
Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors 
je organizácia s  celoštátnym pôsobením, ktorá 
prináša humor a radosť hospitalizovaným deťom, 
geriatrickým pacientom a  každému, kto to po-
trebuje v  rámci zdravotníctva. Prostredníctvom 
špeciálne vyškolených zdravotných klaunov a na 
mieru šitých programov prispievame k zlepšeniu 
ich psychického a tým i celkového zdravotného 
stavu. Naši zdravotní klauni formou humoru od-
pútavajú malých i veľkých pacientov od strachu, 
napätia a od úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale 
aj z neznámeho nemocničného prostredia.

Čo nové sa nám podarilo v roku 2014? 
Vďaka našim darcom sme zvýšili počet pravidel-
ných zdravotných klauniád na viac ako 160 za me-
siac. Dlhé čakanie na vyšetrenie spríjemňujú zdra-
votní klauni pred detskými ambulanciami okrem 
Bratislavy aj v Banskej Bystrici a Prešove. V rámci 
programu „Prezuvky máme“ navštevujeme ťažko 
choré deti aj priamo u  nich doma. Na pravidel-
né návštevy zdravotných klaunov sa tešia senio-
ri v  zariadeniach, o  ktoré sme rozšírili program 
„Liečba humorom pre skôr narodených“.

Do našej rodiny sme prijali nových osem aktív-
nych členov. Tím 54 zdravotných klaunov rozve-
selil desaťtisíce chorých detí na celom Slovensku. 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú prinášať ra-
dosť a smiech tým, ktorí to veľmi potrebujú.

ZávereČná správa
Za rok 2014

Tím o.z. Červený nos Clowndoctors

Úvod
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Pravidelné návštevy chorých detí v nemocničných 
zariadeniach (tzv. klauniády) sú hlavným programom 
združenia. Do nemocníc chodia klauni vždy vo dvo-
jiciach. Zdravotná klauniáda trvá tri až štyri hodiny. 
Začína sa konzultáciou o psychickom a zdravotnom 
stave pacientov s ošetrujúcim personálom, dezinfek-
ciou rúk a rekvizít.
Klauni navštevujú deti priamo v nemocničných izbách. 
Zaklopú na dvere a opýtajú sa, či môžu ísť ďalej. For-
mou humoru pomáhajú prekonávať strach pacientov 
z rozličných procedúr, vyšetrení a liečebných zákro-
kov, ktoré musia absolvovať. Veselé situácie, kúzla, 
použitie rôznych rekvizít a hudobných nástrojov deti 
vtiahnu do hry, myšlienkovo ich oddelia od choroby, 
psychickej nepohody a pozitívne naladia, čo je počas 
liečebného procesu veľmi dôležité.

Psychika a strach v detskom veku sú to najdôležitejšie, čo ovplyvní liečebný výsledok. Od toho, ako dieťa spolupracuje, závisí prie-beh liečby, pred a pooperačné obdobie. Ľudský, rodinný prístup k dieťaťu v takomto období je to najlepšie, čo tento negatívny faktor eliminuje. Takto pristupujeme k deťom na našom oddelení. Túto atmosféru výrazným spôsobom pozitívne ovplyvňujú zdravotní klauni a ich „červený nos“. Zvykli sme si na seba natoľko, že ich beriem ako partnerov v liečebnom procese.
Deti sa tešia na príchod červených nosov, na ich „vizitu“. Tešia sa aj mamičky a personál. Za všetkých môžem povedať jediné - ďakujem.

Zdravotné klauniády

14   O.z. Červený Nos Clowndoctors v číslach

13  Profesionalita zdravotných klaunov

12    Z klaunského výkazu

10-11 Prehľad návštev

8    Liečba humorom pre skôr narodených

7   Malý záchranár

6    Prezuvky máme

5   Fidlikára, Mimoriadne klauniády

9   Kôš plný humoru

4    Cirkus Paciento

3   Ambulantné klauniády, N.O.S

2    Zdravotné klauniády

Obsah

 38 nemocníc 
 2 liečebné 

zariadenia 
 1654 návštev  
 80000 pacientov 
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Záverečná správa 
Za rok 2014

Zdravotní klauni navštevujú priestory pred odbor-
nými ambulanciami, kde stretávajú malých pacien-
tov v sprievode ich rodičov a blízkych. Čas čakania 
na odborné vyšetrenie, ambulantný zákrok, alebo 
iné zdravotné úkony je často predĺžený pocitom 
nudy, strachu z prostredia alebo únavy z choroby.
Zdravotní klauni svojou prítomnosťou a humornými 
situáciami šitými na mieru týmto priestorom,
menia náladu detí a ich rodičov. Neraz sa stane, že 
vstupujú aj za dvere ambulancií, keď sú k tomu
vyzvaní lekármi alebo ošetrujúcim personálom. Tí 
mnohokrát usúdia, že „humorná asistencia“ zdra-
votných klaunov pomôže urýchliť a efektívnejšie 
vykonať zdravotný úkon pri dieťati, ktoré je mimo-
riadne ustráchané.

klauniádyAmbulantné

 3 nemocnice 
 177 návštev 
 8850 pacientov 

Naši klauni prinášajú na detské oddelenia program 
„Na operačnú sálu“ (N.O.S.) - alebo Intervencia hu-
morom pri príprave na chirurgický zákrok. Zdravotní 
klauni malých pacientov pred operáciou odpútajú 
od bolesti, úzkosti a svojím humorom navodia psy-
chickú pohodu, ktorá je pred chirurgickým zákro-
kom veľmi potrebná. Vo chvíli, keď deti zostávajú na 
sále, klauni sa venujú ich rodičom a blízkym.

 50 návštev 
 400 pacientov 

N.O.S.
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Cirkus Paciento

Keď prišiel Červený Nos do kúpeľov 
Číž, veľmi som sa potešila. Ešte nikdy som 

nebola v cirkuse a ešte nikdy som nevystupo-
vala. V cirkusovom stane sme si skúšali rôzne 
kúzla a akrobatické kúsky. Zapáčilo sa mi 
fúkanie „železnej“ gule do vzduchu. Prvýkrát 
mi to veľmi nešlo, preto som cvičila každý 
deň a na skúšky som sa veľmi tešila. Počas 
vystúpenia mi všetci tlieskali. Podarilo sa mi 
nadvihnúť „železnú“ guľu nad drevenú pa-
ličku pomocou sestričky Prdelkovej a doktora 
Fifipierka. Bol to pre mňa najkrajší týždeň 
v kúpeľoch. 

Vierka

Je týždňový program určený predovšetkým pre 
dlhodobo chorých pacientov. Hlavným poslaním 
programu je vzbudiť u malých pacientov záujem 
o život, o akúkoľvek zmysluplnú aktivitu, ktorá je 
dôležitou súčasťou celkového liečebného proce-
su. Počas týždňa sa zdravotní klauni delia s deťmi, 
ktorým to zdravotný stav dovoľuje, o časť svojich 
schopností z oblasti kúzlenia, žonglovania, tanca, 
hudby a používania rozličných magických rekvizít, 
teda o umenie rozdávať úsmev. Program na konci 
týždňa vyvrcholí slávnostným „cirkusovým vystú-
pením“, počas ktorého môžu malí pacienti pred-
viesť svoje novo nadobudnuté zručnosti rodičom, 
ostatným deťom a zdravotníckemu personálu. 
Deti v liečebných zariadeniach 
objavujú svoj skrytý talent pre 
cirkusové umenie v skutoč-
nom cirkusovom
stane.

 7 Cirkusov  
Paciento

 35 dní  
 740 pacientov 



5

Záverečná správa 
Za rok 2014

Fidlikára
„Fidlikára“ je špeciálny interaktívny program pre 
deti s kombinovaným postihnutím. Jeho zmyslom 
je priniesť hendikepovaným deťom nové radost-
né vnemy pomocou hudby, zaujať ich pozornosť 
a nadviazať s nimi kontakt. Jednoduchý program 
s hudbou a minimom rekvizít sa stretáva u detí a ich 
pedagógov s veľmi pozitívnym ohlasom.

 26 návštev 
 188 žiakov 

klauniádyMimoriadne

Čím viac smiechu, tým lepšie. Mimoriadne zdra-
votné klauniády sú určené napríklad pre menšie
nemocnice, stretnutia rodín s autistickými deťmi, 
rodín detských onkologických pacientov.

 29 návštev 
 720 pacientov 
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Zdravotní klauni sú špeciálne vyškolení aj na prácu 
s vážne chorými deťmi v každom veku. Po konzultá-
cii s lekárom ich navštevujú v domácom prostredí. 
Všetky návštevy sú prispôsobené konkrétnemu psy-
chickému a fyzickému stavu malých pacientov. Sú-
časťou zdravotných klauniád sú aj rodičia, súrodenci 
detí a niekedy aj ich kamaráti. Cieľom návštevy je 
poskytnúť chorému dieťaťu a jeho rodine duševnú 
podporu  a vniesť radosť do ich domova. 

Prezuvky máme
Ani sme si neuvedomili a počas prvej 

návštevy u Alice prešlo niekoľko hodín. 
Zobrali sme ju do krajiny zázrakov, keďže ona 
nemôže tie svoje malé zázraky zažiť ani na 
ihrisku, ani s kamarátmi. Alica, jej brat a ich 
mama, si zjavne užívali každý moment našej 
prítomnosti. “Bola to veľká zábava! Kedy prí-
dete zas?“ spýtal sa malý čarodejník s iskrou 
v očiach, akú dokážu mať len deti. Presved-
čil som sa o sile tohto programu. Dokážeme 
zmeniť atmosféru na čas, ktorý s rodinou 
strávime. Ale omnoho dôležitejšie je, že humor 
a pocity, ktoré tam zanecháme, dokážu dodať 
silu bojovať a hlavne chuť žiť.  A ja viem, že 
u Alice a jej rodiny sa nám to podarilo.

Doktor Gips,
 14 návštev 
 7 pacientov 
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Záverečná správa 
Za rok 2014

Tento špeciálny program je venovaný žiakom 
zá kladných škôl. Počas netradičnej vyučovacej 
hodiny  v prítomnosti skúseného záchranára, zdra-
votnej sestry, bábky Huga a zdravotných klaunov 
sa žiaci zábavnou formou učia, ako poskytnúť 
prvú pomoc zranenému. Dozvedia sa, ako zavolať 
záchrannú službu a ako sa postarať o zraneného, 
kým pomoc príde. Zdravotní klauni svojou hranou 
neznalosťou a školáckymi chybami upozorňujú na 
to, čo sa nemá robiť, aby potom 
profesionáli deťom povedali 
a ukázali, ako správne prvú 
pomoc poskytnúť.

Malý záchranár „Malý záchranár“ sa deťom veľmi 
páčil a aj nám, učiteľom. Máte náš 

obdiv za Vašu prácu, za to, ako je 
hodina jasne, zrozumiteľne, humor-
ne a zároveň poučne spracovaná. Tím 
tvoria veľmi milí ľudia so srdiečkom 
na pravom mieste. Žiaci celý deň 
rozprávali o tom, čo zažili a pochválili 
sa aj doma. Stabilizovanú polohu sme 
„museli“ nacvičovať ešte aj dnes :-). 
Ešte raz Vám všetkým ďakujeme !!!

Veľa úspechov s projektom Vám prajú 
žiaci a ich učitelia zo ŠZŠ Klenovec

 20 návštev 
 768 žiakov
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Liečba humorom
pre skôr narodených

Cieľom programu je systematický tréning pamäti senio-
rov, oživenie vzájomnej komunikácie pomocou
humoru a preladenie psychiky pacientov na pozitívnu 
vlnu aj vďaka hudbe. Tento program sa od klauniády pre 
deti v mnohom líši. Klauni absolvujú špeciálne školenie, 
majú iné mená a prístup k seniorom je prispôsobený ich 
veku. Záujem a pozornosť prebúdza v pacientoch chuť 
žiť a odhodlanie bojovať s chorobami. Nemusí to byť 
smiech, stačí úsmev, podržanie za ruku alebo vypočutie 
životného príbehu. Klaunský nos umožňuje atmosféru 
odľahčiť a vniesť do nej nový pohľad.

Keď zdravotní klauni a klaunky so svo-
jim čarovným červeným nosom prichádzajú 

medzi našich seniorov – veselí, sršiaci dobrou 
náladou a optimizmom, rozžiaria nielen tváre 
našich klientov, ale aj personálu.

Odozvy od našich klientov často pretrváva-
jú aj niekoľko dní, ak nie týždňov. Jedna naša 
klientka pripútaná na lôžko kvôli vážnej diag-
nóze sa smiala aj po dvoch týždňoch pri spo-
mienke, že klaunom radila, ako sa varí šípkový 
lekvár... 

Vieme, že treba pomáhať deťom. Sú to naše 
drahé poklady a keď trpia, trpíme spolu s nimi, 
ale ďakujeme, že nezabúdate ani na našich 
seniorov. Oni sú naša minulosť, naše spomien-
ky, naše detstvo aj zodpovednosť. Potrebuje-
me humor, smiech a radosť, aby im pomáhali 
prekonať bolesť, smútok, bezmocnosť a niekedy 
aj beznádej. Ešte raz Vám ďakujeme za prá-
cu a dobrú náladu, ktorú prinášate seniorom 
v DJŽ.

PhDr. Judita Uličná, 

Mgr. Branislava Belanová, 

 Programy   pre dospelých

 103 návštev 
 265 seniorov 
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Záverečná správa 
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Humor je dôležitý i na oddeleniach pre dospelých 
pacientov. Prečítať si niečo veselé, objaviť liek 
Humorin, presmerovať myšlienky na lúštenie krížo-
viek, to zlepší náladu a spríjemní pobyt v nemocnici 
mnohým pacientom. Cieľom programu je, aby koše 
rozdávali zdravotné sestry podľa záujmu a zdravot-
ného stavu hospitalizovaného. Väčšinou ide o váž-
ne chorých pacientov, pre ktorých sú tieto darčeky 
milým dúškom radosti. Tento projekt sme realizo-
vali s finančnou podporou spoločnosti Siemens.

Kôš plný humoru

 Programy   pre dospelých

Program Kôš plný humoru, 
ktorý sa uskutočnil na našom od-delení už štvrtýkrát, navodil úžasnú atmosféru medzi pacientmi. Okrem toho, že im zdravotní klauni odo-

vzdali veselý balíček plný prekvapení, mnohí si s nimi zaspievali aj zatan-covali. Pozitívna atmosféra, ktorá tu vládla aspoň na chvíľu, je mimoriad-ne dôležitá. 
...pretože smiech pomáha..

Veľká vďaka v mene pacientov 
onkologického oddelenia.

S pozdravom a veľa zdravia v no-vom roku želá

Mgr. Helena Szászová, 

 5 návštev 
 375 pacientov 
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ZDravoTnÉ kLaUnIáDY 1654

Detská fakultná nemocnica Košice 185
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a Národ-
ný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava-
-Kramáre

398

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská 
Bystrica 

103

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L. N. Jégého 
Dolný Kubín

12

Fakultná nemocnica Nitra 49
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov

96

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 26

Fakultná nemocnica Trenčín 49

Fakultná nemocnica Trnava 25

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 101

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 12

Nemocnica A. Wintera Piešťany 12

Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. 8

Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica 10

Nemocnica Poprad 21

Nemocnica s poliklinikou Brezno 12

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 11

Prehľad návštev

Program Počet

CIrkUs paCIenTo 35

Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP 5
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU, 
DFNsP Banská Bystrica 

5

Prírodné jódové kúpele Číž, a. s. 5
Špecializovaný liečebný ústav Marína š. p. 
Kováčová 

5

Šrobárov ústav DTaRCH, Dolný Smokovec 5

Lux, n.o. Košice 5

Liečebno - výchovné sanatórium Košice - Barca 5

MIMorIaDne kLaUnIáDY 29

preZÚvkY MáMe 14

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš 26

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom 
v Bojniciach

12

Nemocnica s poliklinikou Skalica 11

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 11

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava 12

Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba Bardejov 12

Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta 12
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Micha-
lovce

11

Nemocnica s poliklinikou Trebišov 9

Nemocnica Zvolen 26
Nemocnice s poliklinikami n. o. prevádzka zdravot-
níckeho zariadenia Levice

8

Nemocnice s poliklinikami n. o. prevádzka zdravot-
níckeho zariadenia Topoľčany

11

Špecializovaný liečebný ústav Marína š. p. Kováčová 23

Šrobárov ústav DTaRCH, Dolný Smokovec 11
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica 
Ružinov

49

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica sv. 
Cyrila a Metoda

49

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 42

Univerzitná nemocnica Martin 49

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 11

Všeobecná nemocnica Komárno 25

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 50

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča 9
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CeLkoM 2113

kôš pLný hUMorU 5
Klinika hematológie a onkohematológie, UN L. 
Pasteura Košice 

1

Klinika pneumológie a ftizeológie I, Oddelenie 
klinickej onkológie, UN Ružinov Bratislava 

1

Onkologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta 
Banská Bystrica 

1

Neurologické oddelenie, FNsP Žilina 1
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie, FN 
Nitra 

1

n.o.s. 50

DFNsP Bratislava 50

FIDLIkára 26

ŠMŠ Mišíkova, Bratislava 2
Domov sociálnych služieb - Spojená škola 
Bratislava

4

DSS Kampino Petržalka 3

Spojená škola Malacky 2

Spojená ZŠ Banská Bystrica 2

Spojená škola internátna Nitra 4

ŠZŠ Pod papierňou Bardejov 2

Spojená škola Piešťany 2

DSS Anima Michalovce 2

DSS LUX Košice 2

DSS K. Matulaya Bratislava 1

MaLý ZáChranár 20

ZŠ a MŠ Dolné Orešany 1

ZŠ Mateja Bela Šamorín 2

ZŠ Sibírska Prešov 2

ZŠ Matice Slovenskej Prešov 2

ZŠ Jeséniova Bratislava 2

ŠZŠ Klenovec 1

ZŠ Klokočova Hnúšťa 2

ZŠ a MŠ Brestovany 2

ZŠ Bajerov 1

ZŠ Česká Bratislava 2

Spojená škola Piešťany - Praktická škola, Žilinská 1

Spojená škola T. Ševčenka Sládkovičova Prešov 2

aMbULanTnÉ kLaUnIáDY 177
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Bratislava 

92

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská 
Bystrica

47

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov

38

LIeČba hUMoroM pre skôr naroDenýCh 103

Domov seniorov Cemjata, Prešov 11

Domov seniorov Charitas, Bratislava 26
Klinika geriatrie, UN Bratislava - Nemocnica akad. 
L. Dérera

12

Seniorville, Jablonové 14
Zariadenie opatrovateľskej služby, Paulínyho, 
Bratislava

12

Zariadenie pre seniorov a opatroveteľskej služby, 
Michalovce

6

Domov jesene života, Hanulova, Bratislava 22
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Zdravotní klauni: sestrička Lila a doktor Hugo Huspenina
Miesto: Detská ortopedická klinika DFNsP Bratislava, Dátum: 4.11.2014

Veselý smiech detí, to bolo v ten jesenný slnečný deň počuť na ortopédii. A za 
dverami jednej z nemocničných izieb bola Maťka. Už nejaký čas ležala na ortopédii 
po operácii chrbtice a túžbou doktorov aj jej mamy bolo vidieť ju opäť na nohách. 
Malá 14-ročná tínedžerka ležala a bavila sa na zoznamovaní s doktorom Hugom Huspe-
ninom, ktorý šarmom len tak sršal... a ja, sestrička Lila, som sa snažila udržať 
ho na uzde. Jeho šarm a humor je totiž niekedy taký oslnivý, až štípu oči.

Do toho zrazu vošiel do izby sanitár s vetou: „Tak čo, postavíme sa?“ 

Keďže my s Hugom sme už stáli a Maťke sa nejako nechcelo, nechali sme sa inšpi-
rovať romantickými filmami. Tam vždy dvaja zaľúbenci bežia oproti sebe a nakoniec 
si vpadnú do náručia! Takže milý Hugo dostal príkaz stáť až pri dverách. A kým sa 
Maťka snažila postaviť do stoja vzpriameného, skúšal si rôzne pózy, aby pôsobil 
príťažlivo a Maťka k nemu šla.... Netušíme prečo (), ale Maťka, ani jej mama sa 
nedokázali tváriť seriózne a neustále sa smiali. A potom to prišlo! Maťka urobila 
k Huspeninovi pár nesmelých krôčikov, ja som do toho hrala na ukulele srdcervúci 
hit. „Teraz sa postavím a budem chodiť po chodbe“, hovorila smelo Maťka a ona sku-
točne šla a šla a Huspenina šiel pred ňou a bolo to krásne... 

Bol to jeden z tých okamihov, keď som si vravela, tak pre toto sme ako klauni po-
trební! Pre to dodanie odvahy a sily a dobrej nálady aj cez bolesť. 

Z klaunského výkazu
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Záverečná správa 
Za rok 2014

Zdravotní klauni o.z. Červený Nos Clowndocotrs sú 
umelci, od ktorých sa očakáva prirodzené klaunské 
nadanie, skúsenosť s herectvom, komediálny talent, 
hudobné vzdelanie, schopnosť improvizácie. Okrem 
toho aj vrodená empatia, trpezlivosť a vrúcny vzťah 
k deťom. 
Aby si naši experti na humor vedeli udržať profesio-
nálnu úroveň svojej práce, o.z. Červený Nos Clown-
doctors sa dôkladne stará o ich priebežné vzdelá-
vanie. Preto mohlo už počas jubilejného desiateho 
roka pôsobenia na Slovensku priniesť pravidelne 
smiech a radosť do nemocníc a tak zlepšovať 
psychickú pohodu pacientov už 54 profesionálne 
vyškolených zdravotných klaunov.
Po absolvovaní výberových workshopov a niekoľko-
mesačného výcviku sme prijali do nášho tímu osem 
nových členov. Ich adaptáciu do priebehu pravi-
delných klauniád uľahčila odborná pomoc starších 
klaunov - mentorov.

Tréningový proces však nikdy nekončí. Aby zdravot-
ní klauni dokázali byť čo najefektívnejšou súčasťou 
zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení, 

počas roka absolvujú vzdelávacie workshopy na 
národnej aj medzinárodnej úrovni v International 
School of Humor vo Viedni. Odborné školenia sú 
zamerané na témy ako práca na klaunskom cha-
raktere, partnerská spolupráca, fyzické divadlo 
a pohyb, hudba a improvizácia. Špeciálne tematické 
workshopy sú zamerané na programy „Cirkus Pa-
ciento“ a „Liečba humorom pre skôr narodených“. 
Počas leta sa po prvýkrát na Slovensku stretli 
takmer dve stovky zdravotných klaunov z desia-
tich krajín pôsobiacich pod hlavičkou Red Noses 
Clowndoctors International. Vzájomne sa obohatili 
o skúsenosti a umelecké zručnosti. 
Počas roka sme v rámci medzinárodnej spolupráce 
využili aj možnosť pomoci výmenného pobytu pre 
klaunov a zavolali sme si na pomoc aj skúsených, 
medzinárodne uznávaných lektorov.
Zdravotní klauni pravidelne absolvujú sedenia so 
psychológom, ktorých cieľom je vyrovnať sa s ťaž-
kými situáciami pri ich práci.
Veríme, že dobrá nálada a radosť nás neopustia ani 
v budúcnosti pri vykonávaní našej úlohy - priniesť 
radosť a smiech tam, kde je to najviac potrebné.

Marika Kecskésová, 
umelecká riaditeľka

Profesionalita
zdravotných klaunov
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Štruktúra príjmov združenia v roku 2014 Štruktúra výdavkov združenia v roku 2014

O.z. Červený Nos Clowndoctors v číslach 

76,71% individuálni darcovia

18,11% príspevky z 2% z daní

2,34% granty 

0,76% iné (bank.úroky a pod.)

2,09% firemní darcovia

76,71%
83,28%

18,11%
6,18%

9,99%

0,55%

2,34%
0,76% 
2,09%

83,28% náklady priamo súvisiace s projektom 
(darčeky pre deti, rekvizity, odmeny a vzde-
lávanie zdravotných klaunov, cestovanie do 
nemocníc, informačné materiály pre členov 
klubu ČN a pod.)      

6,18% nákup služieb (telefóny, nájom kancelá-
rie, bank. poplatky, energie, účtovníctvo, audit 
a pod.)  

9,99% mzdové náklady vrátane poistenia

0,55% nákup materiálu (kancelárske potreby 
a zariadenie, spotrebný materiál a pod.)

Uvedené informácie sú predbežné. Definitívna verzia bude uverejnená po uskutočnení auditu na www.cervenynos.sk.
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Záverečná správa 
Za rok 2014Počet klauniád v jednotlivých rokoch
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Občianske združenie Červený Nos Clowndoctors
Sídlo: Klemensova 6, 811 09 Bratislava 1
Adresa kancelárie: Údolná 15, 811 02 Bratislava 
Telefón: 02/ 4342 8088, 
email: info@cervenynos.sk

Viac informácií nájdete na:  www.cervenynos.sk
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