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     Detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná 
na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990.
Združuje viac ako 9 000 členov a v súčasnosti patrí k najväčším 
detským organizáciám na Slovensku.
Svojou činnosťou prispieva k formovaniu detí na dospelé kresťanské 
osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju 
spoločnosti, v ktorej žijú.
    Cieľ realizujú dobrovoľníci – mladí ľudia, ktorí sa na rozličných 
miestach Slovenska vo svojom voľnom čase pravidelne venujú 
deťom. Prežívajú s nimi radosti aj starosti všedných dní nielen  
na stretkách, ale aj na výletoch, táboroch a na rozličných iných 
podujatiach.

Vznik hnutia: začiatok práce s deťmi v roku 1973
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990, reg. č.: VVS/1-900/90-2975
Adresa sídla: Pražská 11, 811 04 Bratislava 1
Adresa pracoviska: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
Č. účtu: 4000713527/3100, Ľudová banka, Bratislava
IČO: 00605093 DIČ: 2020848214

Členstvo v strešných organizáciách:

Obsah

Príhovor    3      

Organizačná štruktúra  4

Vytváranie spoločenstiev detí 6

Organizovanie väčších akcií  7

Združenie a formácia dospelých 8

Dobrá novina    10

Metodika    13

Vydavateľská činnosť pre deti 14

Zastupovanie záujmov detí  
na verejnosti    15

Vzdelávacie a formačné centrum 16

Zahraničné aktivity   17
 
                    Náklady a výnosy 18

                    Ďakujeme  19



Dobrá (výročná) správa

Kúpil som si noviny. Zobral som ich do rúk 
a ľahostajne pokračoval v ceste. Po chvíli 
som zacítil, ako ma pozorujú. Cítil som ich 
nedočkavé oči, ich uprený pohľad. Čakali 
na vhodnú príležitosť. Zavadil som o titulok, 
o fotografiu, a potom sa na mňa vrhli. 
Správy, šokujúce odhalenia politických 
podvodov, nové indexy hospodárskej 
krízy, skóre včerajších zápasov, oznamy, 
klebety... 

Správy, ktoré držíte v rukách, sú viac 
galériou ako novinami. Ponúkajú obrazy 
zážitkov, skúseností, práce za 365 dní eRka 
v roku 2008. Je to priestor, kde sa môžete 
poprechádzať naprieč celým Slovenskom, 
cez krajiny Európy až po africký kontinent. 
Stretnete mladých ľudí, dobrovoľníkov, 
ktorí formujú deti na dospelé kresťanské 
osobnosti. Stretnete generáciu detí,  
o ktorej sa dnes toľko pochybuje. Vy ich 
však stretnete ako pomáhajú núdznym 
v Afrike cez Dobrú novinu, využívajú 
svoj čas na čítanie a objavovanie sveta  
s priateľmi Rebríka, vypínajú telku, konajú 
svoje detské činy pomoci a stretávajú sa  
s rovesníkmi. Možno to nie je šokujúce.  
Je to však dobré a potrebné.

Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, zamest-
nancom, rodičom detí, podporovateľom 
a sympatizantom za ich úsilie a dôveru, 
vloženú do týchto správ. 

Juraj Králik, predseda eRka
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Príhovor



  
Celoslovenská rada (CSR)
Celoslovenská rada je najvyšším orgánom hnutia. Tvoria ju 
volení zástupcovia jednotlivých územných rád a predseda 
hnutia. Schádza sa minimálne dvakrát ročne. Zabezpečuje 
realizáciu duchovných a výchovných cieľov eRka. 
Rozhoduje o najdôležitejších otázkach činnosti hnutia, činnosť 
aktualizuje, prijíma a mení stanovy. Celoslovenskú radu medzi 
jej zasadnutiami zastupuje predsedníctvo.

Územná rada (ÚR)
Územná rada prispieva k lepšej koordinácii činnosti a vzájomnej 
informovanosti oblastných centier. Združuje vedúcich a ďalších 
zástupcov oblastných centier z príslušného územia. 
Členovia ÚR sa stretávajú spravidla dvakrát ročne.

Oblastné centrá (OC)
Pre koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť sa pravidelne 
konajú stretnutia vedúcich spoločenstiev jednotlivých farností. 
Vedúci z určitých regiónov vytvárajú oblastné centrum. 
Na pravidelných stretnutiach si vymieňajú skúsenosti, odovzdá-
vajú si informácie, pripravujú spoločné podujatia pre deti 
a vzájomne sa obohacujú a povzbudzujú do ďalšej práce. 

Detské spoločenstvá
Sú základom činnosti eRka. Na stretnutiach dieťa zažíva vieru 
ako neoddeliteľnú súčasť svojho života. Činnosť jednotlivých 
spoločenstiev je rozličná a závisí od potrieb a záujmov detí, 
miestnych pomerov a možností vedúcich. Vedúci sa v detskom 
spoločenstve stáva starším priateľom detí; vykonáva svoju 
prácu vo voľnom čase dobrovoľne a zadarmo. 
Stretnutia sa uskutočňujú v pravidelných týždenných alebo 
dvojtýždenných intervaloch. 
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Organizačná 
štruktúra



  
Komisie
Činnosť našej organizácie je veľmi rôznorodá. Pre efektívne 
dosahovanie jej cieľov a na zabezpečenie plnenia úloh pracujú 
odborné komisie. Členmi komisií sú dobrovoľníci, ktorí prácu 
v komisii vykonávajú vo svojom voľnom čase.

Správcovská komisia 
Plní kontrolnú a revíznu úlohu. Sleduje činnosť sekretariátu 
a oblastných centier po formálnej a obsahovej stránke.

Metodická komisia PePo 
Zabezpečuje realizáciu cieľov eRka v oblasti pedagogiky 
a psychológie. Organizuje kurzy pre vedúcich, vytvára meto-
dické materiály a pripravuje odbornú časť podujatí pre vedúcich 
eRka.

Duchovno-pastoračná komisia 
Pri realizácii cieľov eRka sa venuje činnosti v oblasti pastorácie, 
duchovného života, liturgie, viery a mravov pri realizácii cieľov 
eRka.

Pro life komisia 
Zaoberá sa ochranou ľudského života od počatia po prirodzenú 
smrť. Pomáha rozvíjať myšlienky kultúry života, ktorá uznáva 
ľudský život ako najvyššiu hodnotu.

Dobronovinová komisia 
Zodpovedá za rozvoj koledníckej akcie Dobrá novina 
a zabezpečuje aktivity a záujmy hnutia v oblasti rozvojovej 
pomoci.

Zahraničná komisia 
Zabezpečuje spoluprácu eRka s podobnými organizáciami 
v iných krajinách a so strešnými medzinárodnými organizá-
ciami.
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ÚR Bratislavsko-Trnavská
• Bratislava, Nové Zámky, Trnava, 
Stará Turá
• 43 spoločenstiev v 24 obciach

ÚR Banská Bystrica
• Hriňová, Zvolen, Handlová, 
Horehron, Hrabičov, Lehota pod
Vtáčnikom, Martin, Nežiloje, 
Partizánske
• 81 spoločenstiev v 45 obciach

ÚR Nitra
• Nitra, Levice a okolie, Bytča, 
Bolešov, Hradište, Zlaté Moravce,
Rajecké Teplice, Žilina, Čadca, 
Považská Bystrica
•160 spoločenstiev v 90 obciach

ÚR Spiš
• Dolný Kubín, Námestovo, 
Tvrdošín, Liptov, Spiš, Sever
• 177 spoločenstiev v 73 obciach

ÚR Východ
• Prešov, Sabinov, Torysský 
dekanát, Stropkov, Snina, Košice,
Vranov nad Topľou, Trebišov
• 90 spoločenstiev v 33 obciach
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Vytváranie 
spoločenstievdetí 

umožňujúce 
zažiť Cirkev ako 

spoločenstvo z viery 
žijúcich a v láske 
konajúcich ľudí

Činnosť v oblastných centrách

Typ 
aktivity

Počet
podujatí

Počet 
účastníkov

Jednodňové 1 233 55 984
Viacdňové 155 3 761
Tábory 244 9 982
Vzdelávacie 109 2 577
Zahraničné 13 258

Členstvo v roku 2008 Počet
Deti 7 213
Vedúci 1 694
Skupinky 552
Obce 265
Okresy 58
Celkový počet členov 8 907
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 Organizovanie 
väčších otvorených 

akcií, cieľom ktorých 
je sprostredkovať 

hodnoty eRka deťom 
mimo spoločenstiev 

a oslovenie širšej 
verejnosti

Vypni telku, zapni seba
19. – 25. máj

Počas kampane, do ktorej sa zapájajú 
deti z celého Slovenska, vedúci eRka 
pripravujú deťom pestré aktivity, 
prostredníctvom ktorých aktívne 
prežívajú svoj voľný čas a obmedzujú 
sledovanie TV a používanie počítača
a internetu. V  príručke ku kampani 
– Staň sa hlavným hrdinom svojho 
života, ktorej názov bol aj mottom 
podujatia, našli animátori námety, 
podľa ktorých pripravili pre deti 
program na každý deň. 
V roku 2008 sa do kampane prihlásilo 
127 stretiek a škôl. Ku kampani bolo 
vytlačených 1 500 plagátov a 15 000 
letákov, ktoré deti počas kampane 
rozdávali a tak pomáhali pri propagácii 
myšlienky tvorivého využívania 
voľného času.

Misijná púť detí
10. máj

Misijná púť detí je príležitosťou pre organizátorov Dobrej 
noviny poďakovať sa deťom za ich ochotné nasadenie 
sa počas koledovania vo vianočnom období.
V roku 2008 sa na púti zúčastnilo 6 379 detí a to na dvoch 
už tradičných miestach – v Rajeckej Lesnej (4 579 detí) 
a v Levoči (1 800 detí). 
Púť sa niesla v duchu myšlienky Pane, nauč nás modliť sa. 
Pestrý program zahŕňal piesne, putovanie a katechézu 
v skupinkách. 
Obetným darom boli zošity, ktoré sme odovzdali dobrovoľní-
kom pracujúcim s deťmi v rómskych komunitách.

Detský čin pomoci
Október

Počas pravidelnej kampane zameranej na konanie činov 
pomoci sprevádzal 1 739 detí zo 100 stretiek poštár Sam 
Helper. Motiváciou bolo vytvoriť Najdlhšiu dobrú správu 
o pomoci. Dobré skutky a nápady, ktoré deti urobili počas 
októbrovej kampane, sme spojili do správy, ktorú na konci 
kampane tvorilo viac ako 220-tisíc písmen.
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Začíname
Kurz je určený mladým dobrovoľníkom od 15 rokov, ktorí majú chuť 
začať pracovať s deťmi vo svojich farnostiach. Získajú tipy, ako 
si založiť detskú skupinku a ako viesť pravidelné stretká a zoznámia 
sa s princípmi a fungovaním eRka. 
- 8 kurzov, 259 dobrovoľníkov

Základné kurzy 
Obsahom týždňového kurzu sú základy pedagogiky a psychológie, 
ktoré sú v teoretickej časti doplnené o praktické aktivity a riešenie 
modelových situácií. 
Od roku 2005 je kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR.
- 48., 49. a 50. ZK, 84 dobrovoľníkov

Kurz O táboroch
Účastníci kurzu, ktorý v roku 2006 akreditovalo Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky, sa dozvedia základné organizačné
a programové pravidlá pre prípravu letného tábora. 
- 1 kurz, 33 účastníkov

Kurzy pre zodpovedné osoby Dobrej noviny
Účastníci kurzu získajú informácie o organizačnej stránke kole-
dovania a dozvedia sa o problematike tretieho sveta a projektoch 
podporovaných koledníckou akciou Dobrá novina.
- 2 kurzy, 48 účastníkov

Stretnutia Zodpovedných osôb DN
Cieľom stretnutí je oboznámenie zodpovedných osôb s podporo-
vanými projektmi, ťažiskovou témou daného ročníka a prevzatie 
materiálov používaných počas koledovania. 
– 8 stretnutí, 300 zodpovedných osôb

Kurz O troch grošoch
Cieľom kurzu je zaškoliť dobrovoľníkov v jednotlivých OC, ukázať  
im ako spracovať projekty a správne vyúčtovať dotáciu poskytnutú 
z MŠ SR.
- 3 kurzy, 49 dobrovoľníkov

Dobrovoľnícka univerzita – DUNI 
Základom pilotného projektu DUNI je systematická práca s dobro- 
voľníkmi eRka v oblasti rozvoja ich líderských zručností. 
Počas školského roka 2007/2008 si účastníci projektu zlepšovali 
svoje životné zručnosti prostredníctvom troch seminárov, individu-
álneho štúdia a realizácie praktických úloh.
- 27 eRkárov, 7 OC eRka
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Združovanie 
a aktívna 
formácia  

dospelých
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Snemy
Pri príležitosti sviatku Svätých košických mučeníkov, patrónov eRka 
(7. septembra), sa stretávajú vedúci detských spoločenstiev. 
Počas pestrého programu a slávenia svätej omše zažívajú 
spoločenstvo dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi. 
Témou snemov v roku 2008 boli Dobré správy. 

ÚR Miesto Počet 
účastníkov Termín

Bratislava – 
Trnava Trnava 79 6. 9. 2008

Nitra Žilina 156 5. - 7. 9. 2008

Východ Košice 144 13. 9. 2008

Banská Bystrica Pliešovce 90 13. 9. 2008

Spiš Vavrečka 125 13. 9. 2008
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Dobrá novina je najväčšou otvorenou akciou eRka. Prekračuje nielen rámec jeho členskej základne, ale 
aj hranice Slovenska a európskeho kontinentu. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia 
koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne 
zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike.
V roku 2008 Dobrá novina ukončila 13. ročník a vstúpila do 14. ročníka svojej existencie.
Do 13. ročníka sa zapojilo 20 544 detí a 4 913 dobrovoľníkov v 1 158 obciach Slovenska. Spolu navštívili  
78 394 rodín a v súčte s individuálnymi darmi a prostriedkami zhromaždenými cez výzvu SOS Keňa 
vyzbierali 21 293 213 Sk.

Koledovanie u prezidenta SR
Na začiatku nového roka, 3. januára 2008, už tradične navštívili prezidenta SR zástupcovia koledníkov 
Dobrej noviny z viacerých regiónov. Koledníkov zastupovala skupinka z Diviny, Ďačova a z Rožňavy.

                                                          10

      Organizovanie 
koledníckej akcie 

pod názvom Dobrá 
novina spojené 
so zbierkou pre 

potreby núdznych 
v krajinách 

tretieho sveta

Sväté omše spojené s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny
Počas slávnostných svätých omší 15. a 16. decembra otcovia biskupi požehnali a vyslali koledníkov ako 
ohlasovateľov radostnej zvesti o narodení Krista. 
Koledníci sa stretli s otcami biskupmi na dvanástich miestach Slovenska – v Bratislave, Trnave, Žiari nad 
Hronom, Prešove, Rimavskej Sobote, Poprade, Trebišove, Žiline, Košiciach, Vranove nad Topľou, v Nitre
a v Sabinove.



SOS KEŇA
Začiatkom roka 2008, pri konci 13. ročníka Dobrej noviny, sa svet dozvedel o utrpení ľudí následkom 
povolebného násilia v Keni. eRko spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami – združením Človek 
v ohrození, Nadáciou Integra a Slovenskou katolíckou charitou – vyhlásilo iniciatívu SOS Keňa ako 
špeciálnu výzvu na pomoc ľuďom zasiahnutým násilím. 
Na účet Dobrej noviny prišlo v rámci iniciatívy celkovo 1 534 869 korún.
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Projekt Jabusipho
V auguste boli cez projekt podporený v rámci európskeho programu Mládež v akcii vyslaní traja mladí 
ľudia ako dobrovoľníci na 9 mesiacov do Misie sv. Jána v Barbertone (JAR), aby sa podelili s tamojšími 
mladými so skúsenosťami z práce s deťmi.
Projekt Jabusipho (v jazyku siswati Dar radosti) pomáha mladým ľuďom v Barbertone stať 
sa miestnymi lídrami a dávať tak deťom a mladým nádej na lepšiu a radostnejšiu budúcnosť. Cieľ sa realizuje 
cez organizovanie tréningov zameraných na vedenie detských skupín a prípravu metodických materiálov. 

Projekty podporené v roku 2008

Krajina Názov projektu Podporená suma 
v Sk

Keňa Sociálne projekty pre deti ulice v Nairobi a Nyeri 1 997 086

Keňa Projekty pre obyvateľov slumov Mukuru v Nairobi 2 290 146

Keňa
Projekty pre deti s postihnutím v Nairobi, Kitale a 
Lokichare 1553675

Keňa Vzdelávacie a sociálne projekty v Ruai a Lodware 1 296 444

Keňa
Projekt údržby studní a zabezpečenia pitnej vody v 
Turkane 1 201 750

Keňa Podpora centra pre ženy v núdzi Euphrasia 601 612

Keňa
Projekty na zmiernenie povolebného násilia – výzva 
SOS Keňa 1 534 869

Keňa
Projekty na zmiernenie povolebného násilia – 
dodatočné projekty 2 245 384

Sudán Vzdelávacie projekty v Južnom Sudáne 2 596 942

Sudán Zdravotnícke projekty v Južnom Sudáne 2 241 705

Uganda Podpora znevýhodnených žien a sirôt 473 240

Uganda Podpora operácií pre postihnuté deti v Mbale 196 860

Nigéria Projekt pre deti ulice 487 324
JAR Podpora centra pre chorých na AIDS 46 098

x Podpora projektov Pápežských misijných diel v Afrike 1 000 000

Spolu  x 19 763 135



Projekt Učitelia pre Južný Sudán
Cez projekt podporený SlovakAid a realizovaný eRkom v spolupráci s OZ Človek v ohrození pracovali 
na strednej škole v misii Mapuordit v južnom Sudáne dvaja slovenskí učitelia. Okrem výučby 
prírodovedných predmetov poskytovali sudánskym kolegom rady z hľadiska metodiky a didaktiky 
vyučovania, manažmentu vyučovacej hodiny, psychológie a obsahovej stránky vyučovacích hodín. 

Projekt Farby zo slumov Nairobi 
Vďaka prostriedkom z projektu Budovanie podpory pre dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov a kontu 
Orange sprevádzali od októbra kampaň Svet bez chudoby a aktivity Dobrej noviny svojou prítomnosťou 
dvaja mladí výtvarníci zo slumov Mukuru v Nairobi –  Adam Masava Onyango  a Dominic Tongoi Khesely. 
Títo mladí ľudia pochádzajúci z veľmi chudobných podmienok dostali šancu v Mukuru Youths Arts 
and Crafts Association – jednom z rozvojových projektov slumu Mukuru, ktorý podporuje aj Dobrá novina. 
Na Slovensko prišli realizovať výtvarné tvorivé dielne a výstavy. Na mnohých stretnutiach s našimi 
deťmi a mladými hovorili o živote ich rovesníkov v slumoch Nairobi, o pozitívnych príbehoch z Afriky 
a o možnostiach riešenia problémov chudoby. 

Projekt Budovanie podpory pre dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov
V roku 2008 pokračoval projekt, v ktorom eRko spolupracuje so slovenskou Platformou mimovládnych 
rozvojových organizácií (MVRO), rakúskou EU Platformou a ďalšou organizáciou Südwind. Cieľom projektu 
je zvyšovanie povedomia občanov o živote a problémoch ľudí v rozvojových krajinách a získavanie 
podpory verejnosti pre rozvojovú spoluprácu.
Na jeseň bol pripravený metodický materiál DOBRÉ SPRÁVY pre školy a zodpovedné osoby Dobrej noviny. 
Za prítomnosti hostí z Kene eRko zorganizovalo rozvojový seminár a v spolupráci s MVRO aj podujatie  
Rozvojový deň – Development Day.

Rozvojový deň pozostával z interaktívnych aktivít pre študentov a učiteľov a z verejnej diskusie 
o rozvojovej pomoci Slovenska a EU. Na diskusii sa zúčastnila štátna tajomníčka MZV Oľga Algayerová, 
poslankyňa NR SR Magda Vašáryová, hostia z Kene – Mary Alice Onyura, ktorá vedie Rehabilitačné centrum 
pre drogovo závislé deti Mwangaza, a poslanec kenského parlamentu Muturi Mwangi, ako aj komisár EU 
pre rozvoj Louis Michel.
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Ročná téma 
Ročná téma je ucelený tematický program, ktorým sú inšpirované náplne 
pravidelných stretnutí detských skupín, tábory a ďalšie akcie pre deti.
V roku 2008 sme ukončili ročnú tému My@médiá a spolu s novým školským 
rokom sme otvorili novú ročnú tému – Dobré správy. Cieľom ročnej témy 
je objavovanie dobrých správ vo svojom živote a aktívne ohlasovanie dobrých 
správ vo svojom okolí.  
K téme bolo pre vedúcich detských spoločenstiev vytvorených viacero 
metodických materiálov.
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 Vydávanie  
a poskytovanie 

metodických 
a materiálnych 
pomôcok pre 

vedúcich detských 
spoločenstiev

                                                         12

Názov publikácie Popis Náklad (ks)

Dobré správy Príručka k ročnej téme 680 

Časopis Lusk Metodický časopis pre vedúcich 
(5 čísel) 650 (priemerný)

Ideme sa hrať V. Boyardovky 400 

Poklady srdca Príručka o modlitbách s deťmi 400 (dotlač)

Ideme sa hrať II. Príručka o hrách 300 (dotlač)

Ideme sa hrať IV. Príručka o hrách 300 (dotlač)

Dimenzie dobrovoľníka Príručka pre dobrovoľníkov 350 (dotlač)

Využi svoj čas
Príručka 150 

Metodické listy 200 

Staň sa hlavným hrdinom 
svojho života!

Príručka ku kampani Vypni telku, 
zapni seba! 300 

TAK-TIK 2009 Diár pre vedúcich stretiek 720 

Dobré noviny Dobrej noviny Informácie pre darcov a koledníkov 
Dobrej noviny 43 000 

Dobré správy z Kene
Metodický materiál 14. ročníka DN 
(námety na stretnutia, DVD, hra 
MAKOMO)

3 500 

Ukazovačky

CD (audio nahrávky piesní) 600 

DVD (video nahrávky piesní) 600 

Spevníček (s textami, akordmi) 1 000 
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Rebrík
Jediný slovenský katolícky časopis pre deti mladšieho školského 
veku má za cieľ dlhodobo prispievať k prirodzenému budovaniu 
vzťahu detí k Bohu i k ľuďom.
Rebrík obsahuje príspevky a rubriky využiteľné pri stretnutiach 
s deťmi v malých spoločenstvách vo farnosti a ďalšie, ktoré podpo-
rujú vyučovanie náboženstva, matematiky, prvouky, vlastivedy 
a slovenského jazyka. Stálou súčasťou časopisu je misijná tematika 
a problematika rozvojovej pomoci. 
V roku 2008 vyšlo 5 čísel 18. a 5 čísel 19. ročníka v priemernom 
náklade 12 000 kusov.
Proces strategickej zmeny časopisu Rebrík sa i naďalej uskutočňuje 
v spolupráci s Katolíckou mediálnou radou - CAMECO, Nemecko.

Publikácie
Tik tak blok – kalendár 2009: 9000 ks
Prázdniny bez nudy: 13 000 ks
Môj deviatnik pred prvým sv. prijímaním: 7 000 ks (dotlač)
Hlavolamy s Albertom: 8 000 ks (dotlač)
Pod hviezdou – Adventné a vianočné drobnosti pre deti: 10 000 ks

Expedícia R
Redakcia časopisu Rebrík každoročne pripravuje letný detský 
tábor s názvom Expedícia R pre najaktívnejších  prispievateľov do 
časopisu.
Na 15. ročníku Expedície R sa zúčastnilo 26 detí z celého Slovenska, 
ktoré sa stali účastníkmi týždňa otvorených dverí v táborových 
filmových štúdiách REBWOOD. Okrem správ a vlastných pozorovaní, 
ktoré deti písali do svojho táborového časopisu, si na vlastnej 
koži mohli odskúšať chvíle pred i za kamerou. Spolu s odborníkmi 
z Bibiany – BAB – v rámci práce v tvorivých dielňach vytvorili 
v skupinkách animované snímky s témou Som tu – tešte sa tomu!

 Vydávanie 
detského 

časopisu Rebrík 
a ďalších 

publikácií pre 
deti



Deň počatého dieťaťa
25. marec 

Cieľom pravidelnej celoslovenskej kampane mimovládnych 
organizácií združených vo Fóre života je šíriť úctu ku každému 
počatému nenarodenému dieťaťu. Symbolom kampane je biela 
stužka. Ku kampani bolo vydaných 740 plagátov a 25 400 
informačných letákov.
Podporiť kampaň nosením a rozdávaním stužiek a letákov sa 
rozhodli eRkári v 170 obciach na Slovensku.

Sviečka
2. november

Pamiatku nenarodených detí si členovia eRka v 170 obciach 
Slovenska pripomenuli krátkym zastavením a zamyslením 
alebo zapálením sviečky pred gynekologickými oddeleniami, 
pamätníkmi nenarodených, pri krížoch alebo v oknách svojich 
domovov.
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Zastupovanie 
záujmov detí na 

verejnosti



Po búracích prácach a stavbe strechy, ktoré sme ukončili v roku 2007, prešlo Vzdelávacie a formačné 
centrum veľkými zmenami a najnáročnejším obdobím. Do prestavby sa zapojili aj členovia eRka. 
Zrealizovali sme päť brigád, na ktorých sa zúčastnilo 73 brigádnikov a odpracovalo celkove 128 osobodní. 
Aj vďaka tomu bol objekt do konca roka kompletne prestavaný, vybavený nábytkom a pripravený na 
kolaudáciu a prijatie prvých návštevníkov. 
Prestavbu objektu s kapacitou 25 miest, ktorý budeme využívať ako vzdelávacie a formačné centrum 
a ako priestor na pracovné stretnutia, plánujeme ukončiť kolaudáciou na jar v roku 2009.
Formačné centrum, podporili finančnými darmi sponzori, členovia eRka a iné subjekty.
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Vzdelávacie 
a formačné 

centrum
eRkoDOM



Fimcap – zástupcovia eRka sa zúčastnili na Eurokonferencii FIMCAP (Brugy), na mládežníckych 
stretnutiach Eurocontact (Viedeň) a Eurofórum (Malta).

eRko rozvíjalo partnerské vzťahy s organizáciami:
ZAK, Malta – mládežnícke výmeny: Date With My Town (Banská Štiavnica), Cherrish the Treasure 
(Banská Štiavnica), No Barriers (Partizánske) a Európska dobrovoľnícka služba piatich členiek eRka 
v organizácii ZAK.
KjG, Nemecko – účasť na celonárodnom stretnutí KjG Utopia jetzt! (Wurzburg)
Katholische Jungschar, Rakúsko – spoznávacia návšteva sekretariátu KJSÖ (Viedeň)
Ateitis, Litva – prípravná návšteva pre partnerstvo (Bratislava)
ZAK, Malta & FOI, Taliansko – zahraničná výmena digItaly Foerza (Gazzada)

MIDADE – zúčastnili sme sa na valnom zhromaždení MIDADE v Chile.
WYA – zúčastnili sme sa na seminári o Deklarácii ľudských práv v Bruseli. 

Zahraničný rozmer práce s deťmi a mládežou zažilo viac ako 120 členov eRka. 
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Zahraničné 
aktivity

. 



                                                            18

Náklady 
a výnosy

Výnosy Sk Podiel

Verejné zdroje 11 766 715 21%

Grant z EÚ 3 587 504 4%

Granty zo zahraničia 971 971 3%

Granty od slovenských subjektov 3 048 220 6%

Úroky 70 122 0%

Príspevky členov, darcov a iné 9 620 956 19%

Tržby z vlastných produktov 3 386 693 5%

Dobrá novina – zbierka XIII. ročník 21 293 213 41%

Spolu 53 745 393 100%

Náklady Sk Podiel

Mzdy, odvody, dohody 6 620 615 12%

Prevádzka strediska a Vzdelávacieho centra 2 050 000 3%

Výdavky na regionálnej úrovni 11 881 834 25%

Vzdelávanie 1 874 186 6%

Vydavateľská činnosť 4 046 300 9%

Dobrá novina – projekty v Afrike 18 816 400 39%

Celoslovenské projekty 5 234 513 6%

Spolu 50 523 847 100%

Hospodársky výsledok z účtovnej závierky 3 221 546

Investičné výdavky na eRkoDOM 3 561 350

Geometrický plán – Liptovská Osada 2 071

Pozemok 94 m2, Liptovská Osada 9 400

Skutočný zostatok -351 274,38
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Ďakujeme

Obecné úrady:
Hronské Kľačany, 
Sihelné, Sučany
Horné Vestenice

Mestské úrady:
Partizánske, Snina, 

Levice, Sereď, 
Trnava, Prešov, 

Považská Bystrica, 
Zvolen, Nitra, 
Ružomberok

VÚC: 
Nové Zámky

a ďalší darcovia

Biskupský úrad Nitra
Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina

Darcovia 2 % z dane
Dreikönigsaktion der Katholischen

Jungschar Österreichs
European Commission

KBS – Rada pre spoločenské
a komunikačné prostriedky 

Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo školstva SR

Missio – Pro Europa, Rakúsko
Nadácia Intenda

Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Pontis – program ČSOB

Nádej – Trnava 
Nadačný fond Slovak Telecom

Nadácia Trnava
NP stav s. r. o.

Program Mládež v akcii
Renovabis, Nemecko

SlovakAid



Kontakt:
eRko – HKSD
Miletičova 7

821 08 Bratislava 2
 

Tel./fax: 02/204 452 50
0907/713 169
0911/713 169
erko@erko.sk
www.erko.sk

www.rebrik.sk
www.dobranovina.sk
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