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DOBRÝ ANJEL
nezisková organizácia

 Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
 IČO: 37 887 319
 DIČ: 2022302315
www.dobryanjel.sk

Nezisková organizácia DOBRÝ ANJEL bola založená 20. 06. 2006. Registrovaná je od 1. augusta 2006
 Krajským úradom v Prešove pod registračným číslom OVVS - 165/2006 - NO. 

Prvé príspevky od darcov, Dobrých anjelov, sme odoslali chorým 2. 10. 2006 na Sviatok anjelov.
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1.  PRÍHOVOR

Čísla, ktoré znamenajú emócie. Je ich veľa. Ďakujeme!

Denne prijmeme a spracujeme v priemere 2337 platieb od Dobrých anjelov. Za celé 

pôsobenie máme pod absolútnou kontrolou 6,6 milióna obdržaných platieb. Každú

dokážeme, aj po rokoch, nájsť a presne povedať, komu bola celá preposlaná a komu pomohla.

Rovnako to sledujú aj prestížni audítori. Táto transparentnosť je podstatou fungovania

našej organizácie.

Aj vďaka tomuto faktu, ale hlavne vďaka dobru darcov, podpore lekárov a mnohých firiem

a ľudí, sme dokázali v roku 2018 každý mesiac poslať v priemere do 3029 rodín po 148 EUR.

Rodiny odporúča 1616 lekárov a sociálnych sestier v nemocniciach.

Ku koncu roka 2018 bolo zaregistrovaných 209 568 Dobrých anjelov. Priemerný mesačný

príspevok Dobrého anjela je 6,24 EUR. V roku 2018 prispeli Dobrí anjeli spolu s viacerými

veľkými firemnými darcami do Systému DOBRÝ ANJEL sumou 5 396 338 EUR. Nárast tejto

sumy oproti predošlému roku bol o 2,1%. Mesačne sa tak vyzbiera a do posledného centu

prerozdelí v priemere 449 695 EUR.

Doteraz DOBRÝ ANJEL pomohol dlhodobou pomocou 8618 rodinám a vyzbieral  

a do posledného centu prerozdelil 46,1 milióna EUR.

"Supluje charita štát?" opýta sa nás občas niekto. A hoci vidíme v sociálnom a zdravotnom

systéme veľa nedostatkov, naša odpoveď znie: "nesupluje". Aj v krajinách, kde systém

funguje dokonale, existujú charity a dokonca ešte v oveľa väčšom meradle. Okrem toho, že

štát naozaj nedokáže podchytiť každý jeden problém, má charita ešte jednu úlohu: spolu

vytvárame komunitu, robíme krajinu lepšou, solidárnejšou a akousi láskavejšou. Najlepšie

to vystihla onkologicky chorá mamka dvoch detí, pani Mária z Lučenca, keď povedala:

"S príspevkom z Dobrého anjela prichádza do našej domácnosti aj láska a teplo ľudskosti.

Počujem tlkot viacerých sŕdc, ktoré nebijú len pre seba, ale aj pre iných."

Ďakujeme Vám všetkým za túto podporu a pomoc!

3

Ing. Ján Dobák
výkonný riaditeľ



476 rodín sme prijali

525 rodín zo Systému vystúpilo

3029 rodín dostávalo pomoc každý mesiac*

148,48 EUR dostávala každá rodina mesačne*

1616 lekárov rodiny odporúča

v 740 rodinách má rodič rakovinu

v 2289 rodinách má dieťa ťažkú diagnózu

67 rodín, kde sú ťažko chorí až dvaja členovia

858 rodín, kde je len jeden rodič

38 rodín, kde sú deti v opatere starých rodičov

V ROKU 2018

*priemer
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2.  ČO JE SYSTÉM DOBRÝ ANJEL

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, Downov syndróm)

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 finančne pomáhať až tisíckam 

chorých.

Cieľom neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL je, aby chorý človek a jeho rodina dostávali

pravidelnú mesačnú finančnú výpomoc okolo 140 EUR. Darcovia, Dobrí anjeli, prispievajú

pravidelne každý mesiac ľubovoľnou čiastkou. Ak darcovia budú prispievať mesačne čiastkou

6 EUR, tak na jedného príjemcu potrebujeme nájsť približne 24 darcov, Dobrých anjelov.

Veríme, že mesačný príspevok okolo 140 EUR môže aspoň trochu pomôcť preklenúť 

finančnú tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po preklenutí

zákerných ochorení.
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1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac
finančne pomáhať stovkám rodín vo finančnej tiesti, 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 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.  ZA ROK 2018 SME PRIJALI A PREROZDELILI
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5 396 338,26 EUR

5 396 338,26 EUR

1 616

8 618

148,48 EUR

8 do 31.12.2018:

8
Celková suma

darcovských príspevkov
Počet príspevkov,

ktoré sme odoslali rodinám
Priemerná výška príspevku

pre jednu rodinu

SPOLU 5 396 338,26 EUR 36 345

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

484 008,56 EUR

427 465,29 EUR

430 861,74 EUR

418 208,42 EUR

439 562,25 EUR

427 375,88 EUR

437 258,88 EUR

419 948,63 EUR

420 911,97 EUR

477 913,07 EUR

517 710,97 EUR

495 112,60 EUR

3 035

3 028

3 039

3 034

3 041

3 045

3 045

3 041

3 026

3 022

3 007

2 982

159,48 EUR

141,17 EUR

141,78 EUR

137,84 EUR

144,55 EUR

140,35 EUR

143,60 EUR

138,10 EUR

139,10 EUR

158,14 EUR

172,17 EUR

166,03 EUR

Pre porovnanie v roku 2017 bola celková suma darcovských príspevkov vo výške 5 285 165,17 EUR.
Rok 2018 predstavuje nárast vo výške 2,1 %.

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a prerozdelili, aktualizujeme každý pracovný deň na našej 
internetovej stránke www.dobryanjel.sk.
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3.1  2 % Z DANE PRE SYSTÉM DOBRÝ ANJEL

2018 Prerozdelené z 2 % získaných v roku 2017

SPOLU 489 169,28 EUR

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

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

V roku 2018 sme prerozdeľovali príspevky z 2 %, ktoré sme získali v roku 2017 podľa nasledujúcej tabuľky:

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

44 470,00 EUR

88 939,28 EUR

2 % z daňových priznaní z roku 2017, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2018 a má povinnosť minúť

do konca roka 2019 vo výške 449 861,90 EUR, budú postupne ku dňu 31.12.2019 do posledného centu

prerozdelené medzi príjemcov pomoci.

Jednotlivé čiastky 2 % z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s peniazmi, ktoré dostávame od darcov,

Dobrých anjelov.

Anjelské osobné číslo: 11015000 Heslo: dvepercenta
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3.2  SPOLUPRÁCA S NAJVÝZNAMNEJŠÍMI
ANJELSKÝMI FIRMAMI

1. VÚB, a.s. Bratislava

Klienti spoločnosti VÚB, a.s. Bratislava, mali možnosť používaním debetnej platobnej 
karty DOBRÝ ANJEL, generovať sumu predstavujúcu 0,5% z obratu uskutočnenej            
transakcie na POS termináloch. Táto suma bola poukázaná raz mesačne na účet
DOBRÉHO ANJELA. V roku 2018 príspevky cez platobné karty predstavovali sumu

415 631,28 EUR.

2. ORANGE Slovensko, a.s.
Zákazník spoločnosti ORANGE Slovensko, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy       
na krátke číslo 840 prispievať sumou 3,32 EUR v každom zúčtovacom období (v prípa-
de, ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne (v prípade, ak                  
zákazník mal predplatenú kartu). Získané finančné prostriedky prevádzal mobilný ope-
rátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2018 príspevky cez ORANGE                
predstavovali sumu 235 806,60 EUR.

3. Slovak Telekom, a.s.
Zákazník spoločnosti Slovak Telekom, a.s., mal možnosť zaslaním SMS správy
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
(v prípade, ak zákazník mal predplatenú kartu). Získané finančné prostriedky prevá-
dzal mobilný operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2018 príspev- 
ky cez Slovak Telekom predstavovali sumu 156 974,80 EUR.

4. O2 Slovakia, s.r.o.
Zákazník spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., mal možnosť zaslaním SMS správy na krátke
číslo 840 prispievať mesačne sumou 3,32 EUR v každom zúčtovacom období (v prí-
pade, ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne
(v prípade, ak zákazník mal predplatenú kartu). Získané finančné prostriedky prevá- 
dzal mobilný operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2018 cez                     
O2 predstavovali sumu 98 287,52 EUR.

5. Zákazníci vybraných anjelských firiem mali možnosť darovať do Systému DOBRÝ 
ANJEL dobrovoľný príspevok formou zaokrúhlenia hodnoty nákupu. Získané finan- 
čné prostriedky prevádzali anjelské firmy v plne vyzbieranej sume na účet DOBRÉHO 
ANJELA raz mesačne. V roku 2018 tieto príspevky predstavovali sumy:

Martinus (11006420)   
Ticketportal (11006850)   
NAY Elektrodom (11008844)

77 527,47 EUR
33 840,70 EUR
23 110,26 EUR
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4.  PEKNÉ VECI, KTORÉ VĎAKA  
PODPOROVATEĽOM ROBÍME

V roku 2018 prebiehal projekt ANJELSKY.sk, ktorý umožňoval verejnosti prispievať aj
kúpou rôznych výrobkov. Ďakujeme anjelským výrobcom: Baliarne obchodu Poprad,
značka RADOMA, značka DIXI, Mlyn Pohronský Ruskov, Tatranská mliekareň, Podravka
a značka Colgate.

V máji sme realizovali kampaň vďaka podpore televízii Markíza, TV JOJ, Rádia Expres,
Radio Services a Unimedia.

Vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne mohlo zažiť 26 ľudí z rodín onkologických pacientov
letný relaxačný pobyt vo Vysokých Tatrách aj s krásnym programom. V lete sa zúčastnilo

20 vybraných detí vďaka viacerým darcom táborov a dve rodiny absolvovali dovolenku
pri mori.

V októbri sme v spolupráci so Slovenskou poštou zabezpečili dodanie novín Dobrého
anjela do všetkých domácností na Slovensku.

Nadácia VÚB nám poskytla v októbri dar vo výške 95 000 EUR, ktorý sme celý preroz-
delili medzi 95 rodín po tisíc EUR.

Vďaka darom od spoločnosti NAY Elektrodom sme dodali do mnohých domácností
169 kusov elektrických spotrebičov bielej a čiernej techniky v celkovej hodnote 
27 967 EUR. S prepravou týchto darov nám veľmi pomohla spoločnosť Slovak Parcel Service.

Vďaka spoločnostiam Soitron a Telekom sme zabezpečili aj toho roku výučbu na diaľku
pre troch študentov stredných škôl - onkologických pacientov.

Spoločnosť Activa sa nám opäť postarala o kompletné vybavenie kancelárskymi

potrebami.

Spoločnosť Volkswagen Slovakia nám poskytla na dlhodobé využívanie automobil
značky UP!

Spoločnosť Aplend a www.tatryprevsetkych.sk venovali rodinám viacero pobytov 

v Tatrách počas roka.

Ľudia z Horského hotela Popradské Pleso sa opäť postarali o päťdňový vianočný
pobyt viacerým rodinám.

V decembri sme dosiahli vďaka príspevkom Anjelské drobné v kníhkupectve Martinus
okrúhlu sumu 500 000 EUR a natočili sme k tomu spolu s deťmi a za pomoci Filmári.sk
a reklamnej agentúry Made by Vaculik a Martinusu krásne ďakovacie video.
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Tatra banka nám pomohla kampaňou osloviť svojich klientov, aby sa stali Dobrými
anjelmi.

Made by Vaculik a digitálna agentúra Tomatoes nám pomohli zrealizovať krásnu
a úspešnú online kampaň "Vymeň like za life" s fotografiami fotografa Tomáša Halásza.
Zaslali sme hromadný direct mail s darčekom, ktorý nám poskytli Baliarne obchodu
Poprad.

Výrobcovia slovenských ponožiek značky PONSH vyrobili ponožky Anjelky, ktorých
kúpou ľudia pomáhajú.

Okrem už spomínaných podporovateľov by sme sa nezaobišli ani bez veľkej finančnej
pomoci od Nadácia VÚB, nadácia Golfingwith Heart, NAY Elektrodom, ESET, VSE
Holding, Wüstenrot, OMV, Terno a ďalších. Zoznam najväčších podporovateľov nájdete
na ďalších stranách.

Mimo týchto partnerských spoluprác a okrem neustálej pravidelnej činnosti súvisiacej

s rozsiahlou administratívou, prijímaním rodín do systému, spravovaním databázy 
a s prijímaním darov, sme realizovali aj ďalšie menšie kampane, nefinančnú pomoc,
vlastnú publikačnú činnosť a audity.

Nová webová stránka uzrela svetlo sveta po rokoch tiež ku koncu roka 2018.

A aj v roku 2018 sme boli hosťami na viacerých besedách a diskusiách. Ďakujeme
za všetky pozvania aj k rozhovorm a vyjadreniam do médií. Rozprávať o našej 
práci je tiež našim poslaním.



5. ĎAKUJEME ANJELSKÝM FIRMÁM
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6.  ĎAKUJEME ANJELSKÝM MÉDIAM
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7. FINANCOVANIE PREVÁDZKY

Všetky príspevky darcov sú v zmysle Etického kódexu do posledného centu prerozdelené 
medzi rodiny, ktorým pomáha DOBRÝ ANJEL. Všetky prevádzkové náklady súvisiace so 
zabezpečením činnosti Systému DOBRÝ ANJEL sú hradené z iných zdrojov, ako z príspev- 
kov darcov.

V roku 2018 zdroje na prevádzku pochádzali od Partnerov DOBRÉHO ANJELA, fyzických 
osôb a firiem, ktoré písomne prehlásili, že ich príspevky majú byť použité na financo -
vanie réžie DOBRÉHO ANJELA.

V roku 2018 náklady na réžiu organizácie činili 5,61 % k sume celkovo vyzbieraných         
a prerozdelených peňazí. Podľa medzinárodnej metodológie sa za výborné považujú 
charitatívne organizácie, u ktorých je tento pomer menší ako 10 %.

Z celkových prevádzkových nákladov v roku 2018 vo výške 302 570 EUR predstavujú 
priame náklady 194 863 EUR, marketingové náklady 106 254 EUR a náklady na eshop       
1 453 EUR.

DOBRÝ ANJEL dosahuje stále výborné výsledky a posilňuje svoje postavenie najúspeš- 
nejšej nefiremnej charity na Slovensku.  

Partneri DOBRÉHO ANJELA majú na výborných výsledkoch veľkú zásluhu.

Aj vďaka nim môžeme pomáhať stále viac a viac.

Ďakujeme!

70 173 EUR

285 188 EUR

32 001 EURIné zdroje (tržby z predaja služieb, reklamná činosť, eshop, nepeňažné dary):

387 362 EUR
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8.  SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA  

SÚVAHA rok 2016
v EUR

rok 2017
v EUR

rok 2018
v EUR

AKTÍVA CELKOM

PASÍVA CELKOM

1 708 632,24 1 677 362,44 1 670 037,23

1 708 632,24 1 677 362,44 1 670 037,23

STRANA
AKTÍV

STRANA
PASÍV

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
rok 2016

v EUR
rok 2017

v EUR
rok 2018

v EUR

Majetok spoločnosti

Obežný majetok

Vlastné zdroje

Cudzie zdroje

Výnosy budúcich období

1 689 747,22

18 542,47 11 970,64

1 664 558,47

21 049,87

1 646 979,25

555 922,87

576 961,86

575 747,51

655 256,88

532 906,28

489 199,28

735 510,12

521 349,21

413 177,90

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

101,43
18 441,04

0,00

0,00
11 970,64

0,00

0,00
6 100,80

14 949,07

Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

4 378,63
31 549,12

1 653 819,47
342,55

7 784,82
38 600,47

1 618 173,18
833,33

5 236,98
74 432,92

1 567 309,35
2 008,11

Základné imanie

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok 
minulých rokov
Výsledok hospodárenia

Krátkodobé záväzky
Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky

33 193,92
137 231,20
309 051,73

76 446,02

567 955,66
8 901,40

104,80

33 193,92

385 497,75
137 231,20

99 334,01

522 531,09
10 349,38

25,81

33 153,35

137 231,20
484 831,76

80 293,81

511 005,78
10 343,43

0,00

Prijaté príspevky

Prerozdelené príspevky

Prijaté príspevky od Partnerov

Prevádzkové výnosy

Prevádzkové náklady

Výsledok hospodárenia z finančných 
operácií

Daň z príjmov

5 097 320,94

5 098 977,00

359 360,63

36 806,38

314 150,78

527

4 441

5 282 556,53

5 285 165,18

300 829,86

26 761,86

221 949,91

-287

3 412,10

5 393 427,87

5 396 338,26

354 360,87

32 000,04

297 193,83

-413

5 549,76

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia po zdanení

80 887

76 446,02

102 746,11

99 334,01

85 843,57

80 293,81

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 2018
prijaté, ale do 31.12.2018 neboli prerozdelené, sa prenášajú do nasledujúceho roka
ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov alikvotne k poskytnutým príspev-
kom v roku 2019.
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV
(podľa zdrojov) A VÝDAJOV

STAV POHYBU MAJETKU

Zostatok finančných prostriedkov na konci roka

rok 2016
v EUR

rok 2017
v EUR

rok 2018
v EUR

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka

Príjmy z hlavnej činnosti

Výdaje z hlavnej činnosti

Peňažné toky z hlavnej činnosti

Prevádzkové príjmy

1 507 835 1 653 819 1 618 173

5 101 486 5 193 163 5 307 712

5 019 873 5 325 969 5 409 954

81 613 -132 805 -102 242

399 492 323 673 357 679

Prevádzkové výdaje

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Príjmy z investičnej činnosti

Výdaje z investičnej činnosti

Peňažné toky z investičnej činnosti

Peňažné toky z finančnej činnosti

324 136 226 842 306 790

75 356 96 831 50 890

0 0 0

11 969 0 0

0 0-11 969

984 329 488

1 653 819 1 618 173 1 567 309

Hnuteľný majetok 25 881,70 6 100,80

Obstarávacia cena
v EUR

Zostatková cena na rok 2018
v EUR

Organizácia eviduje k 31.12.2018 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:

Príspevky vyzbierané za mesiac december 2018 - účet VÚB

Príspevky vyzbierané za mesiac december 2018 - účet SLSP

Záväzky voči dodávateľom

Nevyfaktúrované dodávky

Príspevky na účtoch príjemcov pomoci

Eshop - prijatá záloha

Voči zamestnancom, inštitúciam sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom

Krátkodobé rezervy

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2019):

Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2018

Príspevky na prerozdelenie v roku 2019 (2% z roku 2018)

Príjmy budúcich období

Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci

Pohľadávka voči Slovenskej pošte - istina úver poštovného

Pohľadávky voči odberateľom - eshop

Pohľadávka voči VUB /príspevok za debetné karty 12/2018)

Poskytnuté preddavky na servis hnuteľného majetku
Licenčná odplata VUB za rok 2018
Náklady budúcich období
Ostatné pohľadávky - dedičstvo

495 112,60

286

471,60

2 222,02

607,17

5,60

12 586,79

10 343,43

510

412 381,90

1 254,26

1 891,62

350

16,40

45 647,48

523,56

331,94
753,85

25 671,92

8 záväzky v nasledovnej štruktúre:



9.  ORGÁNY DOBRÝ ANJEL, n.o. 

Správna rada
Ing. Martina Kisková, predseda

Ing. Jaroslav Kiska
Ing. Peter Zálešák

Dozorná rada
Ing. Mária Frühwaldová, predseda

PhDr. Oliver Brunovský
Ing. Michal Meško

Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2018:
V roku 2018 neboli uskutočnené žiadne zmeny
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10.  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

Partnerom DOBRÉHO ANJELA, ktorí pomáhajú spolufinancovať
réžiu DOBRÉHO ANJELA

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

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

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

spolupracujúcim lekárom, sociálnym sestrám a personálu v nemocniciach

všetkým ľuďom s veľkým srdcom, ktorí nám prejavujú podporu

V Poprade, 30. 5. 2019

príspevkov
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MOJA KAMARÁTKA, MOJA LÁSKA

SPOLOČNE
POMÁHAME

"Jasmínka mala šesť rokov, keď začala mať

opakovane vysoké horúčky. Keď však už mala
aj bolesti rúk, nenechali sme sa odbiť slovom

viróza. Po odbere krvi sa nám do pár hodín

zmenil celý život. O Jasmínku sa starám sama,

je to moja kamarátka, moja láska. Zrazu sme

sa ocitli na onkológii, ja som okamžite mu-

sela zanechať prácu. A tak sme v nemocnici

už viac ako pol roka, veľmi mi pomáha moja
mama, Jasmínkina stará mama. Verím, že
raz vystúpime z tohto začarovaného kruhu.

Je to veľmi náročné. Všetky rodiny v takej
ťažkej situácii si veľmi cenia každú pomoc."

"Neviem sa dočkať momentu, kedy budem
môcť nastúpiť do práce a budem ja pomá-
hať iným. No dnes je situácia taká, že som
kvôli chorobe už minula všetky úspory. V roku
2016 mala moja Dianka päť rokov a vtedy
mi povedali, že mám rakovinu. Ja, mama
malého dievčatka! Ach. Ožarovanie, chemo-
terapia, zastavenie liečby sklerózy multiplex
a pomalé rúcanie sa sveta, ktorý sa dnes

snažím znova postaviť. Dianka mi vraví, že
to zvládneme a ja veľmi chcem. Ale bez po-
moci už nevládzem. Keď mi je lepšie, rada
by som Dianku vzala na nejaký výlet, keď
horšie, dopriala si aspoň nejaké vitamíny 
navyše. 

Keď vidím Dianku sedieť v školskej lavici,  

za každého anjela, ktorý stojí pri rodi-
nách ako je tá naša."

som vďačná. Rovnako ako som vďačná

DIANKA MI VRAVÍ, ŽE TO ZVLÁDNEM

Zuzana z Bratislavy

         Jasmínka (7) zo Šale

Zuzana z Bratislavy
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11.  PRÍLOHY 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
k výročnej správe

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
k účtovnej závierke
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SPOLOČNE
POMÁHAME

VOLÁM SA KATKA SLANÁ

"Volám sa Katka slaná. Slaná nie je moje priezvisko, ale choroba. Mám cystickú fibrózu a patrím medzi slané

 

deti. Na pľúcach sa mi tvorí hlien, ktorý je oveľa hustejší ako bežný hlien zdravých detí. Mohol by ma zadu-
siť. A tak musím cvičiť, inhalovať, učiť sa vykašliavať ho, rehabilitovať a mať aj špeciálnu diétu. Inhalujem 
   päťkrát denne. Mám za sebou aj niekoľko operácií a v nemocnici som už ako doma. Chcela by som byť zdravá.
A chcela by som, aby všetky deti ako ja, mali svojich anjelov."

NAJPRV SOM SA LIEČIL NA ONKOLÓGII JA, POTOM MÔJ BRAT

"Nemal som ešte ani rok, keď našim povedali, 
že mám veľký nádor na obličkách, ktorý prechá-
dza až cez chrbticu. Náročnou operáciou mi
odstránili časť nádoru, nasledovali viaceré cyk-
ly chemoterapie a viaceré operácie. Po šiestich

rokoch trápenia bola liečba ukončená. Vtedy sa
narodil môj brat Adamko. Naši sa však netešili

dlho, lebo aj jemu našli rovnaký nádor. A tak

začal celý kolotoč odznova, mamka s Adamom
v nemocnici, ja konečne doma, ale bez mamky.
Nikomu neprajem taký život. Celé trápenie
našej rodiny trvá pätnásť rokov. Dnes už vieme,
že táto nezvyčajná choroba je dedičná. Ale naši
hlavne vedia, že to, že existujú Dobrí anjeli,
je zázrak. Nikto by v takom trápení nemal ostať
sám. Prajem všetkým veľa Dobrých anjelov."

Mário (15) z Kráľovského Chlmca

Katka (8) z Hradišťe pod Vrátnom
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SPRÁVA AUDÍTORA
K SÚLADU S ETICKÝM KÓDEXOM







Výkaz plnenia finančných pravidiel etického
kódexu za rok 2018

Finančné pravidlo etického kódexu č. 2:
Finančná odmena zakladateľom, členom správnej rady
a členom dozornej rady a ich rodinným príslušníkom
v období 1.1.2018 - 31.12.2018         0,00 EUR

Finančné pravidlo etického kódexu č. 5:
Príspevky prijaté od darcov v období 1.1.2018 - 31.12.2018      

Časové rozlíšenie príspevkov na prerozdelenie            

Príspevky prerozdelené z vlastných príjmov organizácie            
 
Celková suma na prerozdelenie v období 1.2.2018 - 31.1.2019                   5 396 338 EUR
 
Rozdelené oprávneným príjemcom v období 1.2.2018 - 31.1.2019              5 396 338 EUR

Finančné pravidlo etického kódexu č. 8:
Náklady z hlavnej činnosti celkom           
- z toho prevádzkové náklady              194 863 EUR
- marketingové náklady               106 254 EUR
- náklady na eshop                    

Náklady boli kryté z:
- Príspevky na prevádzku od organizácii               
- Príspevky na prevádzku od fyzických osôb            285 188 EUR
- Tržby z predaja služieb                 
- Tržby za tovar z eshopu           
- Prijaté dary           

SPOLU                

Príspevky prerozdelené z vlastných príjmov organizácie            

Rozdiel - rezerva do roku 2019               

Na základe vyššie uvedeného potvrdzujeme, že DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia
v roku 2018 plnila finančné pravidlá etického kódexu.

V Poprade, dňa 10. apríla 2019   Ján Dobák, riaditeľ
       DOBRÝ ANJEL, n.o.

5 300 447 EUR

85 715 EUR

10 176 EUR

302 570 EUR

1 453 EUR

70 173 EUR

26 110 EUR
2 765 EUR
3 126 EUR

387 362 EUR

10 176 EUR

74 616 EUR
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 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
30

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. 1000 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.,






