Zdravotní klauni vo vlakoch ZSSK opäť rozveselia
cestujúcich
•

Počas Dňa darovania sa vo vlakoch národného dopravcu o dobrú náladu postarajú
Clowndoctors

BRATISLAVA 2. 12. 2019
Už 15 rokov prinášajú dobrú náladu všade tam, kde je najviac potrebná. Deti a seniorov
v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach sa svojím umením snažia povzbudiť a podporiť
zdravotní klauni.
Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors bude opäť šíriť smiech a optimizmus aj vo vlakoch
Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Stane sa tak pri príležitosti Dňa darovania, tzv. Giving
Tuesday, kedy zdravotní klauni navštívia choré deti v desiatich nemocničných oddeleniach po celom
Slovensku.
Cestujúci ich budú môcť stretnúť 3. decembra 2019 dopoludnia v 6 vlakoch ZSSK:
• Os 3011 (Bratislava hl. st. 09:18 – Leopoldov 10:21),
• Os 3014 (Leopoldov 10:39 – Bratislava hl. st. 11:42),
• REX 1935 (Prešov 08:19 – Košice 08:48),
• Os 8510 (Košice 09:36 – Prešov 10:15),
• R 602 Čingov (Žilina 09:20 – Považská Bystrica 09:41),
• R 603 PSS Lišiak (Považská Bystrica 10:19 – Žilina 10:40).
„Prítomnosť zdravotných klaunov vo vlakoch ZSSK sa stala príjemnou a užitočnou tradíciou. Aktivity
občianskeho združenia ČERVENÝ NOS sú zamerané na pomoc ľuďom v neľahkej situácii, či už chorým
alebo osamelým, pre ktorých je veľakrát ťažké udržať si optimizmus a dobrú náladu. Preto sa do
podobných projektov vždy radi zapojíme,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ ZSSK.
„Okrem nemocníc naši klauni často cestujú aj na rôzne workshopy a vzdelávacie semináre, či už tu na
Slovensku alebo do Medzinárodnej školy humoru vo Viedni. Vzdelávanie a rozvoj sú totiž pre naše
poslanie nevyhnutné,“ približuje činnosť združenia umelecký riaditeľ Pavel Mihaľák.
Deň darovania (Giving Tuesday) je tradícia pochádzajúca USA, od roku 2021 podporuje myšlienku
dobročinných zbierok, charity a efektívneho darcovstva.
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ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika
prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej
železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť
vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej
spoločnosti Cargo Slovakia).
ZSSK od 9. júna 2019 realizuje priemerne 1 528 vlakov denne, z toho 230 diaľkových vlakov a 1 298 regionálnych a prímestských
spojov. Zastavuje v 722 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2935 kilometroch tratí na Slovensku.
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