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

Milí Dobrí anjeli,

aj napriek neistej situácii počas pandémie sme nesmierne vďační a hrdí na to, že 
máme toľko verných a srdečných podporovateľov, ako ste vy. 

Minulý rok sme po prvýkrát zaznamenali pokles prerozdelenej sumy v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom. Aj napriek tomu sme vďaka dobrým ľuďom, Dobrým 
anjelom, mohli finančne pomôcť až 2 890 rodinám. Priemerná výška príspevku pre 
jednu rodinu bola 145 EUR mesačne. Aj z tejto čiastky si mohli nakúpiť hygienické 
pomôcky, ako je rúško a dezinfekcia, aby chránili tých najzraniteľnejších členov rodiny. 
Do rodín sme v priebehu roka zaslali 34 676 príspevkov. 

Celková vyzbieraná čiastka v roku 2020 dosiahla výšku 5 033 544,03 EUR, za čo vám 
úprimne ďakujeme. Do nášho Systému sme minulý rok prijali 445 nových rodín 
a 8 007 nových darcov. Priemerná výška finančného príspevku bola 7 EUR.

Náš Systém by nemohol fungovať bez odborných garantov, a to 1 696 lekárov 
a sociálnych sestier, ktorí majú dôležité slovo pri schvaľovaní rodín do nášho systému. 
Nezaobišli by sme sa ani bez partnerov s dobrým srdcom, ktorí podporujú chod 
organizácie, a ani bez spriatelených firiem, vďaka ktorým môžeme hovoriť o potrebe 
pomoci alebo prostredníctvom nich vyzbierať finančnú pomoc pre rodiny. 

Síce sme v roku 2020 nemohli zrealizovať všetky naplánované aktivity, ako sú 
napríklad pobyty v Tatrách pre rodiny z Dobrého anjela, no o to viac sme od nich 
prijali prejavov vďaky vo forme listov, videí, ale aj básničiek, pretože si uvedomujú, že 
pomáhať v tejto dobe nie je samozrejmé. Ďakujeme všetkým láskavým ľuďom, ktorým 
záleží na tvorení lepšieho sveta a nezištnej pomoci rodinám, ktorých život ovplyvnila 
ťažká choroba.

"Pomáhať aj v tomto náročnom období.. Dobrí anjeli, aj vy ste hrdinovia týchto dní." ,   
pani Henrieta, onkopacientka.

Ďakujeme!
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Ing. Ján Dobák 
výkonný riaditeľ



445 rodín sme prijali

470 rodín zo Systému vystúpilo

2 890 rodín v priemere dostávalo pomoc každý mesiac

145 EUR v priemere dostávala každá rodina mesačne 

1 696  lekárov rodiny odporúča

v 769 rodinách má rodič rakovinu

v 2 097 rodinách má dieťa ťažkú diagnózu 

75 rodín, kde sú ťažko chorí až dvaja členovia 

818 rodín, kde je len jeden rodič

48 rodín, kde sú deti v opatere starých rodičov

V ROKU 2020
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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 zmierniť finančnú 
tieseň, do ktorej sa veľmi často dostávajú ľudia a ich rodiny po diagnostikovaní zákerných 
ochorení.
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1. Pomáha pravidelne každý mesiac
Systém DOBRÝ ANJEL umožňuje tisícom darcov, Dobrým anjelom, pravidelne každý mesiac
�nančne pomáhať stovkám rodín vo �nančnej 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.



0

5 033 544,03 EUR

5 033 544,03 EUR

1 696

9 557

Celková suma
darcovských príspevkov

Počet rodín,                     
ktorým sme pomohli

Priemerná výška príspevku
pre jednu rodinu

SPOLU 5 033 544,03 EUR 34 676

január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december

425 199,37 EUR

414 384,20 EUR

439 816,47 EUR

389 572,03 EUR

444 318,97 EUR

422 695,71 EUR

405 537,70 EUR

400 010,00 EUR

400 518,77 EUR

400 619,66 EUR

426 822,52 EUR

464 048,63 EUR

2 882

2 887

2 873

2 879

2 899

2 913

2 911

2 901

2 899

2 890

2 876

2 866

147,54 EUR

143,53 EUR

153,09 EUR

135,32 EUR

153,27 EUR

145,11 EUR

139,31 EUR

137,89 EUR

138,16 EUR

138,62 EUR

148,41 EUR

161,92 EUR

Pre porovnanie v roku 2019 bola celková suma darcovských príspevkov vo výške 5 355 285,61 EUR. 
Rok 2020 predstavuje pokles vo výške 6,01 % oproti predchádzajúcemu roku.

Údaje o tom, koľko peňazí sme prijali a prerozdelili, aktualizujeme každý pracovný deň na našej 
internetovej stránke www.dobryanjel.sk.
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145,18 EUR

Každá rodina dostávala mesačne v priemere 145,18 EUR

Priemerný počet aktívnych rodín mesačne 2 890

Počet rodín, ktorým Dobrí anjeli pomáhali od 09.2006 k  1.1.2021

do 3.1.2021

3. ZA ROK 2020 SME PRIJALI A PREROZDELILI

Od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

2020



3.1  2 % Z DANE PRE SYSTÉM DOBRÝ ANJEL

Prerozdelené z 2% získaných v roku 2019:

SPOLU 363 606,11 EUR

2020
január

február

marec

apríl

máj

jún

júl
august

september

október

november

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

V roku 2020 sme prerozdeľovali príspevky z 2 %, ktoré sme získali v roku 2019 príjemcom pomoci podľa 
nasledujúcej tabuľky:

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR

33 055,00 EUR
33 055,00 EUR

33 056,11 EUR

2 % z daňových priznaní z roku 2019, ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 2020 a má povinnosť minúť 
do konca roka 2021 vo výške 265 211,66 EUR, budú postupne ku dňu 31.12.2021 do posledného centu 
prerozdelené medzi príjemcov pomoci.

Jednotlivé alikvotné čiastky 2 % z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s vyzbieranými mesačnými 
príspevkami od darcov, Dobrých anjelov.
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33 055,00 EUR

Sami si môžete kedykoľvek skontrolovať na www.dobryanjel.sk, že peniaze z 2% 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 posielame príspevky z 2%.

Anjelské osobné číslo v roku 2020: 11016000 Heslo: dvepercenta



3.2  SPOLUPRÁCA S NAJVÝZNAMNEJŠÍMI 
ANJESKÝMI FIRMAMI

Martinus (11006420) 
Ticketportal (11006850) 
NAY Elektrodom (11008844)
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125 311,17 EUR 
    6 224,00 EUR  
  65 318,14 EUR

Klienti spoločnosti VÚB, a.s. Bratislava, mali možnosť používaním debetnej platobnej
karty DOBRÝ ANJEL, generovať sumu predstavujúcu 0,2% z obratu uskutočnenej
transakcie na POS termináloch. Táto suma bola poukázaná raz mesačne na účet
DOBRÉHO ANJELA. V roku 2020 príspevky cez platobné karty predstavovali sumu
350 000,00 EUR. 226 678,22 EUR bolo zaslaných v roku 2020 a suma 123 321,88 EUR
bola zaslaná začiatkom roku 2021.

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 prípade, ak
zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne (v prípade, ak zákazník
mal predplatenú kartu). Získané finančné prostriedky prevádzal mobilný operátor na
účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2020 príspevky cez ORANGE predstavovali
sumu 205 617,03 EUR.

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 prevádzal mobilný
operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2020 príspevky Slovak Telekom
predstavovali sumu 104 324,00 EUR.

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 prípade,
ak zákazník mal paušál), alebo sumou vo výške 1,00 EUR mesačne (v prípade, ak
zákazník mal predplatenú kartu). Získané finančné prostriedky prevádzal mobilný
operátor na účet DOBRÉHO ANJELA raz mesačne. V roku 2020 príspevky cez O2
predstavovali sumu 88 786 EUR.

5. Zákazníci vybraných anjelských firiem mali možnosť darovať do Systému DOBRÝ
ANJEL dobrovoľný príspevok formou zaokrúhlenia hodnoty nákupu. Získané finančné
prostriedky prevádzali anjelské firmy v plne vyzbieranej sume na účet DOBRÉHO ANJELA
raz mesačne. V roku 2020 tieto príspevky predstavovali sumy:

4. O2 Slovakia, s.r.o.

3. Slovak Telekom, a.s.

2. ORANGE Slovensko, a.s.

1. VÚB, a.s. Bratislava



4. PEKNÉ VECI, KTORÉ VĎAKA
PODPOROVATEĽOM ROBÍME

ROK 2020 bol náročný nielen pre nás, ale aj pre mnoho našich partnerov 
a podporovateľov. Väčšinu naplánovaných aktivít sme nemohli realizovať nielen 
v oblasti marketingu, fundraisingu, ale aj ako ďalšiu pomoc pre rodiny chorých - 
napríklad pobyty.

Ďakujeme všetkým, ktorí aj v náročných pandemických časoch našli kapacity na 
pomoc charite a prajeme ekonomike a všetkým podnikateľským subjektom, aby sa 
skoro zotavili, pretože tak sa ľahšie zotavia vďaka ich pomoci aj chorí.

Vďaka spoločnosti SOLEN sme distribuovali do ambulancií onkológov a pediatrov 
propagačné materiály s výzvou, aby nám odporúčali rodiny pre príjem pomoci.

Na začiatku pandémie a následne aj v priebehu roka sme dokázali desiatky rodín 
zásobiť rúškami vďaka viacerým individuálnym aj firemným darcom.

V apríli sme vďaka daru 30 000 EUR zo SLOVENSKEJ SPORITEĽNE dokázali aspoň 
trochu zmierniť pokles prerozdelenej sumy.

Spolu s podporou reklamnej agentúry MADY BY VACULIK sme v apríli aktualizovali 
kampaň CEZ OKNO, cez ktorú sme ďakovali všetkým, ktorí neprestávajú pomáhať      
v dobe pandémie, keď sa dívame cez okno už takmer všetci.

Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová vyzbierala a následne venovala deťom 
z Dobrého anjela 55 kusov tabletov, aby sa mohli dištančne vzdelávať. K tejto 
aktivite sa pridalo ešte viacero darcov a tak sme takmer sto deťom dokázali darovať 
počítač, alebo tablet na vzdelávanie.

Z realizácie digitálnych behov VÚB BANKA a Digital run a zo štartovného sme prijali 
dary vo výške 450 EUR.

Spolu s raperom SEPAROM sme na sociálnych sieťach realizovali kampaň na podporu 
tínedžerov, ktorí žijú v jednej domácnosti len s jedným rodičom a ten je 
onkologickým pacientom.

Spolu s poetom LAPAČ SLOV a fundraisingovou platformou FUNDER sme realizovali 
kampaň anjelských mikín s citátom.
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S hračkárstvom TOYETO sme na Vianoce urobili súťaž pre deti. Cieľom bolo získať čo 
najviac kresieb a prianí pre choré deti k Vianociam. Zároveň sme vďaka tomu získali od 
hračkárstva Toyeto finančný dar vo výške 1 500 EUR.

Vďaka darom od spoločnosti NAY ELEKTRODOM sme dodali do mnohých domácností 111 
kusov elektrických spotrebičov bielej a čiernej techniky v celkovej hodnote 25 415,35 
EUR. S prepravou darov nám veľmi pomáha spoločnosť SLOVAK PARCEL SERVICE.

Spoločnosť NAY ELEKTRODOM vo svojich predajniach v mesiaci október realizovala 
kampaň na podporu myšlienky zaokrúhľovania sumy nákupu. Okrem silnej marketingovej 
podpory, NAY ELEKTRODOM zdvojnásobila celý októbrový dar od zákazníkov. Takto sme 
v ťažkých časoch prijali sumu 10 164,46 EUR.

Známi detskí pesničkári SMEJKO A TANCULIENKA spolu s produkčnou spoločnosťou 
MOTTE natočili spolu s deťmi z Dobrého anjela videoklip Anjel a umiestnili ho na 
svojom youtube kanále, ktorý má viac ako 470 000 zhliadnutí. Okrem toho pripravili pre 
našu organizáciu televízny a rádiový spot.

Televízie JOJ a MARKÍZA a rádiá spoločnosti RADIO SERVICES spolu s FUN rádiom         
a rádiom EXPRES nám ponúkli charitatívny mediálny priestor.

Agentúry MADE BY VACULIK a TOMATOES nám pomohli s online kampaňou Dobré 
príbehy.

SMEJKO A TANCULIENKA venovali desiatkam rodín z Dobrého anjela aj darčeky             
v podobe CD, DVD, rúšok, či drobných suvenírov.

S podporou spoločnosti Chatbotech sme na našom webe spustili chatbota.

Spoločnosť JAPITEX darovala kvalitné slovenské detské oblečenie pre 20 rodín               
z Dobrého anjela.

Zamestnanci spoločnosti LIDL pripravili vianočné darčeky pre 30 detí z Dobrého anjela.

Aj v roku 2020 sme realizovali mnoho publikačnej činnosti. Ďakujeme aj za všetky 
pozvania k rozhovoru a vyjadreniam do médií.

ĎAKUJEME ZA POMOC V NEĽAHKÝCH ČASOCH!



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 2020 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 2020 náklady na réžiu organizácie činili 5,41 % 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 2020 vo výške 272 706 EUR predstavujú 
priame náklady 183 809 EUR, marketingové náklady 86 844 EUR a náklady na e-shop 
2 053 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!

88 225 EUR

184 749 EUR

21 833 EURIné zdroje (tržby z predaja služieb, reklamná činosť, eshop, nepeňažné dary):

294 807 EUR

Príspevky na prevádzku od Partnerov - fyzických osôb:

Príspevky na prevádzku od Partnerov - firiem:
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8. SPRÁVA Z HOSPODÁRENIA

SÚVAHA rok 2018
v EUR

rok 2019
v EUR

rok 2020
v EUR

AKTÍVA CELKOM

PASÍVA CELKOM

1 670 037, 23 1 617 910, 03 1 528 131, 90

1  670 037, 23 1 617 910, 03 1 528 131, 90

STRANA 
AKTÍV

STRANA 
PASÍV

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
rok 2018

v EUR
rok 2019

v EUR
rok 2020

v EUR

Majetok spoločnosti

Obežný majetok

Vlastné zdroje

Cudzie zdroje

Výnosy budúcich období

1 646 979, 25

21 049, 87 49 447, 33

1 529 074, 61

44 010, 24

1 482 191, 84

735 510, 12

521 349, 21

413 177, 90

751 894, 13

502 329, 79

363 686, 11

774 882, 36

487 997, 88

265 251, 66

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok

0,00
  6 100,80
14 949,07

4 607,20
2 033,52

42 806,61

 354,40
 0,00

43 655,84

Zásoby
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlíšenie

5 236,98
74 432,92

1 567 309,35
2 008,11

5 390,07
57 791,82

1 465 892,72
39 388,09

4 648,76
41 990,08

1 435 553,00
1 929,82

Základné imanie
Ostatné fondy
Minuloročné nevysporiadané výsledky
Výsledok hospodárenia

Krátkodobé záväzky 
Rezervy zákonné 
Dlhodobé záväzky

33 153,35
137 231,20
484 831,76
80 293,81

511 005,78
10 343,43

 0,00

34 354,41

565 125,57
137 231,20

15 182,95

491 807,55
10 522,24

0,00

35 203,64
137 231,20
580 308,52
22 139,00

477 531,40
10 466,48

0,00

Prijaté príspevky

Prerozdelené príspevky

Prijaté príspevky od Partnerov

Prevádzkové výnosy

Prevádzkové náklady

Výsledok hospodárenia z fin. operácií

Daň z príjmov

5 393 427,87

5 396 338,26

354 360,87

32 000,04

297 193,83
-413

5 549,76

5 335 684,63

5 355 285,61

293 493,43

39 702,34

291 497,80

-277,31

6 397,05

5 024 025,37

5 033 544,03

272 974,24

31 532,59

266 899,55

-693,82

5 255,80

Výsledok hospodárenia 85 843, 57

80 293, 81

21 580, 00

15 182, 95

27 394, 80

22 139, 00Výsledok hospodárenia po zdanení

Rodinám s deťmi, zaradenými do Systému DOBRÝ ANJEL, boli prerozdelené všetky 
finančné prostriedky vyzbierané od darcov. Peňažné prostriedky, ktoré boli v roku 
2020 prijaté, ale do 31.12.2020 neboli prerozdelené, sa prenášajú do 
nasledujúceho roka, ako výnos budúcich období a rozpustia sa do výnosov 
alikvotne k poskytnutým príspevkom v roku 2021.
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PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV
(podľa zdrojov) A VÝDAJOV

STAV POHYBU MAJETKU

Zostatok finančných prostriedkov na konci roka

rok 2018
v EUR

rok 2019
v EUR

rok 2020
v EUR

Stav finančných prostriedkov na začiatku roka

Príjmy z hlavnej činnosti

Výdaje z hlavnej činnosti
Peňažné toky z hlavnej činnosti
Prevádzkové príjmy

1 618 173 1 567 309 1 465 893

5 307 712 5 274 569 4 976 198

5 409 954 5 383 521 5 033 687
-102 242 -108 952 -57 489
357 679 328 265 302 212

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

306 790 285 999 275 154

50 890 42 266 27 058

0 0 0

0 35 162 0

-35 162 00

488 432 92

1 567 309 1 465 893 1 435 553

Hnuteľný majetok, dlhodobý nehmotný 
majetok 35 972,09 354,4

Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena na rok 2020 v EUR

Pohľadávka voči Slovenskej pošte - istina úver poštovného

Príspevky vyzbierané za mesiac december 2020 - účet VÚB

Záväzky voči dodávateľom

Nevyfaktúrované dodávky

Zadržané príspevky, Príspevky na účtoch príjemcov pomoci

Voči zamestnancom, inštitúciam sociálneho zabezpečenia, daňovým úradom

Krátkodobé rezervy

Výnosy budúcich období (príspevky na prerozdelenie v roku 2021):

Príspevky cez PPPU zo dňa 31.12.2020

Príspevky na prerozdelenie v roku 2021 (2% z roku 2020)

Príjmy budúcich období

Organizácia eviduje k 31.12.2020 pohľadávky v nasledovnej štruktúre:
Poskytnuté preddavky príjemcom pomoci

Pohľadávka voči VÚB (príspevok za debetné karty 12/2020)

Poskytnuté preddavky na servis hnuteľného majetku

Licenčná odplata VÚB za rok 2020

Pohľadávka voči Orange

Pohľadávka voči daňovým úradom - preplatok dane
Náklady budúcich období

464 048,63

2 078,91

66,34 

488,40

10 718,47

10 466,48

40

350

265 211,66

654,37

350

283,98

23 421,95

331,94

1 141,28
1 579,82

15 806,56

Organizácia eviduje k 31.12.2020 záväzky v nasledujúcej štruktúre:
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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, 5. 6. 2021

príspevkov

9. 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
Ing. Michal Meško

Výkonný riaditeľ
Ing. Ján Dobák

Zmeny v orgánoch v priebehu roku 2020:
Dňa 1.11.2020 došlo ku zmene predsedu Správnej rady.

Ing. Martinu Kiskovú nahradil na tejto pozícii Ing. Andrej Kiska.
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11. PRÍLOHY

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
k účtovnej závierke

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
k použitiu sumy 2% prijatej       

v roku 2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
k výročnej správe

SPRÁVA O NEZÁVISLOM OVERENÍ 
Výkazu dodržania finančných 

pravidiel Etického kódexu
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SPRÁVA O NEZÁVISLOM 
OVERENÍ VÝKAZU DODRŽANIA 

FINANČNÝCH PRAVIDIEL 
ETICKÉHO KÓDEXU









Výkaz plnenia finančných pravidiel etického
kódexu za rok 2020

 0,00 EUR

Finančné pravidlo etického kódexu č. 2:
Finančná odmena zakladateľom, členom správnej rady
a členom dozornej rady a ich rodinným príslušníkom
v období 1.1.2020 - 31.12.2020  

Finančné pravidlo etického kódexu č. 5:
Príspevky prijaté od darcov v období 1.1.2020 - 31.12.2020 

Časové rozlíšenie príspevkov na prerozdelenie  

Príspevky prerozdelené z vlastných príjmov organizácie  

Celková suma na prerozdelenie v období 1.2.2020 - 31.1.2021

Rozdelené oprávneným príjemcom v období 1.2.2020 - 31.1.2021

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

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

SPOLU 

Príspevky prerozdelené z vlastných príjmov organizácie  

Rozdiel - rezerva do roku 2021  

Na základe vyššie uvedeného potvrdzujeme, že DOBRÝ ANJEL, nezisková 
organizácia v roku 2020 plnila finančné pravidlá etického kódexu.

V Poprade, dňa 26. apríla 2021 Ján Dobák, riaditeľ
DOBRÝ ANJEL, n.o.

   4 970 635 EUR 

57 072 EUR 

5 837 EUR

   5 033 544 EUR 

5 033 544 EUR

    272 706 EUR 
183 809 EUR 
86 844 EUR 
2 053 EUR

        88 225 EUR 
184 749 EUR
 21 833 EUR
 6 333 EUR
 3 367 EUR

     304 507 EUR

5 837 EUR

25 964 EUR        
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12. 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
31

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 100 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.,
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