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O NÁS
eRko je detská 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 a vieru v spoločenstve. 

Začiatok práce s deťmi: r. 1973. Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990, 
reg. č.: VVS/1-900/90-2975

Kontakty:
eRko - HKSD, Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel.: 0907/713 169
erko@erko.sk, www.erko.sk
www.rebrik.sk, www.dobranovina.sk  

Prima Banka, Bratislava
číslo účtu: 4000713527/3100
IBAN: SK35 3100 0000 0040 0071 3527
IČO: 00605093
DIČ: 2020848214

Sledujte eRko aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na Facebooku aj Instagrame.
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PRíhOVOR
Každý rok je niečím výnimočný, ale všetci sa zhodneme, 
že rok 2020 bol ešte o niečo výnimočnejší ako tie predošlé. 
Rok, kedy eRko oslavovalo 30 rokov od svojho vzniku, bol 
poznačený pandémiou koronavírusu. Naša hlavná činnosť, 
osobné stretávanie sa s deťmi na stretkách, bola zo dňa 
na deň pozastavená.
Ja osobne budem mať rok 2020 v eRku spojený s dvoma 
myšlienkami: byť blízko deťom a premýšľať v kategóriách kre-
atívnej lásky. Spoločne sme zisťovali, že láska prekoná všetky 
prekážky a nájde tvorivé spôsoby, ako byť deťom blízko, hoci 
i na diaľku. eRkári nezaháľali, lockdown neznamenal útlm 
aktivít a urobilo sa veľa dobrého, o čom svedčí i táto výročná 
správa. Mnohí konali aj nad rámec svojej bežnej dobrovoľ-
níckej činnosti a pomáhali ľuďom, ktorí to najviac potrebovali. 
Pandémia nás učila zamerať sa na to podstatné.  
Vďaka patrí najmä všetkým obetavým eRkárom. Dobrovoľníci, 
ktorí sa nezištne darujú iným, sú najväčší poklad eRka. 
Radostnou cestou kráčame spoločne ďalej, lebo naša radosť 
nie je z tohto sveta…

Andrej Gejdoš,
 zastupujúci predseda eRka



4Viete, že:  V eRku sme mali už tri zmeny organizačnej štruktúry v Stanovách? Boli v rokoch 1992 a 1998 a 2016.

ČleNStVO
V roku 2020 malo eRko 6 461 členov. Počas 
roka deti so svojimi animátormi uskutočnili aj 
napriek pandemickej situácii viac ako 3 550 
pravidelných stretnutí.

Územie Oblastné 
centrá Obce Skupinky Členovia

Západ 5 23 33 687

Nitra 6 40 42 1038

Spiš 3 22 41 906

Žilina 6 29 45 1050

Východ 6 29 62 902

Orava - Liptov 6 32 53 1153

Banská Bystrica - Rožňava 5 28 34 725

Spolu 37 203 310 6461



5 Viete, čo je eRkárske 3D? = „Dobrovoľne daruj dobro“ cez projekt „3D kluby“ sme v roku 2004 s deťmi rozvíjali filantropické cítenie.

DetSké SPOlOČeNStVO
Základom činnosti eRka je vytváranie a pravidelné 
stretávanie sa detských spoločenstiev - stretiek.

Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla 
v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. 
Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, 
modlitieb a hier prežívajú deti i vedúci radostné spo-
ločenstvo. Vďaka stretku robia deti kroky k osobnej 
zrelosti a učia sa nezištnej službe druhým. 

Na jar a na jeseň sme museli reagovať na výrazné 
obmedzenie našej prezenčnej činnosti. Hľadali sme 
spôsoby ako zostať v kontakte s deťmi a umožniť 
vzájomné bezpečné stretávanie sa detí, keďže 
kontakt s rovesníckou skupinkou považujeme za ob-
zvlášť dôležitý. Uskutočnili sme niekoľko podporných 
aktivít pre animátorov, aby hľadali možnosti bezpeč-
nej práce s deťmi aj v čase pandémie.



6Viete, že:  Duchovný otcom celého laického apoštolátu pred novembrom 1989 bol otec Ján Chryzostom kardinál Korec,  
ktorý naďalej aj po oficiálnom začiatku eRka činnosť eRkárov neustále povzbudzoval a podporoval.

ĎAlšiA ČiNNOSť  
OkRem PRAViDelNÝch StRetNutí
tÁbORy
78, pre 3 844 účastníkov

1-DňOVé PODujAtiA
353, pre 9 193 účastníkov

ViAcDňOVé PODujAtiA
47, pre 1 125 účastníkov

VzDelÁVAcie PODujAtiA
45, pre 1 375 účastníkov

meDziNÁRODNé PODujAtiA
2, pre 13 účastníkov

PRAcOVNé StRetNutiA, PORADy
273, pre 3 506 účastníkov

PODujAtiA PRe VeRejNOSť
13, pre 4 862 účastníkov

eRkODOm - VzDelÁVAcie  
A (iN)fORmAČNé ceNtRum
25 podujatí pre viac ako 300 účastníkov

metODickO-fORmAČNÝ  
ČASOPiS luSk
4 čísla - priemerný náklad 425 kusov

DObRÁ NOViNA
24 762 koledníkov navštívilo 66 321 rodín

ČASOPiS RebRík 
5 čísel - priemerný náklad 7 000 ks, 
odoberalo ho 144 škôl



7 Viete, že: Na jar 1998 sme sa zapojili celosvetovo koordinovanej akcie Globálny pochod proti detskej práci  
vyzbieraním 13 243 odtlačkov palcov - znakov solidarity s pracujúcimi deťmi po celom svete.

celOSlOVeNSké Akcie PRe Deti
biblické StRetkÁ
Pôstne obdobie
Téma: Verní hrdinovia

miNiDigi DOmA
19. 3. - 1. 6.
Po vypuknutí pandémie koronavírusu v marci 
2020 sme vnímali potrebu zmysluplného 
využitia času pre deti v rodinách v čase lock-
downu. Pripravili sme iniciatívu MINIdigi 
DOMA, ktorá bola pomôckou pre rodičov, ktorí 
museli zostať doma s deťmi. Iniciatíva zahŕňala 
mnohé eRko nápady k hodnotne strávenému 
času a k minimalizovaniu digitálnych techno-
lógií. Celkovo bolo pripravených 73 námetov. 
Web www.erko.sk/minidigidoma stále slúži ako 
archív ponúknutých námetov. 

Deň POČAtéhO DieťAťA
25. 3.
Téma: Ešte ma nevidíš, ale ja už žijem

Členov eRka sme vyzvali k noseniu bielej 
stužky a šíreniu postoja úcty k nenarodenému 
životu. Pozvali sme ich k zapojeniu sa do tvori-
vej súťaže Čo by povedala biela stužka?

lAuDAtO Si tÝžDeň
16. 5. - 24. 5.
Počas Laudato Si týždňa sme si pripomenuli 
posolstvo encykliky Laudato Si, ktorú pápež 
František daroval Cirkvi i celému svetu pred 
5 rokmi. Každý deň sme na stránke MINIdigi 
DOMA pridali námet pre rodiny s deťmi a pri-
pravili sériu článkov.

miNiDigi
25. - 31. 5.
Kampaň MINIdigi nadväzuje na kampaň Vypni 
telku, zapni seba! Jej cieľom je, aby deti a mladí 
nachádzali správnu mieru vo využívaní médií 
v digitálnej dobe, pretože digitálna miernosť je 
čnosťou zajtrajška. Do prvého ročníka kampane 



8Viete, že: Na prelome 1998/1999 bola celoslovenská akcia Mier pre Sudán. Zapojilo sa 9 299 detí - kreslili obrázky 
 a písali listy predstaviteľom konfliktu už 15 rokov trvajúcej občianskej vojny v Sudáne. 

MINIdigi sa zapojilo viac ako 1 600 detí z celé-
ho Slovenska. Účastníci si na sedem dní zvolili 
výzvu, ktorá im pomohla obmedziť využívanie 
tých digitálnych technológií, ktoré ich zbytočne 
oberajú o čas. Získaný čas venovali kamarátom, 
Bohu, rozvoju svojich darov a talentov, či 
vzťahov v rodinách. Novinkou v kampani 
boli ambasádori - Slávka Kubíková, autorka 
kníh Krotitelia displejov a Klub nerozbitných 
detí a Daniel Hevier, spisovateľ blízky deťom. 
Týždňom kampane sprevádzalo 1600 detí viac 

ako 460 dobrovoľníkov a rodičov. 
Web kampane: www.erko.sk/minidigi

letNé tÁbORy
júl - august
78 letných táborov a 14 kratších letných podujatí
V roku 2020 sme táborom venovali špeciálnu 
pozornosť cez Štandard eRko tábora a zvýšenú 
podporu súviciacu s epidemiologickými opat-
reniami. Vedúci a animátori vynaložili mnoho 
energie a kreativity, aby v náročnej situácii 



9 Viete, že: Kampaň Vypni telku (teraz MINIdigi) vznikla zapojením sa do spolupráce organizácie Kruh v roku 2000.  
Zapojilo sa 3 000 detí. Od roku 2001 sme ju už robili samostatne. 

pripravili pre deti nezabudnuteľné letné zážitky, 
za čo im patrí veľká vďaka. Vďaka letným tábo-
rom mohli deti zažiť silné okamihy so svojimi 
rovesníkmi a na chvíľu zabudnúť na všetky ne-
gatíva, ktoré rok priniesol. Chceme, aby tábory, 
ako vyvrcholenie celoročnej činnosti eRka, boli 
aj naďalej čo najviac kvalitné a bezpečné. 

DetSkÝ ČiN POmOci
október
Heslo: Stvorené pre nás
Naša zem je spoločným domovom a je plná 
rôznych spoločenstiev. Tých ľudských (rodina, 
škola, stretko…), ale aj rastlinných a živočíšnych 
(záhrada, les alebo park). Ak chceme mať 
na našej planéte radosť zo života, mali by sme 
mať všetko stvorenstvo v úcte a láske. Tieto 
slová azda najviac vystihujú hlavné myšlienky 
kampane Detský čin pomoci v roku 2020, 
do ktorého sa zapojilo 34 detských skupiniek 
a 6 školských zariadení. 1 159 zapojených 
účastníkov a 203 animátorov a učiteľov zažilo 
kampaň v čase obmedzeného stretávania 
sa. Viacerí zapojení sa stihli stretnúť iba raz 

na osobnom stretnutí, ale kampaň dokončili 
“na diaľku”. Web kampane: www.erko.sk/dcp. 

SVieČkA zA NeNARODeNé Deti
2. 11.
Téma: Rozsvieťme spolu Slovensko Sviečkou za 
nenarodené deti
eRkári boli vyzvaní k spomienke a modlitbe 
za nenarodené deti. Vzhľadom k tohtoročnej 
situácii mali možnosť zapáliť aj virtuálnu sviečku.



10Viete, že: Prvá ročná téma „Sväté písmo“ bola v roku 1992. A prvá trojročná téma bola v rokoch 1999 - 2001 
„Láska v rodine vráti lásku svetu“ (podtémy v jednotlivých rokoch: otec, mama a deti).

ROČNÁ témA
Ročná téma je ucelený tematický program na školský rok, 
ktorého cieľom je osobnostný rozvoj eRkárov. V školskom 
roku 2019/2020 sme ukončili tému o hrdinstve Aj ty hrdi-
nom, na ktorú sme od septembra 2020 nadviazali témou 
o význame spoločenstva s názvom Stvorení pre MY.
Touto témou sme si chceli pripomenúť, že spoločenstvo 
a jeho budovanie má kľúčový význam pre naše hnutie 
a zároveň osláviť 30 rokov od oficiálneho založenia eRka. 
Mottom ročnej témy bola myšlienka, že “Život je dar, ktorý 
získavame tým, že sa darujeme.”

Posolstvo ročnej témy sme vyjadrili týmito slovami: V každom MY sa skrýva 
nejaké JA a nejaké TY. Ide o to, či budú v protiklade alebo vytvoria spoločen-
stvo. Či to bude v našich spoločenstvách ako v úli, kde vznikajú sladké plásty 
usilovným vkladaním mnohorakých detailov do jedného celku alebo si pôjde 
každý vlastnou cestou. Toto nie je čas na rozdelenie. Nik nemá sám to, čo 
môžeme mať spolu. Jednota je unikátnym darom, ktorý môže dať svetu jedine 
silné spoločenstvo. V tridsiatom roku eRka chceme žiarivo svedčiť o význame 
spoločenstva v našich životoch. S deťmi sa učíme úcte ku každému, umeniu 
jednoty a nezištnej službe, aby boli naše stretká jedno srdce a jedna duša.  
Web ročnej témy: www.erko.sk/stvorenipremy 



11 Viete, že:  Prvé celoslovenské stretnutie bolo na jeden deň v septembri 1992 v Košiciach pod názvom 1. celoslovenský snem  
a prvé viac denné celoslovenské stretnutie eRkárov (CSE) bolo v roku 2003 v Trenčíne pod názvom DOM NA SKALE.

30 ROkOV eRkA 
V roku 2020 oslávilo eRko svoje 30. narodeniny.  
Oficiálny vznik hnutia sme si vzhľadom na pande-
mickú situáciu pripomenuli na sviatok patrónov eRka
Svätých košických mučeníkov online stretnutím 
s názvom Začíname 30 rokov eRka. V programe 
stretnutia sa prihovoril predseda eRka Juraj Králik 
a porozprával o dôležitých udalostiach z histórie. 
Viaceré aktivity, ktoré nás sprevádzali počas celého 
roka, sme začali práve na tomto stretnutí. Podujatie 
bolo spojené s premiérou filmu Ako odovzdávať 
vieru deťom, v ktorom vystupovala jedna zo zakla-
dateľov eRka Terézia Žitňanská. Počas roka sme 
za eRko ďakovali na viacerých sv. omšiach po celom 
Slovensku. V závere roka sme uverejnili aj druhý 
zo série filmov so zakladateľmi eRka, tentokrát 
s Mariánom Čaučíkom s názvom Ako s deťmi šíriť 
čnosti v spoločnosti. 

Aktivity k oslave 30. rokov eRka sme postupne uve-
rejňovali na webovej stránke www.erko.sk/30rokov

3 ROKOV



12Viete, že:  Prvých 22 absolventov bolo na 1. Základnom kurze pre vedúcich  
detských spoločenstiev (ZK) v Modre – Harmónii v dňoch 18. - 25. 8. 1991. 

VzDelÁVANie A fORmÁciA DObROVOľNíkOV
Dobrovoľníci v eRku sa vzdelávali a formovali 
na týchto kurzoch:
Začíname (1 kurz, 22 účastníkov), akreditované 
Základné kurzy (2 kurzy, 62 účastníkov), 
webináre O táboroch (6x, 41 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia a workshopy 
na celoslovenskej i oblastnej úrovni. 
Vytvorili sme vzdelávací program Webinásť, 
nakoľko sme nemohli zrealizovať naše 

každoročné kurzy pre mladých začínajúcich 
animátorov. Tento program formou webinárov 
zrealizovali štyri územia (80 účastníkov).

ObNOVA eRkÁROV
31. 1. - 2. 2., Vysoká nad Uhom, 69 účastníkov, 
téma: Blízko s Ním a blízko s ňou (aj cez laický 
apoštolát)

81. Základný kurz, archív eRka



13 Viete, že:  Kurzy Začíname sú od roku 2002, vtedy boli súčasťou projektu Dimenzie dobrovoľníctva - cesta k sebe i k iným.  
Prvý ročník Dobrovoľníckej univerzity eRka sme začali v roku 2006, odbor: „Zodpovedný vo farnosti“.

PROgRAm zARuky
Od jesene zastrešujeme druhý ročník formačného 
programu o témach Teológie tela. Spolu so zdru-
žením ZMM, DAŠ Važec a GCM Bárka chceme, 
aby bolo medzi mladými viac nádeje a radosti 
v dôležitom období dospievania, partnerských 
vzťahov a životných rozhodnutí. Programom 
prechádza 32 mladých ľudí, z toho 14 eRkárov. 

eRkOPODcASt
V roku 2020 sme zriadili ďalší komunikačný 

kanál eRka - eRkopodcast. Reagovali sme tak 
na popularitu tejto formy komunikácie vo svete 
i na Slovensku. eRkopodcast je primárne o té-
mach výchovy, sprevádzania detí a kvalitnom 
animátorstve podľa Cesty eRkára. Počas roka 
sme uverejnili 29 epizód. Archív eRkopodcas-
tov: www.erko.sk/podcast 

NOVé PRíRuČky
Vydali sme vynovený eRkárik - ukazovačky 
v počte 700 kusov.

82. Základný kurz, archív eRka



14Viete, že:  Nápad na celoslovenský časopis pre deti – REBRÍK - vznikol dňa 14. 5. 1990.  
O mesiac neskôr, v júni 1990 vyšiel Rebrík č. 0.

VyDAVAteľSkÁ ČiNNOSť PRe Deti 

Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Slovensku. Číta sa 
v rodinách a využíva sa v školách i vo farnostiach 
pri stretnutiach s deťmi. Vychádza 10-krát do roka 
v priemernom náklade 7 000 ks/číslo. V rámci 
eRka sme vydávali časopis Rebrík do konca júna 
2020 – teda do ukončenia jeho 30. ročníka. V roku 
2020 to boli čísla 6 – 10/30. ročníka.

Keďže od jari 2020 sa v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu uzavreli školy a prešlo sa na online 
výučbu, Rebrík č. 8, 9 a 10 sme okrem tlačenej 
podoby zverejnili aj na webovej stránke na stiah-
nutie, aby s ním mohli pracovať v školách či pri 
katechézach. Stretlo sa to s pozitívnym ohlasom. 
V máji  2020 sme oslávili 30. narodeniny Rebríka. 
Keďže to pandemická situácia nedovoľovala, oslá-
vili sme to pri online stretnutí redakčnej skupiny.



15 Viete, že:  V prvom ročníku, od septembra 1990, REBRÍK vychádzal ako dvojmesačník, 
v ďalších ročníkoch už ako mesačník počas školského roka.   

Vydavateľstvo DON BOSCO a eRko sa dohodli 
na vzájomnej spolupráci v prospech ďalšieho 
fungovania časopisu. Uskutočnil sa prevod 
vydavateľských práv časopisu Rebrík z eRka 
na Vydavateľstvo DON BOSCO. Od 1. 7. 2020 
časopis vydáva saleziánske Vydavateľstvo DON 
BOSCO.
„Chceme deťom naďalej prinášať kvalitný časopis. 
V dnešných podmienkach však Rebrík potrebuje 
skúseného vydavateľa, aby bolo dielo udržateľné 
a naďalej sa šírilo. Preto sme prišli s ponukou 
vydávať časopis spoločne so saleziánmi, resp. 
s Vydavateľstvom DON BOSCO. Redakcia, 
poslanie, obsahové zameranie aj vekové určenie 
časopisu ostane zachované. Takto spojíme tvo-
rivosť detského hnutia s organizačným zázemím 
vydavateľstva,“ povedal Juraj Králik, predseda 
eRka.

ČASOPiS RebRík –  
PReVOD VyDAVAteľSkÝch PRÁV NA VDb



16Viete, že:  Cez Vianoce 1995 prebehlo prvé koledovanie Dobrej noviny.

PROgRAm ROzVOjOVej 
SPOluPRÁce DObRÁ NOViNA
VÝSleDky 25. ROČNíkA
Do 25. ročníka Dobrej noviny sa zapojili 
deti a mladí v 1 270 farnostiach a filiálkach, 
koledovalo spolu 24 762 koledníkov v 2 475 
skupinkách. Počas Vianoc navštívili 66 321 rodín 
a spolu s individuálnymi darmi sa na podporu 
projektových partnerov v krajinách subsaharskej 
Afriky vyzbieralo 1 210 387,09 eur.

kOleDOVANie PReziDeNtke SR
3. januára 2020 prijala pani prezidentka 
Zuzana Čaputová tri kolednícke skupinky 
v Prezidentskom paláci. Za všetkých 
koledníkov jej zakoledovali a zaspievali deti 
z Topoľčianok, Jakubovian a Podkriváňa. 
Pani prezidentka sa koledníkom v príhovore 
poďakovala za ich vytrvalosť, solidaritu 
a zachovávanie koledníckej tradície.

Koledovanie u prezidentky, archív DN, 2020 



17 Viete, že:  Prvé Dobré noviny Dobrej noviny vyšli v roku 1996 a prvé vysielacie pobožnosti boli v roku 1997.

tROjkRÁľOVÝ SPRieVOD
6. januára sa v Bra tislave uskutočnil druhý 
ročník Troj kráľového sprievodu, ktorého spo-
luorganizátorom bola Dobrá novina. Sprievod 
na čele s hviezdonoscami, troma kráľmi 
v zástupe bubeníkov, gajdošov a štyroch tisíc 
účastníkov putoval z Bratislavského hradu po-
pred Prezidentský palác až do Starého mesta. 

ĎAkOVNÁ SVätÁ OmšA
25. ročník Dobrej noviny bol zavŕšený 
ďakovnou svätou omšou v Tvrdošíne, ktorú 
na sviatok Zjavenia Pána celebroval otec 
biskup Andrej Imrich a v priamom prenose ju 
vysielala RTVS. Na svätej omši zakoledovala 
skupinka zo Zuberca.

Koledníci zo Zuberca na Ďakovnej svätej omši  
v Tvrdošíne, Monika Huráková, 2020 

Traja králi na Trojkráľovom sprievode v Bratislave, 
Barbora Jančárová, 2020

Koledovanie u prezidentky, archív DN, 2020 
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DOBRÁ NOVINA - SCHVÁLENÁ PODPORA PRE PROJEKTY Z VEREJNEJ ZBIERKY (25. ROČNÍK)

Krajina Projektová oblasť Schválená suma

Afrika Projekty Pápežských misijných diel 33 000 €

Etiópia Vzdelávanie a praktické zručnosti 24 310 €

Etiópia Zdravotná starostlivosť 36 830 €

Etiópia Prístup k pitnej vode 32 000 €

Južný Sudán Zdravotná starostlivosť 53 994,69 €

Južný Sudán Vzdelávanie a praktické zručnosti 37 409,47 €

Južný Sudán Prístup k pitnej vode 40 449,65 €

Južný Sudán Zdravotná starostlivosť 20 879,08 €

Kamerun Prístup k pitnej vode 9 200 €
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DOBRÁ NOVINA - SCHVÁLENÁ PODPORA PRE PROJEKTY Z VEREJNEJ ZBIERKY (25. ROČNÍK)

Krajina Projektová oblasť Schválená suma

Keňa Prístup k pitnej vode 52 269,44 €

Keňa Sociálna inklúzia 232 612 €

Keňa Vzdelávanie a praktické zručnosti 53 000 €

Keňa Zabezpečenie obživy 88 024 €

Uganda Sociálna inklúzia 28 783 €

Uganda Vzdelávanie a praktické zručnosti 22 300 €

Uganda Zabezpečenie obživy 15 000 €

Uganda Zdravotná starostlivosť 68 500 €

Spolu * 848 561,33 €

* Ďalšie projekty budú priebežne schvaľované Komisiou Dobrej noviny v roku 2021, údaje ku dňu 31. 12. 2020



20Viete, že:  Po prvý raz sa uskutočnila Púť detí v roku 2002 v Rajeckej Lesnej. Zúčastnilo sa na nej 3 200 detí. 

26. ROČNík DObRej NOViNy
Téma 26. ročníka Dobrej noviny Aj mama 
chodí do školy bola zameraná na krajinu 
Uganda a priblížila  rozvojové aktivity Arcidie-
céznej charity Tororo, ktorá pre mladé matky 
organizuje kurzy šitia a kaderníctva. Tvárou 
ročníka bola Mary Baluka, mladá mamička 
s tromi deťmi, ktorá žila na okraji spoločnosti. 
Jej životný príbeh bol inšpiráciou pre metodické 
a sprievodné materiály, pričom dôraz bol 
kladený najmä na význam rodiny a vzdelania. 
Ich súčasťou bol i krátky animovaný film 
o životnom osude hlavnej hrdinky Mary Baluka, 
ktorá zažila veľkú zmenu vo svojom živote. 

Mary Baluka s rodinou, Jozef Magda, 2020



21 Viete, že: Po prvý raz koledníci DN koledovali u rakúskeho prezidenta v roku 1997.

StRetNutiA zODPOVeDNÝch OSôb 
zA DObRú NOViNu
V novembri sa uskutočnilo 7 stretnutí zodpo-
vedných a sprevádzajúcich osôb Dobrej noviny. 
Stretnutia sa uskutočnili online formou video-
konferencie a zúčastnilo sa ich 240 účastníkov. 
Pre zjednodušenie distribúcie materiálov bolo 
zriadených päť odberných miest (Bratislava, 
Žilina, Podbiel, Korytárky a Prešov), kde si bolo 
možné materiály osobne vyzdvihnúť.

SVäté Omše SPOjeNé S VySlANím 
kOleDNíkOV V DiecézAch
Sväté omše s vyslaním koledníkov sa usku-
točnili na farskej úrovni. Otcovia biskupi boli 
vo svojich diecézach pozvaní celebrovať svätú 
omšu v jednej vybranej farnosti. Boli priprave-
né dva mediálne prenosy: 

• 12. 12. Kežmarok, živé vysielanie Rádia Lu-
men - sv. omšu celebroval Mons. Ján Kuboš

• 13. 12. Bratislava, živé vysielanie TV 
LUX - sv. omšu celebroval Mons. Stanislav 
Zvolenský

Svätá omša spojená s vyslaním koledníkov  
v Kežmarku, archív DN, 2020

kOleDOVANie V PANDemickOm ROČNíku 

Mary Baluka s rodinou, Jozef Magda, 2020



22 Viete, že: Koledovanie u slovenského prezidenta bolo po prvý raz v roku 2000. 

WebiNÁRe
V priebehu novembra a decembra sa usku-
točnilo 9 webinárov s názvom Koledovanie 
počas korony, ktorých sa zúčastnilo viac ako 
250 zodpovedných a sprevádzajúcich osôb 
Dobrej noviny. V rámci webinárov sa účastníci 
dozvedeli potrebné informácie ku koledovaniu 
počas pandémie. Dobrá novina pripravila záro-
veň sériu 4 rozvojových webinárov s názvom 
Východnou Afrikou s Dobrou novinou. Počas 
štyroch týždňov (od 18. 11. do 9. 12.) sa mohli 
účastníci webinárov dozvedieť viac o rozvojovej 
práci Dobrej noviny v štyroch afrických krajinách 
(Uganda, Keňa, Etiópia a Južný Sudán). Celkový 
počet prihlásených účastníkov bol 123.

kOleDOVANie V 26. ROČNíku DObRej 
NOViNy
Z dôvodu platných protipandemických opatrení 
pripravila Dobrá novina vo forme letáku i pros-
tredníctvom svojho webu a inštruktážneho videa 
konkrétne inštrukcie a bezpečnostné pravidlá 
pre realizáciu koledníckej akcie. 

Tradičné koledovanie od domu k domu nebolo 
kvôli pandémii koronavírusu možné uskutočniť. 
Koledovanie prebehlo v rámci svätých omší, 
prostredníctvom koledníckych videí zdieľaných 
na sociálnych sieťach alebo nahrávok cez obecný 
rozhlas. Niektoré farnosti využili i možnosť rozniesť 
letáky a Dobré noviny Dobrej noviny do schránok.
Dobrá novina posilnila svoje aktivity na sociál-
nych sieťach, ktoré sa stali nástrojom na zdieľanie 
vianočného posolstva a koledníckej radosti. 
V spolupráci s médiami pripravila vianočný 
program, ktorý verejnosti priniesli TV LUX 
a Rádio Lumen.

Natáčanie inštruktážneho videa s koledníkmi  
z Podunajských Biskupíc, archív DN, 2020



23 Viete, že: Prví traja dobrovoľníci v rozvojových projektoch v Keni vyslaní cez eRko boli v roku 2002. Predtým, od roku 1997,  
takúto dobrovoľnícku službu niekoľkým eRkárov umožnila zažiť partnerská organizácia DKA, Rakúsko.   

ReORgANizÁciA PRAcOVNéhO tímu 
V PROgRAme DObRÁ NOViNA A VOľby 
PReDSeDu DNk
Po 25 rokoch nastala zmena na pozícii riaditeľa 
programu Dobrá novina. V apríli Daniel Fiala 
vystriedal v úlohe riaditeľa zakladateľa Dobrej 
noviny Mariána Čaučíka. V júni volila Celoslo-
venská rada eRka nového predsedu Komisie 
Dobrej noviny. Po Danielovi Fialovi prebrala 
miesto predsedníčky komisie jej dlhoročná 
členka Katarína Tothová. 

StRetNutiA kOmiSie DObRej NOViNy
Uskutočnili sa tri stretnutia Komisie Dobrej no-
viny v marci (19 účastníkov), v júni (online, 20 
účastníkov) a v októbri (16 účastníkov). Konali 
sa aj dve mimoriadne online stretnutia komisie 
v novembri - 6. 11. (23 účastníkov) a 21. 11. 
(21 účastníkov) ako reakcia na mimoriadnu si-
tuáciu, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu.

DObROVOľNíci PRe AfRiku 2020
V roku 2020 sa vrátili 4 dobrovoľníčky, ktoré 
strávili v Etiópii a Ugande 9, 6 a 5 mesiacov. 
Z dôvodu vypuknutia globálnej pandémie 
koronavírusu a prijatia protipandemických 
opatrení v jednotlivých krajinách, bol pobyt 
troch dobrovoľníčok skrátený oproti pôvodné-
mu plánu. Dobrej novine sa aj vďaka súčinnosti 
so slovenskými veľvyslanectvami podarilo 
v marci zorganizovať bezpečný návrat všet-
kých  dobrovoľníčok na Slovensko. Úspešne 
sme požiadali o grant vo výške 9 000 EUR 
na vyslanie 1 dobrovoľníka do Kene. Z dôvodu 
pretrvávajúcej globálnej pandémie sa vyslanie 
doteraz neuskutočnilo.
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Od júna 2020 realizovala Dobrá novina 
spoločne so sestrami Vincentkami humanitárny 
projekt, ktorého cieľom bolo prispieť k zníženiu 
chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku ochorenia 
COVID-19 v komunitách v okrese Irob na severe 
Etiópie.
Pre 7 500 obyvateľov spádovej oblasti zdravot-
níckeho centra v okolí Aliteny bol zabezpečený 
prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti 
v prípade ochorenia alebo podozrenia na ocho-
renie COVID-19 a bez ústupkov boli poskytnuté 
kľúčové zdravotnícke služby pre najzraniteľnej-
šie skupiny obyvateľstva (ženy, deti do 5 rokov, 
starí ľudia, chronickí pacienti). Samotné centrum 
sa vybavilo potrebným zariadením, ako sú izo-
lačné miestnosti pre pacientov, lieky, vylepšené 
zásobovanie vodou a odpadový systém.

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore 
zo zdrojov oficiálnej rozvojovej spolupráce 
SlovakAid.

zlePšeNie PRiPRAVeNOSti A SchOP-
NOSti zmieRňOVAť DOPADy cOViD-19 
V OkOlí zDRAVOtNíckehO ceNtRA 
V AliteNe V OkReSe iROb (etióPiA)

Distribúcia pšenice, oleja a strukovín na zníženie  
výskytu podvýživy u detí a matiek, archív sestier  

Vincentiek, 2020
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PODPORA Detí POČAS PANDémie cOViD-19
Na jar a na jeseň sme museli reagovať na vý-
razné obmedzenie našej prezenčnej činnosti. 
Hľadali sme spôsoby, ako zostať v kontakte 
s deťmi a umožniť vzájomné bezpečné stretá-
vanie sa. Uskutočnili sme viacero podporných 
aktivít pre animátorov, aby hľadali možnosti 
bezpečnej práce s deťmi:
• zorganizovali sme webinár Stvorení pre MY: 

naše stretko - o bezpečnom stretávaní sa 
v čase obmedzenej činnosti, 60 účastníkov

• zorganizovali sme webinár Stvorení pre MY: 
animátori - o podpore a motivácii animátorov, 
35 účastníkov

• vytvorili sme dva manuály Blízko na diaľku 
plné námetov, inšpirácií a nástrojov. Prvý 
o tom, ako byť blízko deťom a druhý o mo-
tivácii a podpore animátorov pri zvládaní 
pandémie a jej dopadov na vedenie detského 
spoločenstva. 

• vytvorili sme internetovú stránku pre animá-
torov obsahujúcu blogy, návody a odskúšané 
inšpirácie ako byť blízko deťom - či už online 

formou, alebo offline, nakoľko sme si uve-
domovali, že nie každé dieťa má prístup 
k digitálnym technológiám.  
Web: www.erko.sk/bezpecne.

PROjekt Deti A cOViD
V rámci projektu „Aj ty hrdinom v boji s COVI-
Dom“ sme vytvorili a spustili web www.detiaco-
vid.sk. Cieľom bolo pomôcť rodičom zorientovať 
sa v tom, čo deti prežívajú počas pandémie 
koronavírusu a čo im pomáha. Preložili sme 
zahraničné odborné i populárno-náučné materi-
ály. Spolu s odborníčkami z oblasti psychológie 
a pedagogiky sme vytvorili obsahy pre pomoc 
rodičom v tejto náročnej situácii. Spolupracovali 
sme s internetovou psychologickou poradňou 
IPcko.sk, Úsmevom ako dar a Trnavskou univer-
zitou v Trnave. Na stránke sa nachádza i odborná 
psychologická chat poradňa. Web a všetky jeho 
obsahy a materiály sme sprístupnili ako voľne 
dostupné pre verejnosť.
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ORgANizAČNÁ štRuktúRA

Celoslovenská rada - najvyšší orgán hnutia 
tvorený zástupcami území a predsedom hnutia 
(1 stretnutie).

Predsedníctvo - zastupuje Celoslovenskú radu 
medzi jej zasadnutiami (7 stretnutí).

Komisie - metodicko-vzdelávacia (2 stretnutia), 
kontrolná (2 stretnutia) a komisia Dobrej novi-
ny (3 stretnutia).

Územné tímy v zložení: koordinátor, admi-
nistrátor, programový koordinátor, kňaz, člen 
predsedníctva, vedúci oblastných centier a zá-
stupcovia z komisie Dobrej noviny sa na svojich 
stretnutiach zaoberali  najmä podporou práce 
s deťmi a dobrovoľníkmi v zmenených pod-
mienkach. (Západ 3, Nitra 2, Žilina 4, Banská 
Bystrica – Rožňava 3, Orava – Liptov 4, Spiš 3 
a Východ 5).

Oblastné centrum – neformálny celok združu-
júci obce v eRku. Na jeho čele je vedúci oblast-
ného centra (VOC). Počas roka sme uskutočnili 
pre vedúcich tri online stretnutia a pre oblastné 
centrá sme vytvorili 37 jedinečných online 
účtov pre efektívnejšiu komunikáciu s dobro-
voľníkmi. 

Viete, že: Keď pápež Ján Pavol II. svätorečil v roku 1995 v Košiciach patrónov eRka  
– svätých košických mučeníkov – bolo na slávnosti 300 eRkárov v osobitnom sektore. 
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fiNANČNÝ PRehľAD 2020
Výnosy Suma Podiel

Verejné zdroje SR 269 964 € 15 %

Granty 116 706 € 6 %

Úroky 0 € 0 %

Príspevky členov, 
darcov a iné 209 810 € 11 %

Príspevky z 2% 1 258 € 0 %

Tržby z vlastných 
produktov 50 222 € 3 %

Dobrá novina - 
zbierka 25. ročník 1 210 387 € 65 %

Spolu 1 858 347 € 100 %

Náklady Suma Podiel

Mzdy, odvody, 
dohody 322 508 € 18 %

Náklady na podujatia 
a cestovné 256 092 € 14 %

Náklady na služby 172 774 € 10 %

Spotreba materiálu 
a energie, opravy a 
údržba

31 919 € 2 %

Dobrá novina - pro-
jekty v Afrike 959 374 € 54 %

Ostatné náklady a 
odpisy 38 989 € 2 %

Spolu 1 781 656 € 100 %

Hospodársky výsledok z účtovnej závierky 76 691 €

Účtovníctvo je každoročne overené audítorom.



PARtNeRi
ĎAkujeme
Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka
Darcovia 2% z dane
Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší 
individuálni darcovia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR
Fond na podporu umenia
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvo-
jovú spoluprácu

Bratislavský samosprávny kraj

Obecné a mestské úrady: Hlavné mesto SR 
Bratislava, Bojná, Lendak, Likavka, Liptovský 
Hrádok, Markušovce, Nitrica, Ochodnica, Orav-
ská Lesná, Rajecké Teplice, Sereď a ďalších 12 
obecných a mestských úradov

KBS – Rada pre spoločenské komunikačné 
prostriedky

Rímskokatolícke farnosti na Slovensku 
Nadácia Konrada Adenauera – slovenské 
zastúpenie
Rada mládeže Slovenska
Fórum života
Fond SevilLida
Slovenská pošta a.s., Hollen s.r.o. a ďalšie
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