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Naše 15-ročné jubileum sme oslávili viacerými
špeciálnymi akciami a spečatili prebratím symbolického občianskeho preukazu od riaditeľa
Národného ústavu detských chorôb v Bratislave MUDr. Ladislava Kuželu.
Za všetky tieto úspechy a radostné udalosti
ďakujeme aj Vám, naši drahí darcovia, priatelia a podporovatelia. Bez Vás by sme to nikdy
nedokázali! ĎAKUJEME
Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka o.z.
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Zdravotní klauni sa stávajú stále profesionálnejším tímom. Sme hrdí na to, že v minulom
roku získalo Certifikáciu Red Noses International už 33 slovenských zdravotných klaunov.
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Najväčším ocenením našej práce sú však rozosmiate tváre detí a radosť i úľava, ktorú pritom
vidíme na tvárach rodičov. Zdravotní klauni sú
už dnes v mnohých nemocniciach samozrejmou súčasťou detských oddelení. Napríklad
v NÚDCH na bratislavských Kramároch ich
môžete stretnúť každý pracovný deň. Našou
métou je, aby v budúcnosti mohli zdravotných
klaunov stretávať hospitalizované deti denne
vo všetkých slovenských nemocniciach.

Počet klauniád

Naozaj, je to tak. Občianskemu združeniu
ČERVENÝ NOS Clowndoctors sa darí už 15 rokov prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech do nemocníc po celom
Slovensku. 65 zdravotných klaunov pravidelne
navštevuje 54 nemocníc a 31 seniorských
zariadení, mesačne zrealizujú až 230 zdravotných klauniád. V roku 2019 to bolo celkom
2 814 klauniád. Počas svojho pôsobenia získalo
združenie niekoľko významných ocenení.

ĎAKUJEME, ŽE S NAMI
UŽ 15 ROKOV
PRINÁŠATE SMIECH DEŤOM
DO NEMOCNÍC
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SLOVO NA ÚVOD

OSLAVA SMIECHOM
1. apríla vyšli klauni do ulíc
Stretnúť klaunov v bielych plášťoch v nemocniciach na detských oddeleniach je už bežná vec. Ale
nechať sa rozosmiať na ulici alebo na železničnej
stanici? 1. apríla je možné všetko. Zdravotní klauni
vyrazili do ulíc a žartovali s okoloidúcimi. Objavovali
sa na miestach, kde by ste ich vôbec nečakali,
v MHD, na ulici, vo vlaku… a to všetko, aby
aj spolu s nimi oslávili smiechom svoje
15. narodeniny.

„Sme radi, že zdravotných klaunov mohli
takto zažiť v akcii aj ľudia, ktorí inak na to
nemajú príležitosť. Poznať bližšie naše združenie a prácu. Dôležitý je pritom moment
prekvapenia, nabúranie rutiny a v konečnom
dôsledku zlepšenie nálady. Jednoducho vzorec, na ktorom je postavené aj klaunovanie
v nemocnici.“
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Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ.

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZDRAVOTNÝCH KLAUNOV V HRABOVE
Klaunské organizácie združené v rámci Red Noses
International usporiadajú každoročne veľké medzinárodné stretnutie zdravotných klaunov, ktorého
cieľom je vzdelávanie, tréning klaunských zručností
a výmena skúseností. Tento rok pripadla milá povinnosť usporiadať toto podujatie práve nám na Slovensku, a tak sa posledný júnový týždeň stretlo
v Hrabove neďaleko Ružomberka viac ako 100
zdravotných klaunov z 11 krajín. Zdravotní klauni

mali možnosť zúčastniť sa množstva workshopov
s rôznorodým zameraním, brúsiť svoje pohybové,
hudobné, improvizačné talenty, zažiť špeciálny zážitkový workshop „v koži seniorov“, trénovať žonglovanie, klaunskú chôdzu, či kúzelnícke triky. Zahraniční
klauni sa navyše naučili zborovo zaspievať slovenskú
ľudovku a počas svätojánskej noci
v prírode spoznali svätojánske
zvyklosti našich predkov.

ÚSPEŠNÝ PRÍBEH ČERVENÉHO
NOSA NA SLOVENSKU
ZA 15 ROKOV 20 000 KLAUNIÁD
V roku 2003 pozvala MUDr. Daniela Sejnová Američana žijúceho v Čechách Garyho Edwardsa, aby
rozbehol klaunské návštevy na Klinike detskej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici
s poliklinikou (dnešný NÚDCH) na bratislavských
Kramároch, kde vtedy pôsobila ako primárka. Už
7. apríla 2004 zakladajú občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, pričom návštevy realizovali v úvode 4 zdravotní klauni. Po 15 rokoch malo
združenie 60 zdravotných klaunov, ktorí pravidelne
navštevovali 53 nemocníc a 31 seniorských zariadení
po celom Slovensku. Za 15 rokov ich zrealizovali
spolu 20 000.
Z HISTÓRIE OZ ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS
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Sprvu pôsobili zdravotní klauni hlavne vo vtedajšej
DFNsP v Bratislave. V roku 2006 bol klaunský tím
rozšírený o nových členov aj v regiónoch Žiliny
a Banskej Bystrice, kde začali pravidelné návštevy
detských oddelení. V roku 2008 k nim pribudli nemocnice na východe Slovenska.
K hlavnému programu, ktorým sú pravidelné zdravotné klauniády pre hospitalizované deti pribudli
postupne aj špeciálne programy.
Týždňový program Cirkus Paciento bol v roku 2009
na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP
v Bratislave uvedený ako prvý špeciálny program
Cirkus Paciento. Postupne pribúdali aj ďalšie špeciálne programy – v roku 2010 to boli pravidelné
návštevy seniorov v DSS a na geriatrických oddeleniach, ale aj program Prezuvky máme určený
nevyliečiteľne chorým deťom v domácej intenzívnej
a paliatívnej starostlivosti. Červený nos mal vtedy
v tíme už 35 zdravotných klaunov.

V roku 2011 mal klaunský tím už 41 členov a do portfólia pribudol program Kôš plný humoru, s ktorým
raz do roka zdravotní klauni navštevujú dospelých
onkologických pacientov. Od roku 2013 rozveselujú
klauni deti nielen na lôžkach, ale aj v čakárňach pred
odbornými detskými ambulanciami DFNsP v Bratislave, postupne pribudli ambulantné návštevy v DFNsP
v Banskej Bystrici, Prešove, Žiline a Košiciach.
V roku 2013 bol zahájený aj populárny program
N.O.S. – Na operačnú sálu. V rovnakom roku klauni po prvýkrát vyrazili s programom Fidlikára do
špeciálnych škôl za deťmi s ťažkým a kombinovaným
postihnutím.
OCENENIE OD OMBUDSMANKY
AJ SLOVENKA ROKA
Počas svojho pôsobenia získalo združenie niekoľko
ocenení. V roku 2013 to boli ocenenia Superbrand
a Šľachetný čin roka. V roku 2017 pribudlo Ocenenie verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej
a Ocenenie v sociálnej oblasti udelené Bratislavským samosprávnym krajom na podnet riaditeľa
DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave za
program Smiech nepozná vek. Predsedníčka združenia MUDr. Katarína Šimovičová získala titul Slovenka roka v oblasti Charita ako aj Absolútna Slovenka
roka 2018.

V roku 2017 začali klauni na podnet primára
MUDr. Martina Kalaša pravidelne navštevovať
ženské oddelenie psychiatrickej nemocnice P. Pinela
v Pezinku.
V roku 2018 sa po prvýkrát uskutočnil trojdňový
program pre seniorov Varieté.
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ZDRAVOTNÉ KLAUNIÁDY
SMIECH JE PRIRODZENOU
PROTILÁTKOU NA ŤAŽKOSTI
Niektoré deti musia stráviť v nemocnici týždne aj
mesiace. Práve oni dobre poznajú dni, kedy im zaklope na dvere veselá klaunská návšteva. Už vedia, že
doktor Bublanina im zloží pieseň podľa mena, sestrička Šťastná odstráni pískavicu a asistent Vatička očarí
francúzskym šarmom a talianskymi šortkami.

Úsmev a smiech v správnej chvíli roztápajú všetky
ľady. Často je to práve úsmev, ktorý stojí na začiatku priateľstva. Nestojí nič, znamená mnoho a je
prirodzenou protilátkou na bolesti a ťažkosti. Nie je
ničím neobvyklým, že medzi deťmi a zdravotnými
klaunmi vznikajú pekné priateľstvá. Deti poznajú ich
mená, typické rekvizity, nechajú si zahrať obľúbené
pesničky na želanie.
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V roku 2019 sme pravidelne prinášali
smiech deťom do 54 nemocníc. Spolu to
bolo 1 839 klauniád pre hospitalizované
deti a 219 ambulantných klauniád. Nové
klauniády pribudli v nemocniciach:
Deti sú predovšetkým deťmi – a to aj v nemocnici,
počas choroby. Keď im klesne teplota a uľaví sa im
od bolesti, prebudí sa v nich túžba hrať sa, smiať
sa a vymýšľať. Ich priatelia klauni dokážu zmeniť
ponurú izbu na čarovný svet, skrinku na výťah alebo
vozík na pretekárske auto. V novom priestore plnom
fantázie sa aj tie najdesivejšie veci ako infúzia či
injekcia premenia na smiešne výmysly.

Nemocnica Ružinov, Bratislava
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Všeobecná nemocnica Veľký Krtíš
Pediatrické oddelenie
FNsP J. A. Reimana, Prešov
Oddelenie detskej psychiatrie
DFN Košice
Oddelenie detskej chirurgie a ORL

„Slovo operácia znie detským ušiam veľmi nepríjemne. Viem si predstaviť, že cesta na operačnú
sálu môže pripomínať vstup do strašidelného
zámku. Sme nadšení, že zdravotní klauni budú
tými dobrými hrdinami, ktorí strašidlá dokážu
odplašiť a deti tak odbremenia od strachu, ktorého by i v nemocnici mali zažívať čo najmenej.“
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NA OPERAČNÚ SÁLU
SO SMIECHOM
Do nemocnice prichádzam skoro ráno.
Sestričky ma už veselo vítajú a oznamujú
počet detí, ktoré v ten deň čaká operácia. Rýchlo do šatne, kde sa zo mňa stáva sestrička Bodka, odborníčka na otravy,
najmä otravy nudou. Snažím sa, aby deti
na chvíľu zabudli na všetko nepríjemné, čo
v nemocnici môžu zažiť – vyšetrenia, rôzne úkony a operácie. To bude moja úloha aj
dnes. Deti sa boja, občas si aj riadne poplačú, ale často na hru prirodzene naskočia
a smejú sa na mojej popletenosti. Ani sa
nenazdám a dopoludnie je za nami. Osem
malých pacientov úspešne zvládlo chirurgické zákroky, poslednému, ešte spiacemu,
len jemne zabrnkám rozlúčkovú pesničku na
ukulele. Dobre sa prebuď, maličký, a hlavne
sa rýchlo uzdrav.

MUDr. Igor Jenčo, medicínsky riaditeľ DFN Košice

Zdravotní klauni v máji odštartovali úspešný
program N.O.S. - Na Operačnú Sálu jubilejnou
dvadsaťtisícou klauniádou v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Prinášajú tak úľavu
a smiech v náročných chvíľach pred operáciou aj
deťom na východnom Slovensku.

Program N.O.S. realizujeme pravidelne

• trikrát týždenne na Klinike detskej chirurgie NÚDCH v Bratislave
• dvakrát týždenne na Klinike detskej chirurgie DFNsP v Banskej Bystrici
• jedenkrát týždenne na Oddelení detskej
chirurgie a ORL v DFN v Košiciach
V roku 2019 to bolo spolu 240 klauniád N.O.S.

SMIEME VOJSŤ?
PREZUVKY MÁME!
Maťko dnes zaspal až ráno o šiestej.
Na mame vidieť únavu, ale statočne
ju prekrýva srdečným úsmevom.
Odkedy sa Maťkova ťažká diagnóza skomplikovala zápalom pľúc
a kŕčmi, je to so spaním i s ďalšími
bežnými úkonmi náročné pre celú
rodinu.
Traja súrodenci už majú prázdniny,
plán na rodinnú dovolenku sa však rozplynul. Ako fajn by bolo teraz niekde pri
mori… Aspoň, že dnes prídu zdravotní klauni na ohlásenú návštevu! Aha, veď už stoja
pri bráne a veselo sa prekrikujú: Smieme
vojsť? Prezuvky máme!
Sestričky Šťastná a Pištíková o pár minút
predložia smelý plán: ak nemôžu ísť deti
k moru, musí prísť more k deťom. O chvíľu
celá rodina vesluje na lodi, zachraňuje
veľryby, odvážlivci sa potápajú a hľadajú poklad pirátov…

Ak sa u detí prejaví nejaké ťažko liečiteľné ochorenie, podpíše sa na ich detstve i živote celej rodiny.
Obyčajne sa dlho liečia v nemocnici a ak sa tam
neuzdravia, pokračujú v domácej ošetrovateľskej
liečbe, ktorá je tiež veľmi náročná. Vďaka programu PREZUVKY MÁME môžu zdravotní klauni už
deviaty rok navštevovať malých pacientov aj
v ich domácom prostredí. Program PREZUVKY
MÁME prináša ťažko chorým deťom a ich rodinám skutočnú radosť a uvoľnenie od choroby a starostí.

V roku 2019 sme realizovali 36 návštev
Prezuvky máme u rodín s ťažko chorými deťmi. Vďaka programu Prezuvky
máme môžu zdravotní klauni navštevovať
malých pacientov v ich domácom prostredí už deviaty rok.
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CIRKUS PACIENTO
JE MOJA SRDCOVKA

(hovorí Doktor Vasiľ Motor)
Pýtate sa, prečo to je moja srdcovka? Lebo
je to unikátny program pre dlhodobo hospitalizované deti. Strávime s nimi 5 naozaj
intenzívnych dní, trénujeme rôzne zručnosti
a klaunské kúsky, bavíme sa. Posledný deň
sa deti stanú hviezdami cirkusu na záverečnom veľkom vystúpení. Tu za našej asistencie predvedú všetko, čo sa naučili, a často aj
niečo prekvapujúce navyše.
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V Cirkuse Paciento chceme v deťoch prebudiť
ich často zabudnutú sebadôveru. Napríklad
v liečebnom zariadení v Kováčovej, kde sa liečia malí pacienti s pohybovými chorobami, sa
aj vďaka Cirkusu Paciento niekoľko detí „postavilo opäť na nohy“. Samozrejme, že sme
ich nevyliečili my, ale pomohli sme im vrátiť
chuť prekonať samých seba a silu zabojovať.
Veľmi rád napríklad spomínam na Cirkus
Paciento v Detskej psychiatrickej liečebni
v Hrani. Vymysleli sme príbeh o kamarátovi, ktorý odišiel, pretože bol smutný. Vtiahli
sme do príbehu deti a presvedčili sme ich,
že kamarát sa vráti, ak nám aj oni pomôžu.
Pomoc spočívala v zvládnutí cirkusových kúskov. Mladšie deti tým žili celý týždeň.
Staršie chápali, že ide o hru
a pomáhali nám

s udržaním príbehu. A na záver predstavenia
veľkolepo vystúpil na scénu náš cirkusový kôň.
Taký úžas a radosť, aká spontánne nastala,
sme nečakali! Viac ako 80 detí počas týždňa spolupracovalo, učilo sa a spoločne zdieľalo
niečo mimoriadne. Deti boli jednoducho perfektné. A vo mne zanechali veľa emócií, ktoré
je aj ťažké opísať.

Cirkus Paciento v roku 2019 navštívil:
• 3 kliniky detskej onkológie (Bratislava,
Banská Bystrica, Košice)
• 4 oddelenia detskej psychiatrie (Nitra,
Kremnica, Martin, Bratislava)
• 3 špecializované zdravotnícke zariadenia (Kováčová, Dolný Smokovec, Hraň)
• 1 oddelenie ženskej psychiatrie (Pezinok)
kde sa cirkusovými hviezdami stalo 212 detí
a 24 dospelých pacientiek.

hviezdami stávajú sami seniori a potlesk patrí len
im, slávi úspechy už druhý rok.

SMIECH NEPOZNÁ VEK
Pre deti možno nie je ľudský kontakt taký
vzácny ako pre seniorov, lebo ho väčšinou majú
dostatok. U starších ľudí už len ľahký dotyk, pohladenie, pohľad do očí a úsmev dokážu vyvolať krásnu
reakciu. Často aj vtedy, keď starší človek už len leží
v posteli a s okolím komunikuje minimálne. Zdravotní klauni chodia za seniormi už ako za dobrými
priateľmi. Navštevujú ich pravidelne, v nemocnici
na geriatrických oddeleniach či v zariadeniach pre
seniorov. Starší ľudia potrebujú blízkosť iného človeka, zvlášť vo chvíľach strachu a neistoty. Klaunská
návšteva je preto vítaným osviežením.
Okrem pravidelných klaunských
návštev je ďalším projektom určeným pre radosť a povzbudenie
starších ľudí program VARIETÉ.
Kabaretný program, v ktorom sa

V roku 2019 verejnosť svojimi hlasmi v online hlasovaní rozhodla, že profesionálni zdravotní klauni
budú trikrát do roka navštevovať Centrum sociálnych služieb SENIOR Modrová n. o. (okr. Piešťany) a ARCUS – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Košice.

V rámci programu Smiech nepozná vek
sme v roku 2019 realizovali celkom 277 klauniád v 31 zariadeniach pre seniorov.
Program Varieté slávil svoje úspechy
v 3 zariadeniach, kde si kabaretné predstavenie užilo 100 seniorov.

Narodeninové turné pre seniorov

sa realizovalo počas mesiaca október v 15 seniorských zariadeniach.
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SENIORI SI ZASLÚŽIA NÁŠ ZÁUJEM
ČO JE DÔLEŽITÉ PRI KLAUNIÁDACH U SENIOROV
Zdravotní klauni pracujúci so seniormi sú špeciálne
vyškolení na túto prácu, poznajú znaky a úskalia diagnóz, často sa vyskytujúcich v tomto veku.
Prispôsobujú svoj prejav a misiu danému charakteru
ochorenia či obmedzenia klienta. Ku každému seniorovi pristupujú s úctou a empaticky, no zároveň sa
snažia vytvárať vtipné situácie, lebo sme presvedčení, že humor je potrebný aj vo vyššom veku.
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Zdravotní klauni motivujú seniorov pracovať
s pamäťou a príjemnými spomienkami, v ktorých
sa vrátia do svojich mladých čias a čerpajú z nich
pozitívnu energiu, radia zdravotným klaunom, ako
vyriešiť ich, náročné klaunské situácie. Tieto zdanlivo nenápadné momenty, kedy sa seniori stávajú
radcami a dostane sa im vypočutia, sú často veľmi
silným impulzom pre vnímanie ich vlastnej hod
noty.
Dôležitou súčasťou klauniád pre seniorov je aj
hudba – využívame pritom hudobné nástroje, známe pesničky, keď sa dá, roztancujeme ich. Príjemné
spomienky na ich mladosť vyvolávame 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.
A nesmierne dôležitý pri klauniádach je ľudský kontakt – pohladenie, objatie, úsmev či obyčajný dotyk
rúk – to všetko dokáže zázraky a v prípade seniorov
zvlášť.
AKO VYZERÁ KLAUNIÁDA U SENIOROV
Klauniádu popísala koordinátorka projektu Smiech
nepozná vek a profesionálna zdravotná klaunka Eva
Okoličániová pre denník SME:

‚‚Zaklopeme na dvere, opýtame sa, či môžeme vojsť a ak sa obyvatelia izieb ozvú,
že áno, vchádzame dnu. Vítame sa s nimi,
zoznamujeme sa, ak sa nepoznáme. Ak
ich navštevujeme pravidelne, s radosťou
sa vítame. Seniori si nás obzerajú, čo sa
na našom oblečení pomenilo, odkedy sme
sa nevideli. A potom riešime tému, ktorú
máme pripravenú.
Napríklad dôjde k nejakej zámene – klaunka chce vidieť Luskáčika, klaun jej donesie luskáčik na orechy. Namiesto sľúbenej
„Hájnikovej ženy“ je klaun sklamaný, že
jeho kolegyňa doniesla obyčajnú knihu. Alebo prosíme seniorov o radu, ako najlepšie
vyznať lásku, aký dobrý koláč upiecť. Sme
radi, ak si zaspomínajú na svoj život, ako to
prebiehalo u nich, čo si o ktorej téme myslia. Samozrejme používame štylizáciu, humor, predsa len sme klauni.
Veľa pracujeme s hudbou, s pesničkami väčšina starších ľudí ich miluje a neraz vedia
úplne všetky slohy pesničiek, o ktorých sme
my ani nepočuli. No nie sú to len ľudovky,
ale aj šlágre, španielske, chorvátske pesničky.
Vytiahneme ukulele, niečo zanôtime, seniori sa pridajú. Tancujeme, ak sa dá. Aspoň
jemné pohyby rukami. S obyvateľmi izby
strávime nejaký čas, aby to bolo príjemné,
vtipné, aby naša prítomnosť možno zlepšila
deň, keď kadečo bolí a trápi. Alebo jednoducho bola špeciálnou návštevou. Rozlúčime
sa, často aj vyobjímame a vybozkávame
a odchádzame zaklopať na vedľajšie dvere.‛‛

SENIORI MAJÚ NAŠICH KLAUNOV RADI
Zvlášť pri pravidelných návštevách sú už vzťahy
veľmi priateľské, seniori poznajú klaunov a klauni
seniorov veľmi dobre. Mnohí seniori majú fotografie našich klaunov medzi rodinnými fotkami, lebo

sú pre nich naozaj ako rodina – veď pre niektorých
z nich sú klauni jediný kontakt, jediná návšteva
zvonku zariadenia.
V nemocnici sa pacienti, prirodzene, menia. A na
lôžko sa dostanú z nejakého dôvodu. Klaunskú
návštevu seniori nečakajú, spájajú si ju najmä s detskými pacientmi, preto treba byť zvlášť empatický,
odhadnúť situáciu. No stačí minútka, dve, niekedy
netreba ani to a mnohí sú naozaj veľmi radi, že
v nemocnici môžu prijať dvojicu s červenými nosmi.
Na chvíľu nemusia myslieť na to, prečo tam sú a len
si užívať prítomnosť klaunov. Na jednej návšteve
našli klauni v rôznych izbách dokopy asi päť pánov
muzikantov a tí boli celí šťastní, že môžu popočúvať hudbu „naživo“ a zhodnotiť hru kolegov. Dámy
seniorky bežne v pesničkách spievajú druhý hlas.
A niekedy len obdivujú šaty, účes, detaily. Je to pre
nich vítaná zmena.

ČERVENÝ NOS
JE SENIOR FRIENDLY
Sme hrdí, že naše občianske
združenie za svoju dlhoročnú
prácu so seniormi v programe Smiech nepozná vek získalo v októbri 2019 ocenenie
Senior Friendly.
„Ocenenie Senior Friendly je pre nás veľkou poctou
a zadosťučinením. Je to ocenenie hlavne pre zdravotných klaunov, ktorí sa svojej práci so seniormi venujú
celým svojím srdcom,“ povedala pre denník Pravda
Zuzana Ambro a dodala: „Snažíme sa poukázať na
to, aké dôležité je nezabúdať ani na nich - veď
pre spoločnosť toho urobili vo svojom produktívnom veku nesmierne veľa a zaslúžia si,
aby aj jeseň svojho života žili nielen
dôstojne, ale aj radostne.“

NARODENINOVÉ TURNÉ PRE SENIOROV
Zdravotní klauni pripravili na október 2019 turné po
15 seniorských zariadeniach, kam bežne nechodia.
‚‚Chceli sme aj takýmto spôsobom osláviť
15. výročie, ktoré si tento rok pripomína
naše združenie,‛‛ vysvetľuje Zuzana Ambro, vý-

konná riaditeľka o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

‚‚Aj téma celej klauniády sa niesla v duchu
oslavy narodenín, nechýbala ani originálna
drevená torta z dreva.‛‛

Zariadenia, ktoré zdravotní klauni v rámci
narodeninového turné navštívili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ružinovský domov seniorov – Bratislava
Liečebňa sv. Františka – Bratislava
Zariadenie pre seniorov Jesénia Skalica
CSS Kružlov (okres Bardejov)
DSS a ZpS Čadca – Horelica
FNsP Nové Zámky – ODCH
ZpS SVETLO Krupina
ZpS Valle Humenné
ZSS Dominik Veľká Lehota
Pohoda seniorov Galanta
CSS Námestovo
VIA LUX Košice – Barca
ZpS Biely orgován Oščadnica
Ružinovský domov seniorov – Sklenárova
DD a DSS HRON Dubová
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SPIEVAJÚCA
FIDLIKÁRA
A KUFOR PLNÝ
ZÁZRAKOV
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ZDRAVOTNÍ KLAUNI V SLUŽBE
AJ POČAS VIANOC
Stalo sa už tradíciou, že zdravotní klauni z Červeného nosa klopú na dvere hospitalizovaných detí
nielen počas celého roka, ale aj cez vianočné sviatky.
Inak tomu nebolo ani minulý rok. V službe bolo 34
zdravotných klaunov a v termíne od 23. decembra
do 31. decembra 2019 spolu zrealizovali až 25 klaunských návštev.
‚‚Čas strávený v nemocnici je obvykle náročný pre deti aj dospelých, o to traumatizujúcejšie je stráviť v nemocnici najkrajšie
sviatky v roku. To je výzva pre nás - zdravotných klaunov. Počas vianočných klauniád môžu klauni napríklad hľadať u malých pacientov či seniorov radu, ako vtipne
vyzdobiť stromček, ako zabaliť nadrozmerný darček pomocou toaletného papiera či
pripraviť vianočný koncert a využiť pritom
veci dostupné v nemocničnej izbe,‛‛ vykresľuje

vianočné klauniády Pavel Mihaľák.

Deti čakajú na stoličkách v polkruhu. Z chodby počujú prvé
jemné tóny spevu. Do triedy vstupujú traja klauni
s hudobnými nástrojmi a veľkým kufrom plným
tajomstiev. Začína sa 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 zdravotným znevýhodnením. Jeho zmyslom je priniesť
týmto 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 jednoduchého príbehu vstupovali do často uzavretého sveta
týchto detí a prinášali im nové emocionálne podnety s terapeutickým účinkom.

Program Fidlikára v roku 2019 navštívil 19 špecializovaných škôl, kde na
54 predstaveniach potešil 378 detí.

JASKYŇA, V KTOREJ
SA DOBRE DÝCHA AJ SMEJE
Zdravotní klauni počas leta chodia aj na veľmi
špeciálne návštevy. Musia im prispôsobiť kostým aj
rekvizity, vždy pribaliť baterku, šál i nepremokavé topánky. Deti, ktoré ich čakajú, neležia na nemocničných postieľkach, ale zabalené v spacích vakoch na
lehátkach. Okolo nie sú steny izby, ale skaly, kvaple,
jazierko, prítmie a vlhko. Tieto klauniády sa totiž konajú v liečivej Bystrianskej jaskyni. S myšlienkou, aby
zdravotní klauni navštevovali deti počas liečebného
pobytu v Bystrianskej jaskyni, prišiel pred 5 rokmi
lekár a profesor MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.,
významný odborník na speleoterapiu. Odvtedy
speleoterapeutické pobyty navštevujú klauni už
pravidelne. Liečebný pobyt trvá pre deti dva týždne,
pričom v jaskyni trávia 2-3 hodiny denne. Zdravotní
klauni navštevujú deti počas prvého a posledného
dňa pobytu. Navštíviť deti v prvý deň je veľmi užitočné. Idú prvýkrát do jaskyne, do tmy, mnohé bez
rodičov, majú strach z neznámeho prostredia. Preto
klauniáda začína už vonku pred jaskyňou. Svoje čaro
má aj záverečná klauniáda, ktorá je pre deti milým
prekvapením. Deti sú v jaskyni približne tri hodiny.
Najprv robia rôzne cvičenia, pri ktorých zapájajú
pľúca, potom spia na ležadlách zababušené v spacákoch, pretože v jaskyni je okolo 6 stupňov.

Klauni prichádzajú vo chvíli, kedy sa deti budia. Jaskyňa
sa neraz otriasa od smiechu a pochvalu si zdravotní
klauni často vyslúžia aj od rodičov malých pacientov.
„Červený nos, to je balzam na dušu. Zažili
sme vás, keď sme chodili na speleoterapiu
do jaskyne v Bystrej. Každý deň dve hodiny
v tme jaskyne s malými deťmi, ktoré potrebovali inhalovať vzduch, to nebolo jednoduché. Ale keď prišli klauni z Červeného
nosa, žiarili detičky aj rodičia. Ďakujeme!“

mama Zuzka

SMIECH POMÁHA AJ DOSPELÝM
Zdravotní klauni pravidelne navštevujú deti v nemocniciach, avšak vždy v novembri zavítajú aj za
dospelými pacientmi. Program KLAUNIÁDY PRE
DOSPELÝCH je určený najmä dospelým onkologickým pacientom, ktorí trávia v nemocniciach dlhé
a náročné chvíle. Zdravotní klauni tiež pravidelne
v rámci tohoto programu navštevujú pacientky
na ženskom oddelení Psychiatrickej nemocnice
P. Pinela v Pezinku.
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.
„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.
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ZDRAVOTNÍ KLAUNI
NA ZÁPADNOM SLOVENSKU
16

Región v číslach
Počet zdravotných klaunov
Počet nemocníc
Počet navštevovaných detských oddelení
Počet seniorských zariadení
Počet klauniád v roku 2019
Zdravotné klauniády pre deti
Ambulantné klauniády pre deti
Na operačnú sálu
Prezuvky máme
Cirkus Paciento
Fidlikára
Smiech nepozná vek
Varieté
Klauniády pre dospelých
Špeciálne a rehabilitačné klauniády

29
14
31
14
682
86
126
16
23
33
116
3
27
18

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za
návštevu v nemocnici Antolská. Sedeli sme
s vnukom v izbe a boli sme smutní z jeho
diagnózy, keď vošla Doktorka Zagi s asistentom Kapustom. Vnuk sa tak smial, až mu
slzy tiekli. Bola to veľká dávka pozitívnej
energie a smiechu pre nás oboch.

Patrik s babkou

ZDRAVOTNÍ KLAUNI
NA SEVERNOM SLOVENSKU
Región v číslach
Počet zdravotných klaunov
Počet nemocníc
Počet navštevovaných detských oddelení
Počet seniorských zariadení

Detský pacient má citlivú dušu. Keď si ju
získame, máme vyhraté – na tomto poli
ste naši úžasní spolupracovníci a kolegovia. Ďakujem Vám, milí naši zdravotní
klauni, že ste sa nezabudli hrať, snívať
a že ste zostali aspoň jednou nohou
v detstve.

Mgr. Igľárová Jana, vedúca sestra LNsP,
Liptovský Mikuláš

Počet klauniád v roku 2019
Zdravotné klauniády pre deti
Ambulantné klauniády pre deti
Prezuvky máme
Cirkus Paciento
Fidlikára
Smiech nepozná vek
Varieté
Špeciálne klauniády a klauniády pre dospelých

13
10
15
8
385
42
12
5
9
76
3
8
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ZDRAVOTNÍ KLAUNI
NA STREDNOM SLOVENSKU
Región v číslach
Počet zdravotných klaunov
Počet nemocníc
Počet navštevovaných detských oddelení
Počet seniorských zariadení
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Počet klauniád v roku 2019
Zdravotné klauniády pre deti
Ambulantné klauniády pre deti
Na operačnú sálu
Prezuvky máme
Cirkus Paciento
Fidlikára
Smiech nepozná vek
Špeciálne klauniády a klauniády pre dospelých

10
11
14
4
290
48
86
6
16
4
30
18

Dobrý deň, pozdravte tú sestričku
Frčku vo fialových šatách, čo mi
ťahala z ucha črevo!

Zdenka

Milá doktorka Tabletka Popletená,
prosím, pošli mi text tvojej pesničky
o dážďovke, čo ocikala plot, budeme
ju nabudúce spievať spolu. Ďakujem.

kamarátka Lili

Rozžiarené očká malých pacientov sú tou
najlepšou reklamou a najväčším poďakovaním za klaunskú návštevu. Entuziazmus
Klaundoktorov a ich nasadenie do hry je
závideniahodné. Ich veselé prezentovanie
ošetrovateľských výkonov u nejedného dieťaťa odvedie pozornosť od bolesti. Majú náš
obdiv a uznanie. Ďakujeme za našich malých
pacientov.

PhDr. Milena Cifruľaková, vedúca sestra
Nemocnica Michalovce

ZDRAVOTNÍ KLAUNI
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Región v číslach
Počet zdravotných klaunov
Počet nemocníc
Počet navštevovaných detských oddelení
Počet seniorských zariadení

19
13
19
26
5

Počet klauniád v roku 2019
Zdravotné klauniády pre deti
482
Ambulantné klauniády pre deti
43
Na operačnú sálu
28
Prezuvky máme
2
Cirkus Paciento
17
Fidlikára
8
Smiech nepozná vek
55
Varieté
3
Špeciálne klauniády a klauniády pre dospelých
8

NA ZÁZRAKY MÁME NOS
Náš sen vydať knihu klaunských príbehov o smiechu, ktorý pomáha, sa aj vďaka Vašej láskavej podpore stal skutočnosťou. Kniha NA ZÁZRAKY MÁME
NOS uzrela v auguste tohto roka svetlo sveta.
Knihu vytvorilo 7 autorov a autoriek a každý z nich
prináša svoje autentické výpovede toho, čo zažívajú
vo svojej klaunskej profesii. Sú to príbehy, ktoré sa ich
najviac dotkli a na ktoré nezabudli ani po rokoch.
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Aby mali čitatelia z knihy aj vizuálny zážitok, texty
dopĺňajú krásne ilustrácie výtvarníčky Lucie Žatkuliakovej. Knihu uviedli do života herečky Emília
Vášáryová a Zuzana Kronerová, ktoré ju slávnostne symbolicky pokrstili na festivale Kremnické
Gagy 2019 v Uličke slávnych nosov a zároveň
urobili prvé verejné čítanie. Nasledovali stretnutia
autorov s čitateľmi v kníhkupectvách v Bratislave,
v Košiciach a na knižnom trhu Bibliotéka.
Veríme, že sa Vám, čitateľom, bude kniha páčiť
a bude tak šíriť ešte viac radosti. Výťažok z jej predaja je určený tým, na ktorých nám záleží najviac –
malým pacientom v nemocniciach.

Červené nosy veľmi obdivujem. Želám knihe
a celému tomuto úžasnému združeniu, aby
sa k vám pridávalo stále viac našich kolegov. Aj ja sa pridávam a ja sa hlásim, že
kedykoľvek prídem! Nech žijú Červené nosy!

Zuzana Kronerová, herečka

Je to úžasný čin, že táto kniha vznikla, lebo
môže dávať nádej. Aj teraz ma tie príbehy
rozplakali. Človek pochopí, že život je jeden
z tých najťažších. Ale tá nádej tam je!

Emília Vášáryová, herečka

KNIHU
NA ZÁZRAKY
MÁME NOS
SI MÔŽETE KÚPIŤ
VO VŠETKÝCH DOBRÝCH
KNÍHKUPECTVÁCH,
ALEBO SI JU MÔŽETE
OBJEDNAŤ ZA ZVÝHODNENÚ CENU NA:
info@cervenynos.sk

SEN ZA OKNOM
Mariana Bódyová
Je popoludnie, na chodbe oddelenia vidím Andyho: „Dobré ránko, na prechádzke?“ Dvanásťročný
chlapec so šatkou na hlave zakrýva, o čom všetci vieme. Úspešne skrýva aj záujem o čokoľvek.
Prechádza okolo nás, oči unavené, tričko pokrčené,
opiera sa o stojan s infúziou. Pohľad má dospelejší,
než chlapcovi v jeho veku prináleží. „Dobré ráno,“
odzdraví nás a sucho sa usmeje. Zahľadí sa smerom
k oknu na konci chodby. Prší, tmavé mraky zakrývajú
oblohu. Andy sa pohne a my neodbytne ako kliešte
za ním. Kráčame s ním a o chvíľku stojíme pred
veľkým oknom, na ktoré dopadajú otravné dažďové
kvapky. Andy skontroluje, či sme ešte pri ňom. Keď
nás zbadá, s povzdychom puberťáka rezignovane
skloní hlavu. Oproti stojí internát strednej školy.
Budova má mnoho okenných tabúľ a za každou sa
môže niečo diať…
„To je ona?“ opýtam sa. Andy na mňa nechápavo
pozrie. „Kto?“
„No veď ona, tvoja frajerka!“ vypadne zo mňa.
„Tá, čo tam umýva okná.“
Andy trochu očervenie, dúfam, že nie od zlosti.
Chlapec pristáva na hru, hoci v budove oproti nikde
nikoho.
„Ooooo aké má veľké…“ Pozriem na chalana, líca
sa nafúknu ako balóny, ale pery to nevydržia
a vyprskne: „Čo?“

„No dlaneee,“ s úľavou mením tému.
„Ako sa volá?“ Zagúľa očami, zaváha:
„Veronika.“
Od tej chvíle je pre nás Nika najúžasnejšie dievča.
Svojimi veľkými dlaňami dokáže dokonale poumývať
okná a my za ňou nechceme v ničom zaostávať. Vyťahujeme z vreciek plášťov farebné šatky, napodobňujeme imaginárnu Veroniku a vymýšľame celú zostavu
cvikov profesionálneho umývania okien. Keď vyhodíme šatky do vzduchu a začneme žonglovať, Andy sa
okamžite chytí, aj keď ho infúzia trochu obmedzuje
v pohybe. Najskôr žongluje s nami, neskôr už len sám
ako hlavná hviezda „sóla pre jedno okno a tri šatky“.
„Fíha, aha, Veronika kýva!“ nadšene vyhŕknem. Andy
zrýchľuje tempo, vyhadzuje šatky ešte vyššie a mne sa
zdá, že počujem biť jeho vzrušené srdce. Kvapky dažďa
bubnujú veselšie a mladík má na tvári tajomný úsmev.
„Dobrý deň,“ zaznie odrazu ženský hlas. Andyho mama
nám stojí za chrbtom a sleduje, čo sa deje. Vyzerá, že
tu stojí už hodnú chvíľu, ale vôbec sme si ju nevšimli.
Nenápadne sa ku mne nakloní a polohlasne zašepká:
„Ešte predtým”, zahľadí sa na infúzku a prehltne
slinu, „sa spolu stretávali.” Andy si mamine ľútostné
prejavy vôbec nevšíma. Len, keď už naozaj nevládze,
chytí šatky do jednej ruky ako profesionál a končí
svoje sólo slovami:
„Frajerku teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím!“
Hovorí to s nádejou a veľmi rozhodne. V nás nádej
ostáva ešte dlho po odchode z nemocnice. Andyho
bojovnosť, odhodlanosť rytiera, ktorý túži spoznať
lásku, jeho pokora a nekonečná chuť snívať nás
stále inšpirujú.
(poviedka z knihy NA ZÁZRAKY MÁME NOS)
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HUMOR BERIEME VÁŽNE
VYBERALI SME NOVÝCH KLAUNOV
V roku 2019 pribudlo do tímu profesionálnych zdravotných klaunov 6 nových členov v plnom nasadení a v nemocnici ich môžete stretnúť pod týmito menami:

Jakub Ružička alias primár Pišta Stratený (BA)
Eva Hanušová alias doktorka Aha Chápavá (BA)

Tomáš Vravník alias prednosta Popodfúz (BA)
Marián Andrísek alias doktor Jean Baklažán (BA)

Kaťuša Gurová alias šoférka sanitky Vrkočatá (BB)
Ladislav Ladomirjak alias doktor Venco (PO)
Zdravotných klaunov vyberáme veľmi precízne.
Výberové konanie zdravotných klaunov má formu
workshopu, ktorý má minimálne 3 kolá. Počas nich
sa zdravotní klauni učia a trénujú klaunské zručnosti
a pracujú na klaunskom charaktere. Výberové workshopy vedie umelecký riaditeľ v spolupráci s koučmi
združenia. Na posledných kolách workshopu participujú aj zahraniční lektori z medzinárodnej organizácie RED NOSES International, ktorej členom je aj
o. z. ČEREVENÝ NOS Clowndoctors.
Podmienkou pre účasť na výberovom workshope
je vek nad 23 rokov, dobrý zdravotný stav, vľúdny
vzťah k ľuďom a umelecké nadanie. ‚‚Profesio-

nálnym zdravotným klaunom nemusí byť
len profesionálny herec, dôležité je, aby bol
empatický, mal prirodzene vľúdny vzťah
k ľuďom a chuť rozdávať radosť druhým,‛‛

vysvetľuje umelecký riaditeľ združenia Pavel Mihaľák. ‚‚Samozrejme, umelecké vzdelanie či

umelecké zručnosti ako napríklad hra na
hudobný nástroj, tanec, herectvo či bábkoherectvo sú pre zdravotných klaunov
výhodou,‛‛ dodáva Pavel Mihaľák.

VZDELÁVAME SA
A VZDELÁVAME
Učiť 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 a pod. 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. 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 5 seminárov Humor v zdravotníctve
pre zdravotnícky personál nemocníc. Cieľom
seminárov je ukázať zdravotníckemu personálu
možnosti, ako využívať humor pri práci s pacientom a pomôcť tak k odbúraniu strachu a traumy
z hospitalizácie.

MÁME PRVÝCH
33 CERTIFIKOVANÝCH
KLAUNOV
Umeleckí riaditelia jednotlivých organizácií profesionálnych zdravotných klaunov v spolupráci
s Red Noses International vypracovali so zámerom
zvyšovania a potvrdzovania kvality klaunskej práce
aj presný model vzdelávania. Zahŕňa stovky hodín
klaunovania v nemocniciach, prednášok a workshopov povinných pre všetkých profesionálnych
zdravotných klaunov. Tí ich musia v istom časovom
úseku svojho pôsobenia v združení absolvovať,
aby získali certifikát profesionálneho zdravotného
klauna, ktorý sa stal podmienkou pre ich pôsobenie
v združení.
Sme hrdí, že v roku 2019 získalo 33 zdravotných
klaunov Červeného nosa medzinárodný Certifikát
profesionálneho zdravotného klauna.
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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Medzinárodná spolupráca v rámci RNI zahŕňa
okrem každoročného medzinárodného stretnutia
zdravotných klaunov, ktoré sa minulý rok konalo na
Slovensku, aj ďalšie spoločné aktivity. Jednou z nich
sú workshopy v Medzinárodnej škole humoru
vo Viedni Na 19 z nich sa za minulý rok zúčastnilo
33 zdravotných klaunov zo Slovenska.
Ďalšou aktivitou sú aj výmenné pobyty zdravotných klaunov v partnerských organizáciách, kde
majú možnosť zúčastniť sa klauniád, ale aj diskutovať s kolegami z iných krajín. Vlani na Slovensko
zavítali 2 zdravotní klauni zo Slovinska.
Samozrejme, aj na úrovni manažmentu sa konajú
pravidelné stretnutia, ktoré sú veľmi prínosné pre
ďalší rozvoj jednotlivých organizácií, ako aj samotnej
RNI. Rovnako dôležité sú aj stretnutia spojené s výmenou skúseností a vzdelávacími aktivitami pre PR
a FR expertov z jednotlivých krajín, ktoré sa realizujú na pôde RNI od roku 2017 pod názvom FRISH.
Medzinárodné misie za účasti klaunov z rôznych
krajín sú určené hlavne pre ľudí, ktorí sa vyskyt-

li v krízovej situácii v dôsledku vojny či prírodnej
katastrofy. Minulý rok bol súčasťou medzinárodnej
misie Emergency Smile na Ukrajine zdravotný klaun
Michal Kucer.

SPOLUPRÁCA
S DOBROVOĽNÍKMI
Veľmi si vážime pomoc zo strany našich dobrovoľníkov. V minulom roku naše združenie spolupracovalo
so 40 dobrovoľníkmi v rôznych oblastiach. Či už
išlo o pomoc pri stavaní stanu pre Cirkus Paciento,
o fotografovanie či filmovanie našej klaunskej práce
v nemocniciach, nakrúcanie nášho nového spotu,
o administratívnu či manuálnu výpomoc, o roznos
letákov, o vzdelávanie a rozvoj našich zamestnancov, ale aj expertné dobrovoľníctvo v oblasti online
marketingu. Všetky tieto formy dobrovoľníctva majú
pre nás veľký význam.
Mnohí z dobrovoľníkov sú už niekoľko rokov súčasťou našej červenonosej rodiny a my sa tešíme,
že každý rok k nim pribúdajú ďalší. Sme radi, že sa
rozhodli svoj voľný čas premeniť na dobro.

SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA
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
Aj v roku 2019 patrí veľká vďaka spoločnosti CLS
nych služieb pro bono.

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.

Čavojský & Partners za poskytovanie poradensko-práv-

VYJADRENIA NAŠICH PARTNEROV
Železničná spoločnosť Slovensko je naším partnerom už od roku 2017. Okrem špeciálnych promoklauniád vo vlakoch využívame ich možnosti pri distribúcii formulárov k 2% z dane a pri pracovných cestách niektorých členov tímu.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors je našou srdcovou záležitosťou. Keďže pre nás v Železničnej
spoločnosti Slovensko je prioritou, aby sa cestujúci cítili v našich vlakoch dobre, možnosť spríjemniť im ich cestu
smiechom sme vždy považovali za skvelý nápad. Niekomu možno klauni vyčaria na tvári hanblivý úsmev, inému
zasa spôsobia hurónsky smiech, v každom prípade stále ide o úprimnú a nefalšovanú radosť zo života. Navyše sa
hovorí, že smiech lieči, a preto sme naozaj vďační za túto jedinečnú spoluprácu. Či už je prvý apríl alebo Svetový
deň smiechu, zdravotní klauni boli a budú vo vlakoch národného dopravcu vždy vítaní.
Filip Hlubocký, generálny riaditeľ ZSSK

Vydavateľstvo Ikar sa stalo v roku 2019 naším partnerom pri distribúcii knihy
Na zázraky máme nos.
Skúsili ste si niekedy nasadiť červený nos a byť veselí, optimistickí, zabávať okolie? Nedávno som to chcela spraviť,
ale nevedela som nájsť tie správne slová a gestá, aby som pomohla zmierniť smútok a bolesť. Obdivujem všetky
Červené nosy – klaunky a klaunov, ktorí sú schopní potlačiť strach a úzkosť a priniesť úsmev, povzbudenie a čaro
okamihu aj v tých najťažších situáciách. Kde berú tú silu, nadšenie a momentálny nápad? Ako keď vyčaria úsmev
na tvári chorého dievčatka a rozospievajú ho alebo inú malú slečnu roztancujú. Alebo keď unavený a apatický
dvanásťročný onkologický pacient Andy vďaka ich vystrájaniu a empatii rozhodne vyhlási: „Frajerku teraz nemôžem mať, až keď sa uzdravím!“ Keď prinesú pokoj do duše starej dáme, bývalej huslistke, ktorú po mozgovej
príhode primäjú k tomu, aby si s nimi zahrala a stará pani svojou hrou na husle očarí publikum. Verím, že aj táto
kniha pomôže tomu, aby Červené nosy mohli naďalej prinášať humor a smiech do nemocníc, že pomôže dobrej veci.
Valéria Malíková, Ikar
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Martin Višňanský je naším dlhoročným darcom a podporovateľom odkedy mal
vlastnú skúsenosť s našimi klaunmi počas hospitalizácie svojej dcéry.
Podporujem ČERVENÝ NOS Clowndoctors, lebo som presvedčený, že robí dobrú vec, ktorá má zmysel a dokáže
naozaj pomôcť. Hlavne dlhodobo hospitalizovaným deťom a seniorom. Presvedčila ma o tom osobná skúsenosť.
Nejde len o to, že pomáhajú, ale ich pomoc má naozaj profesionálny základ a vysokú umeleckú úroveň. To čo
zdravotní klauni robia je nezvyčajné, jedinečné. Vyvolávajú smiech od srdca, prirodzený, úprimný nie nútený, ale
smiech, ktorý ide zvnútra. Dokážu prekonať bariéry a získať si aj najväčšieho skeptika či trpiaceho človeka.
Višňanský Martin, individuálny darca a rodič pacienta

Vďaka produkčnej spoločnosti Protos sme natočili v roku 2019 už 2. reklamný spot
na vysokej profesionálnej úrovni, pričom sa väčšina štábu vzdala nároku na honorár.
„Ide o druhý spot, ktorý sme v spolupráci s Červeným nosom natočili,“ hovorí Barbara Kipsová z Protosu. „Aktivity
zdravotných klaunov považujeme za malé hrdinské činy s obrovským dosahom na liečebný proces detí a všetkých, ktorí musia tráviť čas v nemocniciach. Vieme, že je mimoriadne náročné vystupovať pred ubolenými detičkami s vážnymi
ochoreniami a ich rodičmi. Kedykoívek opäť radi podporíme POSLANIE zdravotných klaunov Červeného nosa.“
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Barbora Kipsová, PROTOS Productions

GRANTY
V minulom roku sme boli úspešní pri uchádzaní sa
o granty z rôznych súkromných aj verejných zdrojov.
Spolu sme čerpali prostriedky z 10 grantov, pričom
každý mal zadefinovaný presný účel a podmienky
použitia finančných prostriedkov.
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ČERPALI SME NASLEDUJÚCE GRANTY:
1) Dotácia z rozpočtovej kapitoly Ministerstva
zdravotníctva SR na rok 2019 pod názvom
„ Podpora duševného zdravia “. Grant
sme využili na projekt Podpora obnovy duševného zdravia prostredníctvom návštev zdravotných klaunov v psychiatrických zariadeniach konkrétne na čiastočné financovanie programu
Cirkus Paciento v Hrani a na klaunské návštevy
psychiatrických oddelení v Kremnici, Prešove,
Pezinku a Michalovciach.
2)

Grant zo spoločnosti Dôvera poskytnutý prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska.
Využili sme ho na klaunské návštevy seniorov
v programe Smiech nepozná vek v období september až december 2019.

3)

Accenture – zamestnanecký grantový
program poskytnutý prostredníctvom Nadácie

Pontis na projekt Humor lieči – vzdelávanie pre
personál. V prvom polroku 2019 sme ho použili
na program Humor v zdravotníctve.
4)

Tesco grantový program Vy rozhodujete,

5)

Grant z Nadácie C & A vo Viedni
(sprostredkované RNI) sme použili na čiastočné
financovanie programu NOS.

6)

Grant z Nadácie Slovenskej sporiteľne

7)

Amgen Slovakia, s. r. o. – prostriedky sme

my pomáhame prostredníctvom Nadácie Pontis.
Získané prostriedky sme využili na program Humor v zdravotníctve v 2. polroku.

získaný v rámci ich Iniciatívy mamnato, sme
využili na financovanie programu Varieté pod
názvom projektu „Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove seniorov?“

použili na prípravu Rozprávky pre program Cirkus
Paciento

SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA
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 2019, ale do 31. 12. 2019 neboli
použité sa prenášajú do nasledujúceho roka ako
výnos budúcich období a použijú sa na zabezpečenie programov v rokoch 2020 a 2021. 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.
V prehľade výkazu ziskov a strát uvádzame za rok
2019 po prvýkrát aj náklady a výnosy súvisace s podnikaním na základe živnostenského oprávnenia.

Výkaz ziskov a strát

rok 2015

Prijaté príspevkyA)

1 026 044

1 539 412

1 583 812

1 670 498

1 792 864

4 348

5 148

1 642

597

4 965

Úroky a ostatné výnosy

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Výnosy z podnikania

16 783

Náklady na projektB)

718 830

969 310

1 056 972

997 468

1 093 098

Prevádzkové náklady

353 583

520 904

522 852

567 549

581 221

Náklady na podnikanie
Výsledok hospodárenia
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

16 276
-41 614

54 346

5 630

106 078

124 017

407

1 315

473

204

297

-42 021

53 031

5 157

105 874

123 720

) Príspevky od fyzických a právnických osôb, od iných organicácií, z podielu zaplatenej dane
) Náklady na projekt zahŕňajú darčeky pre deti, rekvizity, odmeny a vzdelávanie zdravotných klaunov, cestovné
do nemocníc, informačné materiály pre členov klubu ČN a pod.

A
B

rok 2019
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Súvaha

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2019

Neobežný majetok

3 040

3 494

2 249

12 396

9 233

Dlhodobý hmotný majetok

3 040

3 494

2 249

6 687

4 496

Dlhodobý nehnmotný majetok

0

0

0

5 709

4 737

Dlhodobý finančný majetok

0

0

0

0

0

strana aktív

Tovar
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Pohľadávky a finančný majetok

831 996

857 870

945 438

1 174 224

877 285

331

2 531

2 531

2 581

2 725

77

1 260

5 685

3 266

Finančný majetok

874 559

831 588

854 078

937 221

1 168 377

Časové rozlíšenie

4 734

9 847

8 084

26 951

11 990

Náklady budúcich období

1 455

2 140

7 581

9 118

11 805

Príjmy budúcich období

3 279

7 707

503

17 833

184

Aktíva celkom

885 059

845 337

868 202

984 786

1 204 091

Vlastné zdroje

588 554

641 586

646 743

753 886

876 592

0

0

0

0

0

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov

630 575

588 555

641 586

646 743

752 618

Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie

-42 021

53 031

5 157

105 875

123 720

77 638

84 627

155 444

114 375

154 976

9 619

25 158

93 674

40 163

61 090

273

326

420

611

999

67 746

59 142

61 351

73 600

92 888

218 867

119 124

66 015

116 525

172 523

885 059

845 337

868 202

984 786

1 204 091

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov

strana pasív

8 644

Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Výnosy budúcich období
Pasíva celkom

ČERVENÝ NOS CLOWNDOCTORS v číslach
POČET KLAUNIÁD A PROGRAMOV
v roku 2019

73%

10%
9%
8%

Zdravotné klauniády pre deti

2058

Zdravotné klauniády pre seniorov

277

N.O.S. – Na operačnú sálu

240

Ostatné programy
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PREHĽAD PRÍJMOV
v roku 2019

68%

17%
5,5%

4,5%

3%
2%

Výročná správa za rok 2019 bude zverejnená na
našej webovej stránke po schválení Valným zhromaždením a po uskutočnení ročného auditu v 1. polroku 2020.

68% individuálni darcovia
17% príspevky z 2% z daní
5,5% granty
3% online príspevky
2% firemné dary
4,5% iné (bank. úroky a pod.)

Aj v roku 2019 mali najväčší podiel na financovaní
projektu dary od individuálnych darcov. Vďaka Vám
všetkým sa okrem pravidelných návštev detí či seniorov mohli uskutočniť aj naše špeciálne programy.
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OZ ČERVENÝ NOS
K 31. 12. 2019
Administratívna časť

Administratíva

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

Petra Lišková
Financie a personalistika

Zuzana Bobrová
Projektová asistentka

Alena Trnovcová
Účtovníctvo

PR a komunikácia
Martina Dobšinská
Marketing a médiá

Marina Madejová
PR a komunikácia

Fundraising
Predstavenstvo
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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

Katarína Chrenková
Databázový manažment

Katarína Žilák
DM a firmy

Monika Ďurkovičová/Mária Šnajder
Podpora DM a online FR

Face to face fundraising
Renáta Tekulová
F2F a Telemarketing teamleader

Telemarketing (3)
F2F (7)

Pavel Mihaľák
Umelecký riaditeľ

Koučing
Administratíva umelecká časť
Kristína Poloncová
Koordinátorka umeleckej časti

Lucia Vojtaššáková
Koordinátorka vzdelávania, umelecká časť

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

Regionálne a programové koordinátorky
BA region (29 klaunov)
Kristína Poloncová
Cirkus Paciento
Gabriela Rajniaková

ZA region (13 klaunov)
Michaela Pastorková
Prezúvky máme
Lucia Barczi

BB region (10 klaunov)
Mariana Kovačechová

PO region (13 klaunov)
Zuzana Gibarti Dancáková

Smiech nepozná vek Fidlikára
Mária Benkovská
Eva Okoličániová

N.O.S.
Milan Chalmovský

ĎA KUJEME , ŽE PRIN ÁŠATE
M
O
Ť
E
D
H
C
E
I
M
S
C
Í
N
C
O
M
E
N
O
D
Trvalou platbou
Jednorazovým alebo
opakovaným darom
Firemným darcovstvom
2 % z Vašich daní
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ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%
IČO/SID: 30855748
Právna forma: občianske združenie

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

Obchodné meno/názov:
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Ulica: Klenová Číslo: 1687/8 PSČ: 831 01
Obec: Bratislava – Nové Mesto

Nájdete nás aj na:

www.cervenynos.sk

UŽ 15 RO KOV S N A M I PRIN ÁŠATE
SM IECH DEŤO M DO N EM OCN ÍC

Autori/autorky
fotografií:
Katarína Bezáková
Petra Bošanská
Samuel Ďurkovič
Tamara Jenčová
Michal Hradský
René Lazový

občianske združenie
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
adresa: Klenová 8, 831 01 Bratislava
telefón: 02/43 42 80 88
e-mail: info@cervenynos.sk

www.cervenynos.sk

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika

Tel: +421 2 3333 9111
Fax: +421 2 3333 9222
ey.com/sk

SPRÁVA AUDÍTORA

Správa nezávislého audítora
Členskému zhromaždeniu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors
(„Občianske združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Občianskeho združenia k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on
Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia sme nezávislí podľa ustanovení zákona
č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického
kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo
chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Občianske združenie zlikvidovať alebo
ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na
základe tejto účtovnej závierky.

Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.
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V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
·

·
·
·

·
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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 Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.

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.
19. mája 2020
Bratislava, Slovenská republika
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Peter Potoček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 992
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Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov vedenom
Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.
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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 má 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
Vedľajšie činnosti, ktoré môže združenie na základe živnostenského oprávneia vykonávať sú:

Vydavateľskú 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
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3.

POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

15

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 29.5.2019.

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
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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
29.5.2019

C. VŠEOBECNÉ PREDPOKLADY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná závierka
pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke
k 31.12.2019 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.
8
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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)

45

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 31.12.2019
a o zostatkovej cene odpisovaného darovaného automobilu k 31.12.2019.
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.
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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 2019 prijalo príspevky z podielu
zaplatenej dane v celkovej výške 317 475,50 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)

46

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
Osobný automobil KIA

Poistná suma
18 105,00

Osobný automobil Vwup

12 613,00

Prevádzkovo-obchodné zariadenia - Prešovská kancelária

10 000,00

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

45 000,00

Spolu

4 200,00
89 918,00
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Pohyby dlhodobého nehmotného majetku za rok 2019 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

5 790,00

5 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 790,00

5 790,00

81,00

81,00

972,00

972,00

1 053,00

1 053,00

Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky

47

Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota

Stav na začiatku
bežného
5 709,00
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
4 737,00
účtovného
obdobia
združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať.

5 709,00

4 737,00
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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

12
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Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2019 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
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia

49

6 358,83

23 909,40

30 268,23

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 358,83

23 909,40

30 268,23

5 355,00

18 226,00

23 581,00

738,83

1 452,00

2 190,83

0,00

0,00

0,00

6 093,83

19 678,00

25 771,83

Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav na
začiatku
1 003,83
5 683,40
bežného
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
265,00
4 231,40
účtovného
obdobia
združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať.

6 687,23

4 496,40

13

Ponámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO

3

0

8

5

5

7

4

8

/SID

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2018 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý
hmotný majetok

Poze
mky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavb
y

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
dlhodobéh
o
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

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

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

5 804,40

6 358,83

23 909,40

24 463,83
5 804,40

5 804,40

-5 804,40

0,00

0,00

30 268,23

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

50
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

Účtovná hodnota
Stav na začiatku
bežného
2 248,83
0,00
účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného
1 003,83
5 683,40
účtovného
obdobia
združenie nedisponuje majetkom, na ktoré by bolo zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať.

2 248,83

6 687,23
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ÚDAJE O ZÁSOBÁCH (Súvaha r. 030)

Združenie eviduje k 31.12.2019 zásoby na sklade týkajúce sa podnikateľskej činnosti v nasledovnom členení
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
obdobie
Tovar na sklade Klenová kniha
Tiovar na sklade Klenová – Sonnentor balíček
Tovar na sklade Klenová – červené nosy
Tovar na sklade IKAR kniha
Spolu

3.

1 199,16

0,00

30,00

0,00

101,81

0,00

7313,31

0,00

8 644,28

0,00

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 2019

51

Názov položky
a

V lehote splatnosti
b

Dlhodobé pohľadávky

Po lehote splatnosti
c

Pohľadávky spolu
d

2 581,23

0,00

2 581,23

2 460,17

11,50

2 471,67

794,09

0,00

794,09

3 254,26

11,50

3 265,76

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

c) Veková štruktúra pohľadávok v roku 2018
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky

V lehote splatnosti
b

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

15

Ponámky (Úč NUJ 3 – 01)

3

IČO

0

8

5

5

7

4

8

/SID

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

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

5 835,49

8 216,63

Pohľadávky po lehote splatnosti

11,50

0,00

5 846,99

8 216,63

Pohľadávky spolu

5.

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

a)

Štruktúra finančných účtov
Názov položky

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Pokladnica

874,25

1 190,66

5 020,00

3 690,00

1 162 482,28

932 340,67

0

0

0,00

0,00

1 168 376,53

937 221,33

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

52
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

11 805,33

9 118,35

Nájomné

2 650,00

2 400,00

Salesforce.org – služby umelecká časť

7 788,78

5 450,71

Ostatné

1 366,55

1 267,64

184,31

17 833,00

184,31

0,00

0,00

17 833,00

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.
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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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Názov položky
Účtovný zisk

105 874,63

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

53

Prevod
do
nevysporiadaného
minulých rokov

výsledku

hospodárenia

105 874,63

Iné

0,00

2.

ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha r. 075)

a)

Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2019 a 31.12.2018
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

13 180,22

14 902,42

13 180,22

0,00

14 902,42

Zákonné rezervy

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
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Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Názov položky

Stav na začiatku
účtovného obdobia

Tvorba

Použitie

Zruše
nie

Stav na konci
účtovného
obdobia

b

c

d

e

f

a
Zákonné
rezervy
krátkodobé
Zákonné
rezervy
spolu

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

Predpokladá sa, že všetky rezervy budú použité v roku 2020.

3.

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

a)

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Názov položky

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

1 066,49

7 109,68

91 821,06

66 490,32

92 887,55

73 600,00

998,83

611,46

0,00

0,00

998,83

611,46

93 886,38

74 211,46

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

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu
Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

611,46

419,61

1 252,87

916,35

865,50

724,50

998,83

611,46

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

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

bezodplatne
nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého
z dotácie

majetku

obstaraného

dlhodobého majetku
z finančného daru

obstaraného

Prírastky

8

/SID

Úbytky

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

5 683,40

0,00

1 452,00

4 231,40

110 841,62

317 475,50

260 025,55

168 291,57

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

ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATÉHO FORMOU FINANČNÉHO PRENÁJMU

55

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
Spolu nepodnikateľská činnosť

0,00

0,00

10 707,47

0,00

6 075,57

0,00

Spolu podnikateľská činnosť

16 783,04

0,00

SPOLU

16 783,04

0,00

2. Podnikateľská činnosť
Aktivácia materiálu a tovau
Výnosy z predaja tovaru
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b) Údaje o ostatných výnosoch (Výkaz ziskov a strát r.53, 54, 56, 58)

Druh tovarov, výrobkov, poskytnutých služieb

Bežné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

1. Nepodnikateľská činnosť
Úroky
Iné ostatné výnosy

334,31

589,15

43,76

2,61

0,00

0,00

Osobitné výnosy
Výnosy z použitia fondu

3 134,88

5,00

3 512,95

596,76

2. Podnikateľská činnosť

0,00

0,00

Spolu podnikateľská činnosť

0,00

0,00

3 512,95

596,76

Spolu nepodnikateľská činnosť

SPOLU

c)

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

Účet

r.
VZaS

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

Popis

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

Bežné obdobie

Spolu

1 452,00

121,00

79 543,84

53 004,25

1 451 033,19

1 377 246,28

140,00

140,00

260 025,55

238 714,70

2 121,22

1 273,00

1 794 315,80

1 670 499,23

Výnosy celkom za rok 2019 sú vo výške 1 814 611,79 EUR.
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

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

Použitá suma
bežného
účtovného
obdobia

110 841,62

149 183,93

0

0

0

0
168 291,57

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

Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

1.Nepodnikateľská činnosť
Služby

1 181 155,45

1 170 308,89

356 193,72

260 506,45

Spotreba materiálu a energie

55 038,57

54 414,10

Cestovné

58 177,28

60 424,71

Mzdové náklady

Náklady na reprezentáciu

8 429,15

9 369,40

Odpisy dlhodobého hmotného majetku

3 160,75

1 447,00

Tvorba fondov

2 121,22

1 273,00

Overenie účtovnej závierky audítorom

1 200,00

1 200,00

Ostatné dane a poplatky
Iné ostatné náklady
Spolu nepodnikateľská činnosť

354,56

309,46

8 488,23

5 764,29

1 674 318,93

1 565 017,30

5 638,31

0,00

884,05

0,00

7 152,77

0,00

142,24

0,00

2.Podnikateľská činnosť
Služby
Mzdové náklady
Spotreba materiálu a energie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Odpisy dlhodobého hmotného majetku
Predaný tovar
Ostatné dane a poplatky

57

Dary
Spolu podnikateľská činnosť
SPOLU

52,90

0,00

2,08

0,00

1 664,47

0,00

35,00

0,00

704,00

0,00

16 275,82

0,00

1 690 594,75

1 565 017,30

Náklady celkom za rok 2019 sú 1 690 594,75 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 v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou aj v súvislosti
s vedľajšou podnikateľskou činnosťou. Za kalendárny rok 2019 bude združenie prvýkrát zdaňovať príjmy
z podnikateľskej činnosti.

J.
1.

INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA
PODMIENENÉ AKTÍVA

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

FINANČNÉ VÝPOMOCI

Združenie nevie o žiadnych významných finančných výpomociach.
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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
Na jar 2020 sa ochorenie COVID-19 rozšírilo do celého sveta a jeho negatívny vplyv nadobúda stále väčšie
rozmery. V čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky vyhodnocovalo vplyv na
aktivity organizácie. Keďže situácia sa priebežne mení, nie je možné s určitosťou predvídať budúce dopady.
Akýkoľvek negatívny vplyv, resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku
2020.

58
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N. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA
Vlastné zdroje krytia stáleho a obežného majetku:
Pohyby vlastného imania v roku 2019 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

1 268,00

2 121,22

3 134,88

254,34

Fond reprodukcie

59

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

646 743,04

105 874,63

123 719,67

753 885,67

125 840,89

3 134,88

105 874,63

752 617,67

-105 874,63

123 719,67

0,00

876 591,68
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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
a
záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia
kapitálových
účastín

0,00

1 273,00

5,00

1 268,00

60

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

105 874,63

646 743,04

107 147,63

5,00

5 157,49

646 743,04

-5 157,49

105 874,63

0,00

753 885,67
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