V roku 2018 to bolo spolu 212 klauniád N.O.S.

CIRKUSOVÉ
ŠAPITÓ, POD KTORÝM
SA DEJÚ DIVY
Z

okien liečebne vykúkajú zvedavé tváre. S očakávaním sledujú ako priamo pred budovou, uprostred
trávnika rastie čosi neobyčajné. O chvíľu sa zodvihnú
drevené stĺpy, napne farebná plachta so strechou.
K nebu vyrastie naozajstné cirkusové šapitó. Loptičky,
kruhy, šatky... zdravotní klauni rozdávajú deťom prvé
cirkusové rekvizity.
„Cirkus Paciento je možnosť vyskúšať si niečo nové,
preveriť svoje schopnosti. Najdôležitejšie motto je: Keď to
nevzdáme, tak sa to podarí,” hovorí Gabriela Rajniaková, koordinátorka programu Cirkus Paciento.
Keď deti prvýkrát vstúpia do cirkusového stanu, je to
akoby vošli do iného sveta. Tu nie sú žiadne diagnózy,
choroby či trápenia. Tu môžu byť deťmi, hrať sa, smiať
sa a ešte oveľa viac - čosi dokázať. Nacvičiť si vlastné
číslo, prekonať strach a rozveseliť druhých. A to znamená veľmi veľa.
Tréning pokračuje počas celého týždňa. Deti sa po
liečebných procedúrach ponáhľajú do cirkusového
stanu, kde sa z nich stávajú kúzelníci, tanečnice či

www.cervenynos.sk

žongléri. Konečne v piatok
prichádza veľký deň. Niektoré
deti majú od rána trému, iné by
najradšej vo svojich farebných kostýmoch
aj spali. K cirkusovému stanu sa pristavia lavičky,
ktoré sa rýchlo zaplnia do posledného miesta. Sedia
na nich kamaráti - pacienti, rodičia, sestričky, lekári,
upratovačky, kuchárky. Nikto si to nechce nechať ujsť.
Publikum hlasno povzbudzuje a deti cítia, že spoločne
tvoria čosi výnimočné. Záverečný nadšený potlesk je
odmenou pre všetkých.
„Milujem svoju prácu... Lebo nie my deťom, ale oni nám
ukazujú, aké dôležité je smiať sa, nebrať všetko tak vážne
a tešiť sa z maličkostí,“ zhrnul zdravotný klaun Roman
Večerek.
Cirkus Paciento v roku 2018 navštívil 3 kliniky
detskej onkológie, 4 oddelenia detskej psychiatrie
a 3 špecializované zdravotnícke zariadenia, kde sa
cirkusovými hviezdami stalo až 231 detí.
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PrezUvky máme
VŽDY PRIPRAVENÉ

K

arinka, Šimonko, Veronika, Miško, Ondrejko... Niektoré deti musia prekonávať ťažké prekážky hneď od
narodenia. Napríklad, keď sa u nich už v kojeneckom
veku prejaví nejaké ťažko liečiteľné ochorenie, ktoré
sa podpíše na celom ich detstve a ďalšom živote. Hoci
sú už prepustené z nemocnice vzhľadom na svoju ťažkú diagnózu do domácej intenzívnej či paliatívnej starostlivosti, tiež potrebujú podnety k radosti a dôvody
na smiech či úsmev. A nielen oni,
ale aj ich rodina a najbližší,
s ktorými trávia čas doma.
Starostlivosť o vážne
choré dieťa mnohokrát
znamená pre rodičov
veľkú psychickú a fyzickú záťaž, izolovanosť od
bežného chodu sveta a sociálnych kontaktov. Zdra-
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votní klauni svojimi návštevami v rámci špeciálneho
programu PREZUVKY MÁME pomáhajú prekonať
neľahké obdobie choroby. Snažia sa všetkým členom
rodiny priniesť krajšie zážitky a navodiť iné myšlienky.
Hlavne pre deti však znamenajú tieto návštevy veselé
a šťastné chvíle života. Medzi deťmi a zdravotnými
klaunami sa vytvára krásne priateľstvo a mnohé si už
život bez veselých postavičiek v lekárskych plášťoch
ani nevedia predstaviť.

„Pre dieťa i jeho blízkych je veľmi uvoľňujúce, ak si
môžu v tých najťažších chvíľach choroby a každodennej rutiny oddýchnuť v atmosfére plnej
smiechu a humoru. Môžu si vytvoriť a zachovať
mnohé pekné a vzácne spomienky, ktoré sa môžu
viazať až k posledným chvíľam spoločného života.
S pocitom, že klauni prispeli azda k tomu maximu, čo sa dalo pre dieťa spraviť.“
Mgr. Ľubomír Harinek, detský psychológ

SENIORI NA
VARIETÉ ZOŽALI
NADŠENÉ OVÁCIE
O

tom, že Smiech nepozná vek, dobre vedia nielen
zdravotní klauni, ale aj desiatky ľudí v 28 zariadeniach
pre seniorov na celom Slovensku. Pri pravidelných
klauniádach pre skôr narodených dokážu svojím humorom rozžiariť tváre seniorov, ktorí často bojujú s vážnymi
chorobami či osamelosťou. Tento rok však klauni svojim
seniorom priniesli i nový program – pravé nefalšované
VARIETÉ, v ktorom sa sami môžu stať hviezdami pódií.
Tri dni usilovného nácviku vyvrcholia slávnostným varietným predstavením.
Je štvrtok. V sále už stojí farebný portál slúžiaci ako
divadelná opona, vedľa neho hrá živá kapela. Stoličky sa
plnia divákmi - klientmi zariadenia, ale aj zdravotníckym
personálom. Pozor, začíname! Opona sa otvára a prichádzajú prví účinkujúci. Už tu máme dvojicu kúzelníčok,
tri dámy nacvičili číslo s boa, v programe
zaznie aj operný spev. Zlatým klincom
takmer hodinového programu bude
kankánový tanec s vejárom v prevedení bývalej primabaleríny, ktorá
aj napriek veku nestratila noblesu
a krásne držanie tela. Akoby sme
sa ocitli v inom svete. Zo všedného
dňa je zrazu jedna veľká slávnosť.
Keď sa na záver ozývajú nadšené ová-

www.cervenynos.sk

cie, zo seniorov
žiari šťastie. „Bola
som dobrá, však?“
hrdo sa pýta jedna
z účinkujúcich. Na to možno
povedať len „áno“! Nazbierať odvahu vystúpiť na verejnosti je naozaj niečo
mimoriadne. A keď k tomu pridáme vek a rôzne
starosti či bolesti, klobúk dole. Jednoducho – bravó!
„Zmyslom tohto projektu je dať seniorom priestor a možnosť zažiariť, ukázať, čo dokážu, užiť si svoj potlesk a obdivné pohľady. Veľký význam má aj nácvik predstavenia,
lebo seniorom prináša mnoho nových podnetov,“ hovorí
koordinátorka programu Eva Okoličániová.

„Som nadšená, úžasne sa mi to páčilo. Mnohí
klienti dali zo seba to, čo sme o nich ani netušili.
Prejavili sa, užívali si to, bola tam nádherná
atmosféra. Keď si na ňu spomeniem, mám
zimomriavky. Veľmi ďakujem klaunom za tento
skvelý projekt.“
Judita Uličná, psychologička
zariadenia pre seniorov Domov jesene života
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SPIEVAJÚCA FIDLIKÁRA
A KUFOR PLNÝ ZÁZRAKOV
D eti 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 program
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 hudby, piesní a jedno-

duchého príbehu vstupovali do často uzavretého
sveta týchto detí a prinášali im nové emocionálne
podnety s terapeutickým účinkom. Pravidelné dávky smiechu podporujú liečbu ťažko chorých detí.
Návštevy zdravotných klaunov sú vždy prispôsobené konkrétnemu psychickému a fyzickému stavu
detského pacienta a situácii v rodine.
„Bolo to veľmi inšpirujúce predstavenie s vhodným
tempom i primeranou dĺžkou, aby po celý čas
udržalo pozornosť detí. Je skvelé a veľmi dôležité,
že to je aktivizujúce predstavenie plné hudby,
zvukov a spevu, pretože viacnásobne postihnuté
deti sú veľmi často inaktívne. Hudba je najcennejší a v niektorých situáciách jediný aktivizujúci
prostriedok v ich vzdelávacom procese.“
pedagógovia Špeciálnej ZŠ Šamorín

VZDELÁVAME SA A VZDELÁVAME

U čiť sa a zlepšovať sa je jednoducho dobré, a preto
sa tréningový proces klaunov nikdy nekončí. Byť
efektívnou súčasťou zdravotnej starostlivosti vyžaduje neustále prehlbovanie umeleckých zručností,
ale aj znalostí z oblasti medicíny, psychológie,
komunikácie apod. Vzdelávacie školenia na národnej i medzinárodnej úrovni, workshopy a stretnutia
programových či regionálnych tímov, koučingy,
supervízie, to všetko je neoddeliteľnou súčasťou
práce každého profesionálneho klauna.
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Zároveň sme veľmi hrdí na rozvoj našich vlastných
vzdelávacích programov. Tento rok sme úspešne
realizovali 8 zážitkových workshopov pre zdravotníkov a sociálnych pracovníkov v zariadeniach pre
seniorov a 4 semináre Humor v zdravotníctve pre
zdravotnícky personál nemocníc. Poslaním prezentácií a workshopov je poskytnúť lekárom a zdravotníckemu personálu možnosť praktického tréningu
špeciálnych humorných techník, ktoré prispievajú
k pozitívnej zmene atmosféry.

SMIECH POMÁHA
AJ NA ONKOLÓGII
Z

dravotní klauni pravidelne navštevujú deti v nemocniciach, avšak vždy v novembri zavítajú aj za dospelými
pacientmi. Program KôŠ PLNÝ HUMORU je určený
najmä dospelým onkologickým pacientom, ktorí trávia
v nemocniciach dlhé a náročné chvíle. Zdravotní klauni
tak už ôsmy rok priniesli hudbu, smiech, pohladenie
a objatie do 6 nemocníc v rôznych regiónoch Slovenska.
„Predpoklad, že na onkológii sa len plače a musí byť
ticho, neplatí. Aj onkologickí pacienti sa radi smejú,
spríjemňuje im to dni. Smiech dokáže odľahčiť aj tie
najnáročnejšie chvíle – pacientom aj ich blízkym,” hovorí
onkopsychologička Lucia Vasiľková z Národného
onkologického ústavu.

Zdravotní klauni
vedia, že návštevy
dospelých si vyžadujú
iný prístup ako klauniády
pre deti. Dôležitá je predovšetkým empatia a schopnosť vycítiť náladu a rozpoloženie pacienta.
„Aj chorým dospelým veľmi dobre padne, keď ich vytrhneme zo všednosti a dlhých chvíľ na oddelení. Možno zo
začiatku sú ostýchaví a hanbia sa smiať pred druhými.
No keď sa nálada podarí uvoľniť, zabávajú sa všetci.
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,“ hovorí zdravotná klaunka Mariana
Kovačechová, alias Doktorka Frčka Strelená.

ČERVENÉ NOSY NA MISII V KIRGIZSKU
Z

dravotní klauni vďaka programu Emergency
Smile, ktorý organizuje medzinárodná organizácia Red Noses International, prinášajú smiech aj za
hranice Slovenska, do krajín, ktoré postihla vojna či
chudoba. Tento rok sa naša zdravotná klaunka Gabika
Rajniaková, alias sestrička Gvendolína Vygumovaná,
zúčastnila misie v ďalekom Kirgizsku, kde s medzinárodným tímom zdravotných klaunov navštevovali nemocnice pre deti s tuberkulózou. Gabika o svojich skúsenostiach
rozpráva: „Deti boli všade zvedavé
na to, čo sa bude diať. Napriek
jazykovým bariéram sa počas
našich návštev na oddelení
ozýval smiech, nuž krajšiu rewww.cervenynos.sk

akciu sme si ani nemohli želať. Bola to však veľká výzva.
Mnohé deti, ktoré sme v nemocniciach pre deti s TBC
stretli, museli byť kvôli chorobe celé mesiace izolované od
zvyšku sveta, a čo je najhoršie - aj od svojej rodiny. Bolo
to pre nich ťažké a frustrujúce. Našou úlohou bolo do
tohto ponurého prostredia priniesť radosť a pocit, že sú
výnimočné a že môžu dokázať aj neuveriteľné veci, keď
sa snažia. O tom bol náš príbeh červeného kufra, ktorý sme spolu s deťmi rozvíjali počas
celého týždňa v programe Cirkus Smile.
Reakcie a nadšenie detí pri záverečnom vystúpení boli nádherné. Bol
to krásny a mimoriadny zážitok,
rovnako pre deti ako aj pre nás
klaunov.“
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Zdravotní klauni
NA ZÁPADNOM SLOVENSKU
Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:

27
14
29

Počet klauniád v roku 2018:
Zdravotné klauniády:
800
Na operačnú sálu:
131
Prezuvky máme:
27
Cirkus Paciento:
15
Fidlikára:
33
Smiech nepozná vek:
125
v 13 seniorských zariadeniach pravidelne, v 13 občasne
Varieté:
6
Kôš plný humoru (onkologické odd.):
3
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
(ženské odd.)
24
Špeciálne klauniády
1
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„Pred 2 mesiacmi som ležala so 4-mesačnou
dcérkou v bratislavskej nemocnici na Antolskej na
oddelení JIS. Vošli klauni s červenými nosmi, ale
malinká veľmi nereagovala. Červenonosá doktorka ju pohladkala po hlávke a potom sa otočila ku
mne a pohladila aj mňa so slovami „aby maminke
nebolo ľúto“. Rozplakala som sa. Bolo to v tej chvíli
to najjednoduchšie a najkrajšie, čo pre mňa mohol
kto spraviť. Ste úžasní, ďakujem.“
mama Ivana

detské oddelenia nemocníc a liečebných zariadení
zariadenia pre seniorov
mimoriadne klauniády
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Zdravotní klauni
NA SEVERNOM SLOVENSKU
Komárno

Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:

12
10
15

Počet klauniád v roku 2018:
Zdravotné klauniády:
420
Prezuvky máme:
10
Fidlikára:
2
Cirkus paciento:
5
Smiech nepozná vek:
75
v 7 seniorských zariadeniach pravidelne, v 9 občasne
Kôš plný humoru:
2
Špeciálne klauniády:
1

www.cervenynos.sk

„Zdravotní klauni prinášajú na naše oddelenie kopec humoru, zábavy, pesničiek či veselých scénok.
Počas 12 rokov sa z nich stali naši spolupracovníci,
ktorí pomáhajú pacientom ľahšie zvládať pobyt na
oddelení. Vedia ich rozveseliť, odpútať pozornosť od
terapeutických výkonov, a tak zlepšovať ich psychickú pohodu, čo prispieva k rýchlejšiemu uzdraveniu.
Za ich prácu im zo srdca ďakujem a teším sa, že
budú k našim malým aj väčším pacientom prichádzať aj naďalej.“
PhDr. Katarína Krajčiová,
vedúca sestra Pediatrického oddelenia
FNsP Žilina
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Zdravotní klauni
NA STREDNOM SLOVENSKU
Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:

8
10
14

Počet klauniád v roku 2018:
Zdravotné klauniády:
353
Na operačnú sálu:
81
Prezuvky máme:
6
Cirkus Paciento:
16
Fidlikára:
10
Smiech nepozná vek:
35
v 4 seniorských zariadeniach pravidelne, v 6 občasne
Kôš plný humoru:
1
Špeciálne klauniády
3
Klauniády v rámci speleoterapie
v Bystrianskej jaskyni:
7
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„Na chirurgickom oddelení DFN v Banskej Bystrici
sme sa stretli so sestričkou Bodkou. Ležal tam môj
17- mesačný syn Tomáško, ktorý je tak strašne
neposedný, že som bola sama zvedavá, čo bude.
Sestrička Bodka ho však zabávala celé dopoludnie,
bublifuk sa nezastavil, a tá jej veverička! Bola proste
úžasná! Všetky deti sa smiali! Pred dvoma rokmi
zdravotných klaunov zase stretol môj najstarší,
vtedy 13- ročný „pubertiacky“ syn v Nemocnici v Poprade. Čakala som hundranie a ohrňovanie nosom,
že je to pre malé deti, ale stal sa presný opak. Bol
nadšený  Ďakujeme, že ste.“
mama Vladimíra
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Zdravotní klauni
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Región v číslach
Počet zdravotných klaunov:
Počet nemocníc:
Počet navštevovaných oddelení:

14
19
25

Počet klauniád v roku 2018:
Zdravotné klauniády:
506
Prezuvky máme:
3
Cirkus Paciento:
16
Fidlikára:
14
Smiech nepozná vek:
63
v 4 seniorských zariadeniach pravidelne, v 10 občasne
Kôš plný humoru:
1
Špeciálne klauniády
4

www.cervenynos.sk

„Zdravotní klauni sa stali už neodmysliteľnou
súčasťou terapie na našom oddelení. Vždy potešia
nielen detských pacientov a ich mamičky, ale aj
nás, zdravotnícky personál. Vždy ich radi vítame donesú pokoj, pohodu a uvoľnenie. Po ich odchode
celé oddelenie ešte dlho „rozvoniava“ ich smiechom
a bláznivými kúskami. Želám všetkým Červeným
nosom krásne Vianoce a v novom roku veľa zdravia, šťastia a elánu do ďalšej práce.“
MUDr. Mária Medrická, primárka detského
oddelenia Nemocnice sv. Jakuba, Bardejov
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NÁVŠTEVA
U DIANKY
P

amätáte sa na našu kamarátku Dianku, ktorú
klauni pravidelne navštevovali na Dialyzačnom
oddelení? Ešte minulé Vianoce dochádzala s mamkou z Dubnice nad Váhom na dialyzačné stredisko
v Bratislave kvôli vrodenej nedostatočnej funkcii
obličiek. Statočné dievčatko muselo až trikrát
týždenne vydržať
4 dlhé predlhé
hodiny v spojení
s dialyzačným prístrojom. Našťastie
sem prichádzali jej
kamaráti zdravotní
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klauni, ktorí trápenie a nepohodu odháňali zábavou
a smiechom.
Tento rok sa však zmenil.
Dianka úspešne podstúpila transplantáciu obličky
a my sme jej celý čas z celej
sily držali všetky naše klaunské palce. Podarilo sa! Dianka je
doma, ešte sa doliečuje, ale zároveň rastie, kvitne
a veľa sa smeje. O tom sme sa presvedčili, keď sme
ju išli navštíviť domov, kde nás privítala celá rodina.
Verte, pre všetkých to bola RADOSŤ ako hrom!

Môj otec, Alzheimer
a my ostatní
Môj otec je už starší pán. Všetko by bolo, ako má byť, nebyť nemilého
prekvapenia pár rokov pred jeho sedemdesiatkou. Aj keď už o tom
nevie, je otcom štyroch detí a dedkom piatich vnučiek. Odvtedy spolu
bojujeme s Alzheimerom.

O tec už neovláda svoju myseľ ani komunikáciu.
S jeho pohybovým aparátom to tiež posledné týždne
začína byť komplikované. Keď náhodou doma spadne, musíme ho prísť postaviť. Dvakrát sa už stalo, že
sa vydal „na útek“ a museli sme ho hľadať po okolí.
Otec už nevie rozprávať, ak nerátam občasné slovko,
čo z neho vykĺzne vo svetlejších chvíľkach, i to prevažne s námahou. Niekedy sa usmeje, alebo sa začne
blázniť ako africký domorodec, väčšinu času je však
flegmatický, smutný a najmä – zmätený. Vyhliadky
do budúcna sú pre všetkých neútešné: zhoršovanie
stavu, imobilita, smrť. Podobný osud zažívajú na
Slovensku desaťtisíce rodín.
Existuje veľa ťažkých i smutných scenárov. Zväčša, najmä ak to už nejde inak a rodina si to môže
dovoliť, padne skôr či neskôr rozhodnutie umiestniť
svojho rodinného príslušníka do zariadenia pre
seniorov. Jedno také navštevujem ako zdravotný
klaun pre seniorov Miro Šarkan. Miro je telocvikár,
tréner, turista. Duchom športovec, takže súčasnému umeniu, móde či gastronómii sa veľmi nevenuje. Vie však oceniť peknú ľudovú pesničku a je vždy
ochotný pomôcť svojej klaunskej kolegyni, i keď
výsledok jeho snaženia je väčšinou komický.
www.cervenynos.sk

Dnes opäť mierim na pravidelnú klauniádu pre
seniorov. Program návštevy musí byť jednoduchý,
s dôrazom na pohyb, hudbu, blízkosť či nenáročnú
hru. O pár minút už stojíme pred prvou skupinkou na vozíkoch či stoličkách usadených seniorov.
Niektorí sa potešili, už keď nás zazreli vo dverách,
iní apaticky pozerajú do zeme. Niektorým sa predstavujeme priamo do ucha, lebo slabšie počujú.
Iní zase slabšie vidia. Pre vybudovanie dôvery
je veľmi dôležitý dotyk. A úsmev. Viem to aj od
otca – vždy, keď prídem k nemu domov, podáme si
ruku a s úsmevom ho pohladím po pleci. Oči ožijú.
Usmeje sa.
Niektoré veci sú v nás zakorenené veľmi hlboko.
Kiež by však bolo viac tých pekných, akými sú
slušnosť, pokora, skromnosť a láska. Tieto hodnoty
vyzdvihujú aj naši seniori najviac. Ďakujem všetkým
starým ľuďom za to, že mi pripomínajú, ako plynie
čas a ukazujú to, čo je v živote najdôležitejšie. Podobne ako deti. Podobní deťom.
Peter Važan, zdravotný klaun Miro Šarkan
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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 projekty.

Výmena skúseností
Ako partner 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
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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. Náš umelecký riaditeľ viedol vo Viedni workshop venovaný
príprave na medzinárodné misie a zdravotná klaunka Eva Okoličániová spolu s kolegom zo Slovinska
workshop zameraný na prácu so seniormi. Umelecký riaditeľ tiež aktívne participoval v pracovných

skupinách s medzinárodnou účasťou, ktoré sa
venovali primárne certifikácií - vzdelávaciemu systému zdravotných klaunov a vzdelávacím aktivitám
určených pre personál.
Zdravotná klaunka Gabika Rajniaková bola v Českej republike zbierať skúsenosti z týždňového
programu Cirkus Paciento
venovaného psychiatrickým pacientom, klaunka
Marika Kecskésová bola
v Maďarsku zbierať skúsenosti a inšpirovať sa novým
programom pre deti. Počas
výberového procesu nových
zdravotných klaunov nám
vypomáhal umelecký riaditeľ Petr
Jarčevský z Českej republiky a Christophe Dumalin, zástupca RNI.
V rámci výmenných pobytov zdravotných klaunov
sme na Slovensku v minulom roku privítali Andreu
Gerle, klaunku z Maďarska, ktorá sa zaujímala hlavne
o program Cirkus Paciento, ktorý plánujú spustiť aj
u nich. Klaunka Hana Mikulková z Českej republiky si
bola pozrieť prácu svojich kolegov na severe Slovenska. Zdravotný klaun, Ján Šprynar z ČR bol súčasťou
tímu Cirkusu Paciento v Hrani.

novaním a umeleckými terapiami. Slovensko bolo
zastúpené aj prostredníctvom Petra Krajmera,
klinického psychológa z Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských
chorôb v Bratislave, ktorý vystúpil v rámci plenárneho stretnutia Psychosociálna starostlivosť o deti
s chronickými chorobami.

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 navštívilo v minulom roku na 16 workshopoch 43 slovenských zdravotných klaunov a klauniek.
Okrem toho sa každoročne stretávajú zdravotní
klauni zo všetkých členských krajín, aby sa spoločne vzdelávali, na medzinárodnom workshope
zdravotných klaunov RNI. Minulý rok sa stretnutie
konalo v areáli Sarlóspuszta v Maďarsku.

Nemenej zaujímavá je tiež aktívna účasť našich
zdravotných klaunov na unikátnej medzinárodnej
konferencii The Art of Clowning, ktorú organizovalo
RNI vo Viedni. Umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák sa
aktívne zúčastnil na paneli Cesta vpred: globálne výzvy a ich dopad na klaunovanie zdravotných klaunov.
Zdravotná klaunka Gabriela Rajniaková vystúpila
s prezentáciou Paralely medzi zdravotným klau-

www.cervenynos.sk
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Správa
z hospodárenia
Ďakujeme za podporu a spoluprácu
Úprimné poďakovanie patrí predovšetkým našim individuálnym darcom. Ich dary sú pre činnosť nášho občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors kľúčové. Veľmi si to vážime. Naše poďakovanie patrí i všetkým
nadáciám a firemným darcom, ktorí poskytli finančné dary, mediálne partnerstvo či dary nefinančnej povahy.
Ďakujeme tiež všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli napr. pri stavaní stanu, práci so zásielkami,
alebo nás odborne vyškolili v rôznych oblastiach.
Aj v roku 2018 patrí veľká vďaka spoločnosti CLS Čavojský & Partners za poskytovanie poradensko-právnych
služieb pro bono.

Vyjadrenia našich strategických partnerov a dobrovoľníkov:

N adácia Slovenskej Sporiteľne podporila v roku 2018 náš nový program Varieté pre klientov zariadení
pre seniorov a sériu zážitkových workshopov pre zdravotnícky personál.

„Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors už 15 rokov vykonáva neoceniteľnú prácu v podobe pravidelných návštev zdravotných klaunov v rôznych nemocniciach po celom Slovensku. Tento projekt nás zaujal
svojou novou cieľovou skupinou – namiesto detských pacientov sa tentoraz zdravotní klauni zamerali na seniorov
v zariadeniach, kde spoločne – v rámci vlastných možností počas 3 dní nacvičia humorný program pre ďalších
klientov centra, rodinných príslušníkov a tiež personál zariadenia. Súčasťou projektu bol aj workshop, vďaka
ktorému sa pracovníčky a pracovníci domova pre seniorov vedeli lepšie vcítiť do vnútra seniorov – do ich pocitov
únavy či fyzických obmedzení, ktoré starobu sprevádzajú, a to prostredníctvom pomôcok, ktoré simulovali problémy pohybového aparátu, zraku či sluchu. Veríme, že tento projekt teraz aj v budúcnosti posilní vzájomné vzťahy
v zariadeniach pre seniorov.”
Ing. Danica Lacová, správkyňa Nadácie SLSP
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S

ieť lekární Dr. Max nám v roku 2018 výrazne pomohla rozvíjať aktivity v rámci programu pre seniorov
Smiech nepozná vek. Veľmi si vážime ich podporu a ďakujeme!
„Seniori si zaslúžia našu mimoriadnu úctu a mali by sme im venovať dostatočnú pozornosť a opateru. Nie zriedka
však na to spoločnosť zabúda a starkí končia osamelí v rôznych seniorských zariadeniach. Našťastie sú ľudia,
ktorým na tých skôr narodených úprimne záleží. Okrem personálu seniorských zariadení sú to aj profesionálni
zdravotní klauni, ktorí štandardnú starostlivosť dopĺňajú o stretnutia plné srdečného humoru, radosti a hrejivého
pocitu na duši. Profesionálna starostlivosť o zdravie pacientov je aj jedna z našich základných hodnôt, na ktorej
staviame a s akou pristupujeme k práci v lekárňach. Preto nás nesmierne teší a úprimne si vážime, že môžeme
byť partnerom a podporovateľom združenia Červený nos a prostredníctvom ich programu Smiech nepozná vek
môžeme pomáhať a prispieť k starostlivosti o starších ľudí, aj za bránami lekární.”

Ing. Andrej Križan, komerčný riaditeľ Dr.Max

P

rogram expertného dobrovoľníctva pod záštitou LEAF nám v roku 2018 sprostredkoval veľmi prínosnú spoluprácu s dobrovoľníkmi Zuzanou Čubrík a Filipom Kunom.
„V Červenom nose som spoznala veľa inšpiratívnych ľudí s naozaj šľachetným posolstvom. Naučila
som sa, že i do neútešných nemocničných izieb
sa dá prepašovať kúsok magického sveta klaunov
a radosti.”

Zuzana Čubrík, mediálny stratég

„Ja som si vybral Červený nos z troch dôvodov.
Tvoria ho ľudia, ktorí sú veľmi schopní, ale zároveň
nadšení, dávajú do toho srdiečko. Robia to dlhodobo, sú akoby maratónski bežci, rozložia si sily
a stále makajú. A myšlienka Červeného nosa je
hrozne cool, to si presne predstavujem pod pojmom
robiť svet okolo seba lepším a krajším.”

Filip Kuna, managing director Strossle SK

www.cervenynos.sk

21

Správa
z hospodárenia
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 2018, ale do 31.12.2018
neboli použité sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a použijú sa na zabezpečenie
programov v roku 2019.
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 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

1 405 804

1 067 121

1 026 044

1 539 412

1 583 812

1 670 498

1 179

9 642

4 348

5 148

1 642

597

Náklady na projekt

622 425

690 650

718 830

969 310

1 056 972

997 468

Prevádzkové náklady

314 563

294 983

353 583

520 904

522 852

567 549

Výsledok hospodárenia

119 994

91 129

-41 614

54 346

5 630

106 078

816

374

407

1 315

473

204

119 178

90 755

-42 021

53 031

5 157

105 874

Prijaté príspevky

A)

Úroky a ostatné výnosy
B)

Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia
po zdanení

Príspevky od fyzických a právnických osôb, od iných organizácií, 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.
A)
B)
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Súvaha

rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

13 528

8 284

3 040

3 494

2 249

12 396

13 527,83

8 284

3 040

3 494

2 249

6 687

Dlhodobý nehnmotný
majetok

0,00

0

0

0

0

5 709

dlhodobý finančný majetok

0,00

0

0

0

0

0

661 249

715 267

877 285

831 996

857 870

945 438

331

2 531

2 531

Neobežný majetok

strana aktív

Dlhodobý hmotný majetok

Pohľadávky a finančný
majetok
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

4 606

1 032

2 725

77

1 260

5 685

Finančný majetok

656 643

714 236

874 559

831 588

854 078

937 221

Časové rozlíšenie

2 446

2 881

4 734

9 847

8 084

26 951

Náklady budúcich období

1 460

1 694

1 455

2 140

7 581

9 118

985

1 187

3 279

7 707

503

17 833

Aktíva celkom

677 222

726 432

885 059

845 337

868 202

984 786

Vlastné zdroje

540 083

630 575

588 554

641 586

646 743

753 886

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

0

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

420 905

539 820

630 575

588 555

641 586

646 743

Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

119 178

90 755

-42 021

53 031

5 157

105 875

Cudzie zdroje

35 257

40 635

77 638

84 627

155 444

114 375

Rezervy

20 835

7 353

9 619

25 158

93 674

40 163

148

217

273

326

420

611

14 274

33 065

67 746

59 142

61 351 €

73 600 €

Výnosy budúcich období

101 882

55 222

218 867

119 124

66 015 €

116 525 €

Pasíva celkom

677 222

726 432

885 059

845 337

868 202

984 786

strana pasív

Príjmy budúcich období

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky

www.cervenynos.sk
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Červený Nos Clowndoctors v číslach
10,86%

POČET KLAUNIÁD A PROGRAMOV
o. z. ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS
V ROKU 2018
7,57%

Zdravotné klauniády pre deti 2079

74,28%

Zdravotné klauniády pre seniorov 304
7,29%

N.O.S. – Na operačnú sálu 212
Ostatné programy 204

15,29%

PREHĽAD PRÍJMOV
o. z. ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS
V ROKU 2018
79,96 % individuálni darcovia

3,39%
79,96%

1,14%
0,21%

15,29 % príspevky z 2% z daní
3,39 % firemní darcovia
1,14 % granty
0,21 % iné (bank. úroky a pod.)
Aj v roku 2018 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.

24

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:

www.cervenynos.sk

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

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

Projektová asistentka
Zuzana Bobrová

ADMINISTRATÍVNA ČASŤ

o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, k 31.12.2018

Administratíva
Financie a personálny manažment
Petra Lišková
Fundraising

Riaditeľka pre darcovstvo
a strategickú komunikáciu

Databázový manažment
Jozef Kello

Starostlivosť o darcov,
ﬁremné darcovstvo
a telemarketing
Katarína Žilák

Katarína Turčanová

Starostlivosť o darcov
a online FR
Monika Ďurkovičová

Telemarketing (1)
Komunikácia a PR
Kontakt s médiami, marketing a komunikácia
Martina Dobšinská

Marketing a komunikácia
Martina Madejová

Veda a výskum
Koordinátorka Marika Kecskésová
Katarína Šimovičová,
predsedníčka

Koordinátorka umeleckej časti
Kristína Poloncová

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

Administratíva

Umelecký riaditeľ
Pavel Mihaľák

UMELECKÁ ČASŤ

Predstavenstvo

Výkonná riaditeľka
Zuzana Ambro, štatutárka

Koučing

Jaroslava Sýkorová, Eva Okoličániová, Milan Chalmovský, Katarína Baranová, Roman Večerek

Regionálne a programové koordinátorky
BA región (27 klaunov)
Gabriela Rajniaková

ZA región (12 klaunov)
Michaela Pastorková

Cirkus Paciento
Gabriela Rajniaková

Smiech nepozná vek
Eva Okoličániová

PO región (14 klaunov)

BB región (8 klaunov)
Mariana Kovačechová

Prezuvky máme
Lucia Barcziová

Fidlikára
Mária Benkovská

Zuzana Gibarti Dancáková

N.O.S.
Milan Chalmovský

Správa auditora
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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.
2.

HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti združenia je:
 zabezpečiť návštevy zdravotných klaunov ako vhodné doplnenie liečebného procesu a/alebo
zmiernenia ťažkých životných situácií, predovšetkým použitím umeleckých vystúpení, poskytnutím
množstva potrebných stimulov a motivácie pomocou humoru, smiechu, rekvizít, darčekov a
pozitívneho myslenia;
 vykonávať návštevy zdravotných klaunov prevažne v nemocniciach, hospicoch, liečebniach,
rehabilitačných zariadeniach, špeciálnych školách a ústavoch, domovoch seniorov, domácnostiach
a/alebo ďalších podobných verejných a súkromných inštitúciách v súlade s poslaním združenia
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
3.

POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

13

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
13

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 30.5.2018.

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

7
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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
31.12.2018 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 nehmotný 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.
d) 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.
e)

Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
f)

Pohľadávky
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Pohľadávky združenia sú ocenené menovitou hodnotou.

g) 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.

h) 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.

i)

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.
j)

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 31.12.2018
a o zostatkovej cene odpisovaného darovaného automobilu k 31.12.2018.
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
Softvér

Doba odpisovania

Metóda odpisovania

4 roky
6 rokov
4 roky
6 rokov

Rovnomerná
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.
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PREHĽAD O DOTÁCIACH A GRANTOCH POSKYTNUTÝCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Združenie je prijímateľom príspevkov z podielu zaplatenej dane. V roku 2018 prijalo príspevky z podielu
zaplatenej dane v celkovej výške 283 541,47 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 13.
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 - Prešovská kancelária

10 000,00

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

45 000,00

Cirkusový stan
Spolu

4 200,00
77 305,00
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Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2018 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý
hmotný majetok

Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti

Oceniteľné
práva

Softvér

Ostatný dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaramie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

0,00

0,00

0,00

5 790,00

5 790,00

5 790,00

-5 790,00

0,00

5 790,00

0,00

5 790,00

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky

0,00

0,00

81,00

81,00

81,00

81,00

0,00

0,00

5 709,00

5 709,00

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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Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2018 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

24 463,83

0,00
0,00

0,00

5 804,40

5 804,40

0,00

5 804,40

6 358,83

23 909,40

30 268,23

4 110,00

18 105,00

22 215,00

1 245,00

121,00

1 366,00

0,00

0,00

0,00

5 355,00

18 226,00

23 581,00

2 248,83

0,00

2 248,83

1 003,83

5 683,40

6 687,23

0,00

0,00
-5 804,40

0,00

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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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

24 463,83

0,00
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

Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na začiatku
bežného
3 493,83
0,00
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
2 248,83
0,00
účtovného
obdobia
združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať.

3 493,83

2 248,83
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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 2018
Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Dlhodobé pohľadávky

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

2 531,23

0,00

2 531,23

5 500,00

0,00

5 500,00

185,40

0,00

185,40

5 685,40

0,00

5 685,40

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

c) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2017
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

2 531,23

0,00

2 531,23

1 020,00

0,00

1 020,00

240,00

0,00

240,00

1 260,00

0,00

1 260,00

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

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

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

8 216,63

3 791,23

Pohľadávky po lehote splatnosti

0,00

0,00

8 216,23

3 791,23

Pohľadávky spolu
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a)

Štruktúra finančných účtov
Názov položky

8

/SID

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica

1 190,66

844,06

Ceniny

3 690,00

2 350,80

932 340,67

850 824,61

0

0

0,00

58,92

937 221,33

854 078,39

Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako
jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu

6.

ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA (Súvaha r. 057)

a)

Popis významných položiek časového rozlíšenia
Opis položky časového rozlíšenia

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie
0

0

9 118,35

7 581,29

Nájomné

2 400,00

2 400,00

Salesforce.org – služby umelecká časť

5 450,71

0,00

Ostatné

1 267,64

5 181,29

17 833,00

502,61

0,00

502,61

17 833,00

0,00

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

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
Úrok k termínovanému vkladu
Vyúčtovanie RNI grantu 2017

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

5 157,49

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

5 157,49

Iné

0,00

2.

ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 075)

a)

Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2018 a 31.12.2017
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

-

9 094,88

13 180,22

9 094,88

0,00

13 180,22

9 094,88

13 180,22

9 094,88

0,00

13 180,22

Ostatné rezervy

84 579,33

26 983,17

84 579,33

0,00

26 983,17

Rezervy spolu

93 674,21

40 163,39

93 674,21

0,00

40 163,39

Zákonné rezervy

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

5 389,18

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

Predpokladá sa, že všetky rezervy budú použité v roku 2019.
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ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 079 a r. 087)

a)

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Názov položky

8

5

7

4

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

/SID

7 109,68

4 938,79

66 490,32

56 411,85

73 600,00

61 350,64

611,46

419,61

0,00

0,00

611,46

419,61

74 211,46

61 770,25

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

8

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Záväzky po lehote splatnosti

e)

5

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

419,61

326,49

916,35

751,02

724,50

657,90

611,46

419,61

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

bezodplatne
nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého
z dotácie

majetku

obstaraného

dlhodobého majetku
z finančného daru

obstaraného

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

0,00

5 804,40

121,00

5 683,40

66 014,85

283 541,47

238 714,70

110 841,62

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

17

48

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

6.

IČO

3

0

8

5

5

7

4

8

/SID

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

589,15

1 492,42

Iné ostatné výnosy

2,61

150,01

Osobitné výnosy

0,00

0,00

Výnosy z použitia fondu

5,00

0,00

596,76

1 642,43

0,00

0,00

Spolu nepodnikateľská činnosť
2. Podnikateľská činnosť
Iné ostatné výnosy
Spolu podnikateľská činnosť
SPOLU

c)

0,00

0,00

596,76

1 642,43

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

Účet

r. VZaS

Popis

646

55

Prijaté dary

662

68

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

69

Prijaté príspevky od FO

664

70

Prijaté členské príspevky

665

71

Príspevky z podielu zaplatenej dane

667

72

Prijaté príspevky z verejných zbierok
Spolu

Bežné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

121,00

0,00

53 004,25

0,00

1 377 246,28

1 314 159,58

140,00

140,00

238 714,70

269 512,60

1 273,00

0,00

1 670 499,23

1 583 812,18

Výnosy celkom za rok 2018 sú vo výške 1 671 095,99 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

66 014,85

172 699,85

0

0

0

0

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

110 841,62

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

1 171 508,89

1 186 081,93

260 506,45

231 831,40

Spotreba materiálu a energie

54 414,10

95 496,99

Cestovné

60 424,71

52 443,01

Náklady na reprezentáciu

9 369,40

6 406,16

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

1 447,00

1 245,00

Tvorba fondov

1 273,00

0,00

309,46

240,40

Mzdové náklady

Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Spolu nepodnikateľská činnosť

5 764,29

6 079,30

1 565 017,30

1 579 824,19

2.Podnikateľská činnosť
Spolu podnikateľská činnosť
SPOLU

0,00

0,00

1 565 017,30

1 579 824,19

Náklady celkom za rok 2018 sú 1 565 017,30 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.
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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 2018 resp. by významnejším
spôsobom ovplyvnili činnosť združenia v nasledujúcich účtovných obdobiach.
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N. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA
Vlastné zdroje krytia stáleho a obežného majetku:
Pohyby vlastného imania v roku 2018 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
imanie
v nadácii
vklady
zakladateľov
prioritný majetok
Fondy
tvorené
podľa
osobitného
predpisu

0,00

1 273,00

5,00

1 268,00

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

641 585,55

5 157,49

646 743,04

5 157,49

105 874,63

-5 157,49

105 874,63

646 743,04

105 874,63

0,00

753 885,67
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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

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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