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1. prÍHoVor
Na konci roku 2011, keď som sa obzrel späť a videl, čo všetko priniesol, pocítil som radosť, pokoru ale aj  hrdosť. 
Hrdosť na ľudí, ktorí sa aj v čase krízy dokážu každý mesiac podeliť o časť svojho príjmu v prospech rodín, ktoré sa 
kvôli ťažkému ochoreniu dostali do finančnej tiesne. Práve na sklonku roku 2011 počet Dobrých anjelov prekročil 
krásne číslo stotisíc!

DOBRÝ ANJEL  oslávil toho roku aj svoje 5. narodeniny. Za ten čas dokázal vďaka ľudskému dobru a solidarite 
naozaj veľa. Pomohol až 4 555 rodinám, ktorým do posledného centu prerozdelil príspevky od darcov vo výške 
12 896 369,43 EUR (k 31.12.2011). 

V roku 2011 sme oproti predošlému roku zvýšili prijaté a prerozdelené prostriedky na sumu 3,39 mil. EUR, 
čo predstavuje medziročný nárast o 4%. Celkové náklady našej organizácie dokonca klesli v absolútnej sume 
zo 190 tis. EUR za rok 2010 na 179 tis. EUR za rok 2011. V pomernom vyjadrení náklady klesli z 5.81% na 5.29% 
k hodnote vyzbieraných príspevkov.

Ku koncu roka sme spustili aj projekt Partnerstva DOBRÉHO ANJELA, ktorý má pomôcť zabezpečiť dlhodobé 
financovanie chodu Systému DOBRÝ ANJEL po tom, čo sa minú peniaze, ktoré som venoval na jeho prevádzku.  
Hlavným cieľom je naďalej zachovať 100% prerozdelenie príspevkov od darcov. Partnerom DOBRÉHO ANJELA 
sa stalo už viacero úspešných ľudí, za čo som im nesmierne vďačný. Zároveň je pre mňa veľkou výzvou hľadať 
ďalších Partnerov.

Veľkou oporou sú nám i naďalej mnohé firmy a organizácie. Všetky sa ani nedajú vymenovať a preto spomeniem 
aspoň niektoré. Najväčšie z nich stoja pri nás skoro od začiatku, VÚB banka, Orange a Slovak Telekom, a pomáhajú 
nám pravidelne pri získavaní nových Dobrých anjelov. Kníhkupectvo Martinus.sk je pre nás tiež oporou a vďaka 
skvelému projektu Anjelské drobné prináša do našich rodín niekoľko tisíc eur mesačne.

Sme nesmierne vďační týmto partnerom, že pri nás stoja. Rovnako naša veľká vďaka patrí aj veľkému množstvu 
firiem a ďalších organizácií, ktoré nám pomáhajú, ale aj lekárom, pracovníkom zdravotníckych zariadení, 
dobrovoľníkom a  priateľom. 

ĎAKUJEME!
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Ing. Andrej Kiska 
predseda správnej rady

Mamka 7-ročného Mareka, ktorý bojuje s leukémiou



2. ETICKý KÓDEX
Zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, systému humanitárnej občianskej finančnej 
pomoci Ing. Andrej Kiska a Ing. Igor Brossmann týmto dali

VErEJný prÍsĽuB

V Bratislave, dňa 20. 06. 2006  

Neziskovú organizáciu sme založili S ČISTÝM ÚMYSLOM pomáhať vybudovať systém občianskej 
finančnej pomoci, ktorý by dokázal sprostredkovávať pravidelnú humanitárnu pomoc ľuďom 
a ich rodinám, ktorí sa nie vlastným pričinením ocitli vo finančnej tiesni.

Všetku našu činnosť budeme vykonávať ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru. 
To platí aj o členoch Správnej rady, Dozornej rady a ich rodinných príslušníkoch.

Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ ADRESNOSŤ. Darca bude poznať meno aj adresu 
chorého človeka, ktorý bude jeho peniaze dostávať. Príjemca bude poznať meno a adresu darcu 
len so súhlasom darcu.

Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ TRANSPARENTNOSŤ. Darca si bude môcť v systéme 
na webovej stránke pravidelne skontrolovať nielen komu, ale aj kedy sú jeho peniaze doručované.

Budeme dbať o ÚPLNÉ ZACHOVANIE VÝŠKY FINANČNÉHO DARU. K príjemcovi sa bude dostávať plná 
čiastka, ktorú darca bude darovávať. Ak desať darcov bude mesačne posielať napr. 100 Sk, tak jeden 
príjemca bude mesačne dostávať plných 1000 Sk.

Ako zakladatelia nikdy NEBUDEME ROZHODOVAŤ O VÝBERE PRÍJEMCOV FINANČNEJ POMOCI.
O výbere príjemcov finančnej pomoci nikdy nebudú rozhodovať ani členovia Správnej rady, Dozornej 
rady, ani pracovníci neziskovej organizácie, ani ich rodinní príslušníci. Príjemcov finančnej pomoci 
bude určovať tím nezávislých odborníkov, ktorí pôsobia v priamej blízkosti ľudí odkázaných na 
pravidelnú humanitárnu finančnú výpomoc a sú schopní objektívne zhodnotiť ich sociálnu situáciu.

Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení.
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA BUDÚ TRANSPARENTNÉ a ĽAHKO DOSTUPNÉ VEREJNOSTI.
Výsledky hospodárenia budú naviac obsahovať aj také skutočnosti, ktorých zverejnenie nie je 
povinné, aby sme ešte podrobnejšie, ako vyžaduje zákon, popísali hospodárenie spoločnosti.

 

Všetky PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY súvisiace so zabezpečením činnosti neziskovej organizácie BUDÚ 
HRADENÉ Z INÝCH ZDROJOV, ako z príspevkov darcov. Tak, aby bol dodržaný prevod plnej výšky peňazí 
od darcov, Dobrých anjelov, k príjemcovi.

Naším cieľom je DLHODOBÉ ROZVÍJANIE ČINNOSTI neziskovej organizácie.

Budeme si CTIŤ A VÁŽIŤ KAŽDÉHO DARCU, Dobrého anjela, rovnako, bez ohľadu na výšku jeho 
mesačného príspevku.

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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DOBRÝ ANJEL je humanitárny Systém občianskej finančnej pomoci, ktorý pravidelnými 
mesačnými finančnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo 
niektoré z detí trpí na rakovinu, alebo dieťa má inú zákernú chorobu (napríklad detská 
mozgová obrna, cystická fibróza, chronické ochorenie obličiek) a rodina sa v dôsledku 
choroby dostala do finančnej núdze.

DOBRÝ ANJEL je systém, s ktorým môžu až desaťtisíce darcov, Dobrých anjelov, relatívne 
malými pravidelnými mesačnými príspevkami každý mesiac výrazne finančne pomáhať 
až tisíckam chorých.

Cieľom neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali 
pravidelnú humanitárnu mesačnú finančnú výpomoc okolo 100 EUR. 
Darcovia, Dobrí anjeli, prispievajú pravidelne každý mesiac ľubovoľnou čiastkou. 
Ak darcovia budú prispievať mesačne čiastkou 5 EUR, tak na jedného príjemcu 
potrebujeme nájsť približne 20 darcov, Dobrých anjelov.

Veríme, že mesačný príspevok okolo 100 EUR môže aspoň trochu pomôcť preklenúť 
finančnú tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po prepuknutí 
zákerných ochorení.

V počiatočnej fáze Systém DOBRÝ ANJEL pomáhal iba rodinám s deťmi, kde je niekto 
chorý na rakovinu, od októbra 2007 pomáhame aj rodinám, kde dieťa trpí na inú zákernú 
chorobu, napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, alebo chronické zlyhanie 
obličiek.

Jedinečnosť systému DoBrý anJEL tvoria 3 piliere
1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý 
mesiac finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesni, kde otec, mama alebo 
niektoré z detí trpí na rakovinu, alebo dieťa má inú zákernú chorobu. 

2. Príspevky doručuje chorým do posledného centu
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ 
ANJEL už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného centu rozdeľuje 
rovným dielom stovkám rodín. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie 
DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov, alebo z peňazí Partnerov 
Systému DOBRÝ ANJEL.

3. Darca vždy presne vie, komu pomáha
Každý darca, Dobrý anjel, má vlastné Anjelské osobné číslo a heslo, ktoré mu umožňuje 
prístup na jeho Osobný účet na www.dobryanjel.sk. Na ňom si môže kontrolovať, aká je 
aktuálna výška jeho príspevkov. Darca tam tiež vidí mená, adresy a životné príbehy ľudí, 
ktorým Systém DOBRÝ ANJEL doručuje jeho príspevky.
 

3. čo JE sYsTÉM DoBrý anJEL
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4. Za roK 2011 sME prIJaLI a roZDELILI

Darcovia, Dobrí anjeli prispeli celkom 3 391 962,40 EUR

Rozdelené chorým celkom  3 391 962,40 EUR

Počet lekárov a sestier, ktorí spolupracovali zo Systémom 1 217

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali k 31. 12. 2011 2 852

Každá rodina dostávala mesačne v priemere 95,12 EUR

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011:

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a rozdelili aktualizujeme každý deň na našej internetovej stránke 
www.dobryanjel.sk.

Z peňazí rozdelených chorým, časť z nich tvoria príspevky z 2% z daní a príspevky získané z verejnej zbierky.

 Celková suma  počet rodín, priemerná výška príspevku,
 darcovských príspevkov ktorým sme pomáhali pre jednu rodinu

december 2011 330 225,57 EUR 2 852 115,79 EUR

november 2011 290 388,38 EUR 2 880 100,83 EUR

október 2011 281 837,57 EUR 2 920 96,52 EUR

september 2011 270 459,16 EUR 2 941 91,96 EUR

august 2011 274 704,41 EUR 3 081 89,16 EUR

júl 2011 276 624,36 EUR 3 055 90,55 EUR

jún 2011 295 470,10 EUR 3 054 96,75 EUR

máj 2011 276 686,59 EUR 3 028 91,38 EUR

apríl 2011 273 737,56 EUR 2 980 91,86 EUR

marec 2011 275 702,00 EUR 2 987 92,30 EUR

február 2011 267 283,80 EUR 2 953 90,51 EUR

január 2011 278 842,90 EUR 2 930 95,17 EUR

spoLu 3 391 962,40 Eur 35 661 95,12 Eur
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4.1.  2 % Z DanE prE DoBrÉHo anJELa

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % a všetkým, ktorí povedali iným, že nám môžu prispieť. 

V roku 2011 ľudia a firmy z celého Slovenska venovali Systému DOBRÝ ANJEL 2 % , resp. 1,5% zo svojich 
daní, a to v celkovej výške 492 546,24 EUR.

Keďže 2 % sú príspevkom z celoročného príjmu darcov, ktorý mali za rok 2010, rozdeľujeme tieto peniaze 
príjemcom pomoci postupne, od októbra 2011 každý mesiac až do novembra 2012, podľa nasledujúcej tabuľky:

Jednotlivé čiastky 2 %, resp. 1,5%  z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s peniazmi, ktoré dostávame 
od darcov, Dobrých anjelov.

Celá suma 2 %, resp. 1,5%  (každý mesiac znižovaná o už rozdelené peniaze) je uložená v banke, kde je úročená. 
Peniaze z úrokov sú samozrejme rozdelené príjemcom pomoci tiež do posledného centu.

Sami si môžete kedykoľvek kontrolovať na www.dobryanjel.sk, že peniaze z 2 %, resp. 1,5%  sú 
rozdeľované ako sme vyššie uviedli, a to na špeciálne vytvorenom Osobnom účte. Zároveň si na ňom 
môžete pozrieť aj životné príbehy ľudí, ktorým každý mesiac pomáhajú príspevky z 2 %, resp. 1,5%.

 Anjelské osobné číslo: 11008000    Heslo: dvepercenta

Rovnako si sami môžete kedykoľvek kontrolovať, komu a kedy sme rozdelili peniaze z úrokov. 
Pre úroky sme tiež vytvorili špeciálny Osobný účet:

 Anjelské osobné číslo: 11004270    Heslo: uroky

Eur

október 11 38 000

november 11 40 000

december 11 20 000

január 12 30 000

február 12 40 000

marec 12 40 000

apríl 12 40 000

máj 12 40 000

jún 12 40 000

júl 12 40 000

august 12 40 000

september 12 40 000

október 12 40 000

november 12 4 546,24

spoLu   492 546,24



8

4.2. spoLupráCa s naJVýZnaMnEJšÍMI    
 parTnErMI

Hrubý výnos zbierky:

 VÚB oranGE Telecom Martinus  
január 11 15 410,04 EUR 22 971,24 EUR 13 950,49 EUR 

február 11 10 809,48 EUR 22 338,04 EUR 14 919,34 EUR 

marec 11 10 552,66 EUR 21 938 EUR 11 146,28 EUR 

apríl 11 11 967,91 EUR 21 727,28 EUR 10 335,42 EUR 

máj 11 12 710,55 EUR 21 571,24 EUR 9 988,46 EUR 
jún 11 13 519,83 EUR 21 865,60 EUR 8 803,27 EUR 2 065,40 EUR
júl 11 13 235,25 EUR 21 772,76 EUR 9 048,48 EUR 3 013 EUR
august 11 13 404,75 EUR 21 369,92 EUR 8 547,79 EUR 2 614,52 EUR
september 11 14 411,82 EUR 21 107,48 EUR 9 380,37 EUR 2 827,31 EUR
október 11 13 228,61 EUR 20 712,84 EUR 10 556,57 EUR 2 424,82 EUR
november 11 14 154,21 EUR 21 405,52 EUR 12 316,19 EUR 3 223,32 EUR
december 11 14 718,80 EUR 21 413,84 EUR 11 499,74 EUR 
Celková suma 158 123,91 Eur 260 193,76 Eur 130 492,40 Eur 16 168,37 Eur

Účel použitia čistého výnosu:   V zmysle pravidiel neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, všetky tieto 
príspevky boli prerozdelené a do posledného centu zaslané príjemcom 
pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL nasledujúci mesiac 
po tom, ako sme príspevky obdržali.

1.) VÚB, a.s. Bratislava
Klienti spoločnosti VÚB, a.s. Bratislava, mali možnosť používaním debetnej alebo kreditnej platobnej 
karty DOBRÝ ANJEL, generovať sumu predstavujúcu 1% z obratu uskutočnenej transakcie na POS 
termináloch. Táto suma bola poukázaná raz mesačne na účet DOBRÉHO ANJELA 2197258257/0200 
s variabilným symbolom 1111 (debetné karty), variabilným symbolom 2222 (kreditné karty).

2.) ORANGE Slovensko, a.s.
Zákazník spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy alebo zavolaním 
na krátke číslo 840 prispievať mesačne sumou 3,32 EUR v každom zúčtovacom období (v prípade ak 
zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne na účel zbierky (v prípade, ak zákazník 
mal predplatenú kartu). Získané finančné prostriedky prevádzal mobilný operátor na účet DOBRÉHO 
ANJELA č. 2197258257/0200 raz mesačne s variabilným symbolom: 101

3.) Slovak Telekom, a.s.
Zákazník spoločnosti Slovak Telekom, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy alebo zavolaním na krátke 
číslo 840 prispievať mesačne sumou 3,32 EUR v každom zúčtovacom období (v prípade ak zákazník 
mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne na účel zbierky (v prípade, ak zákazník mal 
predplatenú kartu), alebo účastník mohol svoje nazbierané klubové body zmeniť na príspevok pre 
Dobrého anjela. Získané finančné prostriedky prevádzal mobilný operátor na účet DOBRÉHO ANJELA 
č. 2197258257/0200 raz mesačne s variabilným symbolom: 3333 prostriedky prevádzal mobilný operátor 
na účet DOBRÉHO ANJELA 2197258257/0200 s variabilným symbolom 3333. 

4.) Martinus.sk, s.r.o.
Tisíce Martinusákov sa zapojilo do akcie Anjelské drobné, v rámci ktorej mohli pri vypĺňaní objednávky 
na internetovom portáli zvážiť, či nechcú jej celkovú sumu zaokrúhliť. Rozdiel, ktorý tak vznikol, 
Martinus.sk zasielal na účet DOBRÉHO ANJELA č. 2197258257/0200 raz mesačne s variabilným symbolom: 
5555
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5. ĎaLšIE čInnosTI n.o. DoBrý anJEL 

Systém DOBRÝ ANJEL v spolupráci s ďalšími firmami v rámci humanitárnej pomoci zabezpečil 
vecné dary pre príjemcov pomoci zahrnutých v Systéme. Tieto vecné dary nie sú zahrnuté 
v účtovnom výkazníctve spoločnosti. Jednotliví príjemcovia vecných darov boli vyberaní 
na základe písomných žiadostí, alebo boli doporučení sociálnymi pracovníkmi nemocníc.

Systém DOBRÝ ANJEL v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
NADÁCIE ORANGE 6 ks notebookov a 6 ks internetových pripojení, ďalej navýšenie paušálu 
na 3 ks mobilných telefónov vo výške 2x ročne po 330 EUR, ktoré sme umiestnili po jednom 
na detské onkologické oddelenia v DFNsP Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Systém Dobrý Anjel v rámci humanitárnej činnosti zabezpečil v spolupráci a za podpory 
spoločnosti NAY 18 výrobkov bielej a čiernej techniky v celkovej hodnote 3200 EUR 
pre príjemcov pomoci z humanitárneho Systému DOBRÝ ANJEL.

Thermal Park Bešeňová poskytol pre dvadsať rodín zo Systému DOBRÝ ANJEL rekreačné 
pobyty vo svojom zariadení vrátane všetkých služieb v období marec-august 2011 v celkovej 
hodnote 11 951 EUR a IGOR BROSSMANN s.r.o. stravovanie pre tieto rodiny vo výške 
8 000 EUR.

Občianske združenie ROSNIČKA venovalo počas letných prázdnin sedemnástim deťom 
zo Systému DOBRÝ ANJEL pobyt v letnom tábore v Rakúsku v hodnote 5 100 EUR.
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6. spráVa Z HospoDárEnIa 

Komentár k súvahe:
Zakladateľ Andrej Kiska v zmysle svojho prehlásenia kryje stratu hospodárenia organizácie finančnými darmi 
zo súkromných zdrojov.
Ku dňu 31.12.2011 organizácia eviduje záväzok vo výške 330 225,57  EUR za vyzbierané príspevky od darcov 
za  mesiac december 2011,  ktoré boli prerozdelené prijímateľom pomoci 2.1.2012.

sTrana 
aKTÍV

sTrana 
pasÍV

  rok 2009 rok 2010     rok 2011
 sÚVaHa  v Eur v Eur v Eur

Komentár k výkazu ziskov a strát:
Rodinám s deťmi, zaradeným do Systému DOBRÝ ANJEL boli prerozdelené všetky finančné prostriedky 
vyzbierané od darcov. Peňažné prostriedky, ktoré boli v roku 2011 prijaté, ale do 31.12.2011 neboli 
prerozdelené sa prenášajú do nasledujúceho roka ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov 
alikvotne k poskytnutým príspevkom v roku 2012.

  rok 2009 rok 2010  rok 2011
 VýKaZ ZIsKoV a sTráT v Eur v Eur v Eur

Prijaté príspevky 3 046 422 3 310 404 3 438 188

Prerozdelené príspevky 3 019 923 3 277 564 3 391 692

Prevádzkové výnosy 332 332 332

Prevádzkové náklady 201 716 190 454 179 202 

VýsLEDoK HospoDárEnIa Z fInančnýCH opEráCIÍ 1 884 458 902
VýsLEDoK HospoDárEnIa -173 001 -156 824 -131 472
Daň Z prÍJMoV 425 157 258
VýsLEDoK HospoDárEnIa po ZDanEnÍ -173 426 -156 981 -131 730

Majetok spoločnosti 15 799 9 591           5 008
Dlhodobý nehmotný majetok 567 1 565           1 320

Dlhodobý hmotný majetok 15 232 8 026            3 688

obežný majetok  728 304 771 777         751 471
Krátkodobé pohľadávky 60 235 59 258            20 533
Finančný majetok 668 069 712 519         730 676

aKTÍVa CELKoM 744 424 781 838          756 856
Vlastné zdroje 342 33 361         11 631
Základné imanie 33 194 33 194         33 194
Ostatné fondy 495 921 685 921       110 167
Nevysporiadaný výsledok minulých rokov   -355 347 -528 773      0
Výsledok hospodárenia -173 426 -156 981     -131 730

Cudzie zdroje 315 584 334 032      350 351
Krátkodobé záväzky 307 948            326 427       341 350
Rezervy zákonné  7 031 6 794           8 003
Dlhodobé záväzky    605 811             998

Výnosy budúcich období 428 498 414 445       394 874

pasÍVa CELKoM 744 424 781 838        756 856
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prEHĽaD pEňažnýCH prÍJMoV  rok 2009 rok 20010             rok 2011 
(podľa zdrojov) a VýDaJoV  v Eur v Eur v Eur
Stav finančných prostriedkov na začiatku roka 653 906 668 069 712 518

Príjmy z hlavnej činnosti 3 069 464 3 298 794 3 400 049

Výdaje z hlavnej činnosti 3 004 677 3 264 244 3 372 358

Peňažné toky z hlavnej činnosti 64 787 34 550 27 691

Prevádzkové príjmy 150 332 192 153 150 332

Prevádzkové výdaje 201 718 182 307 160 890

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -51 386 9 846 -10 558 

Príjmy z invnestičnej činnosti 0 0 0

Výdaje z invnestičnej činnosti  1 143 442 0

Peňažné toky z investičnej činnosti -1 143 -442 0

Peňažné toky z finančnej činnosti 1 905 495 1 026

Zostatok finančných prostriedkov na konci roka 668 069 712 518 730 676

sTaV a poHYB MaJETKu
obstarávacia cena        Zostatková cena rok 2010
  v Eur   v Eur

Softvér   35 551  0

Hnuteľný majetok (vybavenie IBM, osobný automobil)  25 605  3 688

Nehmotný majetok (ochranná známka)  5 667  1 320

    66 823  5 008

sTaV ZáVÄZKoV a poHĽaDáVoK  (Eur)
organizácia eviduje k 31. 12. 2011 záväzky v nasledovnej štruktúre:
Príspevky vyzbierané za mesiac december 2011 330 225,57

Záväzky voči dodávateľom 5 511,02

Nevyfaktúrované dodávky  9,56

Platba kartou v 12/2011 – zaúčtovanie v roku 2012  47,38

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2012):

 Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2011 281

 Príspevky z 2% na prerozdelenie v roku 2011 394 546,24

organizácia eviduje k 31.12.2011 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:
Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci 1 644,13

Pohľadávka voči Slovenskej pošte – istina úver poštovného 350

Pohľadávka voči VUB (príspevok za debetné karty 12/2011) 18 206,71

Licenčná odplata VUB za rok 2011                   331,94
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7. orGánY DoBrý anJEL, n. o.
Správna rada

Ing. Andrej Kiska, predseda 
Ing. Jaroslav Kiska
Ing. Peter Zálešák

Dozorná rada
Ing. Mária Frühwaldová – predseda 

PhDr. Oliver Brunovský
Mgr. Art Juraj Vaculík

Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2011: 

Správna rada dňa 18.11.2011 zvolila za člena Správnej rady 
Ing. Petra Zálešáka, ktorý nahradil Ing. Igora Brossmanna. 
Správna rada dňa 7.11.2011 zvolila nových členov dozornej 
rady, ktorí nahradili bývalých členov Ing. Danu Droppovú, 

Ing. Martinu Brossmannovú a Ing. Evu Kiskovú.

Zmeny v Štatúte DOBRÝ ANJEL, n.o.

Správna rada dňa 31.5.2012 odsúhlasila Dodatok č. 1 
k Štatútu zo dňa 20.6.2006, ktorý mení a dopĺňa odstavec 

6.2 – vypúšťa zo znenia vetu „Členov správnej rady menujú 
a odvolávajú zakladatelia písomným rozhodnutím všetkých 
zakladateľov“ a dopĺňa odstavec 6.3 – pridáva písmeno m 

„Správna rada volí a odvoláva Členov správnej rady.“
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V Poprade, 15. 6. 2012

8. ĎaKuJEME

V mene chorých, ktorým Systém DOBRÝ ANJEL finančne pomáha pravidelne každý 
mesiac, chceme z celého srdca poďakovať:

 každému darcovi, Dobrému anjelovi, bez ohľadu na výšku jeho  
 pravidelných príspevkov

 Partnerom DOBRÉHO ANJELA, ktorí pomáhajú spolufinancovať réžiu    
 DOBRÉHO ANJELA

 reklamnej agentúre MADE BY VACULIK za veľkú pomoc a podporu pri 
 realizácii reklamných kampaní

 bývalým členom Správnej a Dozornej rady, ktorí pôsobili v orgánoch    
 DOBRÉHO ANJELA

 obetavým ľuďom, ktorí nám pomohli v začiatkoch a pomáhajú nám dodnes

 spoločensky zodpovedným firmám, ktoré veľkou mierou prispeli k vytvoreniu  
 a sprevádzkovaniu náročného logistického Systému finančnej pomoci    
 a doteraz ho podporujú

 médiám, ktoré nám zdarma poskytli priestor na informovanie verejnosti   
 o Systéme DOBRÝ ANJEL

 všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám prejavujú podporu
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9. prÍLoHY 

spráVa nEZáVIsLÉHo auDÍTora
k účtovnej závierke 2011
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spráVa auDÍTora 
K sÚLaDu s ETICKýM KÓDEXoM
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spráVa auDÍTora o oVErEnÍ 
sÚLaDu VýročnEJ spráVY 

s ÚčToVnou ZáVIErKou
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