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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, 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  EUR. Darcovia, Dobrí anjeli, prispievajú
pravidelne každý mesiac ľubovoľnou čiastkou. Ak darcovia budú prispievať mesačne 
čiastkou  EUR, tak na jedného príjemcu potrebujeme nájsť približne  darcov, Dobrých 
anjelov.

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

.
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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 cent
Peniaze od tisícok darcov, Dobrých anjelov, prijímané v jednom mesiaci Systém DOBRÝ ANJEL
už v prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca do posledného cent  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.



január

február

marec

apríl

máj

jún

júl

august

september

október

november

december 2

 EUR

 EUR

 EUR

 EUR

 EUR

 EUR

EUR

EUR

 EUR

 EUR

 EUR

 EUR

Pre porovnanie v roku 20  bola celková suma darcovských príspevkov vo výške .
Rok 20  predstavuje  vo výške  %

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

6



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

V roku 20  sme prerozdeľovali príspevky z 2 %, ktoré sme získali v roku 20  podľa 
nasledujúcej tabuľky:

2 % z daňových priznaní z roku 20 ,  ktoré Systém DOBRÝ ANJEL prijal v roku 20  a má povinnosť 
minúť do konca roka 20  vo výške ,  budú postupne ku dňu 31.12.20  do 
posledného cent prerozdelené medzi príjemcov pomoci.

Jednotlivé čiastky 2 % z daní rozdeľujeme každý mesiac spolu s 
 od darcov, Dobrých anjelov.
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1.

 304 226,78 EUR 45 773,22 EUR

2. range

3.

4.

 

5.



 
OBRÉHO 

ANJELA
 

JOJ  
 

  “Sme krajina malých veľkých víťazov”  
Slovak Telekom  

          
 

 

       Od Tatier k Dunaju     
VÚB banka  

ZAPO - zábava v podcastoch  
            

           

SOLEN  

NAY ELEKTRODOM  
 

SLOVAK PARCEL SERVICE

Julo Hudáček  
                

 

                
JAGA GROUP, s.r.o UROB SI SÁM  

OBRÝ ANJEL
 



záchranári Maťo a Števo

“Bol to najkrajší zážitok z prázdnin,”

Kampaň 
"Ďakujeme krásne za 15 rokov pomoci"

Kampaň v spolupráci s Telekom Slovakia
“Sme krajina malých veľkých víťazov”

Výstup na Téryho chatu s Ninkou
"Šťastie chodí po horách"

Všetkým z celého srdca ďakujeme!
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468 595 EUR
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395 282,07

2 242,80

350

463,18

42 047,12

1471,11

1364,79

Záväzok z debetných kariet na prerozdelenie v roku 2022 45 773,22





Pribeh Ester 

Ester, dievcatko z nasho videa, sa uz treti rok lieci z 
rakoviny. Jej mamicka nemoze pracovat', pretoze bola 
hospitalizovana spolu s nou, a ich vydavky su vysoke 
nielen kvoli liekom, ale aj cestovaniu do nemocnice. 
Esterka ma dvoch surodencov a onkologickym 
pacientom sa stala v roku 2019. Odvtedy jej mamicka 
Jana preziva neustaly strach a castokrat pocit 
beznadeje a neistoty. 

15 ROKOV POMOCI V CiSLACH 

3585 

mam a otcov, ktorych trapila 
rakovina a kvoli chorobe prisli 
o pracu a nedokazali si zarobit'
na dostojny zivot pre ich deti.

230 tisic 

Dobrych anjelov, vd'aka ktorym 
sme dokazali podat' rodinam pomocnu 

ruku. 

4274 

deti so zdravotnym znevyhodnenim, 

ktore si vd'aka pomoci mozu dovolit' 
adekvatne rehabilitacie, zdravotne 

pomocky alebo operacie. 

1964 

detskych onkologickych pacientov, 
ktorym sme pomohli, aby ich rodicia 

mali na platenie uctov, potraviny 
a benzin na neustale cestovanie 

do nemocnice. 

,,Napriek vsetkemu SQ nevzdavam a 
verim, ie Esterka tuto zakernu 
chorobu navidy porazi. "

Mamicka Jana 



























                Rozdiel         

období 1.2.2021 - 31.1.2022

Rozdelené oprávneným príjemcom v období 1.2.2021 - 31.1.2022 

Finančné pravidlo etického kódexu č. 8:
Náklady z hlavnej činnosti celkom   
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Zakladatelia neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL, sys ému humanitárnej občianskej 
finančnej pomoci, Ing. Andrej Kiska a Ing. Igor Brossmann týmto dali  

V Bratislave, dňa 20.06.2006
31

Neziskovú organizáciu sme zalo!ili S "IST#M ÚMYSLOM pomáha$ vybudova$ systém ob%ianskej 
Þnan%nej pomoci, ktor& by dokázal sprostredkovávať pravidelnú humanitárnu pomoc 'u(om a 
ich rodinám, ktorí sa nie vlastn&m pri%inením ocitli vo Þnan%nej 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 dba!, aby bola v"dy dodr"aná ÚPLNÁ TRANSPARENTNOS#. Darca si bude môc! v Systéme
na webovej stránke pravidelne skontrolova! nielen komu, ale aj kedy sú jeho peniaze doru$ované.

Budeme dbať o ÚPLNÉ ZACHOVANIE VÝŠKY FINANČNÉHO DARU. K príjemcovi sa bude dos ávať plná 
čias ka, ktorú darca bude darovávať. Ak desať darcov bude mesačne posielať napr. 5 eur, tak jeden 
príjemca bude mesačne dos ávať plných 5 eur.

Ako zakladatelia nikdy NEBUDEME ROZHODOVA! O V"BERE PRÍJEMCOV FINAN#NEJ 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 blízkos i ľudí odkázaných na 
pravidelnú humanitárnu finančnú výpomoc a sú schopní objektívne zhodnotiť ich sociálnu situáciu.

Budeme pravidelne zverejňovať úplné výsledky o hospodárení.
V!SLEDKY HOSPODÁRENIA BUDÚ TRANSPARENTNÉ a "AHKO DOSTUPNÉ VEREJNOSTI.
Výsledky hospodárenia budú naviac obsahovať aj také skutočnos i, ktorých zverejnenie nie je 
povinné, aby sme ešte podrobnejšie, ako vyžaduje zákon, popísali hospodárenie spoločnos i.

V!etky PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY súvisiace so zabezpe"ením "innosti neziskovej organizácie BUDÚ 
HRADENÉ Z IN#CH ZDROJOV, ako z príspevkov darcov. Tak, aby bol dodr$an% prevod plnej v%!ky pe&azí 
od darcov, Dobr%ch anjelov, k príjemcovi.

Na!ím cie"om je DLHODOBÉ ROZVÍJANIE #INNOSTI neziskovej organizácie.

Budeme si CTI! A VÁ"I! KA"DÉHO DARCU, Dobrého anjela, rovnako, bez oh#adu na v$%ku jeho, 
mesa&ného príspevku.




