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Zmena štruktúry

Rok 2016 bol prvým rokom života eRka v novej 
organizačnej štruktúre, ktorej hlavným cieľom bolo 
skvalitniť prácu eRka v regiónoch. Územné tímy sú 
teraz bližšie k eRkárom vo farnostiach a môžu ich 
lepšie podporovať v pravidelnej činnosti a ďalších 
aktivitách.

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 dobro-
voľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve.

Výročná správa

2016

Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Slovensku, 
ktorý vychádza 10-krát do roka, sme vydali 
v priemernom náklade 7 890 ks/číslo.
Časopis sa číta v rodinách a využíva sa 
v školách i vo farnostiach pri stretnutiach 
s deťmi.

V roku 2016 sa Rebrík na konci svojho 
26. ročníka zapojil do projektu Voda, 
prírodné dedičstvo Slovenska, 
ktorý organizovala Slovenská komisia 
pre UNESCO v rámci predsedníctva SR 
v Rade EÚ. Časopis Rebrík bol zároveň 
jedným z vyhlasovateľov súťaže o najkrajší 
obrázok či plagát s témou projektu.

V druhom polroku sa v prvých 4 číslach 
27. ročníka časopis venoval rozvojovému 
vzdelávaniu v rámci projektu EU Presi-
dency projekt Platformy MVRO.

Od septembra sme začali používať nový 
vizuál webovej stránky časopisu, ktorá 
teraz lepšie vyhovuje kontaktu s čitateľmi 
a objednávateľmi časopisu. 
S novou webovou stránkou sa oživila 
aj stránka na Facebooku, kde sa inten-
zívnejšie komunikujú novinky v časopise 
a dianie v redakcii i mimo nej. 

METODIcKý DEň V ŽILINE

7. apríla 2016 sa v Žiline konalo 
stretnutie pedagógov cirkevných 
škôl Žilinskej diecézy. Redakcia 
časopisu Rebrík odprezentovala 
Rebrík ako časopis, ktorý môže byť 
pomocníkom pri vyučovaní na 1. 
stupni ZŠ. Stretnutie malo význam 
aj pre ďalšiu prípravu obsahu 
časopisu Rebrík.

NáZOV NáKLAD

Na krížovej ceste s tebou 4000 ks

TIK TAK BLOK 2017 4000 ks

Poďme spolu do Betlehema 4000 ks

Príď do môjho srdca, dotlač 8000 ks

ExpEdícia R

17. 7. – 23. 7. 2016, Terchová
V letnom tábore pre najaktívnej-
ších čitateľov časopisu Rebrík sa 
zúčastnilo 53 detí z celého Sloven-
ska a 10 vedúcich. Na Expedícii 
R deti vytvorili 4 čísla vlastného 
časopisu s názvom Časostroj. 

Vydali sme motivačné publikácie 
pre deti:

dobRá noVinaČasopis REbRík

PROjEKTy DOBREj NOVINy VyÚČTOVANé VO VEREjNEj ZBIERKE ZA 20. ROČNíK 

PROjEKTOVá OBLASť ZASLANá SUMA

Sociálne projekty pre deti (deti ulice a deti s postihnutím) 122 707,00 €

Sociálne projekty pre dospelých 23 024,50 €

Vzdelávacie projekty pre deti s postihnutím 3 471,18 €

Vzdelávacie projekty pre dospelých 71 510,50 €

Poľnohospodárske projekty (zabezpečenie pitnej vody) 76 949,63 €

Infraštruktúrne projekty (výstavba tried) 17 852,58 €

Sociálne projekty pre deti s postihnutím 21 534,50 €

Vzdelávacie projekty pre deti 39 689,10 €

Vzdelávacie projekty pre dospelých (budovanie kapacít) 20 049.00 €

Zdravotnícke projekty (vrátane výstavby kliniky) 64 608 €

Zdravotnícke projekty (vybavenie pôrodnice) 15 077,50€

KRAjINA

Keňa

Uganda

Rwanda

PROjEKTOVá OBLASť ZASLANá SUMA

Infraštruktúrne projekty (rekonštrukcia a údržba nemocníc) 93 614,00 €

Zdravotnícke projekty (zabezpečenie liekov) 44 074,00 €

Vzdelávacie projekty pre dospelých 21 882,84 €

Humanitárna pomoc 40 000,00 €

Vzdelávacie projekty pre deti s postihnutím 19 542,50 €

Zdravotnícke projekty (zamerané na matky a deti) 25 034,50 €

 Poľnohospodárske projekty (zabezpečenie pitnej vody) 70 059,50 €

Projekty pápežských misijných diel 33 000,00 €

823 680,73 €

KRAjINA

južný Sudán

Etiópia

Afrika

SPOLU

koledníci z Okoličného,, archív DN koledníčka z Detvianskej Huty, foto Natália Nociarová Zamzam so svojimi ovečkami, Karsa, Etiópia, foto Danica Olexová Dereje Kebede na rozvojovom seminári DN, archív DN

kolEdoVaniE u pREzidEnta

VýslEdky 21. RoČníka 

14. januára 2016 sa konala tradičná 
návšteva Dobrej noviny v Prezident-
skom paláci. Pán prezident si vypočul 
koledy a vinše skupiniek z Kútov, 
Zákopčia a Malcova.

téma 22. RoČníka

V 21. ročníku sa vykoledovalo 960 
706,05 €. Vďaka za to patrí 24 831 
koledníkom, ktorí navštívili spolu 
viac ako 72 tisíc rodín. Okrem darcov 
v rodinách prispeli k tejto sume aj 
individuálni darcovia svojimi príspev-
kami a zaslaním DMS.

Téma 22. ročníka koledníckej akcie 
bola Deti sú srdcom zmeny. Spolu 
s kameramanom sme navštívili pod-
porované projekty v Etiópii. Spoznali 
sme Zamzam, dievča, ktoré je napriek 
svojmu zdravotnému postihnutiu 
príkladom zmeny pre celú komunitu. 
Spolu so Zamzam sme prostredníc-
tvom videí a metodických materiálov 
predstavili koledníkom bežný život 
a kultúru Etiópie.
Dobrá novina sa zapojila do európ-
skeho projektu Platformy mimo-
vládnych rozvojových organizácií 

na zvýšenie porozumenia detí a mla-
dých ľudí na Slovensku o globálnych 
prepojeniach a o ich pripravenosti 
konať ako zodpovední spotrebitelia. 
Témy sme spracovali aj pre čitateľov 
časopisu Rebrík. Pre záujemcov o 
rozvojovú tématiku sme zorganizovali 
rozvojový seminár. Jeho vzácnym 
hosťom bol Dereje Kebede, koordinátor 
programu komunitnej rehabilitácie v 
združení HEfDA v okrese Munesa v Etió-
pii. Navštívil aj viacero farností a škôl 
a predstavil program, v ktorom pracuje 
a ktorý podporuje Dobrá novina.

Projekt sa realizoval s finančnou 
podporou Európskej únie a SlovakAid, 
pod záštitou slovenského predsedníc-
tva v Rade Európskej únie.

Súčasťou prípravy každého ročníka 
Dobrej noviny sú sväté omše s vyslaním 
koledníkov. V roku 2016 sa na nich 
zúčastnilo takmer tri tisíc koledníkov. 
Otcovia biskupi sa im prihovorili a 
udelili požehnanie v Trnave, Detve, 
Kamenici nad Cirochou, v Prešove, 
Michalovciach, Revúcej, v Starej 
Ľubovni, Tvrdošíne, Žiline a v Nitre.

#VIACRADOSTI urobilo detským čitateľom v roku 2016  
78 900 výtlačkov časopisu Rebrík. 

#VIACRADOSTI zažili koledníci pri premietaní 
krátkeho filmu o Zamzam a živote v Etiópii.

Vydalo eRko – HKSD v júni 2017, Financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – 
PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ERko jE ČlEnom: spolupRacujEmE:

Členovia:  6 703 – z toho 4 371 vo veku do 14 rokov
Skupinky: 332   Obce: 217    Okresy: 58
Pravidelné stretnutia detských spoločenstiev: viac ako 8 470
V roku 2016 pracovalo eRko v 41 oblastných centrách na celom 
Slovensku. Za ich chod a prácu 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

   „Netreba, aby nás bolo veľa, 
ale aby sme boli dobrí.“

    Táto myšlienka sv. Matky Terezy, ktorú 
som si nedávno prečítala, ma povzbudila 
a uistila v tom, že dobro je stále medzi 
nami aj vďaka eRku. Svedčí o tom i táto 
„výročka“, ako ju familiárne nazývame. :) 
Dôkazom toho je i viac než 2 000 dob-
rovoľníkov, ktorí sa s láskou a radosťou 
venujú vyše 4 000 deťom po celom 
Slovensku. Deťom, ktoré prídu na tábor 
či stretko, prežívajú so svojimi animátormi 
hodnotný čas a sú šťastné. 
Som vďačná za každého jedného dob-
rovoľníka, ktorý učí deti službe druhým, 
sprevádza ich počas kampaní, motivuje 
ich a dáva im kúsok zo seba. Len tak môže 
dobro rásť – dobro nielen v nás, ale i v tých 
najmenších.
Prajem eRku i naďalej ochotných ľudí 
so zapáleným srdcom, ktorí rozhýbu svet 
dobrom. 

Vanda Jankovičová, 
programová koordinátorka 

a VOC Nové Zámky

VzdEláVaniE a foRmácia dobRoVoľníkoV

Ucelený tematický program 
na školský rok, ktorého cieľom 
je rozvoj osobnosti erkárov.
Od januára do augusta pokra-
čovala ročná téma S láskou 
zmeňme aspoň kúsok zeme.
Venovali sme sa čnosti milo-
srdenstvo. Prostredníctvom 
časopisu Lusk, newslettra eRka 
a časopisu Rebrík sme deťom 
a vedúcim poskytli konkrétny 

námet ako ju rozvíjať.
Od septembra sa začala nová 
ročná téma Viac radosti, ako 
pokračovanie Jubilejného roku 
milosrdenstva. V komunikač-
nom posolstve témy sa nachá-
dza myšlienka, že opravdivá 
radosť je ovocím vzťahu milo-
srdenstva. Kľúčovými čnosťami 
ročnej témy je sila (odvaha), 
štedrosť, priateľstvo.

RoČná téma

Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
Začíname (8 kurzov, 236 
účastníkov) a kurzy pre násť-
ročných (2 kurzy, 35 účastní-
kov), akreditované Základné 
kurzy (2 kurzy, 69 účastníkov), 
akreditovaný Kurz o tábo-
roch (1 kurz, 35 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia 
a workshopy na celoslovenskej 
i oblastnej úrovni.

V septembri začal 6. ročník 
Dobrovoľníckej univerzity, 

v ktorom sa 17 účastníkov 
zameralo na päť zručností 
dobrovoľníka.

Cieľom podujatia Baterka bolo 
povzbudenie regionálnych 
lídrov eRka do ďalšej dobrovoľ-
níckej činnosti a to na podnet 
formačných prednášok inšpiru-
júceho hosťa a času prežitého 
v spoločenstve ľudí rovnakej 
služby.

Pre deti a s deťmi

Základom činnosti eRka je DETSKé SPOLOČEN-
STVO – STRETKO.
Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla 
v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. 
Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, 
modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi 
radostné spoločenstvo. Vďaka stretku robia deti 
kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe druhým.

Tábory
118, pre 5 377 účastníkov

1-dňové podujatia
705, pre 34 836 účastníkov

Pracovné stretnutia, porady
54, pre 662 účastníkov

Medzinárodné podujatia
5, pre 188 účastníkov

Vzdelávacie podujatia
65, pre 1 800 účastníkov

Viacdňové podujatia
68, pre 2 212 účastníkov

Biblické stretká
pôstne obdobie 
36 zapojených obcí

eRkodom vzdelávacie 
a (in)formačné centrum 
39 podujatí pre viac ako 750 účastníkov

Metodicko-informačný časopis Lusk 
4 čísla – priemerný náklad 500 ks/číslo

Sviečka za nenarodené deti
2. november
118 zapojených obcí

Detský čin pomoci 
október
Heslo: Staňme sa šampiónmi lásky
125 zapojených skupiniek

Vypni telku, zapni seba! 
23. 5. – 29.5.
Heslo: je čas zmeniť sa
131 skupiniek, 
viac ako 6 000 detí a dospelých

Misijné púte detí
14. máj
Rajecká Lesná a Levoča, spolu 
viac ako 2 600 účastníkov
21. máj
Marianka, zúčastnilo sa 500 detí

Deň počatého dieťaťa
25. marec
147 zapojených obcí

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

Efektívne plnenie cieľov eRka zabezpečuje 
činnosť KOMISIí. Členmi sú dobrovoľníci 
eRka. V eRku pracuje viacero komisií – meto-
dická, duchovno-pastoračná, zahraničná, 
kontrolná a komisia Dobrej noviny.

Na podporu života v regiónoch začalo 
fungovať sedem území s vlastnou právnou 
subjektivitou. Každé územie má svoj vlastný 
tím tvorený koordinátorom, zodpovedným 
za napĺňanie územného plánu, progra-
movým koordinátorom, zodpovedným 
za vzdelávanie a program eRka pre deti, 
administrátorom, zodpovedným za efektívne 
využívanie zdrojov, kňazom a vedúcimi 
oblastných centier.
Prvýkrát sa uskutočnili stretnutia pre zod-
povedné osoby za eRko vo farnostiach – tzv. 
maxistretká. Obsahom stretnutí boli 
námety na stretká, kampane, formačné 
a vzdelávacie bloky zamerané na osob-
nostný a duchovný rast animátora, priestor 
na rozvíjanie osobných vzťahov, začlenenie 
do eRka, ako aj spoločný duchovný program. 
Na jarných a jesenných maxistretkách sa 
zúčastnilo viac ako 500 účastníkov.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo kultúry SR
EÚ a SlovakAid
Fond na podporu umenia
EU Presidency projekt
VÚC Nitra
VÚC Žilina
VÚC Bratislava
30 obecných a mestských úradov

KBS – Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
Missio – Pro Europa, Rakúsko
Kindermissionswerk „DieSternsinger“ e.V., Nemecko

Nadácia SPP
Nadácia Volkswagen
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Komunitná nadácia Liptov
Firma BRAMA-SK s.r.o.
Firma Eltek s.r.o.
Firma Hoško a.s.
Firma Avex electronics s.r.o.

Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší 
individuálni darcovia
Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka

financiE a oRganizácia ĎakujEmE

Suma 

173 297 €

25 871 €

50 €

328 808 €

14 814 €

101 339 €

960 706 €

1 604 885 €

 

194 590 €

355 658 €

169 683 €

15 212 €

803 638 €

17 863 €

1 556 642 €

48 243 €

Podiel

11 %

2 %

0 %

20 %

1 %

6 %

60 %

100 %

 

12 %

23 %

11 %

1 %

 52 %

1 %

100%

 

– 

Výnosy

verejné zdroje SR 

granty

úroky

príspevky členov, darcov a iné

príspevky z 2%

tržby z vlastných produktov

Dobrá novina - zbierka 21. 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 2016

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

ÚZEMIE OBLASTNé 
cENTRá

OBcE SKUPINKy ČLENOVIA

Západ 5 25 35 767

Nitra 6 39 47 1008

Spiš 3 25 48 1017

Žilina 6 36 48 1032

Východ 7 31 69 1094

Orava-Liptov 6 34 48 1014

Banská Bystrica-
Rožňava 8 24 37 771

#VIACRADOSTI a síl mohli načerpať členovia územných tímov 
na formačnom stretnutí Baterka s vedením otca Jána Balíka.

#VIACRADOSTI malo 142 eRkárov, ktorí sa na svetových dňoch mládeže 
v Krakove stretli so svätým otcom Františkom a mladými z celého sveta.

#VIACRADOSTI prežilo viac ako 3100 účastníkov na misijných púťach detí, 
ktorí putovali v rámci Roku milosrdenstva aj k bránam milosrdenstva.

#VIACRADOSTI zažili skupinky, ktoré vyhrali pohár Šampiónov lásky 
v rámci kampane Detský čin pomoci.


