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POĎAKOVANIE
Milí priatelia občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors,

poďte sa spolu s nami pozrieť za naším rokom 2020. Bol to rok, ktorý priniesol veľa úsmevov na 
tvárach detských pacientov a rodičov, seniorom v zariadeniach, ale tiež personálu. Na prvé pre-
čítanie rok ako každý iný. Opak je pravdou. Aj naše každodenné poslanie prerušila na niekoľko 
mesiacov nepriaznivá epidemiologická situácia. Ako sa hovorí v klaunskom žargóne, „problém 
je náš chlieb“, pretože vďaka problémom dokážu vytvárať klauni vtipné situácie. Postavili sme 
sa teda k problémom, ktoré nám nastolil tento rok, čelom a flexibilne sme reagovali na aktu-
álnu situáciu: keď na jar ostali brány nemocníc a seniorských zariadení úplne zavreté, hľadali 
a našli sme cesty, ako sa k nim dostať. Aby sme priniesli radosť a humor tam, kde by ich nikto 
nehľadal. A keď to situácia dovolila, mohli sme znova osobne navštevovať detské oddelenia 
nemocníc - aj vďaka dôvere, ktorú nám preukázali nemocnice. Vážime si, že zdravotnícky per-
sonál považuje zdravotných klaunov za prirodzenú súčasť oddelení a uvedomuje si ich prínos 
v liečebnom procese.

Uplynulý rok bol veľmi premenlivý, ale my sme to zvládli práve vďaka Vám – našim podporo-
vateľom, partnerom, priateľom.

Tentokrát Vám ešte srdečnejšie ďakujeme, že ste pri nás počas roka 2020 stáli.

Zuzana Ambro 
výkonná riaditeľka 

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Pavel Mihaľák 
umelecký riaditeľ  

ČERVENÝ NOS Clowndoctors
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ZDRAVOTNÍ KLAUNI BOLI NABLÍZKU
Online aj pred nemocnicami
Sme jednoducho nezastaviteľní. Pripravili sme hneď niekoľko noviniek, aby sme mohli deťom, rodičom, personá-
lu, ale i všetkým, ktorým bolo ťažko, priniesť humor, radosť – či už osobne, cez okno alebo cez obrazovky.

Od 1. apríla sme pod názvom Červený Nos Online postupne spustili niekoľko aktivít v digitálnom priesto-
re. Prostredníctvom interaktívneho videohovoru, teda Klaunskej návštevy online, sa dieťa či senior stretne s dvo-
mi zdravotnými klaunmi, ktorí „klopú“ na obrazovky ich mobilov alebo počítačov.

„Celý rok bol pre zdravotných klaunov veľkou skúškou profesionality. Doterajšie intenzívne vzdelávanie a konti-
nuálna príprava sa veľmi dobre odzrkadlila v pripravenosti na stresové situácie a uchopenie nových výziev. Onli-
ne priestor sme boli schopní pretaviť do veľmi osobnej a cielenej pomoci všetkým, ku ktorým sme nevedeli prísť 
osobne.“ Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Okrem klaunských videohovorov klauni natáčali vtipné tematické videá, ku ktorým 
sa neskôr pridala relácia P. R. Á. S. K. (Praktické Rady A Skúsenosti Klaunské). Svo-
jich fanúšikov si získala aj klaunská kapela, ktorá vo svojich videoklipoch reflekto-
vala aktuálne témy súvisiace s pandémiou. Videá sú dostupné na našich sociálnych 
sieťach pre všetkých, ktorí sa cítili a stále sa cítia kvôli pandémii v strese či izolácii.
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Osobný kontakt je však nenahraditeľný, preto zdravotní klauni hneď, ako to počasie dovolilo, rozbehli klaunské 
turné po Slovensku s názvom „Pod oknami“. Nabalili svoje rekvizity, hudobné nástroje a mikrofóny, aby ich 
všetci počuli. Pre všetkých zdravotníkov a hlavne malých pacientov, ktorým to dovoľoval zdravotný stav a mohli 
sa prísť pozrieť k oknám alebo na balkóny oddelení, predviedli klauniádu s cirkusovými klaunskými trikmi, pies-
ňami a veselými pozdravmi.

Zdravotní klauni taktiež pomáhali zmierniť úzkosť pacientom z čakania pred nemocnicami v Bratislave, Ban-
skej Bystrici, Žiline, Prešove a Košiciach. Národný ústav detských chorôb v Bratislave napísal o nás „Aj vďaka 
Dr. Žinčicovi a sestričke Lilli, dnešná triáž šla ako po masle. Merali odstupy, kontrolovali teplotu, dezinfikovali bub-
lifukom. Ďakujeme, ČERVENÝ NOS Clowndoctors, za pomoc.“ A keď bolo treba (od)vážne si nasadili na respirá-
tory klaunské nosy, zakryli sa štítmi a klaunovali počas celoplošného testovania pred DFNsP Banská Bystrica, 
aby mali všetci prítomní veselší deň. Realizovali sme spolu 4 klaunské tour „Pod oknami“ a 175 klauniád pred 
nemocnicami.

„Vystúpenie klaunov mi zlepšilo náladu v nemocnici. Páčili sa mi aj 

klaunovské piesne, boli zábavné a zaslúžili by si odmenu. Aj keď som 

mohla sledovať vystúpenie až zo 6. poschodia, stálo to za to! :-) “

pacientka Marianka (11r.), NÚDCH
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ZDRAVOTNÉ KLAUNIÁDY
Humor má dvere otvorené
Zakaždým, keď to epidemiologické opatrenia dovolili, zdravotní klauni znova klopali na dvere a navštevovali det-
ské nemocničné oddelenia. Vedenie nemocníc a personál si totiž uvedomujú prínos klaunského umenia a hu
moru pre psychickú pohodu detí, ktorá je tak dôležitá pre liečbu samotnú.

Vážime si, že nám vďaka dlhoročnej spolupráci a našej profesionalite preukázali dôveru. Bolo pre nás hrejivé po-
čuť od personálu „veď vy ste naši, už ste nám tu chýbali“. Všetci zdravotní klauni z Červeného nosa sú profesi-
onálne vyškolení aj v oblasti hygienických zásad v zdravotníctve. Bez ohľadu na to, či je alebo nie je epidémia, 
presne vedia, ako sa správať v nemocniciach, aby chránili pacientov, personál i seba. Tento rok navyše vybavení 
respirátormi prísne dodržiavali bezpečný odstup a svojím klaunským umením s ľahkosťou odpútavali od strachu 
a stresu nielen malých pacientov, ale aj ustarostených rodičov, sestričky a lekárov. V období, keď nemohli byť 
klauni v nemocniciach, ponúkali sme hospitalizovaným deťom možnosť Klaunskej návštevy online.

Malí pacienti s rodičmi ich mohli stretnúť na oddeleniach a aj v čakárňach pred odbornými ambulanciami ne-
mocníc kde za rok 2020 mali 1176 osobných klauniád a 76 klaunských návštev online.

„Chcela by som veľmi poďakovať partičke vašich úžasných klaunov, ktorí prišli 

rozveseliť a povzbudiť moju (skoro pubertálnu) dcéru. Najprv si myslela, že je na 

to už veľká a že to bude trápne… ale od prvej sekundy, ako vošli do miestnosti, 

si Eli získali :) Takto sa už dávno neusmievala. A aj keď odišli, úsmev zostal :) Ešte 

raz im v mojom a Eluškinom mene poďakujte, robia úžasnú prácu.“
mama Marta a Eli
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SMIECH NEPOZNÁ VEK
Aj keď sme ďaleko, sme si blízko
Ľudský kontakt je nenahraditeľný a vzácny, najmä pre starších ľudí. Potrebujú blízkosť iného človeka, zvlášť vo 
chvíľach strachu a neistoty. Zdravotní klauni ich preto navštevujú cez Klaunské videohovory a videopozdravy: 
„Hoci pre niektorých seniorov je to náročné a nedokážu ani zaostriť pohľad na takých malých ľudí v malom prí-
stroji, pre iných je takáto návšteva aj vďaka technike skutočným zážitkom. Užívajú si, že sa môžu spojiť s ľuďmi, 
ktorí sú kilometre ďaleko, že ich môžu počuť, vidieť, zasmiať sa spolu. Aj keď sme ďaleko, sme si blízko. Kým sa opäť 
stretneme!“ hovorí zdravotná klaunka Eva Okoličániová / Oľga Havranová.

Zdravotní klauni sa snažili byť nablízku aj osob-
ne, ale samozrejme tak, aby to bolo bezpeč-
né pre všetkých. Flexibilne sme reagovali na 
aktuálnu epidemiologickú situáciu a niekoľko 
klauniád sa uskutočnilo aj pred oknami do
movov seniorov a  domovov sociálnych slu
žieb. Klauni spievali a hrali na ukulele zatiaľ, 
čo im seniori tlieskali, alebo vykrúcali rukou 
do rytmu spoza druhej strany okien. Ich prí-
tomnosť pred zariadením a vzájomný pohľad 
do očí priniesli úsmevy v  tú najťažšiu chvíľu. 
V rámci programu Smiech nepozná vek 
sme v  roku 2020 realizovali celkom 91 klau
niád v 19 zariadeniach pre seniorov, 37 online 
návštev a 35 videopozdravov.

„Bol to úžasný zážitok, cez modernú techniku (mobil) vidieť tváre a počuť hlasy 

známych ľudí. Bolo badať dojatie, tiež úsmev na tvárach, ale aj slzy radosti v očiach 

našich obyvateľov, keď videli zdravotných klaunov Dorotku a Milenku. Od dojatia 

zdravotných klaunov v mobile hladkali. Chceli ich mať pri sebe, byť s nimi a spolu 

sa zasmiať, zaspievať si, porozprávať sa, počúvať ich. Najviac si priali, aby zdravot-

ní klauni opäť medzi nich prichádzali. Niekoľkokrát si spolu zaspievali, zablahoželali 

k narodeninám a pri lúčení si mnohokrát zamávali.“

Mgr. Božena Schniererová, bývala riaditeľka DD a DSS Kremnica
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ZDRAVOTNÍ KLAUNI 
NAVŠTEVUJÚ SENIOROV UŽ 10 ROKOV
Už 10 rokov navštevujú profesionálni zdravotní klauni pravidelne seniorov v seniorských zariadeniach a ne
mocniciach. Cieľom návštev je priniesť osamelým seniorom potešenie, emocionálny zážitok, vzbudiť v nich 
chuť do života i pocit dôležitosti. Hoci 10. výročie fungovania programu SMIECH NEPOZNÁ VEK narušila 
pandémia koronavírusu, nestratili klauni so seniormi kontakt.

Pravidelné návštevy seniorov v zariadeniach pre seniorov a na oddeleniach pre dlhodobo chorých realizuje o.z. 
ČERVENÝ NOS Clowndoctors už od roku 2010. Pilotný program bol spustený v spolupráci s vtedajším Domovom 
seniorov Charitas (dnešný DS Casa Slovensko) v Bratislave.

„Za ten čas sme zistili, že táto veľmi zraniteľná, zdravotne znevýhodnená a sociálnym vylúčením ohrozená cieľová 
skupina, rovnako ako deti, pozitívne reaguje na návštevy zdravotných klaunov,“ hovorí umelecký riaditeľ Pavel 
Mihaľák. Vďaka profesionálnemu klaunskému umeniu dokážu klauni spríjemniť jednotvárne dni, zmeniť často-
krát ťažkú atmosféru, vťahujú seniorov do klaunských príbehov, prinášajú im dôvody na úsmev a dávajú im po-
cítiť, že sú pre spoločnosť a svoje okolie stále dôležití.

„Aj starší človek sa potrebuje zasmiať, potešiť, zažiť vtipnú situáciu. Zvlášť vo chvíľach, keď mu nie je práve naj-
lepšie, prežíva bolesti, samotu, smútok,“ vysvetľuje Eva Okoličániová, profesionálna zdravotná klaunka a koor-
dinátorka programu SMIECH NEPOZNÁ VEK. „Sme radi, že im môžeme venovať pozornosť, môžeme sa s nimi 
zasmiať, opýtať na ich život. Veľa nám dávajú, je to radosť zo vzájomnej prítomnosti. U starších ľudí už len dotyk 
dlane, pohladenie, pohľad do očí a úsmev dokážu vyvolať krásnu reakciu. Vidieť, ako sa človeku hneď rozžiari tvár. 
Zvlášť, keď je ležiaci v posteli a už s okolím veľmi nekomunikuje,“ dodáva Eva Okoličániová.

Profesionalita aj emócie
Dvojica vyškolených zdravotných klaunov pristupuje k seniorom individuálne aj s ohľadom na ich zdravotný 
stav a fyzické obmedzenia. Konkrétny príbeh, ktorý sa odohrá v každej z izieb, je šitý na mieru každému senio-
rovi. Zdravotní klauni majú so seniormi vďaka pravidelným návštevám vybudované vzájomné vzťahy, dôverujú si 
a tak sú návštevy veľmi emotívne. V nejednej izbe nájdete fotografie klaunov medzi rodinnými. Zdravotní klauni 
si od seniorov často nechajú poradiť, ako vyriešiť rôzne situácie. Seniori sa tak stávajú radcami, dostane sa im 
vypočutia a to môže byť impulzom pre vnímanie ich vlastnej hodnoty.

Dôležitou súčasťou klauniád pre seniorov je aj hudba. „Pri klauniádach využívame hudobné nástroje, známe pes-
ničky (ľudové aj slávne šlágre), keď sa dá, starkých aj roztancujeme. Príjemné spomienky na ich mladosť vyvoláva-
me aj prostredníctvom kostýmov, ktoré odrážajú 50-te a 60-te roky, ale aj rekvizitami - pomôckami, ktoré sa v ich 
mladosti bežne používali, hoci dnes sú už skôr historickým artefaktom, ktorý len tak nenájdete,“ približuje klaniá-
du u seniorov Eva Okoličániová.
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NOS!
S úsmevom na operáciu
Čeliť operačnému zákroku nie je jednoduché. Väčšinou je sprevádzaný úz-
kosťou a neistotou. U detí je predoperačná úzkosť omnoho vyššia ako u do-
spelých, pretože sú oddelení od ich blízkej osoby.

Zdravotný klaun sprevádza malého pacienta na vyšetrenia, cestou vo výťahu 
či po dlhej chodbe na operačnú sálu. Počas toho mu spieva, robí kúzla, ale 
najmä sa snaží odpútať ho od myšlienok na operáciu a priniesť mu úsmev. 
Niekedy potrebujú rozveseliť nielen deti, a preto sa klaun venuje aj ich rodi-
čom. V roku 2020 sme realizovali spolu 120 klauniád N.O.S.

‚‚Rozveseľujú nielen deti, ale aj ich rodičov, lebo niekedy sú to práve rodičia, 

ktorí majú v čase predoperačnej prípravy a pred operáciou dieťaťa väčší 

strach ako deti samotné. Zdravotní klauni sú aj pre nich veľkou oporou. 

Sme nesmierne spokojní s ich prácou a zo srdca im ďakujeme.‘‘

Mgr. Dagmar Divišová, vedúca sestra 

Kliniky detskej chirurgie LF UK a NÚDCH Bratislava.
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PREZUVKY 
MÁME!
Na návšteve 
cez obrazovku
Prezuvky sme si nechali obuté. Aj tak sa dajú opí-
sať návštevy zdravotných klaunov v domácnostiach 
cez náš online program. Zdravotní klauni navštevujú 
deti, ktoré sú kvôli ťažkej diagnóze prepustené z ne-
mocnice do domácej intenzívnej liečby. Aj títo malí 
pacienti potrebujú dôvod na smiech či úsmev. A roz-
ptýlenie v ťažkej situácii uvítajú aj ich súrodenci a ro-
dičia. Tento rok sa nám podarilo uskutočniť rekordný 
počet prezúvkových návštev – veľkú obľubu si u tých-
to rodín získali práve Klaunské návštevy online.

V roku 2020 sme realizovali 24 návštev Prezuv-
ky máme u rodín s ťažko chorými deťmi. Vďaka 
programu Červený nos Online sme mohli realizovať 
ďalších 49 návštev cez obrazovky.

„Keď bol náš dvojročný Šimonko hospitalizovaný, bolo to pre celú rodi-

nu veľmi ťažké obdobie. Bol po operácii, dýchal len za pomoci prístrojov 

a hadičky mu trčali zo všetkých strán. Deň návštevy zdravotných klau-

nov bol však iný. Šimonko sa po veľmi dlhom čase začal usmievať. Na 

chvíľu úplne zabudol na svoje trápenie a na to, že nie je doma. Diagnóza 

priniesla mnoho obmedzení a my sme museli prestať žiť ako bežne fun-

gujúca rodina. No zdravotní klauni chodia Šimonka rozosmiať aj domov. 

A spolu s ním aj ostatných. Vždy sa na nich tešíme ako na niekoho, kto 

je už súčasťou našej rodiny. Sú pre nás darom! Ďakujeme.“
mama Martina
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CIRKUS PACIENTO
Predstavenie plné malých zázrakov
Počas Cirkusu Paciento sa dlhodobo hospitalizované deti na 
onkologických oddeleniach a v psychiatrických liečebniach 
spolu so zdravotnými klaunmi učia klaunské kúsky, aby ich 
na záver mohli predviesť ostatným.Takto strávený čas je pre 
nich nielen zábavný, ale nadobudnuté zručnosti im môžu 
zvýšiť sebavedomie, že napriek svojej chorobe zvládnu aj 
náročné úlohy. „Do Cirkusu Paciento v psychiatrickej liečeb-
ni Hraň sa zapojilo približne 80 detí. Tento rok to bolo iné 
v tom, že sme pracovali s rúškami a niekoľkokrát denne de-
zinfikovali rekvizity. Ináč prebehlo všetko tak, ako po minulé 
roky. V nedeľu sme postavili stan a od pondelka sme začali 
nacvičovať klaunské zručnosti. Téma bola – cirkusový fes-
tival. Deti sa učili narábať s rôznymi cirkusovými rekvizita-
mi – taniermi točiacimi sa na paličke, flowerstickmi, kruh-
mi, diabolom, vejármi. V piatok, po záverečnom vystúpení, si 
každé dieťa mohlo na pamiatku nechať farebné 
žonglovacie šatky, aby sa do radostnej nála-
dy Cirkusu Paciento vedeli preniesť kedykoľ-
vek.“ hovorí Gabriela Rajniaková, zdravotná 
klaunka a  koordinátorka programu Cirkus 
Paciento. 

„Návštevy vašich klaunov vždy vnímam ako spestrenie našej práce. Je to úžasný pocit, ktorý vo 

mne pri pohľade na detských pacientov v ‚akcii‘ vyvoláva okamžité nadšenie a chuť sa pridať. 

Máme veľmi pozitívne ohlasy na návštevy a aktivity klaunov nielen od detí, ale aj od rodičov, 

a odkedy sa u nás uskutočňujú klauniády ako Cirkus Paciento, tak aj od kolegov z iných praco-

vísk, ktorí nie sú priamo zainteresovaní. Veľmi oceňujem proaktívny prístup každého jedného 

klauna, ktorý sa v tomto poslaní angažuje a prináša úsmev aj zábavu tam, kde je to potrebné! 

Skutočne obrovské ĎAKUJEME!“
Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH, vedúca sestra, 

Univerzitná nemocnica Martin, Psychiatrická klinika

Cirkus Paciento v roku 2020 navštívil 4 zariadenia po Slovensku a priniesol chorým deťom 21 cirkusových dní.
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FIDLIKÁRA
Prináša nové podnety
Zrazu počuť štrngot kľúčov. Do triedy vstupujú traja klau-
ni s hudobnými nástrojmi a veľkým kufrom plným tajom-
stiev. Začína sa Fidlikára. Predstavenie sa sústreďuje naj-
mä na zmyslové vnemy. Deti sa môžu dotýkať rozličných 
materiálov, skúmať rekvizity a započúvať sa do zvukov jed-
notlivých hudobných nástrojov. Nové a nepoznané pod
nety vzbudzujú v deťoch záujem a podniecujú ich k väčšej 
odvahe skúšať nové veci a zdieľať tieto chvíle aj s ostat-
nými.

Tento rok sme v rámci tohto špeciálneho interaktívneho 
programu pre deti s autizmom, mentálnym a kombinova-
ným zdravotným znevýhodnením kvôli pandemickým ob-
medzeniam pracovali hlavne na novom predstavení. Je ur-
čené pre všetky deti, ktoré nás už opakovane videli, aby 
sme im priniesli nové, rovnako krásne a na mieru šité in-
teraktívne predstavenie.

Program Fidlikára v roku 2020 navštívil 1 špecializovanú 
školu, kde potešil deti 3 predstaveniami.

‚‚Mali sme v našej triede chlapca, ktorý už, žiaľ, zomrel. 

Tesne predtým ešte zažil predstavenie Fidlikáry - bolo 

to skutočne dojímavé, pretože reagoval veľmi pozitívne. 

Neviem si spomenúť, kedy bol taký šťastný, ako práve 

vtedy počas Fidlikáry.“
učiteľ
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NA ZÁZRAKY MÁME NOS
RECENZIA OD ČITATEĽKY Klaudie Šmidovej
„Vaša kniha je jedna z tých, po ktorej siahnem vždy, keď si potre-
bujem pripomenúť, že vo svete sa dejú zázraky. Priznám sa, že od začiatku čítania 
som mala husiu kožu na celom tele a v očiach slzy od dojatia. Predtým, ako som objavila túto knihu, no najmä 
Vašu organizáciu, zvykla som si sťažovať na svoj život. Že je príliš ťažký, že mám veľa starostí a podobne. Ale nie 
je to pravda. Príbehy ľudí, ktoré v knihe vystupovali ma o tom presvedčili. Pre klaunov je veľmi ťažké vykúzliť 
úsmev na perách chorým deťom, či starým ľuďom. Oni to však dokážu a ja ich za to obdivujem.

Každý jeden z príbehov je výnimočný a je náročné vybrať, ktorý sa mi páčil najviac. Predsa len však je jeden, kto-
rý ma chytil za srdce asi najviac. Jeho názov je: ‚40 strán‘. Vystupuje v nej pani Hana, pani Alžbeta a doktorka 
Dialýza Odmeraná. Doktorka Dialýza číta pani Alžbete a pani Hane knihu, ktorá má takmer 1 000 strán. Dostanú 
sa veľmi ďaleko, keď umrie pani Alžbeta. Dialýza však čítať pani Hane neprestáva, no náhle odnášajú aj Hanu do 
nemocnice, pretože jej stav sa zhoršil.

Nestihli sa dozvedieť ako kniha skončila. Ostalo 40 strán. Je to smutný príbeh, ale je naozaj veľmi pekne poda-
ný. Do konca som verila, že príbeh skončí šťastne, ale žiaľ nie vždy to tak je. Pre pani Alžbetu a Hanu určite bolo 
najväčším potešením rozptýlenie, ktoré so sebou doktorka vždy nosila.

NA ZÁZRAKY 
MÁME NOS

si môžete objednať  
v pevnej väzbe  

alebo ako e-knihu  
na veronika@cervenynos.sk

V jednom príbehu zaznela veta: ‚Niekedy som rozmýšľal, či to všetko má zmy-
sel, ale už dávno som zmenil názor vďaka vám – klaunom.‘ A o tom je celá táto 
práca. Dodávať nádej, svetlo a úsmev tam, kde to najviac chýba.

Túto knihu by som odporučila každému, nie preto aby videl, že pacienti v kni-
he majú alebo mali ťažký život, ale aby si vzali príklad z toho, že sa netreba ni-
kdy vzdávať. Nech je to v živote akokoľvek 
ťažké. Tak ako sa nevzdávajú klauni, 
len aby deti, či starých ľudí rozo-
smiali. Práve ten ich úsmev je 
zázrakom. Takže názov kni-
hy je absolútne na mieste 
a krásne vystihuje podsta-
tu celej knihy.“
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UČENIE JE PROCES
V online priestore sa zintenzívnilo vzdelávanie 
aj medzinárodná spolupráca
Kontinuálne vzdelávanie, osvojovanie si nových umeleckých zručností a vedomostí z oblasti medicíny, psycho-
lógie, sociológie či komunikácie je neoddeliteľnou súčasťou bežného roka každého profesionálneho zdravotné-
ho klauna. Minulý rok bol špecifický, no práca klaunov stále rovnako dôležitá. Nutnosťou preto bolo prispôsobiť 
školenia, workshopy a stretnutia regionálnych a programových tímov súčasnej situácii. Začiatkom roka a počas 
leta sa klauni zúčastnili 11 prezenčných národných a medzinárodných školení. Vo veľkej miere sa vzdelávací 
proces počas roka presunul do online priestoru, vďaka čomu sa podarilo zrealizovať ďalších až 29 workshopov 
a prednášok organizovaných Medzinárodnou školou humoru (International School of Humor) s medzinárodný-
mi lektormi. Podarilo sa taktiež prehĺbiť spoluprácu s českými kolegami z organizácie Zdravotní klaun. Koncom 
roka sme spoločne realizovali sériu prednášok na tému humoru ako nástroja komunikácie. Jednu z nich viedol aj 
náš umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák.

Online priestor priniesol aj mnohé vtipné situácie. Výzvou boli hudobné workshopy plné zaseknutých obrazo-
viek a sekajúcich tónov, nesynchrónneho spevu, hry na ukulele či škola žonglovania a porozbíjané dekorácie 
v obývačkách našich klaunov.
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Vzdelávanie prebieha ako podpora efektívneho začlenenia zdravotných klaunov do chodu nemocníc a je potreb-
né pre zabezpečenie a zvyšovanie ich profesionality. Pri organizácii a realizácii vzdelávacích aktivít prihliadame 
na presný model vzdelávania. Po jeho absolvovani získajú zdravotní klauni Certifikát profesionálneho zdravot-
ného klauna. Napriek nepriaznivej situácii sa podarilo v roku 2020 ďalším 7 klaunom z Červeného nosa tento 
certifikát získať.

Do online priestoru sa presunuli aj strategické stretnutia manažmentu jednotlivých členských organizácií RNI, 
či vzdelávanie pre fundraisingových a marketingových expertov. To prispelo k tomu, že komunikácia na medzi
národnej úrovni sa zintenzívnila a navzájom sme sa mohli s kolegami z ostatných krajín inšpirovať a vymieňať 
si skúsenosti z oblasti nových formátov, ktoré vznikli počas koronakrízy. Veľký význam prikladáme z tohto hľa-
diska aj rozvoju programov pre zdravotníkov ktorým sme venovali medzinárodné stretnutia so zameraním na 
strategické plánovanie.

V auguste 2020 sme v spolupráci s RNI spustili aj novú webstránku www.cervenynos.sk.

Sme radi, že sa nám podarilo zrealizovať aj 3 semináre pre zdravotnícky personál nemocníc. Poslaním prezen-
tácií a workshopov je poskytnúť lekárom a zdravotníckemu personálu možnosť praktického tréningu špeciál-
nych humorných techník, ktoré prispievajú k odľahčeniu atmosféry a psychickej pohody.
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VYJADRENIA PARTNEROV
So spoločnosťou Amazon sme nadviazali spoluprácu po prvýkrát, keď v minulom roku 
na Medzinárodný deň detí podporili klauniády pred nemocnicami a neskôr sme aj vďaka 
ich pomoci mohli prinášať radosť osamelým seniorom prostredníctvom online klauniád. 
Tešíme sa, že naše partnerstvo pokračuje aj v tomto roku.
„Sme veľmi radi, že sme v roku 2020 mohli podporiť občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pretože 
obdivujeme prácu, ktorú so svojimi členmi odvádza. Príchod pandémie Covid-19 bol veľkou výzvou pre všetkých, 
izolácia však bola veľmi náročná práve pre malých a veľkých pacientov v nemocniciach. Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí sme sa bez váhania rozhodli podporiť činnosť Clowndoctorov, ktorí prinášajú chorým deťom radosť 
a smiech aj prostredníctvom online hovorov a na Vianoce sme sa snažili prispieť k tomu, aby mohli zdravotní klauni 
virtuálne rozveseliť aj osamelých seniorov v opatrovateľských domoch.“

Miroslava Jozová, PR manažérka spoločnosti Amazon

Spoločnosť Groupama a jej zamestnanci podporili naše aktivity finančnou zbierkou aj 
kúpou kníh Na zázraky máme nos.
„Radosť, smiech a  potešenie, ktoré nosia klauni deťom, seniorom a  všeobecne všetkým pacientom do nemocníc 
a sociálnych zariadení na Slovensku sú neoceniteľné. Veľmi si vážime a ceníme vašu prácu a vaše aktivity. Pokiaľ to 
bude možné a naše podmienky nám dovolia, budeme vás veľmi radi podporovať a pomáhať Červenému nosu aj v bu-
dúcnosti. Naša spolupráca a komunikácia bola skvelá, vzájomne sme si v rámci technického riešenia vyšli v ústre-
ty a nakoniec sa nám podarilo vyzbierať naozaj peknú sumu a bol z toho pekný výsledok. Tešíme sa, že sme mohli 
v mene Groupama poisťovne, a. s., kolegov a partnerov pomôcť vašej organizácii.“

Mgr. Ivan Bobošík, Marketingový a PR konzultant

S portálom SAShE.sk spolupracujeme od roku 2018. Vďaka ich podpore a podpore šikov-
ných výrobcov, ktorí na SAShE.sk pôsobia, sa nám darí získavať nový zdroj darov pre 
našu činnosť.
„Červený nos je krásny projekt, na stránke Sashe radi uverejňujeme veľa príbehov o práci zdravotných klaunov. Ich 
príbehy sú pekné, ale aj smutné, dojímavé, ľudské a zároveň je zaujímavé spoznať, čo taká práca obnáša. Prostred-
níctvom nášho portálu dokázali osloviť nejedného donora, čo svedčí o tom, že aj predajcom na Sashe je ich činnosť 
sympatická. Je super vidieť, že si komunita takto navzájom pomáha. Komunikácia s Červeným nosom je veľmi prí-
jemná a profesionálna zároveň, tešíme sa z tohto partnerstva.“

Tím Sashe

Spoločnosť Fusakle, s. r. o. nám venovala kolekciu ponožiek, z ktorej výťažok putuje už 
dlhodobo na podporu našich projektov.
„Vážime si prácu celého tímu a zdravotných klaunov Červený nos. Bez nich by nebola radosť a pozitívne emócie 
tam, kde chýbajú najviac. Naša spolupráca je vždy príjemným potešením a preto vyzývame pridať sa k spoločnej 
radosti aj ostatných :).“

Simona Zajíčková, Marketing manager
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GRANTY
Aj v roku 2020 sa nám podarilo získať niekoľko grantov, ktoré pomôžu prinášať smiech od nemocníc.

NBS grant vo výške 1 400 € sme využili na rekvizity pre Cirkus Paciento.

Grant z nadácie C & A vo Viedni (sprostredkované vďaka RNI) je určený na podporu programu Fidliká-
ra – grant bol schválený, ale vzhľadom na pandémiu sa jeho čerpanie presúva na obdobie, keď budú opäť možné 
osobné návštevy špeciálnych škôl.

Nadácia Slovenskej sporiteľne – prostredníctvom iniciatívy #mamnato sme získali 6 000 €, ktoré sme 
použili primárne na nákup ochranných hygienických pomôcok pre klaunov.

Siemens Healthcare, s. r. o. – vďaka grantu v hodnote 2 500 € sme realizovali online klauniády pre deti 
a detské klauniády.

Unicredit – 4 000 € z grantu sme použili na realizáciu programu Na operačnú sálu.
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Špeciálne  
poďakovanie  
IN MEMORIAM

patrí našej niekdajšej dlhoročnej darkyni, 
neskôr aj klientke, s ktorou sme sa pravidelne 

stretávali počas klauniád v Domove sociálnych 
služieb Charitas, pani Ľudmile Hodálovej. 

Pani Ľudmila milovala stretnutia so zdravotnými 
klaunmi a vždy si ich veľmi užívala. Ako naša 

darkyňa sledovala pravidelne prostredníctvom 
príbehov v poštových zásielkach našu prácu 

v detských nemocniciach. Na sklonku života sa 
aj preto rozhodla darovať nášmu združeniu 

50 000 € na podporu klaunských 
návštev na detských onkolo-

gických klinikách.
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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 2020, ale do 31. 12. 2020 neboli po-
užité, sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a použijú sa na zabezpečenie programov 
v roku 2021. Správna rada občianskeho združenia si nie je vedomá žiadnych významných rizík a neistôt, ktorým 
by bolo združenie vystavené, s výnimkou všeobecných rizík súvisiacich s epidémiou nového koronavírusu. Čin-
nosť 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. V súvahe uvádzame za roky 2019 a 2020 aj fond verejnej 
zbierky a v prehľade výkazu ziskov a strát uvádzame za roky 2019 a 2020 aj náklady a výnosy súvisace s podni-
kaním a hlavnou zdaňovanou činnosťou.

Výkaz ziskov a strát rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Prijaté príspevkyA) 1 539 412 1 583 812 1 670 498 1 792 864 1 724 905

Úroky a ostatné výnosy 5 148 1 642 597 4 965 630

Výnosy z podnikania 
a hlavnej zdaňovanej činnosti   16 783 6 954

Náklady na projektB) 969 310 1 056 972 997 468 1 093 098 880 545

Prevádzkové náklady 520 904 522 852 567 549 581 221 626 876

Náklady na podnikanie 
a hlavnú zdaňovanú činnosť   16 276 1 913

Výsledok hospodárenia 54 346 5 630 106 078 124 017 223 154

Daň z príjmov 1 315 473 204 297 95

Výsledok hospodárenia po zdanení 53 031 5 157 105 874 123 720 223 059

A) Príspevky od fyzických a právnických osôb, od iných organicácií, z podielu zaplatenej dane.
B) Náklady na projekt zahŕňajú darčeky pre deti, rekvizity, odmeny a vzdelávanie zdravotných klaunov, cestovné 

do nemocníc, informačné materiály pre členov klubu ČN a pod.
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Súvaha rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

st
ra

na
 a

kt
ív

Neobežný majetok 3 494 2 249 12 396 9 233 34 727

Dlhodobý hmotný majetok 3 494 2 249 6 687 4 496 30 962

Dlhodobý nehnmotný majetok 0 0 5 709 4 737 3 765

Dlhodobý finančný majetok 0 0 0 0 0

Tovar   8 644 9 733

Pohľadávky a finančný majetok 831 996 857 870 945 438 1 174 224 1 326 025

Dlhodobé pohľadávky 331 2 531 2 531 2 581 2 581

Krátkodobé pohľadávky 77 1 260 5 685 3 266 6 373

Finančný majetok 831 588 854 078 937 221 1 168 377 1 317 070

Časové rozlíšenie 9 847 8 084 26 951 11 990 15 163

Náklady budúcich období 2 140 7 581 9 118 11 805 15 023

Príjmy budúcich období 7 707 503 17 833 184 140

Aktíva celkom 845 337 868 202 984 786 1 204 091 1 385 648

st
ra

na
 p

as
ív

Vlastné zdroje 641 586 646 743 753 886 876 338 1 099 397

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 588 555 641 586 646 743 752 618 876 337

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie 53 031 5 157 105 875 123 720 223 059

Cudzie zdroje 84 627 155 444 114 375 154 976 161 491

Rezervy 25 158 93 674 40 163 61 090 86 954

Dlhodobé záväzky 326 420 611 999 362

Krátkodobé záväzky 59 142 61 351 73 600 92 888 74 175

Fond verejnej zbierky 254 2 892

Výnosy budúcich období 119 124 66 015 116 525 172 523 121 868

Pasíva celkom 845 337 868 202 984 786 1 204 091 1 385 648

469

120

163 1 435
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469

120

163 1 435

0,5 %

3 %

0,4 %

20,2 %

75,9 % 0,5 %
3 %

0,4 %

ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS v číslach

Výročná správa za rok 2020 bude zverejnená na našej webovej stránke po schválení Valným zhromaždením a po 
uskutočnení ročného auditu v 1. polroku 2021.

Aj v roku 2020 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.

Zdravotné klauniády pre deti (vrátane online) 1 435

Zdravotné klauniády pre seniorov (vrátane online) 163

N.O.S. – Na operačnú sálu  120

Ostatné programy (vrátane online) 469

individuálni darcovia 75,9 %

príspevky z 2 % z daní 20,2 %

granty 0,4 %

firemné dary 3,0 %

iné 0,5 % 

POČET KLAUNIÁD A PROGRAMOV 
V ROKU 2020

PREHĽAD PRÍJMOV  
V ROKU 2020
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NECH NIK HLAVU V SMÚTKU NEMÁ,
ZÁZRAČNÝ HUMORIN 

PRIESTOR ZLEJ NÁLADE NEDÁ.

Klaunský prípravok proti 
zlej nálade – červený nos 
zabalený v špeciálnom balení

DOKTORKA FRČKA STRELENÁ 43%
CENY NA 
ZBIERKU

350 €

Prvá kniha 
klaunských
príbehov 

z nemocníc

5 €
Taška, 
ktorá 
sa NOSí

1 €

100%
CENY NA 
ZBIERKU

PONUKA ZDRAVOTNÝCH KLAUNOV
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
OZ ČERVENÝ NOS 
K 31. 12. 2020

Predstavenstvo  

Pavel Mihaľák
Umelecký riaditeľ

Ad
mi

ni
st

ra
tív

na
 č

as
ť

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

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

Zuzana Ambro 
Výkonná riaditeľka 
a štatutárny orgán

Petra Lišková
Financie a personalistika

Alena Trnovcová
Účtovníctvo

Zuzana Bobrová
Projektová asistentka

Administratíva

PR a komunikácia

Martina Dobšinská
Marketing a médiá

Martina Madejová
PR a komunikácia

Fundraising

Face to face fundraising

Renáta Tekulová
F2F a Telemarketing teamleader

Telemarketing (3)

F2F (7)

Mária Šnajder
Podpora DM a online FR

Katarína Chrenková
Databázový manažment

Koučing
Jaroslava Sýkorová, Eva Okoličániová, Boris Bačik, Milan Chalmovský, 
Katarína Baranová, Roman Večerek, Janka Sovičová

Administratíva umelecká časť

Kristína Poloncová
Koordinátorka umeleckej časti 

Michaela Kolláriková
Asistentka umeleckého oddelenia

Regionálne a programové koordinátorky
BA región (27 klaunov)
Kristína Poloncová 
Mária Benkovská

ZA región (12 klaunov)
Michaela Pastorková 

BB región (10 klaunov)
Mariana Kovačechová 

PO región (13 klaunov)
Zuzana Gibarti Dancáková

Cirkus Paciento
Gabriela Rajniaková

Prezuvky máme
Lucia Barczi

Smiech nepozná vek
Eva Okoličániová 

Fidlikára 
Mária Benkovská

N.O.S.
Milan Chalmovský

Zážitkové workshopy
Markéta Dulavová

Humor v zdravotníctve
Michaela Kolláriková

Varieté
Eva Okoličániová

Mimoriane klauniády 
pre dospelých
Kristína Poloncová
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SMIECH DEŤOMĎAKUJEME, ŽE PRINÁŠATE

DO NEMOCNÍC
Pravidelným alebo 
jednorazovým darom

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 – Nové Mesto

Kliknutím na zelené tlačidlo 
na našom webe môžete veľmi 
jednoducho darovať online.

Nájdete nás aj na:

www.cervenynos.sk

CHCEM DAROVAŤ

Autori fotografií: Petra Bošanská, Katarína Bezáková, Karol Cangár, Mária Mühl.

Firemným darcovstvom

2 % z Vašich daní

Kúpou darčekových  
predmetov



V rámci auditu uskutočneného podľa ISA, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame  profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

 Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie,
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

 Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru
na efektívnosť interných kontrol Občianskeho združenia.

 Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

 Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
môžu spôsobiť, že Občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

 Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje
na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie
vyžaduje zákon o účtovníctve.
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Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

 informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,

 výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.

12. mája 2021
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Bobík, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1065 27
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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. Od 31.7.2019  do 10.7.2020 malo združenie zaregistrovanú živnosť. 
  
 
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  

 
Činnosti, ktoré mohlo združenie na základe živnostenského oprávneia vykonávať do ukončenia živnosti boli 
• Vydavateľská činnosť 
• Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 
• Administratívne služby 
• Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
• Vykonávanie mimoškolskej vzelávacej činnosti 
• Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom 

živnosti(veľkoobchod) 
• Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb 

 
 
3. POČET ZAMESTNANCOV  
 
Počet zamestnancov  je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  

 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 13 15 

Z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

 
 
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 23.6.2020. 
 
 
 
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: 
 
Výkonný riaditeľ: 

MUDr. Katarína Šimovičová 
 
Mgr. Zuzana Ambro – do 15.3.2021, 
od 16.3.2021 zastupujúca výkonná 
riaditeľka Ing. Martina Dobšinská 
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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 
23.6.2020. 
 
 
C. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Účtovná závierka  pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke 
k 31.12.2020 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. Obstarávacia cena predstavuje hodnotu daru 
uvedenú v darovacej zmluve. 
 
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 
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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) Zásoby 

 
Zásoby účtuje združenie v obstarávacej cene spôsobom A. 
 
 
g) Pohľadávky 
 
Pohľadávky združenia sú ocenené menovitou hodnotou. 
 
 
h) 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. 
 
 
i) 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. 

 

j) 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.  
  
 
k) 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 31.12.2020 
a o zostatkovej cene odpisovaného darovaného automobilu k 31.12.2020.  
 
 
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 Doba odpisovania  Metóda odpisovania 
    
Dopravné prostriedky 
Stan cirkusový 
Kopírovací stroj 
Softvér 

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. 
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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 2020 prijalo príspevky z podielu 
zaplatenej dane v celkovej výške 261 861,30 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.  HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 002 a 009) 
 
 
a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek  
 
Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek je zobrazený v tabuľkách na str. 11 až 14. 
 
 
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 

Osobný  automobil  Vwup 12 613,00 

Osobný  automobil  Hyundai i30 15 291,00 

Osobný  automobil  Hyundai i10 11 190,00 

Osobný  automobil  Hyundai i10 8 952,00 
 

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

45 000,00 

Cirkusový stan 4 200,00 

Spolu  115 351,00 
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Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2020 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Nehmotné výsledky 
z vývojovej 

a obdobnej činnosti 
Softvér Oceniteľné 

práva 

Ostatný dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaramie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 

majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie        

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
5 790,00 

 
 

    5 790,00 

Prírastky  0,00     0,00 

Úbytky        
Presuny  0,00     0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 5 790,00     5 790,00 

Opravné položky        
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 1 053,00     1 053,00 

Prírastky  972,00     972,00 

Úbytky        
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 2 025,00     2 025,00 

Účtovná hodnota         

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 4 737,00     4 737,00 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 3 765,00     3 765,00 

združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. 
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Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2019 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Nehmotné výsledky 
z vývojovej 

a obdobnej činnosti 
Softvér Oceniteľné 

práva 

Ostatný dlhodobý 
nehmotný 
majetok 

Obstaramie 
dlhodobého 
nehmotného 

majetku 

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný 

majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie        

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 
5 790,00 

 
 

    5 790,00 

Prírastky  0,00     0,00 

Úbytky        
Presuny  0,00     0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 5 790,00     5 790,00 

Opravné položky        
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 81,00     81,00 

Prírastky  972,00     972,00 

Úbytky        
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

 1 053,00     1 053,00 

Účtovná hodnota         

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 5 709,00     5 709,00 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

 4 737,00     4 737,00 
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Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2020 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Pozemky 
Umeleck
é diela 

a zbierky 
Stavby 

Samostatn
e hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnut
é 

preddavky 
na 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie 
Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 

 

 

6 358,83 23 909,40      30 268,23 

Prírastky    0,00 32 368,00    13 464,00 18 904,00 64 736,00 

Úbytky    0,00 18 105,00      18 105,00 
Presuny    0,00 0,00    -13 464,00 -18 904,00 -32 368,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 38 172,40      44 531,23  

Opravné položky 

Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

   

6 093,83 19 678,00      25 771,83 

Prírastky    265,00 5 637,00      5 902,00 

Úbytky    0,00 18 105,00      18 105,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 7 210,00      13 568,83 

Účtovná hodnota  

Stav na 
začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

265,00 4 231,40      4 496,40 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

0,00 30 962,40      30 962,40 

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 2019 sú zhrnuté nasledovne: 
 

Dlhodobý 
hmotný majetok 

Poze
mky 

Umelecké 
diela 

a zbierky 

Stavb
y 

Samostatne 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobéh

o 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Spolu 
 

Prvotné ocenenie 

Stav  
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

 

 

 

6 358,83 23 909,40      30 268,23 

Prírastky    0,00 0,00      0,00 
Úbytky    0,00 0,00      0,00 
Presuny    0,00 0,00      0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 358,83 23 909,40      30 268,23 

Opravné položky 
Stav 
na začiatku 
účtovného 
obdobia 

   

5 355,00 18 226,00      23 581,00 

Prírastky    738,83 1 452,00      2 190,83 

Úbytky    0,00 0,00      0,00 
Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

   
6 093,83 19 678,00      25 771,83 

Účtovná hodnota  

Stav na začiatku 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

1 003,83  5 683,40      6 687,23 

Stav na konci 
bežného 
účtovného 
obdobia 

   

265,00 4 231,40      4 496,40 

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

41



Ponámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO  3 0 8 5 5 7 4 8 /SID     
       
 

 
 

15 

2. ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 030)  
  
Združenie eviduje k 31.12.2020 zásoby na sklade týkajúce sa podnikateľskej činnosti v nasledovnom členení 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Tovar na sklade Klenová  kniha 2 390,34 1 199,16 

Tovar na sklade Klenová – Sonnentor balíček 30,00 30,00 

Tovar na sklade Klenová – červené nosy 154,64 101,81 

Tovar na sklade Klenová – Sashe  371,00 0,00 

Tovar na sklade Klenová – Fusakle 16,00 0,00 

Tovar na sklade Klenová – Humorín 1 231,51 0,00 

Tovar na sklade Klenová – Ceruzka 6,73 0,00 

Tovar na sklade Klenová – AMAZON 21,00 0,00 

Tovar na sklade IKAR  kniha 5 511,82 7313,31 

Spolu 9 733,04 
 

8 644,28 
 

 
 
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 2020 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 2 581,23 0,00 2 581,23 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 5 792,74 15,00 5 807,74 

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

 Iné pohľadávky 565,67 0,00 565,67 

Krátkodobé pohľadávky spolu 6 358,41 15,00 6 373,41 

 
c) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2019 
 

Názov položky V lehote splatnosti Po lehote splatnosti Pohľadávky spolu 
a b c d 

Dlhodobé pohľadávky 2 581,23 0,00 2 581,23 

Krátkodobé pohľadávky 

Pohľadávky z obchodného styku 2 460,17 11,50 2 471,67 

Sociálne poistenie    

Daňové pohľadávky a dotácie    

Iné pohľadávky 794,09 0,00 794,09 

Krátkodobé pohľadávky spolu 3 254,26 11,50 3 265,76 
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d) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

 
 Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 8 939,64 5 835,49 

Pohľadávky po lehote splatnosti 15,00 11,50 

Pohľadávky spolu 8 954,64 5 846,99 

 
 
 
5. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 051) 
 
a) Štruktúra finančných účtov  
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Pokladnica 1 194,45 874,25 

Ceniny 1 416,00 5 020,00 

Bežné bankové účty 1 314 459,48 1 162 482,28 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok  0 0 

Peniaze na ceste 0,00 0,00 

Spolu 1 317 069,93 
 

1 168 376,53 
 

 
 
 
6. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA (Súvaha r. 057) 
 
a) Popis významných položiek časového rozlíšenia 
 

Opis položky časového rozlíšenia Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Náklady budúcich období dlhodobé  0 0 

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: 15 023,42 11 805,33 

Nájomné 2 650,00 2 650,00 

Salesforce.org – služby umelecká časť 8 155,20 7 788,78 

Ostatné 4 218,22 1 366,55 

Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: 140,00 184,31 

Úrok k termínovanému vkladu 0,00 184,31 

Členské príspevky 140,00 0,00 

 
 
 
7. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU  
 
Združenia  sa netýka. 
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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.  
 
 
b) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za minulé účtovné obdobie 
 
 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Účtovný zisk 123 719,67 

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 výsledku hospodárenia 
minulých rokov 123 719,67 

Iné  0,00 

 
 
 
2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 075)  
 
a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2020 a 31.12.2019 
 

Názov položky 

Bežné účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zruše

nie 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Rezervy zákonné - 
krátkodobé 14 902,42 19 149,78 14 902,42 0,00 19 149,78 

Zákonné rezervy 14 902,42 19 149,78 14 902,42 0,00 19 149,78 

Ostatné rezervy 46 187,39 67 805,45 46 187,39 0,00 67 805,45 

Rezervy spolu 61 089,81 86 955,23 61 089,81 0,00 86 955,23 
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Názov položky 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zruše

nie 

Stav na konci 
účtovného 
obdobia 

a b c d e f 

Zákonné rezervy - 
krátkodobé 13 180,22 14 902,42 13 180,22 0,00 14 902,42 

Zákonné rezervy 
spolu 13 180,22 14 902,42 13 180,22 0,00 14 902,42 

Ostatné rezervy 26 983,17 42 888,07 23 683,85 0,00 46 187,39 

Rezervy spolu 40 163,39 57 790,49 36 864,07 0,00 61 089,81 

Predpokladá sa, že všetky rezervy budú použité v roku 2021. 
 
 
 
3. ÚDAJE O ZÁVÄZKOCH (Súvaha r. 079 a r. 087) 
 
a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Záväzky po lehote splatnosti 3 904,94 1 066,49 
Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka 

70 642,02 91 821,06 

Krátkodobé záväzky spolu 74 546,96 92 887,55 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od jedného do piatich rokov vrátane 361,78 998,83 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov 0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky spolu 361,78 998,83 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 74 908,74 93 886,38 

 
e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
 

Názov položky Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 998,83 611,46 

Tvorba  na ťarchu nákladov 1 148,55 1 252,87 

Tvorba  zo zisku   

Čerpanie  1 785,60 865,50 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 361,78 998,83 

 
 
4. ÚDAJE O BANKOVÝCH ÚVEROCH A VÝPOMOCIACH (Súvaha r. 97) 
 
Združenia sa netýka. 
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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 

4 231,40 0,00 1 452,00 2 779,40 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

    

dlhodobého majetku  obstaraného 
z finančného daru  

    

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 
 z prostriedkov Európskej únie 

    

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane 168 291,57 261 861,30 311 064,39 119 088,48 

dlhodobého  majetku  obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 
 
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, 46) 
 

Druh tovarov, výrobkov, poskytnutých služieb Bežné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

1. Nepodnikateľská činnosť – hlavná činnosť, zdaňovaná   

Výnosy z predaja tovaru a služieb od 11.7.2020 2 084,77 0,00 

   

Spolu nepodnikateľská činnosť 2 084,77 0,00 

2. Podnikateľská činnosť – zdaňovaná    

Aktivácia materiálu a tovau 0,00 10 707,47 

Výnosy z predaja tovaru a služieb do 10.7.2020 557,58 6 075,57 

Spolu podnikateľská činnosť 557,58 16 783,04 

SPOLU  2 678,35 16 783,04 
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b) Údaje o ostatných výnosoch (Výkaz ziskov a strát r.53, 54, 56, 58, 64) 
 

Druh tovarov, výrobkov, poskytnutých služieb Bežné obdobie 
Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

1. Nepodnikateľská činnosť   

Úroky 317,98 334,31 

Kurzové zisky 11,26 0,00 

Iné ostatné výnosy 2,57 43,76 

Osobitné výnosy 294,14 0,00 

Výnosy z použitia fondu 3,84 3 134,88 

Tržby z predaja dlhodobého majetku - zdaňované 1 000,00 0,00 

Spolu nepodnikateľská činnosť 1 629,79 3 512,95 

2. Podnikateľská činnosť 0,00 0,00 

Spolu podnikateľská činnosť 0,00 0,00 

SPOLU  1 629,79 3 512,95 
 
 
c) Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie  (Výkaz ziskov a strát r. 55, 67 až 72) 
 

Účet r. 
VZaS Popis Bežné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

obdobie 

646 55 Prijaté dary 3 279,00 1 452,00 

662 68 Prijaté príspevky od iných organizácií 17 004,75 79 543,84 

663 69 Prijaté príspevky od FO 1 394 054,81 1 451 033,19 

664 70 Prijaté členské príspevky 140,00 140,00 

665 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 311 064,39 260 025,55 

667 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 2 641,17 2 121,22 

  Spolu 1 728 184,12 1 794 315,80 
Výnosy celkom za rok 2020 sú vo výške 1 732 489,26 EUR. 
 
 
d) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 

Použitá suma 
z bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Použitá suma 
bežného 

účtovného 
obdobia 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
– návštevy zdravotných klaunov 

168 291,57 142 772,82 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
- rekvizity 

0 0 

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia 
drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 
- workshopy 

0 0 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 119 088,48 
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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 nezdaňovaná   
Služby 1 030 236,95 1 181 155,45 
Mzdové náklady 336 453,40 356 193,72 
Spotreba materiálu a energie 58 232,54 55 038,57 
Cestovné 31 150,43 58 177,28 
Náklady na reprezentáciu 2 991,04 8 429,15 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku 6 873,44 3 160,75 
Tvorba fondov 2 641,17 2 121,22 
Overenie účtovnej závierky audítorom 1 200,00 1 200,00 
Ostatné dane a poplatky 259,24 354,56 
Poskytnuté príspevky 25 453,00 0,00 
Iné ostatné náklady 13 130,88 8 488,23 
Spolu nepodnikateľská činnosť - nezdaňovaná 1 507 422,09 1 674 318,93 
2.Nepodnikateľská činnosť – zdaňovaná od 
11.7.2020   

Služby 56,95 0,00 
Predaný tovar 1 140,04 0,00 
Spolu nepodnikateľská činnosť  - zdaňovaná 1 196,99 0,00 
   
3.Podnikateľská činnosť – do 10.7.2020   
Služby 378,20 5 638,31 
Mzdové náklady 205,73 884,05 
Spotreba materiálu a energie 0,00 7 152,77 
Cestovné 0,00 142,24 
Náklady na reprezentáciu 0,00 52,90 
Odpisy dlhodobého hmotného majetku 0,56 2,08 
Predaný tovar 131,17 1 664,47 
Ostatné dane a poplatky 0,00 35,00 
Dary 0,00 704,00 
   
Spolu zdaňovaná činnosť 715,66 16 275,82 
SPOLU 1 509 334,74 1 690 594,75 

 
Náklady celkom za rok 2020 sú 1 509 334,74 EUR. 
 
 
I. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
1. VZŤAH MEDZI SUMOU SPLATNEJ DANE Z PRÍJMOV A SUMOU ODLOŽEJNEJ DANE Z PRÍJMOV A MEDZI 

VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM   
 
Združenie má príjmy a výdavky v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou aj zdaňovanou činnosťou aj 
v súvislosti s vedľajšou podnikateľskou činnosťou, ktorú vykonávalo do jej zrušenia 10.7.2020.  
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J. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA 
 
1. 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 ORGÁ-

NOV 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 
 
 
 
K 15.3.2021 rezignovala na svoju pozíciu výkonnej riaditeľky Mgr. Zuzana Ambro. Správna rada jej rezignáciu 
prijala a ako zastupujúcu výkonú riaditeľku vymenovala Ing. Martinu Dobšinskú, manažérku PR. Ku dňu 
zostavenia účtovnej uzávierky nebol ešte proces výberu nového výkonného riaditeľa/novej výkonnej riaditeľky 
uzatvorený. 
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N. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA 
 
Vlastné zdroje krytia stáleho a obežného majetku: 
 
Pohyby vlastného imania v roku 2020 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 

254,34 2 641,17 3,84  2 891,67 

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 

752 617,67   123 719,67 876 337,34 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

123 719,67 222 687,57  -123 719,67 222 687,57 

Spolu 876 591,68 225 328,74 3,84 0,00 1 101 916,58 
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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 

1 268,00 2 121,22 3 134,88  254,34 

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 

646 743,04   105 874,63 752 617,67 

Výsledok 
hospodárenia 
za účtovné 
obdobie 

105 874,63 123 719,67  -105 874,63 123 719,67 

Spolu 753 885,67 125 840,89 3 134,88 0,00 876 591,68 
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