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Ďakovná púť eRkárov – eRkošice 2015 
Koncom augusta sa viac ako 400 členov z 35-tich oblastných centier eRka, 
viaceré rodiny a bývalí eRkári prišli poďakovať za dar 25 rokov činnosti 
eRka. Hlavným bodom programu bola ďakovná svätá omša s otcom arci-
biskupom Bernardom Boberom. Doplnili ho vzdelávacie workshopy, kútik 
pre deti, história a aktivity eRka, akatyst a stretnutie s vla-
dykom Milanom Chauturom a záverečné agapé. Podujatie 
poskytlo príležitosť na množstvo príjemných a srdečných 
rozhovorov a stretnutí s priateľmi na mieste, kde sa 
patróni hnutia – Svätí košickí mučeníci narodili pre nebo 
a v čase, kedy ich pred dvadsiatimi rokmi pápež Ján Pavol 
II. vyhlásil za svätých. 

Sme organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou.

Pomáhame pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí 
a mladých na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce

 sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. 

Svoje poslanie uskutočňujeme cez príklad mladých 
dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.

Výročná správa

2015

Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Sloven-
sku, ktorý vychádza 10-krát do roka, 
vyšiel v priemernom náklade 7 800 
ks/číslo.

Časopis sa číta v rodinách, využíva sa 
v školách i vo farnostiach pri stretnu-
tiach s deťmi.

V roku 2015 vo svojom 25. ročníku 
Rebrík spolu s eRkom zavŕšil projekt 
Rozhýbme svet dobrom. Súčasťou 
seminára s rovnakým názvom, ktorý 
sa konal 19. septembra v Bratislave, 
bola aj prednáška o spolupráci 
časopisu Rebrík s detskými mediálnymi 
skupinkami – konkrétne s deťmi z Pas-
toračného centra krTko z Hlohovca.

14. máj 2015 – 25. narodeniny Rebríka
6. mája 2015 sme spolu s bývalými 
i súčasnými tvorcami a spolupracov-
níkmi časopisu oslávili 25. výročie 
Rebríka. Stretnutie bolo príležitosťou 
poďakovať sa za ich príspevok k tvorbe 
a udržaniu časopisu počas celého 
štvrťstoročia.

ExpEdícia R
12. 7. – 18. 7. 2015, Terchová 
Na letnom tábore pre najaktívnejších 
čitateľov časopisu Rebrík – Expedície 
R, sa 43 detí z celého Slovenska 
a 10 vedúcich venovalo rozvíjaniu 
čností ako vytrvalosť, sebadisciplína, 
usilovnosť, trpezlivosť a nezištnosť. 
Podujatie bolo súčasťou projektu 
Rozhýbme svet dobrom.

S podporou projektu fondu 
Renovabis, Nemecko, sme vydali 
motivačné materiály a publikácie 
pre deti:

NázOv

Dobrovníček

Zriekam sa

Moja krížová cesta

Moji nebeskí priatelia

Kvety pre Pannu Máriu

TIK TAK BLOK  2016

24 dni do Vianoc s Pannou Máriou

Advent a Štedrý večer 
- večerná modlitba v rodine

Moje modlitby

Príď do môjho srdca

Týždeň plný milosrdenstva

Povedzže mi... 
- Moje spovedné zrkadlo

NáKLAD v KS

3 000

3 000

3 000

3 000

6 000

4 000

4 000

3 000

3 000

8 000

3 000

8 000
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DO VIANOC
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MÁRIOU
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Objavuj svet s priateľmi

S JEŽIŠOM
TRI DNI
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dobRá noVinaČasopis REbRík

PROJeKTy DOBReJ NOvINy vyúČTOvANé vO veReJNeJ zBIeRKe zA 20. ROČNíK 

PROJeKTOvá OBLASť

Budovanie kapacít

Podpora detí a dospelých s postihnutím

Sociálne programy pre deti ulice a núdznych

Vzdelávacie projekty pre deti a dospelých

Zabezpečenie pitnej vody

Rekonštrukcia a materiálna vybavenosť nemocníc

Vzdelávanie a budovanie praktických zručností

Podpora poľnohospodárstva

zASLANá SuMA

37 049,50 €

224 679,79 €

118 633,50 €

95 259,22 €

70 109,00 €

96 412,50 €

48 154,75 €  

18 295,00 €

KRAJINA

Keňa

Južný Sudán

PROJeKTOvá OBLASť

Neurochirurgické operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale

Sociálna a ekonomická podpora sirôt v Kyabakadde a Nakanyonyi

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob

Vzdelávanie dievčat a detí s postihnutím v oblasti Munesa

Prijímacia budova a ambulancie zdravotného strediska v Kibeho

Projekty pápežských misijných diel

 

 

zASLANá SuMA

24 226,50 €

25 074,50 €

25 024,50 €

20 037,50 €

5 058,07 €

33 000,00 €

 

 841 014,33 €

KRAJINA

uganda

etiópia

Rwanda

Afrika

SPOLu

Koledníci z Dolného Lopašova, 2015 Koledníci zo Šalgočky, 2015 Voda je život, Keňa, 2010 Studňa v polopúštnej oblasti Turkána, 2015

Téma 21. RoČníka 

VýslEdky 20. RoČníka 

bola voda. S mottom Voda je život 
sme sa zamýšľali nad hodnotou vody, 
nad ochranou životného prostredia aj 
nad sebou, nad tým,  ako každý z nás 
ovplyvňuje životné prostredie. Inšpi-
ráciou a povzbudením pre nás bola 
encyklika pápeža Františka Laudato si. 

sRdcE na dlani

dobRoVoľníci 
pRE afRiku 2015

kolEdoVaniE u pREzidEnTa

sVäTé omšE s Vyslaním 
kolEdníkoV

sTRETnuTiE 
RiadiTEľoV cidsE

V jubilejnom 20. ročníku Dobrej 
noviny koledovalo 25 915 koledníkov 
v 1247 obciach. Navštívili sme 77 503 
domácností a spolu individuálnymi 
darmi a DMS sme  vykoledovali 
949 168,30 €.

Dobrá novina získala ocenenie Srdce 
na dlani v kategórii Dobrovoľnícky pro-
jekt roka 2014, ktoré udeľuje CARDO 
– Národné dobrovoľnícke centrum 
pod záštitou ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR.

21. – 23. júna 2015 sa v Bratislave 
konalo stretnutie riaditeľov členských 
organizácií medzinárodnej aliancie 
katolíckych rozvojových organi-
zácií CIDSE, ktorej je eRko členom 
od roku 2013.

12. a 13. decembra 2015 sa takmer 
3 000 koledníkov zúčastnilo na svätých 
omšiach, počas ktorých ich otcovia bis-
kupi vyslali ohlasovať radostnú zvesť 
s Dobrou novinou. Omše sa konali 
v Bratislave – Petržalke, Banskej Bystrici, 
Košických Olšanoch, Sobranciach, 
Prešove, Košiciach, Rožňave, Poprade, 
Ružomberku, Žiline a v Nitre.

Prezident Andrej Kiska prijal po prvý-
krát vo svojej funkcii koledníkov Dobrej 
noviny 13. januára 2015. Prezidentský 

S podporou prostriedkov SlovakAid 
eRko vyslalo piatich dobrovoľníkov 
do Kene a ďalších dvoch do Etiópie. 
Dobrovoľníci pôsobili v projektoch 
podporovaných Dobrou novinou tri 
mesiace.
„Bolo zázračné vidieť deti, ktoré prišli 
s poruchami správania a neskôr sa stali 
asistentmi učiteľov a pomáhali svojim 
mladším kamarátom.“  
Ivana Havránková

palác navštívili koledníci z Banskej 
Bystrice, Námestova a Trnavy.

25 rokov Rebríka, to je viac ako 2 400 000 zaslaných výtlačkov časopisu, 23 Expedícií R 
pre aktívnych čitateľov a viac ako 55 publikácií a motivačných materiálov pre deti.

1 200 000 návštev koledníkov, 57 dobrovoľníkov pre Afriku, 11 262 339,99 vykoledovaných €, 
14 ročníkov misijných pútí, 17 návštev prezidentského paláca a každoročne 25 tisíc aktívnych koledníkov.

Vydalo eRko – HKSD v júni 2016. Financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. = =
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
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SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ERko jE ČlEnom: spolupRacujEmE:

Členovia:  7 203 – z toho 4 791 vo veku do 14 rokov
Skupinky: 374    Obce: 234    Okresy: 60
Pravidelné stretnutia detských spoločenstiev: viac ako 10 400
V roku 2015 pracovalo eRko v 40 oblastných centrách na celom 
Slovensku. Za chod a prácu oblastných centier sú zodpovední 
dobrovoľníci – vedúci oblastných centier.
Začiatok práce s deťmi: r. 1973 
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990,  reg. č.:VVS/1-900/90-2975

ČlEnsTVo

VzdEláVaniE a foRmácia dobRoVoľníkoV

Je ucelený tematický program na škol-
ský rok, ktorého cieľom je pomáhať 
v rozvoji osobností detí i vedúcich, ktorí 
s nimi pracujú.

Od januára do septembra pokračovala 
dvojročná téma Rozhýbme svet 
dobrom.
Venovali sme sa čnostiam radosť, 
čistota a miernosť. Ku každej čnosti 
sme poskytli konkrétny námet, ako 
ju rozvíjať pri našej práci s deťmi, 

a to prostredníctvom časopisu Lusk, 
newslettra, časopisu Rebrík a televíznej 
relácie (v spolupráci s TV Lux).
Dvojročný projekt bol ukončený 
seminárom zameraným na prezentáciu 
výchovného štýlu práce s deťmi v ich 
voľnom čase cez osvojovanie si čností.

Od septembra sa začala nová ročná 
téma S láskou zmeňme aspoň 
kúsok zeme. Čnosťou témy sa stalo 
milosrdenstvo.

RoČná Téma

Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
začíname (8 kurzov, 181 účastníkov), 
akreditované základné kurzy (2 kurzy, 
73 účastníkov), akreditovaný Kurz 
o táboroch (1 kurz, 34 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia a 
workshopy na celoslovenskej i oblast-
nej  úrovni.

eRko bolo ohodnotené ako organizácia 
s najvyšším štandardom kvality práce 
s dobrovoľníkmi. 

Značku kvality  “S dobrovoľníkmi a 
dobrovoľníčkami to vieme!”  udelila 
Platforma dobrovoľníckych centier 
a organizácií. 

Suma 

201 785 €

34 568 €

40 970 €

73 €

262 990 €

15 479 €

111 952 €

949 168 €

1 616 986 €

 

184 675 €

350 066 €

165 083 €

37 422 €

838 483 €

22 149 €

1 597 879 €

19 107 €

Podiel

12%

2%

3%

0%

16%

1%

7%

59%

100%

 

12%

22%

10%

2%

 52%

1%

100%

 

– 

výnosy

verejné zdroje SR 

granty zo zahraničia

granty od slovenských subjektov

úroky

príspevky členov, darcov a iné

príspevky z 2%

tržby z vlastných produktov

Dobrá novina - zbierka 20. Ročník

spolu

Náklady  

mzdy, odvody, dohody

náklady na podujatia a cestovné

náklady na služby

spotreba materiálu a energie, opravy a údržba

Dobrá novina - projekty v Afrike

ostatné náklady a odpisy

spolu

hospodársky výsledok z účtovnej závierky

FINANČNý PReHľAD eRKA zA ROK 2015

Pre deti a s deťmi

základom činnosti eRka je DeTSKé SPOLOČeN-
STvO – STReTKO.
Umožňuje prežívanie radostného spoločenstva detí 
a vedúcich, rozvíjanie talentov, vedomostí a zručností 
vedúce k osobnej zrelosti a službe druhým. 

Tábory
112, pre 5 570 účastníkov

1-dňové podujatia:
754, pre 36 185 účastníkov

Pracovné stretnutia, porady
36, pre 520 účastníkov

Medzinárodné podujatia
6, pre 104 účastníkov

vzdelávacie podujatia
51, pre 1 203 účastníkov

viacdňové podujatia
75, pre 2 667 účastníkov

Biblické stretká
pôstne obdobie 
1 091 zapojených 

eRkodom vzdelávacie 
a (in)formačné centrum 
43 podujatí pre viac ako 700 účastníkov

Metodicko-informačný časopis Lusk 
5 čísel – priemerný náklad 550 ks/číslo

Sviečka za nenarodené deti
2. november 
140 zapojených obcí

Detský čin pomoci 
(dcp.erko.sk)
1. – 18. 10. 
Pošli balíček pomoci
téma na osvojovanie si čnosti milosrdenstvo
125 zapojených skupiniek

vypni telku, zapni seba! 
(www.erko.sk/vtzs)
25. 5. – 31.5. 
Klobúk dolu - téma na osvojovanie si čnosti miernosti
154 skupiniek, 6 600 detí a dospelých

Misijné púte detí
9. máj
Rajecká Lesná a Levoča
spolu viac ako 3 100 účastníkov

Deň počatého dieťaťa
25. marec 
147 zapojených obcí

Hosťovanie zahraničných akcií 
Bureu meating Fimcap 26 účastníkov z 11-tich krajín
EuroCourse 2015 – 35 účastníkov zo 6-tich krajín

Najvyšší orgán hnutia tvorený 
zástupcami území a predsedom 
hnutia je CeLOSLOveNSKá 
RADA. Medzi zasadnutiami ju 
zastupuje predsedníctvo.

Pre efektívne plnenie cieľov 
eRka sú zriadené KOMISIe. 
Členmi sú dobrovoľníci eRka. 
V eRku pracuje viacero komisií 
– metodická, duchovno-pas-
toračná, pro-life, zahraničná, 
kontrolná a komisia Dobrej 
noviny.

V roku 2015 sme pracovali 
na podstatnej zmene štruktúry 
eRka, ktorá bola predmetom 
viacerých pracovných stretnutí 
a diskusií na celoslovenskej 
úrovni. Zmena spočívajúca 
v decentralizácií niektorých 
kompetencií bola schválená 
v decembri 2015, aby mohla 
byť od januára 2016 postupne 
uvedená do praxe.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane
Firma BRAMA-SK s.r.o.
Firma Panasonic

KBS – Rada pre spoločenské komunikačné 
prostriedky
Kindermissionswerk „DieSternsinger“ e.V., 
Nemecko
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo kultúry SR
Missio – Pro Europa, Rakúsko
Nadácia Antona Tunegu

Renovabis, Nemecko
SlovakAid – SAMRS 
Swiss Re Foundation 
Tesla Liptovský Hrádok
Teva Pharmaceuticals Slovakia
VÚC Nitra
17 obecných a mestských úradov 

Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí 
ďalší individuálni darcovia.

Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka 
prostredníctvom kampane Pomôžme eRku 
rásť cez portál www.darujme.sk.                                                                     

financiE 
a oRganizácia

ĎakujEmE

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

úzeMIe OBLASTNé 
CeNTRá

OBCe SKuPINKy ČLeNOvIA

Západ 5 30 39 794

Nitra 5 42 50 1013

Spiš 3 25 50 1084

Žilina 6 36 53 1131

Východ 7 33 77 1189

Orava-Liptov 6 38 66 1160

Banská Bystrica-
Rožňava 8 30 41 832

Vyhlásenie Deklarácie práv počatého dieťaťa, vznik kampane 25.marec Deň počatého dieťaťa 
a Sviečka za nenarodené deti, podporná kampaň Mier pre Sudán.

70 Základných kurzov a 1 978 absolventov, 100 kurzov Začíname, 
152 čísel metodického časopisu Lusk, viac ako 280 podujatí v eRkodome.

Ocenenia koledníkov Dobrej noviny – Srdce na dlani (1999), Cena Človeka v ohrození za pomoc 
v krízových oblastiach (2004), Cena detského úsmevu (2005),  Dobrovoľnícky projekt roka (2014).

Viac ako 3 000 letných táborov, 14 ročníkov Detského činu pomoci, 16 ročníkov kampane 
Vypni telku zapni seba!, 17 ročných tém a viac ako 10 000 stretnutí detských stretiek ročne.= = ==


