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Ako odovzdať členstvo za našu farnosť? 

ahoj ZOF, 
prichádzame k Tebe s pokynmi, ktoré Ti pomôžu dobre zvládnuť odovzdanie členstva vášmu 
vedúcemu oblastného centra. 
Evidenciu členov robíme raz ročne pre potreby eRka, ale aj pre vykazovanie členstva na 
Ministerstve školstva. Zapisovanie do členstva je i príležitosť vysvetliť rodičom, že ich deti sú 
registrovanými členmi eRka a vďaka tomu napr. za tábor, ale aj iné dotované podujatia platia nižší 
príspevok. Vedúci môžu chodiť na vzdelávacie kurzy eRka a využívať metodiku...  
 
K vysvetleniu evidencie členstva rodičom a deťom Ti pomôžu aj tento rok: 
List rodičom – informačný leták pre rodičov, aby boli informovaní o tom, že deti chodia na stretká 
eRka, ale i o tom, že sme registrovaní ako CS organizácia, vykazujeme členstvo, s ktorým súvisí 
i úhrada členského príspevku. Ak potrebuješ viac kusov, môžeš si ho vytlačiť, je na stránke eRka 
www.erko.sk – pre eRkárov/zbieranie členstva. 
Členská karta – je nadčasová, dá sa používať i viac rokov. 
Nájdeš ju na www.erko.sk – pre animátorov/zbieranie členstva. 
 

Členské príspevky 

V roku 2017 platíme členský príspevok:  

 deti do 15 rokov – 2€  

 všetci nad 15 rokov – 3€.       Platia ho všetci členovia, aj nezaradení do stretka. 
Celá vyzbieraná suma sa odovzdáva – 50% pôjde do spoločného balíka, 50% ostane v území 
a územný tím rozhodne o ich použití. Peniaze odovzdáš spolu s tlačivami za členstvo VOC. 
V posledných rokoch máme v eRku horšiu finančnú situáciu, preto sme sa snažili znova cez list 
vyzvať rodičov, aby zaplatili väčšiu sumu, ak je to  možné. Ak by niekto chcel zaplatiť členské viac, 
napr. 5€, môžete prijať i takúto sumu, zapísať ju do zoznamu k menu dieťaťa. 
 

Kedy odovzdávame členstvo a čo všetko je potrebné odovzdať? 

Členstvo vždy zbierame v jeseni daného roka.  Členstvo odovzdávaš vedúcemu OC. Presný termín, 
kedy mu odovzdáš členstvo a členský príspevok, si pýtaj od svojho VOCa.  
Čo odovzdávaš? 
 

- podpísané zoznamy stretiek (tlačivo I), 
- zoznam nezaradených členov, ak i takých máte - viď pokyny nižšie 
- informačné listy (tlačivo II) – viď pokyny nižšie  
- tlačivo III, ktoré vypisuješ za obec/farnosť je na stiahnutie na www.erko.sk v časti pre 

animátorov/zbieranie členstva 
- súhlasy na spracovanie osobných údajov od detí aj od vedúcich, v prípade potreby si ich 

môžeš vytlačiť z www.erko.sk v časti pre animátorov/zbieranie členstva 
- členské príspevky  

 

Tlačivo I – zoznam  členov 

Po upravení zoznamu eRkárov vašej farnosti si členstvo z Vivantu vytlačíte. Pri podpisovaní treba 
dbať na to, aby sa deti podpísali sami (nech sa nepodpisuje za ne vedúci). Ak sú malé a nevedia 
ešte písať, mali by ich podpísať rodičia.  Tlačivo treba podpísať modrým perom.  

Ak po vytlačení zoznamu potrebuješ pridať do členstva ďalšie deti dopíš ich len do zoznamu (alebo 
na čisté tlačivo stretka) a potom do Vivantu. Nemusíš tlačiť celý zoznam znovu.  
 
Označenie vedúcich vo Vivante 
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Keď zaraďujete vedúcich do stretka, vypíšte im aj „funkciu“(viď. kolonka vo Vivante), aby sme 
odlíšili deti a vedúcich. Vo Vivante je možnosť označiť jedného hlavného vedúceho stretka 
a ďalších vedúcich. Prosíme, aby ste jedného vedúceho označili hlavný vedúci a ostatných 
vedúcich a pomocníkov ako „vedúci“. Do stretiek zapisujte len takých vedúcich, ktorí v stretkách 
pravidelne pracujú, ostatných dávajte medzi nezaradených členov. Je to preto, aby sme získali 
prehľad, koľko z našich vedúcich pracuje v stretkách a koľko je len pomocníkov a spolupracovníkov 
pri akciách.  
Každý vedúci musí mať vo Vivante zaškrtnuté, že je dobrovoľník – aj nezaradení, aj vedúci v 
stretkách. 
 
Nezaradení členovia do stretka 
Deti: Ak máte vo farnosti deti, ktoré nepatria do konkrétneho stretka, ale s nimi pracujete 
pravidelne počas roka (napr. chodia na akcie, na DN, zapájajú sa do kampaní, boli na tábore - 
stretávate sa viackrát ročne...), môžu patriť do eRka. Po zapísaní do Vivantu nebudú priradení 
v žiadnom stretku.  
Vedúci: Tak isto môžu byť v zozname ako nezaradení členovia aj vedúci, ktorí napr. pomáhajú 
pravidelne počas roka pri akciách, zapájajú sa do života eRka, ale nevedú stretko.  
 
Pri zapisovaní nezaradených členov do Vivantu ich nezapisujete do špeciálneho stretka. Necháte 
ich len nahratých ako členov a osobitne vytlačíte (presné info pri Tlači z Vivantu). K takémuto 
členskému zoznamu nezaradených netlačíš informačný list, keďže nejde o stretko. Nezaradení 
členovia tiež podpisujú členský zoznam a platia členský príspevok. 
 
Vek členov  
V eRku nie je vekové obmedzenie, našim členom je každý, či má do 30 alebo nad 30 rokov (vo 
Vivante v zozname členov sú zapísaní aj členovia nad 30 rokov).  

Informačný list (tlačivo II) 
List sa oproti minulým rokom nemenil, ak ho nevieš vypísať, info k vypísaniu je na stránke eRka - 
zbieranie členstva/ako vyplniť informačný list. 
 
Pred vytlačením informačného listu nezabudni vypísať (okrem celého listu) aj cieľ a zhodnotenie 
cieľa a hlavne počet pravidelných stretiek a jednodňové aktivity. Toto číslo tiež nahlasujeme 
spolu s členstvom na MŠSR!   

Tlačivo III   

Vypĺňa ho vedúci, ktorý je zodpovedný za farnosť alebo obec. Údaje, ktoré pýtame, sú dôležité pre 
vykazovanie našej činnosti, ale aj pre získanie informácií o živote eRka v obciach. V tomto roku ho 
prvýkrát vypĺňame elektronicky https://goo.gl/forms/ZsrIetX9xMv1xHdB3 (nájdeš ho na 

www.erko.sk v sekcii pre animátorov/zbieranie členstva/tlačivá na odovzdanie/tlačivo III).             
Po vypísaní tlačiva Ti príde vo forme PDF do mailu, vytlačíš ho a priložíš ku členstvu.  

Práca s databázou Vivant 

Ak si ešte s Vivantom nerobil a potrebuješ info ako nahrať, či vymazať člena, stretko, podujatie, 
klikni na www.erko.sk v sekcii pre eRkárov/členstvo  a vojdi do dokumentu: Vivant – ako pridať 
podujatie a upraviť členstvo alebo sa ozvi včas svojmu VOC či koordinátorovi územia, ktorí Ťa do 
Vivantu zaškolia. 

Členovia, ktorí sú vo Vivante, ale prestali patriť do eRka 

Ak máte vo Vivante stretká, ktoré skončili v júni, ale v prvom polroku sa stretávali, tieto stretká 
ukončíte v tomto roku. Znamená to, že budú platné do termínu ukončenia, ale Vivant ich 
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automaticky vymaže až od roku 2018. Tieto stretká treba dať ešte deťom podpísať. Ak to nebude 
možné, treba nepodpísané deti vymazať. Od týchto členov už nezbierajte členský príspevok. 
Počet podpísaných členov na tlačive a vo Vivante musí byť rovnaký.  

Ak máte stretká, ktoré sa stretávali do júna a od septembra sa už stretko neobnovilo, ale deti 
ešte boli na tábore, mali dotáciu, takéto stretko je potrebné podpísať a nevymazávať.  

Ak máte deti, alebo vedúcich, ktorí prestali chodiť na stretká, ale ostávajú ako členovia eRka, 
presuniete ich len medzi nezaradených členov.  

Pozor, nesmiete vymazávať členov, ktorí sú zodpovední za podujatia, lebo sa zároveň vymaže 
i podujatie, za ktoré sú zodpovední.  

Tlač zoznamu členov a informačného listu 

Tlačivo I a II (členský zoznam a informačný list) si vytlačíte z Vivantu.  

Ako? Vojdi do stretiek, dolu pod stretkami sú pripravené dva súbory – export zoznamu kolektívov 
a ich členov a export informačného listu. Kliknite na ne, systém spracuje súbor a uloží ho na 
vytlačenie do lokálnych správ – to je obálka vpravo v hornej lište  - odtiaľ je možné súbor vytlačiť. 

Ak nepotrebuješ tlačiť všetky stretká dajú sa vytlačiť aj jednotlivo – vojdeš do stretka cez 
podrobnosti a dolu je ponuka súborov na tlač. 
 
Tlač zoznamu členov nezaradených do kolektívu: Vojdi do zoznamu členov a znova sú dolu 
pripravené dva súbory – jeden z nich je zoznam členov nezaradených do žiadneho kolektívu – 
tento treba vytlačiť cez lokálne správy.   

Tu je problém, že zoznam nám vytlačí iba jeden za celé OC – t.j. nezaradení zo všetkých obcí OC 
budú na jednom zozname. Myslíme, že pre vás bude najjednoduchšie, aby ste si za každú obec, 
v ktorej sú nezaradení, vytlačili celý zoznam a podpísali len členov z danej obce. Môžeš si pomôcť 
tým, že pred tlačou dáš zoradiť členov podľa PSČ (kliknutím na PSČ). Ak dáš tlačiť nezaradených 
po takomto usporiadaní vytlačí členov z jednotlivých obcí za sebou – tu stačí vytlačiť len list za 
obec, kde sú členovia z obce. Hlavička tam vytvorená nebude, len hore na zoznam dopíšte názov 
obce, ku ktorej patrí. 
 
V tlačivách nie je kolónka členský príspevok – tú si po vytlačení urobte sami  vedľa adresy a dolu 
sčítajte príspevky za danú stranu.  
Na konci strany na zozname členov je miesto na podpis – tu sa podpíše vedúci stretka.  

Členstvo v eRku a zároveň v CVČ, alebo iných organizáciách 

Občas dostaneme otázku, ako riešiť členstvo vo viacerých organizáciách alebo CVČ. Tu sú základné 
zásady. V žiadnom prípade nesmie byť celé stretko zapísané v dvoch organizáciách naraz. Napr. to 
isté stretko aj v eRku, aj v CVČ, či inej organizácií a poberať z oboch dotáciu. Ak by niekto takýto 
problém riešil, je dobré sa rozhodnúť, ku ktorej organizácii chcú patriť, kde cítia príslušnosť, alebo 
sa viac stotožňujú s hodnotami a spôsobom práce.  

Ak je jednotlivec členom viacerých organizácií, to nie je problém, aj viaceré deti z eRka môžu chodiť 
na krúžky či aktivity do CVČ – dôležité je, či je v rôznych organizáciách zapojený do odlišných aktivít. 
Byť zapísaný v dvoch organizáciách, znamená zúčastňovať sa pravidelne na živote dvoch organizácií – 
mať dve činnosti.  

 

Ďakujeme za Tvoj čas a energiu, ktoré vkladáš do dobrého odovzdania členstva. 

Ak potrebuješ čokoľvek  členstva poradiť, vysvetliť, obráť  sa na svojho koordinátora, VOCa, alebo 
na stredisko (erko@erko.sk). 

 


