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PRÍHOVOR

Milí priatelia,
pozývame vás vyskladať si obraz o živote eRka 	v roku 2009. Písmenko k 	p _ í _ s _ m _ e _ n _ k _ u, fotku 	k fotke, nadpis k nadpisu... Tak podobne totiž 

vzniká život eRka. Deti k deťom, deti k ich vedúcim, téma 	
k hre, hra k téme, vinš ku kolede, čitateľ k Rebríku, Reb k Rike, Rika 	
k Rebovi... Všetko k niečomu patrí. V eRku vytvárame spoločen-
stvá. Navštívte ich na týchto stránkach. Veríme, že obraz, ktorý si postupne vyskladáte vás poteší 	
a povzbudí. Mňa ten môj donútil zastaviť sa. Len tak sa 
zahľadieť na všetky eRkárske deti, dobrovoľníkov a akcie. 
Predstavujem si ďakujúcich kurzistov, Koncert vďaky Dobrej 
noviny, bystré decká z redakčnej rady Rebríka a mnoho ďal-
ších momentov. Pekných chvíľ nebolo v roku 2009 málo,  hoci 
niektoré z nich boli skúškou vytrvalosti a poctivo preverili naše 
schopnosti.

Som veľmi rád, že môžem z tohto miesta poďakovať aj ja. 
Osobitne za dokončenie eRko-domu, za jubilejný 20. roč-

ník Rebríka a 15. ročník Dobrej noviny. Ďakujem všet-
kým vedúcim eRka za ich nadšenie kráčať 	s deťmi po radostnej ceste svedectva viery, rodičom detí za ich dôveru a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili v roku 2009 naše eRko. 

 Enter. Duryˇ

- � -

Juraj Králik, predseda eRka
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Detské spoločenstvo
Základom činnosti eRka je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v 
malých spoločenstvách. Stretnutia prebiehajú formou obojsmernej 
komunikácie, zdieľania sa, hier a aktivít, ktoré rozvíjajú vedomos-
ti, zručnosti, tvorivú a záujmovú činnosť. Majú neformálny charak-
ter, vedúci spoločenstva sa vďaka pevnému vzťahu s deťmi stáva ich 
sprievodcom na radostnej ceste viery.

Oblastné centrum (OC)
Vedúci z viacerých farností spolu vytvárajú oblastné centrum. Na pra-
videlných stretnutiach si vymieňajú skúsenosti, odovzdávajú informá-
cie, pripravujú spoločné podujatia pre deti a vzájomne sa obohacujú 	
a povzbudzujú do ďalšej práce. 

Územná rada (ÚR)
Územná rada združuje vedúcich a ďalších zástupcov oblastných cen-
tier z príslušného územia. Svojou činnosťou prispieva k lepšej koordi-
nácii činnosti a vzájomnej informovanosti oblastných centier. Členovia 
ÚR sa stretávajú spravidla dva razy ročne.
	
Celoslovenská rada (CSR)
Celoslovenská rada je najvyšším orgánom hnutia. Tvoria ju volení 
zástupcovia jednotlivých územných rád a predseda hnutia. Schádza 
sa minimálne dva razy ročne. Celoslovenskú radu medzi jej zasadnu-
tiami zastupuje predsedníctvo.

Komisie
Pre efektívne plnenie cieľov eRka sú zriadené komisie, ktoré sa riadia 
vlastným štatútom schváleným celoslovenskou radou. Členmi komisií 
sú dobrovoľníci. 

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

RGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

- � - - � -
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Metodická komisia PePo 
Odborná komisia zabezpečuje realizáciu cieľov eRka v oblasti peda-
gogiky, psychológie, didaktiky a metodiky výchovy. Organizuje kurzy 
pre vedúcich, vytvára metodické materiály a publikácie, pripravuje 
odbornú časť podujatí pre vedúcich eRka.
Duchovno-pastoračná komisia 
Činná v oblasti pastorácie, duchovného života, liturgie, viery a mravov.
Pro life komisia 
Zaoberá sa ochranou ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. 
Pomáha rozvíjať myšlienky kultúry života.
Dobronovinová komisia 
Zodpovedá za rozvoj koledníckej akcie Dobrá novina a zabezpečuje 
aktivity a záujmy hnutia v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce.
Zahraničná komisia 
Zabezpečuje spoluprácu eRka s detskými a mládežníckymi organi-
záciami v         iných krajinách a so strešnými medzi-
národnými organizáciami.

- � - - � -
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Členstvo v roku 2009         

Deti	 6 540

Vedúci 1 625

Skupinky 503

Obce 253

Okresy 61

Celkový počet  
evidovaných členov

8 ���

LENSTVO

Typ  
aktivity

Počet 
podu-
jatí

Počet 
účast-
níkov

Jednodňové 845 36 683

Viacdňové 136 3 549

Tábory 188 7 421

Vzdelávacie 44 814

Zahraničné 2 24

Celkom � ��� 48 491

Bratislavsko-trnavská ÚR
 • Bratislava, Nové Zámky, Stará Turá, Trnava
 • 33 základných kolektívov v 25 obciach
Banskobystricko-rožňavská ÚR
 • Horehron, Hrabičov, Juh, Lehota pod Vtáčnikom, 
    Nežiloje, Partizánske, Podpoľanie, Zvolen
 • 62 základných kolektívov v 39 obciach
Nitriansko-žilinská ÚR
 • Bolešov, Bytča, Čadca, Hradište, Levice a okolie, Martin, 	
   Nitra, Považská Bystrica, Rajecké Teplice, Rybany, 	
   Zlaté Moravce, Žilina
 • 150 základných kolektívov v 91 obciach
ÚR Spiš
 • Dolný Kubín, Liptov, Námestovo, Sever, Spiš, Tvrdošín, 
 • 167 základných kolektívov v 62 obciach
ÚR Východ
 • Košice, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Torysský dekanát,        Trebišov
 • 91 základných kolektívov v 36 obciach

- � - - � -
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Misijná púť detí
Termín: 9. máj 2009
Miesto: Rajecká Lesná, Levoča
Misijná púť detí je pre organizátorov Dobrej 
noviny príležitosťou poďakovať sa deťom za ich 
ochotné nasadenie počas koledovania vo Vianoč-
nom období. V roku 2009 sa na Misijnej púti detí 
zúčastnilo 4 897 detí z celého Slovenska (Levoča 1 
425 detí,  Rajecká Lesná 3 472 detí). Témou púte 

bola myšlienka Putujeme so sv. Pavlom, ku ktorej bola pri-
pravená katechéza pre deti. V pestrom programe nechýbali 
piesne, putovanie a svätá omša. Deti priniesli ako obetný dar 
zdravotnícke obväzy. 

Vypni telku, zapni seba!
Termín: 18. – 24. máj 2009
Týždenným obmedzovaním televízie, počítačových hier, zábavy 
na internete a prostredníctvom spoločných zážitkov sa vedúci 
eRka usilujú poukázať na to, že tvorivo prežívaný čas je oboha-
cujúcejší a pomáha budovať vzťahy.
 V roku 2009 sa do kampane prihlásilo vyše 5 500 detí 
zo 120 obcí. Ku kampani bol vytvorený metodický materiál 	
a plagáty, ktoré pomáhali pri jej propagácii. Obohatením inicia-
tívy boli náramky, ktorých nosením šírili vedúci a deti myšlienku 
kampane medzi spolužiakmi a svojimi blízkymi.

Detský čin pomoci 
Termín: október 2009

Deviaty ročník kampane mal heslo Tutti fratelli – všetci 
sme bratia. Jej cieľom bola motivácia detí k nezišt-

nej pomoci. V metodických materiáloch sa moh l i 
deti dozvedieť viac o zdravotnej a sociál- n e j 
pomoci. Kampaň bola prepojená s myšlienkou 

ročnej témy Miesto na zemi – tu žijem rád	a	zapo-
jilo sa do nej približne 1 750 detí a 304 vedúcich	

z 87 detských spoločenstiev.

R
E
 
D
E
T
I

- � - - � -
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Začíname
Víkendový kurz pre dobrovoľníkov od 15 rokov, ktorí začínajú 
pracovať s deťmi 
- 8 kurzov, 238  účastníkov

Základné kurzy (ZK)
Akreditovaný týždňový kurz so základmi pedagogiky a psycholó-
gie, praktickými aktivitami a riešením modelových situácií
- 51., 52., 53. ZK, 104  účastníkov
O táboroch
Akreditovaný kurz  pre hlavných vedúcich detských táborov so 
základnými organizačnými a programovými pravidlami na prípravu 
letného tábora
- 1 kurz, 28 účastníkov

Farbičky-čarbičky
Kurz o zaujímavých výtvarných technikách, tipoch, trikoch 	
a námetoch na tvorivé stretnutia s deťmi 
- 1 kurz, 26  účastníkov

Kurzy pre zodpovedné osoby Dobrej noviny
Kurz o organizačnej stránke koledovania, problematike tretieho 
sveta a projektoch podporovaných koledníckou akciou Dobrá 
novina
- 2 kurzy, 55  účastníkov
Stretnutia zodpovedných osôb Dobrej noviny
Stretnutie zodpovedných za koledovanie vo farnosti ponúka-	
júce materiály na koledovanie, ale aj informácie o podporova-
ných projektoch a ťažiskovej téme daného ročníka
– 8 stretnutí, 196 účastníkov

O troch grošoch
Kurz na zaškolenie dobrovoľníkov 	
v jednotlivých OC v oblasti spracovania 	
a správneho vyúčtovania dotácie z MŠ SR
-1 kurz, 14 účastníkov

RE VEDÚCICH

- 8 - - 9 -
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O táboroch
Akreditovaný kurz  pre hlavných vedúcich detských táborov so 
základnými organizačnými a programovými pravidlami na prípravu 
letného tábora
- 1 kurz, 28 účastníkov

Farbičky-čarbičky
Kurz o zaujímavých výtvarných technikách, tipoch, trikoch 	
a námetoch na tvorivé stretnutia s deťmi 
- 1 kurz, 26  účastníkov

O stromoch a rebríkoch

Kurz o správnom napísaní a zostave-

ní projektu s praktickými príkladmi 

-1 kurz, 15 účastníkov

Kormidelník

Kurz zameraný na zvyšovanie tréner-

ských zručností v oblasti neformálneho 

vzdelávania

-1 kurz, 16 účastníkov

Dobrovoľnícka univerzita 

Vzdelávací projekt zameraný na rozvoj životných	

 zručností mladých dobrovoľníkov

        - 24 eRkárov, 17 OC eRka

Duchovná formácia
Priestor na zastavenie sa, načerpanie 
nových síl, sebapoznanie, hodnotenie 
dobrovoľníckej práce či osobného života 
dobrovoľníkov eRka

Celoslovenské stretnutie eRkárov
Pri príležitosti sviatku svätých košických 
mučeníkov, patrónov eRka (7. septembra), sa 
počas víkendu 28. – 31. augusta uskutočnilo celoslo-
venské stretnutie vedúcich detských spoločenstiev. Štvordňo-
vé podujatie sa konalo v Tvrdošíne. Celým programom, ktorý bol 
zameraný na formáciu a vzdelávanie animátorov v oblasti práce 	
s deťmi, sa niesla téma Máme nádej v živého Boha. K účastníkom 
sa cez prednášku Mládež v Európe prihovoril aj vtedajší eurokomi-
sár Ján Figeľ. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský pomoc-
ný biskup Štefan Sečka. Počas programu bola tiež predstavená 
ročná téma na školský rok 2009/2010 Miesto na zemi – tu žijem 
rád. Okrem vzdelávacieho rozmeru bol cieľom stretnutia aj zážitok 
spoločenstva dobrovoľníkov a vytvorenie priestoru na načerpanie 
nových síl a podnetov na ďalšiu činnosť v eRku. 
 - 244 eRkárov z celého Slovenska

- 8 - - 9 -
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 Program rozvo-
jovej spolupráce eRka 
pozostáva zo samot-
nej koledníckej akcie, 
projektov súvisiacich 	
s podporou rozvojových 
projektov v subsaharskej Afrike a projektov rozvojového vzdelá-
vania na Slovensku.
 Kolednícka akcia Dobrá novina (DN) je najväčšou akciou 
eRka prekračujúcou nielen rámec členskej základne, ale aj hra-
nice Slovenska a európskeho kontinentu. Vznikla pred pätnás-
timi rokmi a postupne prerástla všetky očakávania. Dnes patrí 
medzi najväčšie zbierky na Slovensku. Vďaka nečakanej štedrosti 
darcov môže pomáhať zlepšovať životné podmienky ľudí v núdzi. 
Idea Dobrej noviny mala od svojho začiatku viac rozmerov, kto-
ré sa rok čo rok rozvíjajú. Od začiatku sa iniciátori a pracovní-
ci koledníckej akcie usilovali stavať na partnerstve a komunikácii 	
s projektovými partnermi v afrických krajinách a cez svoje akti-
vity budovať vedomie spolupatričnosti a solidarity. Dôležitým roz-
merom Dobrej noviny je dobrovoľníctvo, vzdelávanie a kresťanská 
inšpirácia na misijnú prácu.
 Počas vianočného obdobia deti koledami a vinšmi ohlasujú 
radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí. 
Súčasne zbierajú finančné prostriedky, ktorými Dobrá novina pod-
poruje rozvojové projekty v krajinách Afriky. Do 14. ročníka sa 
zapojilo 20 732 detí a 5 302 dobrovoľníkov v 1 191 slovenských 

obciach. Navštívili  spolu 78 747 rodín a spolu s darcovský-
mi sms-správami a individuálnymi darmi vyzbie-

rali 748 130,80 € (22 538 188,54 Sk)
V roku 2009 Dobrá novina ukon-
čila 14. ročník a vstúpila do 
jubilejného 15. ročníka s mot-
tom Dobrá novina už 15 rokov 
pomáha.

OBRÁ

OVINA

- 10 - - �� -
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Koledovanie u prezidenta
V rámci prijatia predstaviteľov 
cirkví a náboženských spoločností 
v prezidentskom paláci 5. januára 
2009 reprezentovali koledníkov 
Dobrej noviny skupinky z Trnavy, 
zo Sásy a Zákamenného.

Podporené projekty realizuje Dobrá novina v spolupráci 
s miestnymi partnermi, rakúskou Trojkráľovou akciou 
(DKA) a Pápežskými misijnými dielami (PMD). 

- 10 - - �� -

Krajina Podporené projekty Suma
Keňa Sociálne projekty pre deti ulice 	

v Nairobi, Nyeri a Nakuru
46 836,33

Keňa Projekt údržby studní a zabezpeče-
nia pitnej vody v Turkane

32 400,00

Keňa, Uganda Projekty pre deti s postihnutím 49 492,59

Keňa Projekty pre obyvateľov slumov 
Mukuru v Nairobi

62 900,00

Keňa Podpora vzdelávania dospelých 	
a sociálny program v Turkane

30 000,00

Keňa, Uganda, 
Etiópia

Podpora žien a sirôt v núdzi, ľudí 	
s HIV/AIDS

99 652,00

Sudán Podpora zabezpečenia zdravotníc-
kej starostlivosti v Južnom Sudáne

142 394,07

Sudán Podpora vzdelávacích projektov 	
v Južnom Sudáne

102 395,00

Keňa Podpora vzdelávacích projektov	
pre mladých ľudí

47 266,00

Keňa Koordinácia, budovanie kapacít 	
a podpora sebestačnosti farmárov

21 300,00

Podpora projektov Pápežských 
misijných diel v Afrike

33 000,00

spolu 667 635,99

VYROCKA2010.indd   11 29.6.2010   16:51:18
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Koncert vďaky
Pri príležitosti 15. ročníka Dobrej 
noviny sa 28. novembra 2009 usku-
točnil benefičný ďakovný koncert 
venovaný darcom a koledníkom za 
ich dlhoročnú a obetavú účasť a pod-
poru. Koncert priblížil kolednícku akciu 

širšej verejnosti, informoval o jej cieľoch a smerovaní prostriedkov 
získaných zo zbierky. Živé vysielanie koncertu, na ktorom sa v Uni-
verzitnom pastoračnom centre v Bratislave zúčastnilo 500 divákov, 
sprostredkovali TV Lux a Rádio Lumen.

Sväté omše spojené s požehnaním a vyslaním koledníkov 
Takmer 4 000 koledníkov Dobrej noviny sa 12. a 13. decembra stretlo na 
dvanástich miestach Slovenska (v Bratislave, Trnave, Nitre, Pruskom, 
Námestove, vo Zvolene, v Dolnej Strehovej, Ľubici, Prešove, Trebišove 
a Snine) na slávnostných svätých omšiach, počas ktorých ich biskupi 
požehnali a vyslali ako ohlasovateľov radostnej zvesti o narodení Krista. 	

Donorský portál Dobrá krajina
V decembri 2009 sa Dobrá novina stala jedným z 51 projektov darcov-
ského portálu Dobrá krajina, cez ktorý bolo možné podporiť aj vybrané 
projekty Dobrej noviny. 

Ďalšie projekty eRka v oblasti rozvojovej spolupráce
Projekt  Jabusipho 
V máji 2009 bol ukončený projekt Jabusipho (Dar radosti). V rámci 
neho odišli v auguste 2008 traja mladí dobrovoľníci na deväť mesia-
cov do Juhoafrickej republiky na Misiu sv. Jána v Barbertone, aby sa 
podelili s tamojšími mladými o skúsenosti z práce s deťmi. Hlavným 
cieľom projektu bolo predchádzať negatívnemu správaniu detí a mla-

dých organizovaním tréningov a voľnočasových aktivít pre deti. 

Projekt Dary zo slumov Nairobi
Cieľom projektu bolo rozvíjať spoluprácu s partnermi v 
Keni a prakticky ju prepojiť s rozvojovým vzdelávaním a 
dobrovoľníckym programom. Názov projektu vyjadruje 
sprostredkovanie hodnôt, svedectiev a skúseností z kraji-
ny, ktorá je dlhodobým pratnerom Dobrej noviny. Súčasťou 
vzdeláva-cieho programu bola produkcia krátkych filmov, 
interaktívne prezentácie tvorivých workshopov, rozvojový 

seminár a tréning pre záujemcov o dobrovoľníc-
tvo v rozvojových krajinách.

- �� - - �� -
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UBLIKÁCIE

Názov publikácie Popis Náklad

Miesto na zemi 

– tu žijem rád
Príručka k ročnej 

téme, 2 časti
1. časť (660 ks) + 

obrázok ikony (800 

ks)

2. časť (700 ks) + 

Trexeso (700 ks)

Časopis Lusk Metodický časopis	

pre vedúcich	
Lusk 114 (740 ks)

Lusk 115 — 116 

(600 ks)

Lusk 117 (600 ks)

Lusk 118 (650 ks)

Lusk 119 (650 ks)

Ideme sa hrať V. Boyardovky 300 ks (dotlač)

Testy na cesty Príručka plná kvízov 400 ks (dotlač)

Ideme sa hrať I. Príručka o hrách 350 ks (dotlač)

Ideme sa hrať III. Príručka o hrách 350 ks (dotlač)

eRkárik Spevník 400 ks (dotlač)

Tvorivostník Príručka o tvorivých 

nápadoch

300 ks (dotlač)

TAK-TIK diár 2010 Diár pre vedúcich 

stretiek

750 ks

Dobré noviny 

Dobrej noviny
Kolednícke noviny 45 000 ks

Metodický mate-

riál 14. ročníka
Pre	zodpovedné	a	

sprevádzajúce osoby
3 500 ks

Ukazovačky CD s audionahrávkami 

piesní

200 ks

DVD s videonahrávka-

mi piesní

200 ks

- �� - - �� -
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YDAVATEĽSKÁ

INNOSŤ

REBRÍK
Jediný katolícky časopis pre deti mladšieho školského veku na 
Slovensku má cieľ dlhodobo prispievať k prirodzenému budovaniu 
vzťahu detí k Bohu i ľuďom.

Rebrík obsahuje príspevky a rubriky využiteľné pri stretnutiach 	
s deťmi v malých spoločenstvách vo farnosti a ďalšie, ktoré pod-
porujú vyučovanie náboženstva, matematiky, prvouky, vlastivedy 
a slovenského jazyka. Stálou súčasťou časopisu je misijná tema-
tika a problematika rozvojovej pomoci. 

V roku 2009 vyšlo 5 čísel 19. a 5 čísel 20. ročníka.

Názov publikácie Náklad v ks

Môj deviatnik pred prvým svätým 	
prijímaním, 2. vydanie

19 000

Pre neposedných 8 800

Naša mama Mária 7 000

Tik Tak blok – kalendár 2009 8 700

Nezábudka 2009/2010 1 500

Expedícia R 
Redakcia časopisu Rebrík pripravila pre svojich najaktívnejších pri-
spievateľov už 16. ročník Expedície R – novinárskeho tábora pre 
deti. Zúčastnilo sa na nej 39 detí a 11 vedúcich z celého Sloven-
ska. Tábor bol zameraný na spoznávanie krajín Európskej únie, 
ich zvykov a tradícií. Aj tento rok deti tvorili svoj vlastný časopis 	
s názvom Euročasopis.

- �� - - �� -
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RO IFE

KTIVITY
Deň počatého dieťaťa
25. marec 2009

Cieľom pravidelnej celoslovenskej kampane mimovládnych 
organizácií združených vo Fóre života je šíriť úctu ku každému 
počatému nenarodenému dieťaťu. Symbolom kampane je bie-
la stužka – symbol rešpektovania práva na život od počatia. 	
Jej nosenie vyjadruje úctu k životu a ochrane každého 
počatého dieťaťa.
 Na interaktívnej webovej stránke 
www.25marec.sk mali mladí ľudia priestor 
formulovať svoj postoj k úcte k životu 	
a zároveň získať užitočné  informácie z tejto 
oblasti.
 Na podporu kampane boli vytvore-
né plagáty a informačné letáky, ktoré spolu 	
s bielymi stužkami rozdávali dobrovoľníci 	
v 175 obciach na Slovensku. 
Sviečka za nenarodené deti

2. november 2009

Pamiatku nenarodených detí 
si členovia eRka v 160 obciach 

Slovenska pripomenuli krátkym 
zastavením a zamyslením alebo 

zapálením sviečky pred gyneko-
logickými oddeleniami, pamätník-

mi nenarodených, pri krížoch alebo v 
oknách svojich domovov. 

- �� - - �� -
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 V roku 2009 sa podarilo dokončiť stavbu vzdelávacieho 	
a formačného centra v Liptovskej Osade, ktoré sa stalo prvou 
nehnuteľnosťou vo vlastníctve eRka. Začiatkom roka sa pro-
stredníctvom brigád uskutočnili drobné úpravy v centre, 	
upravilo sa okolie a podala sa žiadosť o kolaudáciu objektu.

 Druhého mája bolo centrum za účasti zástupcov obce 
slávnostne posvätené a otvorené na  účely vzdelávacích podujatí 
a stretnutí pracovných skupín, ktoré pomáhajú pri chode eRka.  
Centrum má kapacitu 25 miest, okrem priestorov na ubytovanie 
je v ňom vybavená spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa 	
a kancelária.  Od otvorenia objektu sa v ňom v roku 2009 usku-
točnilo vyše 30 podujatí celoslovenského, ale i regionálneho 
charakteru. V eRkodome sa uskutočnili viaceré metodické kurzy, 
víkendové stretnutia oblastných centier eRka, pracovné stretnu-
tia komisií a oddychové podujatia. Centrum podporili finančný-
mi darmi sponzori, členovia eRka a iné subjekty. eRkodom sa 
podarilo dokončiť i vďaka dobrovoľníckemu úsiliu brigádnikov 	
z radov eRkárov.  

RKO-DOM

- �� - - �� -
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eRko je členom troch medzinárodných strešných organizácií 

FIMCAP – Fédération International des Mouvements Catholiqu-
es	d‘Action	Paroissale
MIDADE – Mouvement International D‘ Apostolat Des Enfants
WYA – World Youth Alliance

Fimcap – zástupcovia z eRka sa zúčastnili na rozvojovom mlá-
dežníckom tábore WorldCamp v Indii, interkultúrnom seminári 
v Belgicku a na troch pracovných stretnutiach 	
vo Švajčiarsku, v Litve a Belgicku 
EuroCamp – eRko organizovalo na Slovensku 
medzinárodnú mládežnícku výmenu s účasťou 
štyroch krajín (Litva, Malta, Slovensko, Taliansko)
Ateitis (Litva) – seminár o úlohe mladých ľudí 	
v spoločnosti
Katholische Jungschar (Rakúsko) – účasť na 
vzdelávacom kurze pre prácu s deťmi
Chiro (Belgicko) – účasť na medzinárodnom mládežníckom 
tábore

Zahraničný rozmer práce s deťmi a mládežou zažilo viac ako 	
18 členov eRka. 

AHRANIČNÉ

KTIVITY

- �� - - �� -
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Výnosy

verejné zdroje 384 472 € 24 %

granty z EÚ 31 649 € 2 %

granty zo zahraničia 14 535 € 1 %

granty od slovenských subjektov 84 310 € 5 %

úroky 2 169 € 0 %

príspevky členov, darcov a iné 271 258 € 17 %

príspevky z 2 % 15 992 € 1 %

tržby z vlastných produktov 108 000 € 7 %

Dobrá novina — zbierka XIV. ročník — časť 
použitá v 2009

718 931 € 44 %

spolu 1 631 317 € 100 %

INANČNÝ REHĽAD

Náklady

mzdy, odvody, dohody 209 833 € 13 %

náklady na podujatia a cestovné 426 970 € 26 %

náklady na služby 203 432 € 12 %

spotreba materiálu a energie, 
opravy a údržba

70 476 € 4 %

Dobrá novina — projekty v Afrike 694 907 € 42 %

ostatné náklady a odpisy 37 385 € 2 %

spolu 1 643 004 € 100 %

hospodársky výsledok 	
z účtovnej závierky

-11 687 €

investičné výdavky na dom 15 698 €

skutočný zostatok -27 385 €

RKA

- �8 - - 19 -
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Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane
European Commission
IUVENTA — Mládež v akcii
KBS — Rada pre spoločenské 	
 a komunikačné prostriedky
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Missio – Pro Europa, Rakúsko
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Trnava
NP stav s. r. o.
Renovabis, Nemecko
Rada mládeže Žilinského kraja
Sekulárny inštitút Fatima
SlovakAid	—	SAMRS

Obecné úrady:
Horné Vestenice, Hronské Kľačany, Ivanka pri 	

Nitre, Kameničany, Kalná nad Hronom, 	
Likavka, Námestovo, Sihelné 

Mestské úrady:
Levice, Nové Zámky, Považská Bystrica, 

Ružomberok, Sereď, Snina, Trnava 

VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja
VÚC Trnavského samosprávneho kraja

a ďalší darcovia

AKUJEME

- �8 - - 19 -
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Kontakt:eRko	— HKSDMiletičova 7821 08 Bratislava 2
erko@erko.skwww.erko.skwww.rebrik.skwww.dobranovina.sk

Vydalo eRko — HKSDFinancované z dotácie Ministerstva školstva SR	
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