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Projekt Z horčičného zrnka strom 

V septembri 2017 sa rozbehol dvojročný projekt 
zameraný na detskú participáciu. 
Cieľmi projektu sú podpora detských spoločenstiev pre 
ich angažovanosť v miestnej komunite, šírenie myšlienok 
z DOCAT medzi mladých (katolícka sociálna náuka pre 
mladých) a taktiež šírenie príkladov aktívnych detských 
skupín cez Rebrík.
Chceme počúvať deti, povzbudiť ich nápady, posilniť 
ich v tom, aby pozitívne ovplyvňovali  okolie a učili 
sa riešiť problémy. Chceme, aby deti zažili, že môžu 
meniť veci okolo seba a vďaka tomu boli odolnejšie voči 
manipulácií. Prostredníctvom projektu chceme pomôcť 
zvyšovaniu podpory detskej angažovanosti v obciach.

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
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Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Slovensku, 
ktorý vychádza 10-krát do roka, sme vydali 
v priemernom náklade 7 540 ks/číslo.
Časopis sa číta v rodinách a využíva sa 
v školách i vo farnostiach pri stretnutiach 
s deťmi.

Od septembra 2017 sa prostredníctvom 
časopisu Rebrík rozbehol dvojročný 
projekt eRka Z horčičného zrnka strom. 
Deti boli k jednotlivým aktivitám motivo-
vané prostredníctvom časopisu Rebrík, 
webovej stránky časopisu a sociálnej siete. 
Zároveň sa vytvorila osobitná webová 
stránka www.zrnko-strom.erko.sk.   
Od septembra 2017 vzniklo 12 detských 
skupiniek na celom Slovensku, ktoré sa 
vo svojej komunite usilujú pôsobiť na svoje 
okolie šírením dobra cez pravidelné 
aktivity a tak, aby postupne prispievali 
k zmene vo svojej komunite. 

NÁZOV NÁKLAD

Deviatnik priateľstva 3 000 ks

TIK TAK BLOK 2018 3 500 ks

Adventný kalendár plný 
vďačnosti 7 000 ks

EXPEDÍCIA R
9. 7. – 15. 7. 2017, Štiavnické Bane

V letnom tábore pre najaktív-
nejších čitateľov časopisu Rebrík 
sa zúčastnilo 36 detí z celého 
Slovenska a 10 vedúcich. Na 
Expedícii R deti vytvorili 4 čísla 
vlastného časopisu s názvom 
Blesk rozprávok. 

Vydali sme motivačné publikácie 
pre deti:

1
28. ročník

2017/2018

September 2017

Objavuj svet s priateľmi

MLYN V HOLÍČI 

VESELÁ

ABECEDA

1,50 ¤
Predplatné

u vydavateľa 1,35 ¤

DOBRÁ NOVINAČASOPIS REBRÍK

SCHVÁLENÁ PODPORA PRE PROJEKTY Z VEREJNEJ ZBIERKY DOBRÁ NOVINA  22. ROČNÍK

PROJEKTOVÁ OBLASŤ ZASLANÁ SUMA

Sociálne projekty pre deti (deti ulice a deti s postihnutím) 185 560,30 €

Vzdelávacie projekty pre deti (žiaci a deti s postihnutím)  67 297,00 € 

Vzdelávacie projekty pre dospelých  124 468,63 € 

Zabezpečenie pitnej vody  72 690,00 € 

Infraštruktúrne projekty (výstavba tried)  20 207,02 € 

Humanitárna výzva (2017) - Caritas Lodwar  30 000,00 € 

Vzdelávacie projekty pre deti s postihnutím  29 549,50 € 

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

Zdravotnícke projekty (lieky)  22 159,52 € 

Vzdelávacie projekty pre dospelých  20 047,70 € 

KRAJINA

Keňa

Etiópia

Južný Sudán

PROJEKTOVÁ OBLASŤ ZASLANÁ SUMA

Infraštruktúrne projekty (výmena strechy nemocnice)  10 477,50 €

Infraštruktúrne projekty (výstavba tried)  35 104,50 € 

Sociálne projekty pre deti s postihnutím  22 934,50 € 

Vzdelávacie projekty pre deti  10 342,50 € 

Vzdelávacie projekty pre dospelých (budovanie kapacít)  20 049,00 € 

Zdravotnícke projekty  32 049,50 € 

Projekty pápežských misijných diel  33 000,00 € 

 760 971,67 € 

KRAJINA

Rwanda

Kamerun

Uganda

Afrika

SPOLU

Koledníci z Repišťa, 2017 Koledníčka v Detvianskej Hute, 2017 Ababa s Weini a sestrou Maezou v Alitene, 2016 Biskup Medhin na svätej omši pre koledníkov v Nitre, 2017

KOLEDOVANIE U PREZIDENTA

VÝSLEDKY 22. ROČNÍKA 

10. januára 2017 zavítala Dobrá novina 
do Prezidentského paláca. Koledníkov 
zastúpili skupinky z Jacoviec, Brezna 
a z Podhorian.

DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU

V 22. ročníku sa do koledníckej akcie 
zapojilo 24 711 koledníkov, ktorí 
navštívili spolu viac ako 70-tisíc 
rodín. Výťažok verejnej zbierky bol 
991 916,51 €. Okrem darcov v rodinách 
prispeli k tejto sume aj individuálni 
darcovia svojimi príspevkami a zasla-
ním donorských sms správ. 

Súčasťou zbierky bola aj výzva SPOLU 
PRE KEŇU na pomoc obyvateľom regió-
nov Turkana a Marsabit v Keni, ktoré 
postihlo veľké sucho. V tejto výzve 
sme sa spojili s organizáciami ADRA 
Slovensko, Savio a Nadácia Integra. 

V lete 2017 sme vyslali štyroch dobro-
voľníkov do projektov podporovaných 
Dobrou novinou v Etiópii a v Ugande. 
Trojmesačný dobrovoľnícky program 
bol realizovaný z prostriedkov 
SlovakAid.

Téma 23. ročníka Dobrej noviny bola 
Na ceste k životu. Pozornosť sme zame-
rali na zdravotné stredisko v Alitene 

v oblasti Irob na severe Etiópie, 
ktoré je zamerané na starostlivosť 
pre matky a deti. Prostredníctvom 
našich materiálov a krátkeho filmu 
Cesta sme predstavili mamu Ababu 
s dcérou Weini. Weini sa vďaka 
zdravotnému stredisku a sanitke 
mohla narodiť pod dohľadom 
lekárov. Koledníci sa dozvedeli 
o živote v Alitene a o práci sestier 
vincentíniek, ktoré tam vedú zdra-
votné stredisko a škôlku.

TÉMA 23. ROČNÍKA V decembri nás navštívil biskup 
adigratskej eparchie Abune Tesfa-
selassie Medhin Fessuh. Na území 
jeho diecézy sa nachádza zdravotné 
stredisko v Alitene podporované 

NÁVŠTEVA Z ETIÓPIE 

Dobrou novinou. Vzácny hosť Dobrej 
noviny sa stretol s viacerými biskupmi 
na Slovensku a celebroval liturgie 
s vyslaním koledníkov v Prešove, Micha-
lovciach, Trnave a v Nitre. Počas stretnutí 
rozprával o svojej diecéze, o práci sestier 
vincentiek v Alitene a zdôrazňoval úsilie 
o mier a spoluprácu vo svete.

SVÄTÉ OMŠE 
S VYSLANÍM KOLEDNÍKOV  

Pred Vianocami sa takmer tri tisíc koled-
níkov stretlo na svätých omšiach, kde 
im otcovia biskupi udelili požehnanie, 
a tak ich vyslali do rodín. Sväté omše sa 
konali v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove, 
Sečovskej Polianke, v Michalovciach, Čier-
nom Balogu – Dobroči, v Spišskej Novej 
Vsi, Dolnom Kubíne, v Dulove a Nitre.

Knihobúdka od znka Krtko z Hlohovca

Pokoj dosiahneme výchovou k pokoju.
(JPII, 1979)

Keď pastier prichádza domov v pokoji, mlieko má sladkú chuť.
(Etiópske príslovie)

Vydalo eRko – HKSD v júni 2018. Financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – 
PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

DOBRO DOBRO



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ERKO JE ČLENOM: SPOLUPRACUJEME:

Členovia:  6 895 – z toho 4 578 vo veku do 14 rokov
Skupinky: 333   Obce: 220    Okresy: 55
Pravidelné stretnutia detských spoločenstiev: viac ako 8 757
Začiatok práce s deťmi: r. 1973 
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990,  reg. č.:VVS/1-900/90-2975
V roku 2017 pracovalo eRko v 40 oblastných centrách na celom 
Slovensku. Za ich chod a prácu sú zodpovední dobrovoľníci – vedúci 
oblastných centier.

ČLENSTVOAhojte, priatelia! V našej horlivosti si niekedy 
povieme: „Stačí naštartovať a ideme. Urobíme 
stretko, tábor či inú akciu. Bude to hračka.“ Nie je 
to ale úplne také jednoduché, ako sa to na prvý 
pohľad môže zdať. 
Skôr ako naštartujem, potrebujem vedieť, kam 
idem. Ak nepoznám cieľ, môžem zablúdiť. 
Na začiatku môžem mať pred očami krátkodobé 
ciele, ktoré naplním − spomínané stretko či iná 
akcia. Potrebujem však tieto udalosti vnímať 
v širšom pohľade a s vyšším cieľom. Nech mi 
moja služba nie je cieľom, ale je prostriedkom 
k posväcovaniu.
Auto nenaštartujem, ak nemám natankované. 
Tu s vďakou pamätajme na všetko, čo sme dostali 
a nadobudli od rodičov, cez svoje spoločenstvo. 
Usilujme sa o pravidelné dopĺňanie. Platí to o vedo-
mostiach, ale ešte viac o Božích milostiach. Máme 
najkrajšie meno, ktorým nás volá náš Nebeský Otec. 
To meno je: milovaná dcéra, milovaný syn. Tak nás 
oslovil pri krste, keď nás prijal za svojich. Primerane 
svojmu menu teda žime svoje povolanie k láske.
Aby nám auto slúžilo a neublížili sme si, potre-
bujeme, aby bolo v dobrom technickom stave. 
Samozrejme, to si vyžaduje údržbu a servis. 
Rovnako je to aj pri ľuďoch − k duchovnej pohode 
potrebujeme prijímať odpustenie a odpúšťať. 
Aj preto nám Kristus zanechal veľký veľkonočný 
dar − odpustenie hriechov.
Na naše cesty životom berme so sebou priateľa 
Ježiša. Radostnejšie sa kráča životom, na našich 
križovatkách je nám radcom a nemusíme sa báť, 
že zablúdime.
Väčšina ľudí je pre dosiahnutie svojich cieľov 
schopná skôr veľkého úsilia ako dlhej
vytrvalosti. My sa však radšej, podľa rady sv. Don 
Bosca, držme ľahkých vecí, ale robme ich vytrvalo. 

Marián Kašaj, eRko kňaz za územie Východ

Ucelený tematický program na škol-
ský rok, ktorého cieľom je rozvoj 
osobnosti erkárov.
Ako pokračovanie témy S láskou 
zmeňme aspoň kúsok zeme sme 
si vybrali tému Viac radosti. 
Opravdivá radosť je ovocím vzťahu 
milosrdenstva. Kľúčovými čnosťami 
ročnej témy sa stala sila (odvaha), 
štedrosť a  priateľstvo. Prostred-
níctvom časopisu Lusk, newslettra 
eRka a časopisu Rebrík sme deťom 
a vedúcim poskytli konkrétne 
námety ako tému rozvíjať.

Od septembra sa začala nová ročná 
téma DOBROdružstvo pokoJA. 

Deťom a animátorom  sme pred-
stavili pokoj ako poriadok v srdci 
človeka, o ktorý je nutné sa starať. 
Chceli sme zdôrazniť, že pokoj 
vo vzťahoch a v našej spoločnosti 
nie je iba bezvojnový stav, ale dar, 
ktorý si treba vážiť a rozvíjať ho 
vlastným úsilím. Pre budovanie 
pokoja sme ponúkli tri kľúčové 
čnosti: veľkodušnosť ako schop-
nosť pozrieť sa ponad smutné 
skutočnosti a prekonať znechutenie 
z ťažkostí, starostlivosť ako nutnosť 
prekonať izoláciu znepriatelených 
strán a jazyk pokoja ako podčiark-
nutie úlohy slov, dialógu, miernosti 
a pravdivosti v reči v snahe o pokoj.

ROČNÁ TÉMA

VZDELÁVANIE A FORMÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
Začíname (7 kurzov, 188 účast-
níkov) a kurzy pre násťročných 
(3 kurzy, 81 účastníkov), akredi-
tované Základné kurzy (3 kurzy, 
96 účastníkov), akreditovaný Kurz 
o táboroch (1 kurz, 18 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia 
a workshopy na celoslovenskej 
aj oblastnej úrovni.
Dobrovoľnícka univerzita 
pokračovala 7. ročníkom, ktorý sa 

začal v septembri. 32 účastníkov 
sa  zameralo na päť zručností 
dobrovoľníka.

V novembri sa uskutočnilo podujatie 
Baterka, na ktorom sa cez tému – 
Vedenie ako služba mohli regionálni 
lídri eRka povzbudiť do ďalšej dob-
rovoľníckej činnosti. Podnetom boli 
formačné prednášky inšpiratívneho 
hosťa a čas prežitý v spoločenstve 
ľudí v rovnakej službe.

Pre deti a s deťmi

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

Tábory
125, pre 6 372 účastníkov

1-dňové podujatia
945, pre 39 865 účastníkov

Viacdňové podujatia 
96, pre 2 409 účastníkov

Medzinárodné podujatia
12, pre 47 účastníkov

Pracovné stretnutia, porady 
57, pre 641 účastníkov

Vzdelávacie podujatia 
84, pre 2 145 účastníkov

Biblické stretká
pôstne obdobie 
52 zapojených obcí

eRkodom vzdelávacie 
a (in)formačné centrum 
44 podujatí pre viac ako 720 účastníkov

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

Sviečka za nenarodené deti
2. november
129 zapojených obcí

Detský čin pomoci 
október
Heslo: Misia pokoja 
108 zapojených obcí, viac ako 
3 200 detí a vedúcich

Vypni telku, zapni seba! 
29. máj – 4. jún
Heslo: Viac priateľstva, viac radosti
Do 17. ročníka kampane sa zapojilo 4 500 
detí zo 127 obcí z celého Slovenska.
Okrem 92 skupín z radov členov eRka sa 
zapojilo aj 20 škôl. Program pripravovalo 
870 dobrovoľníkov a 110 učiteľov 
zo základných škôl.

Misijné púte detí
13. máj
Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce, 
spolu viac ako 3 700 účastníkov
20. máj
Marianka, zúčastnilo sa 850 detí

Deň počatého dieťaťa
25. marec
114 zapojených obcí

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

Efektívne plnenie cieľov eRka zabezpečuje 
činnosť KOMISIÍ. Členmi sú dobrovoľníci 
eRka. V eRku pracuje viacero komisií 
– metodicko-vzdelávacia, duchovno-pasto-
račná, zahraničná, kontrolná a komisia Dobrej 
noviny.

Rok 2017 bol druhým rokom činnosti eRka 
v novej štruktúre, v ktorej fungovalo sedem 
území  pod vedením koordinátorov. Práca 
v regiónoch je pre eRko nevyhnutná. Zložitá je 
hlavne v tom, že eRko pracuje vo viac ako 200 
obciach, čo znamená priebežne viesť a zaško-
ľovať množstvo dobrovoľníkov. Územné tímy 
pracovali v zložení koordinátor, administrátor, 
programový koordinátor, kňaz a vedúci 
oblastných centier. Na svojich stretnutiach sa 
rozprávali o živote eRka v oblastných centrách, 
plánovali spoločné akcie a rozprávali sa 
o potrebách stretiek a animátorov na svojom 
území.

Na podporu nových vedúcich OC sme 
zaviedli ročný pilotný projekt individuálneho 
sprevádzania formou stretnutí a rozhovorov − 
gaučing.  Zapojených bolo 15 nových VOC a 8 
supervízorov.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Fond na podporu umenia
SlovakAid
Erasmus +

Bratislavský samosprávny kraj
Čadca, Lendak, Likavka, Novoť, Oravská Lesná, 
Považská Bystrica, Sereď, Žilina a ďalších 27 obecných 
a mestských úradov
 
KBS – Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
RKC farnosť Okoličné, Tvrdošín, Vrútky a ďalšie
Arcibiskupstvo Košice
Missio – Pro Europa, Rakúsko

Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
Komunitná nadácia Liptov
Mlyn Klepáč n.f. 
BRAMA-SK s.r.o., VHT s.r.o.

Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší 
individuálni darcovia

Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka

FINANCIE A ORGANIZÁCIA ĎAKUJEME

Suma 

183 129 €

45 736 €

0 €

283 464 €

15 919 €

107 409 €

991 917 €

1 627 574 €

 

208 240 €

364 376 €

146 376 €

18 726 €

855 080 €

27 607 €

1 620 405 €

7 169 €

Podiel

11 %

3 %

0 %

17 %

1 %

7 %

61 %

100 %

 

13 %

22 %

9 %

1 %

 53 %

2 %

100%

 

– 

VÝNOSY

Verejné zdroje SR 

Granty

Úroky

Príspevky členov, darcov a iné

Príspevky z 2%

Tržby z vlastných produktov

Dobrá novina - zbierka 22. 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 2017

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

ÚZEMIE OBLASTNÉ 
CENTRÁ

OBCE SKUPINKY ČLENOVIA

Západ 5 23 37 695

Nitra 6 40 45 998

Spiš 3 27 46 1 038

Žilina 6 38 50 1 101

Východ 7 30 67 1 059

Orava-Liptov 6 39 52 1 212

Banská Bystrica-
Rožňava 7 23 36 747

Vždy, keď zdieľaš lásku s inými, pocítiš pokoj, ktorý naplní teba aj iných.
(Matka Tereza) 

Pokoj, ktorý hlásate ústami, nech máte ešte hojnejšie vo vašich srdciach. 
(sv. František z Assisi)

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 
(Mt 5, 9)

Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého z nich.
(Z encykliky Pacem in terris sv. Jána XXIII.)

DOBRO DOBRO DOBRODOBRO
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Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990,  reg. č.:VVS/1-900/90-2975
V roku 2017 pracovalo eRko v 40 oblastných centrách na celom 
Slovensku. Za ich chod a prácu sú zodpovední dobrovoľníci – vedúci 
oblastných centier.

ČLENSTVOAhojte, priatelia! V našej horlivosti si niekedy 
povieme: „Stačí naštartovať a ideme. Urobíme 
stretko, tábor či inú akciu. Bude to hračka.“ Nie je 
to ale úplne také jednoduché, ako sa to na prvý 
pohľad môže zdať. 
Skôr ako naštartujem, potrebujem vedieť, kam 
idem. Ak nepoznám cieľ, môžem zablúdiť. 
Na začiatku môžem mať pred očami krátkodobé 
ciele, ktoré naplním − spomínané stretko či iná 
akcia. Potrebujem však tieto udalosti vnímať 
v širšom pohľade a s vyšším cieľom. Nech mi 
moja služba nie je cieľom, ale je prostriedkom 
k posväcovaniu.
Auto nenaštartujem, ak nemám natankované. 
Tu s vďakou pamätajme na všetko, čo sme dostali 
a nadobudli od rodičov, cez svoje spoločenstvo. 
Usilujme sa o pravidelné dopĺňanie. Platí to o vedo-
mostiach, ale ešte viac o Božích milostiach. Máme 
najkrajšie meno, ktorým nás volá náš Nebeský Otec. 
To meno je: milovaná dcéra, milovaný syn. Tak nás 
oslovil pri krste, keď nás prijal za svojich. Primerane 
svojmu menu teda žime svoje povolanie k láske.
Aby nám auto slúžilo a neublížili sme si, potre-
bujeme, aby bolo v dobrom technickom stave. 
Samozrejme, to si vyžaduje údržbu a servis. 
Rovnako je to aj pri ľuďoch − k duchovnej pohode 
potrebujeme prijímať odpustenie a odpúšťať. 
Aj preto nám Kristus zanechal veľký veľkonočný 
dar − odpustenie hriechov.
Na naše cesty životom berme so sebou priateľa 
Ježiša. Radostnejšie sa kráča životom, na našich 
križovatkách je nám radcom a nemusíme sa báť, 
že zablúdime.
Väčšina ľudí je pre dosiahnutie svojich cieľov 
schopná skôr veľkého úsilia ako dlhej
vytrvalosti. My sa však radšej, podľa rady sv. Don 
Bosca, držme ľahkých vecí, ale robme ich vytrvalo. 

Marián Kašaj, eRko kňaz za územie Východ

Ucelený tematický program na škol-
ský rok, ktorého cieľom je rozvoj 
osobnosti erkárov.
Ako pokračovanie témy S láskou 
zmeňme aspoň kúsok zeme sme 
si vybrali tému Viac radosti. 
Opravdivá radosť je ovocím vzťahu 
milosrdenstva. Kľúčovými čnosťami 
ročnej témy sa stala sila (odvaha), 
štedrosť a  priateľstvo. Prostred-
níctvom časopisu Lusk, newslettra 
eRka a časopisu Rebrík sme deťom 
a vedúcim poskytli konkrétne 
námety ako tému rozvíjať.

Od septembra sa začala nová ročná 
téma DOBROdružstvo pokoJA. 

Deťom a animátorom  sme pred-
stavili pokoj ako poriadok v srdci 
človeka, o ktorý je nutné sa starať. 
Chceli sme zdôrazniť, že pokoj 
vo vzťahoch a v našej spoločnosti 
nie je iba bezvojnový stav, ale dar, 
ktorý si treba vážiť a rozvíjať ho 
vlastným úsilím. Pre budovanie 
pokoja sme ponúkli tri kľúčové 
čnosti: veľkodušnosť ako schop-
nosť pozrieť sa ponad smutné 
skutočnosti a prekonať znechutenie 
z ťažkostí, starostlivosť ako nutnosť 
prekonať izoláciu znepriatelených 
strán a jazyk pokoja ako podčiark-
nutie úlohy slov, dialógu, miernosti 
a pravdivosti v reči v snahe o pokoj.

ROČNÁ TÉMA

VZDELÁVANIE A FORMÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
Začíname (7 kurzov, 188 účast-
níkov) a kurzy pre násťročných 
(3 kurzy, 81 účastníkov), akredi-
tované Základné kurzy (3 kurzy, 
96 účastníkov), akreditovaný Kurz 
o táboroch (1 kurz, 18 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia 
a workshopy na celoslovenskej 
aj oblastnej úrovni.
Dobrovoľnícka univerzita 
pokračovala 7. ročníkom, ktorý sa 

začal v septembri. 32 účastníkov 
sa  zameralo na päť zručností 
dobrovoľníka.

V novembri sa uskutočnilo podujatie 
Baterka, na ktorom sa cez tému – 
Vedenie ako služba mohli regionálni 
lídri eRka povzbudiť do ďalšej dob-
rovoľníckej činnosti. Podnetom boli 
formačné prednášky inšpiratívneho 
hosťa a čas prežitý v spoločenstve 
ľudí v rovnakej službe.

Pre deti a s deťmi

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

Tábory
125, pre 6 372 účastníkov

1-dňové podujatia
945, pre 39 865 účastníkov

Viacdňové podujatia 
96, pre 2 409 účastníkov

Medzinárodné podujatia
12, pre 47 účastníkov

Pracovné stretnutia, porady 
57, pre 641 účastníkov

Vzdelávacie podujatia 
84, pre 2 145 účastníkov

Biblické stretká
pôstne obdobie 
52 zapojených obcí

eRkodom vzdelávacie 
a (in)formačné centrum 
44 podujatí pre viac ako 720 účastníkov

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

Sviečka za nenarodené deti
2. november
129 zapojených obcí

Detský čin pomoci 
október
Heslo: Misia pokoja 
108 zapojených obcí, viac ako 
3 200 detí a vedúcich

Vypni telku, zapni seba! 
29. máj – 4. jún
Heslo: Viac priateľstva, viac radosti
Do 17. ročníka kampane sa zapojilo 4 500 
detí zo 127 obcí z celého Slovenska.
Okrem 92 skupín z radov členov eRka sa 
zapojilo aj 20 škôl. Program pripravovalo 
870 dobrovoľníkov a 110 učiteľov 
zo základných škôl.

Misijné púte detí
13. máj
Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce, 
spolu viac ako 3 700 účastníkov
20. máj
Marianka, zúčastnilo sa 850 detí

Deň počatého dieťaťa
25. marec
114 zapojených obcí

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

Efektívne plnenie cieľov eRka zabezpečuje 
činnosť KOMISIÍ. Členmi sú dobrovoľníci 
eRka. V eRku pracuje viacero komisií 
– metodicko-vzdelávacia, duchovno-pasto-
račná, zahraničná, kontrolná a komisia Dobrej 
noviny.

Rok 2017 bol druhým rokom činnosti eRka 
v novej štruktúre, v ktorej fungovalo sedem 
území  pod vedením koordinátorov. Práca 
v regiónoch je pre eRko nevyhnutná. Zložitá je 
hlavne v tom, že eRko pracuje vo viac ako 200 
obciach, čo znamená priebežne viesť a zaško-
ľovať množstvo dobrovoľníkov. Územné tímy 
pracovali v zložení koordinátor, administrátor, 
programový koordinátor, kňaz a vedúci 
oblastných centier. Na svojich stretnutiach sa 
rozprávali o živote eRka v oblastných centrách, 
plánovali spoločné akcie a rozprávali sa 
o potrebách stretiek a animátorov na svojom 
území.

Na podporu nových vedúcich OC sme 
zaviedli ročný pilotný projekt individuálneho 
sprevádzania formou stretnutí a rozhovorov − 
gaučing.  Zapojených bolo 15 nových VOC a 8 
supervízorov.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Fond na podporu umenia
SlovakAid
Erasmus +

Bratislavský samosprávny kraj
Čadca, Lendak, Likavka, Novoť, Oravská Lesná, 
Považská Bystrica, Sereď, Žilina a ďalších 27 obecných 
a mestských úradov
 
KBS – Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky
RKC farnosť Okoličné, Tvrdošín, Vrútky a ďalšie
Arcibiskupstvo Košice
Missio – Pro Europa, Rakúsko

Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
Komunitná nadácia Liptov
Mlyn Klepáč n.f. 
BRAMA-SK s.r.o., VHT s.r.o.

Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší 
individuálni darcovia

Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka

FINANCIE A ORGANIZÁCIA ĎAKUJEME

Suma 

183 129 €

45 736 €

0 €

283 464 €

15 919 €

107 409 €

991 917 €

1 627 574 €

 

208 240 €

364 376 €

146 376 €

18 726 €

855 080 €

27 607 €

1 620 405 €

7 169 €

Podiel

11 %

3 %

0 %

17 %

1 %

7 %

61 %

100 %

 

13 %

22 %

9 %

1 %

 53 %

2 %

100%

 

– 

VÝNOSY

Verejné zdroje SR 

Granty

Úroky

Príspevky členov, darcov a iné

Príspevky z 2%

Tržby z vlastných produktov

Dobrá novina - zbierka 22. 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 2017

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

ÚZEMIE OBLASTNÉ 
CENTRÁ

OBCE SKUPINKY ČLENOVIA

Západ 5 23 37 695

Nitra 6 40 45 998

Spiš 3 27 46 1 038

Žilina 6 38 50 1 101

Východ 7 30 67 1 059

Orava-Liptov 6 39 52 1 212

Banská Bystrica-
Rožňava 7 23 36 747

Vždy, keď zdieľaš lásku s inými, pocítiš pokoj, ktorý naplní teba aj iných.
(Matka Tereza) 

Pokoj, ktorý hlásate ústami, nech máte ešte hojnejšie vo vašich srdciach. 
(sv. František z Assisi)

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 
(Mt 5, 9)

Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého z nich.
(Z encykliky Pacem in terris sv. Jána XXIII.)

DOBRO DOBRO DOBRODOBRO
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ERKO JE ČLENOM: SPOLUPRACUJEME:

Členovia:  6 895 – z toho 4 578 vo veku do 14 rokov
Skupinky: 333   Obce: 220    Okresy: 55
Pravidelné stretnutia detských spoločenstiev: viac ako 8 757
Začiatok práce s deťmi: r. 1973 
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990,  reg. č.:VVS/1-900/90-2975
V roku 2017 pracovalo eRko v 40 oblastných centrách na celom 
Slovensku. Za ich chod a prácu sú zodpovední dobrovoľníci – vedúci 
oblastných centier.

ČLENSTVOAhojte, priatelia! V našej horlivosti si niekedy 
povieme: „Stačí naštartovať a ideme. Urobíme 
stretko, tábor či inú akciu. Bude to hračka.“ Nie je 
to ale úplne také jednoduché, ako sa to na prvý 
pohľad môže zdať. 
Skôr ako naštartujem, potrebujem vedieť, kam 
idem. Ak nepoznám cieľ, môžem zablúdiť. 
Na začiatku môžem mať pred očami krátkodobé 
ciele, ktoré naplním − spomínané stretko či iná 
akcia. Potrebujem však tieto udalosti vnímať 
v širšom pohľade a s vyšším cieľom. Nech mi 
moja služba nie je cieľom, ale je prostriedkom 
k posväcovaniu.
Auto nenaštartujem, ak nemám natankované. 
Tu s vďakou pamätajme na všetko, čo sme dostali 
a nadobudli od rodičov, cez svoje spoločenstvo. 
Usilujme sa o pravidelné dopĺňanie. Platí to o vedo-
mostiach, ale ešte viac o Božích milostiach. Máme 
najkrajšie meno, ktorým nás volá náš Nebeský Otec. 
To meno je: milovaná dcéra, milovaný syn. Tak nás 
oslovil pri krste, keď nás prijal za svojich. Primerane 
svojmu menu teda žime svoje povolanie k láske.
Aby nám auto slúžilo a neublížili sme si, potre-
bujeme, aby bolo v dobrom technickom stave. 
Samozrejme, to si vyžaduje údržbu a servis. 
Rovnako je to aj pri ľuďoch − k duchovnej pohode 
potrebujeme prijímať odpustenie a odpúšťať. 
Aj preto nám Kristus zanechal veľký veľkonočný 
dar − odpustenie hriechov.
Na naše cesty životom berme so sebou priateľa 
Ježiša. Radostnejšie sa kráča životom, na našich 
križovatkách je nám radcom a nemusíme sa báť, 
že zablúdime.
Väčšina ľudí je pre dosiahnutie svojich cieľov 
schopná skôr veľkého úsilia ako dlhej
vytrvalosti. My sa však radšej, podľa rady sv. Don 
Bosca, držme ľahkých vecí, ale robme ich vytrvalo. 

Marián Kašaj, eRko kňaz za územie Východ

Ucelený tematický program na škol-
ský rok, ktorého cieľom je rozvoj 
osobnosti erkárov.
Ako pokračovanie témy S láskou 
zmeňme aspoň kúsok zeme sme 
si vybrali tému Viac radosti. 
Opravdivá radosť je ovocím vzťahu 
milosrdenstva. Kľúčovými čnosťami 
ročnej témy sa stala sila (odvaha), 
štedrosť a  priateľstvo. Prostred-
níctvom časopisu Lusk, newslettra 
eRka a časopisu Rebrík sme deťom 
a vedúcim poskytli konkrétne 
námety ako tému rozvíjať.

Od septembra sa začala nová ročná 
téma DOBROdružstvo pokoJA. 

Deťom a animátorom  sme pred-
stavili pokoj ako poriadok v srdci 
človeka, o ktorý je nutné sa starať. 
Chceli sme zdôrazniť, že pokoj 
vo vzťahoch a v našej spoločnosti 
nie je iba bezvojnový stav, ale dar, 
ktorý si treba vážiť a rozvíjať ho 
vlastným úsilím. Pre budovanie 
pokoja sme ponúkli tri kľúčové 
čnosti: veľkodušnosť ako schop-
nosť pozrieť sa ponad smutné 
skutočnosti a prekonať znechutenie 
z ťažkostí, starostlivosť ako nutnosť 
prekonať izoláciu znepriatelených 
strán a jazyk pokoja ako podčiark-
nutie úlohy slov, dialógu, miernosti 
a pravdivosti v reči v snahe o pokoj.

ROČNÁ TÉMA

VZDELÁVANIE A FORMÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
Začíname (7 kurzov, 188 účast-
níkov) a kurzy pre násťročných 
(3 kurzy, 81 účastníkov), akredi-
tované Základné kurzy (3 kurzy, 
96 účastníkov), akreditovaný Kurz 
o táboroch (1 kurz, 18 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia 
a workshopy na celoslovenskej 
aj oblastnej úrovni.
Dobrovoľnícka univerzita 
pokračovala 7. ročníkom, ktorý sa 

začal v septembri. 32 účastníkov 
sa  zameralo na päť zručností 
dobrovoľníka.

V novembri sa uskutočnilo podujatie 
Baterka, na ktorom sa cez tému – 
Vedenie ako služba mohli regionálni 
lídri eRka povzbudiť do ďalšej dob-
rovoľníckej činnosti. Podnetom boli 
formačné prednášky inšpiratívneho 
hosťa a čas prežitý v spoločenstve 
ľudí v rovnakej službe.

Pre deti a s deťmi

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

Tábory
125, pre 6 372 účastníkov

1-dňové podujatia
945, pre 39 865 účastníkov

Viacdňové podujatia 
96, pre 2 409 účastníkov

Medzinárodné podujatia
12, pre 47 účastníkov

Pracovné stretnutia, porady 
57, pre 641 účastníkov

Vzdelávacie podujatia 
84, pre 2 145 účastníkov

Biblické stretká
pôstne obdobie 
52 zapojených obcí

eRkodom vzdelávacie 
a (in)formačné centrum 
44 podujatí pre viac ako 720 účastníkov

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

Sviečka za nenarodené deti
2. november
129 zapojených obcí

Detský čin pomoci 
október
Heslo: Misia pokoja 
108 zapojených obcí, viac ako 
3 200 detí a vedúcich

Vypni telku, zapni seba! 
29. máj – 4. jún
Heslo: Viac priateľstva, viac radosti
Do 17. ročníka kampane sa zapojilo 4 500 
detí zo 127 obcí z celého Slovenska.
Okrem 92 skupín z radov členov eRka sa 
zapojilo aj 20 škôl. Program pripravovalo 
870 dobrovoľníkov a 110 učiteľov 
zo základných škôl.

Misijné púte detí
13. máj
Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce, 
spolu viac ako 3 700 účastníkov
20. máj
Marianka, zúčastnilo sa 850 detí

Deň počatého dieťaťa
25. marec
114 zapojených obcí

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

Efektívne plnenie cieľov eRka zabezpečuje 
činnosť KOMISIÍ. Členmi sú dobrovoľníci 
eRka. V eRku pracuje viacero komisií 
– metodicko-vzdelávacia, duchovno-pasto-
račná, zahraničná, kontrolná a komisia Dobrej 
noviny.

Rok 2017 bol druhým rokom činnosti eRka 
v novej štruktúre, v ktorej fungovalo sedem 
území  pod vedením koordinátorov. Práca 
v regiónoch je pre eRko nevyhnutná. Zložitá je 
hlavne v tom, že eRko pracuje vo viac ako 200 
obciach, čo znamená priebežne viesť a zaško-
ľovať množstvo dobrovoľníkov. Územné tímy 
pracovali v zložení koordinátor, administrátor, 
programový koordinátor, kňaz a vedúci 
oblastných centier. Na svojich stretnutiach sa 
rozprávali o živote eRka v oblastných centrách, 
plánovali spoločné akcie a rozprávali sa 
o potrebách stretiek a animátorov na svojom 
území.

Na podporu nových vedúcich OC sme 
zaviedli ročný pilotný projekt individuálneho 
sprevádzania formou stretnutí a rozhovorov − 
gaučing.  Zapojených bolo 15 nových VOC a 8 
supervízorov.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Fond na podporu umenia
SlovakAid
Erasmus +

Bratislavský samosprávny kraj
Čadca, Lendak, Likavka, Novoť, Oravská Lesná, 
Považská Bystrica, Sereď, Žilina a ďalších 27 obecných 
a mestských úradov
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RKC farnosť Okoličné, Tvrdošín, Vrútky a ďalšie
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FINANČNÝ PREHĽAD ERKA ZA ROK 2017

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

ÚZEMIE OBLASTNÉ 
CENTRÁ

OBCE SKUPINKY ČLENOVIA

Západ 5 23 37 695

Nitra 6 40 45 998

Spiš 3 27 46 1 038

Žilina 6 38 50 1 101

Východ 7 30 67 1 059

Orava-Liptov 6 39 52 1 212

Banská Bystrica-
Rožňava 7 23 36 747

Vždy, keď zdieľaš lásku s inými, pocítiš pokoj, ktorý naplní teba aj iných.
(Matka Tereza) 

Pokoj, ktorý hlásate ústami, nech máte ešte hojnejšie vo vašich srdciach. 
(sv. František z Assisi)

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 
(Mt 5, 9)

Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého z nich.
(Z encykliky Pacem in terris sv. Jána XXIII.)
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ERKO JE ČLENOM: SPOLUPRACUJEME:

Členovia:  6 895 – z toho 4 578 vo veku do 14 rokov
Skupinky: 333   Obce: 220    Okresy: 55
Pravidelné stretnutia detských spoločenstiev: viac ako 8 757
Začiatok práce s deťmi: r. 1973 
Registrácia na MV SR: 3. 10. 1990,  reg. č.:VVS/1-900/90-2975
V roku 2017 pracovalo eRko v 40 oblastných centrách na celom 
Slovensku. Za ich chod a prácu sú zodpovední dobrovoľníci – vedúci 
oblastných centier.

ČLENSTVOAhojte, priatelia! V našej horlivosti si niekedy 
povieme: „Stačí naštartovať a ideme. Urobíme 
stretko, tábor či inú akciu. Bude to hračka.“ Nie je 
to ale úplne také jednoduché, ako sa to na prvý 
pohľad môže zdať. 
Skôr ako naštartujem, potrebujem vedieť, kam 
idem. Ak nepoznám cieľ, môžem zablúdiť. 
Na začiatku môžem mať pred očami krátkodobé 
ciele, ktoré naplním − spomínané stretko či iná 
akcia. Potrebujem však tieto udalosti vnímať 
v širšom pohľade a s vyšším cieľom. Nech mi 
moja služba nie je cieľom, ale je prostriedkom 
k posväcovaniu.
Auto nenaštartujem, ak nemám natankované. 
Tu s vďakou pamätajme na všetko, čo sme dostali 
a nadobudli od rodičov, cez svoje spoločenstvo. 
Usilujme sa o pravidelné dopĺňanie. Platí to o vedo-
mostiach, ale ešte viac o Božích milostiach. Máme 
najkrajšie meno, ktorým nás volá náš Nebeský Otec. 
To meno je: milovaná dcéra, milovaný syn. Tak nás 
oslovil pri krste, keď nás prijal za svojich. Primerane 
svojmu menu teda žime svoje povolanie k láske.
Aby nám auto slúžilo a neublížili sme si, potre-
bujeme, aby bolo v dobrom technickom stave. 
Samozrejme, to si vyžaduje údržbu a servis. 
Rovnako je to aj pri ľuďoch − k duchovnej pohode 
potrebujeme prijímať odpustenie a odpúšťať. 
Aj preto nám Kristus zanechal veľký veľkonočný 
dar − odpustenie hriechov.
Na naše cesty životom berme so sebou priateľa 
Ježiša. Radostnejšie sa kráča životom, na našich 
križovatkách je nám radcom a nemusíme sa báť, 
že zablúdime.
Väčšina ľudí je pre dosiahnutie svojich cieľov 
schopná skôr veľkého úsilia ako dlhej
vytrvalosti. My sa však radšej, podľa rady sv. Don 
Bosca, držme ľahkých vecí, ale robme ich vytrvalo. 

Marián Kašaj, eRko kňaz za územie Východ

Ucelený tematický program na škol-
ský rok, ktorého cieľom je rozvoj 
osobnosti erkárov.
Ako pokračovanie témy S láskou 
zmeňme aspoň kúsok zeme sme 
si vybrali tému Viac radosti. 
Opravdivá radosť je ovocím vzťahu 
milosrdenstva. Kľúčovými čnosťami 
ročnej témy sa stala sila (odvaha), 
štedrosť a  priateľstvo. Prostred-
níctvom časopisu Lusk, newslettra 
eRka a časopisu Rebrík sme deťom 
a vedúcim poskytli konkrétne 
námety ako tému rozvíjať.

Od septembra sa začala nová ročná 
téma DOBROdružstvo pokoJA. 

Deťom a animátorom  sme pred-
stavili pokoj ako poriadok v srdci 
človeka, o ktorý je nutné sa starať. 
Chceli sme zdôrazniť, že pokoj 
vo vzťahoch a v našej spoločnosti 
nie je iba bezvojnový stav, ale dar, 
ktorý si treba vážiť a rozvíjať ho 
vlastným úsilím. Pre budovanie 
pokoja sme ponúkli tri kľúčové 
čnosti: veľkodušnosť ako schop-
nosť pozrieť sa ponad smutné 
skutočnosti a prekonať znechutenie 
z ťažkostí, starostlivosť ako nutnosť 
prekonať izoláciu znepriatelených 
strán a jazyk pokoja ako podčiark-
nutie úlohy slov, dialógu, miernosti 
a pravdivosti v reči v snahe o pokoj.

ROČNÁ TÉMA

VZDELÁVANIE A FORMÁCIA DOBROVOĽNÍKOV
Uskutočnili sa pravidelné kurzy:
Začíname (7 kurzov, 188 účast-
níkov) a kurzy pre násťročných 
(3 kurzy, 81 účastníkov), akredi-
tované Základné kurzy (3 kurzy, 
96 účastníkov), akreditovaný Kurz 
o táboroch (1 kurz, 18 účastníkov) 
a ďalšie vzdelávacie podujatia 
a workshopy na celoslovenskej 
aj oblastnej úrovni.
Dobrovoľnícka univerzita 
pokračovala 7. ročníkom, ktorý sa 

začal v septembri. 32 účastníkov 
sa  zameralo na päť zručností 
dobrovoľníka.

V novembri sa uskutočnilo podujatie 
Baterka, na ktorom sa cez tému – 
Vedenie ako služba mohli regionálni 
lídri eRka povzbudiť do ďalšej dob-
rovoľníckej činnosti. Podnetom boli 
formačné prednášky inšpiratívneho 
hosťa a čas prežitý v spoločenstve 
ľudí v rovnakej službe.

Pre deti a s deťmi

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

Tábory
125, pre 6 372 účastníkov

1-dňové podujatia
945, pre 39 865 účastníkov

Viacdňové podujatia 
96, pre 2 409 účastníkov

Medzinárodné podujatia
12, pre 47 účastníkov

Pracovné stretnutia, porady 
57, pre 641 účastníkov

Vzdelávacie podujatia 
84, pre 2 145 účastníkov

Biblické stretká
pôstne obdobie 
52 zapojených obcí

eRkodom vzdelávacie 
a (in)formačné centrum 
44 podujatí pre viac ako 720 účastníkov

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

Sviečka za nenarodené deti
2. november
129 zapojených obcí

Detský čin pomoci 
október
Heslo: Misia pokoja 
108 zapojených obcí, viac ako 
3 200 detí a vedúcich

Vypni telku, zapni seba! 
29. máj – 4. jún
Heslo: Viac priateľstva, viac radosti
Do 17. ročníka kampane sa zapojilo 4 500 
detí zo 127 obcí z celého Slovenska.
Okrem 92 skupín z radov členov eRka sa 
zapojilo aj 20 škôl. Program pripravovalo 
870 dobrovoľníkov a 110 učiteľov 
zo základných škôl.

Misijné púte detí
13. máj
Rajecká Lesná, Levoča a Obišovce, 
spolu viac ako 3 700 účastníkov
20. máj
Marianka, zúčastnilo sa 850 detí

Deň počatého dieťaťa
25. marec
114 zapojených obcí

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

Efektívne plnenie cieľov eRka zabezpečuje 
činnosť KOMISIÍ. Členmi sú dobrovoľníci 
eRka. V eRku pracuje viacero komisií 
– metodicko-vzdelávacia, duchovno-pasto-
račná, zahraničná, kontrolná a komisia Dobrej 
noviny.

Rok 2017 bol druhým rokom činnosti eRka 
v novej štruktúre, v ktorej fungovalo sedem 
území  pod vedením koordinátorov. Práca 
v regiónoch je pre eRko nevyhnutná. Zložitá je 
hlavne v tom, že eRko pracuje vo viac ako 200 
obciach, čo znamená priebežne viesť a zaško-
ľovať množstvo dobrovoľníkov. Územné tímy 
pracovali v zložení koordinátor, administrátor, 
programový koordinátor, kňaz a vedúci 
oblastných centier. Na svojich stretnutiach sa 
rozprávali o živote eRka v oblastných centrách, 
plánovali spoločné akcie a rozprávali sa 
o potrebách stretiek a animátorov na svojom 
území.

Na podporu nových vedúcich OC sme 
zaviedli ročný pilotný projekt individuálneho 
sprevádzania formou stretnutí a rozhovorov − 
gaučing.  Zapojených bolo 15 nových VOC a 8 
supervízorov.

Darcovia verejnej zbierky Dobrá novina
Darcovia 2 % z dane

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Fond na podporu umenia
SlovakAid
Erasmus +

Bratislavský samosprávny kraj
Čadca, Lendak, Likavka, Novoť, Oravská Lesná, 
Považská Bystrica, Sereď, Žilina a ďalších 27 obecných 
a mestských úradov
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RKC farnosť Okoličné, Tvrdošín, Vrútky a ďalšie
Arcibiskupstvo Košice
Missio – Pro Europa, Rakúsko

Nadácia SPP
Nadácia Tatra banky
Komunitná nadácia Liptov
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BRAMA-SK s.r.o., VHT s.r.o.

Podporovatelia časopisu Rebrík a mnohí ďalší 
individuálni darcovia

Pravidelní darcovia a podporovatelia eRka

FINANCIE A ORGANIZÁCIA ĎAKUJEME

Suma 

183 129 €

45 736 €

0 €

283 464 €

15 919 €

107 409 €

991 917 €

1 627 574 €

 

208 240 €

364 376 €

146 376 €

18 726 €

855 080 €

27 607 €

1 620 405 €

7 169 €

Podiel

11 %

3 %

0 %

17 %

1 %

7 %

61 %

100 %

 

13 %

22 %

9 %

1 %

 53 %

2 %

100%

 

– 

VÝNOSY

Verejné zdroje SR 

Granty

Úroky

Príspevky členov, darcov a iné

Príspevky z 2%

Tržby z vlastných produktov

Dobrá novina - zbierka 22. 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 2017

Účtovníctvo je každoročne overené auditorom.

ÚZEMIE OBLASTNÉ 
CENTRÁ

OBCE SKUPINKY ČLENOVIA

Západ 5 23 37 695

Nitra 6 40 45 998

Spiš 3 27 46 1 038

Žilina 6 38 50 1 101

Východ 7 30 67 1 059

Orava-Liptov 6 39 52 1 212

Banská Bystrica-
Rožňava 7 23 36 747

Vždy, keď zdieľaš lásku s inými, pocítiš pokoj, ktorý naplní teba aj iných.
(Matka Tereza) 

Pokoj, ktorý hlásate ústami, nech máte ešte hojnejšie vo vašich srdciach. 
(sv. František z Assisi)

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 
(Mt 5, 9)

Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého z nich.
(Z encykliky Pacem in terris sv. Jána XXIII.)
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Projekt Z horčičného zrnka strom 

V septembri 2017 sa rozbehol dvojročný projekt 
zameraný na detskú participáciu. 
Cieľmi projektu sú podpora detských spoločenstiev pre 
ich angažovanosť v miestnej komunite, šírenie myšlienok 
z DOCAT medzi mladých (katolícka sociálna náuka pre 
mladých) a taktiež šírenie príkladov aktívnych detských 
skupín cez Rebrík.
Chceme počúvať deti, povzbudiť ich nápady, posilniť 
ich v tom, aby pozitívne ovplyvňovali  okolie a učili 
sa riešiť problémy. Chceme, aby deti zažili, že môžu 
meniť veci okolo seba a vďaka tomu boli odolnejšie voči 
manipulácií. Prostredníctvom projektu chceme pomôcť 
zvyšovaniu podpory detskej angažovanosti v obciach.

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

2017

DOBRO

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Slovensku, 
ktorý vychádza 10-krát do roka, sme vydali 
v priemernom náklade 7 540 ks/číslo.
Časopis sa číta v rodinách a využíva sa 
v školách i vo farnostiach pri stretnutiach 
s deťmi.

Od septembra 2017 sa prostredníctvom 
časopisu Rebrík rozbehol dvojročný 
projekt eRka Z horčičného zrnka strom. 
Deti boli k jednotlivým aktivitám motivo-
vané prostredníctvom časopisu Rebrík, 
webovej stránky časopisu a sociálnej siete. 
Zároveň sa vytvorila osobitná webová 
stránka www.zrnko-strom.erko.sk.   
Od septembra 2017 vzniklo 12 detských 
skupiniek na celom Slovensku, ktoré sa 
vo svojej komunite usilujú pôsobiť na svoje 
okolie šírením dobra cez pravidelné 
aktivity a tak, aby postupne prispievali 
k zmene vo svojej komunite. 

NÁZOV NÁKLAD

Deviatnik priateľstva 3 000 ks

TIK TAK BLOK 2018 3 500 ks

Adventný kalendár plný 
vďačnosti 7 000 ks

EXPEDÍCIA R
9. 7. – 15. 7. 2017, Štiavnické Bane

V letnom tábore pre najaktív-
nejších čitateľov časopisu Rebrík 
sa zúčastnilo 36 detí z celého 
Slovenska a 10 vedúcich. Na 
Expedícii R deti vytvorili 4 čísla 
vlastného časopisu s názvom 
Blesk rozprávok. 

Vydali sme motivačné publikácie 
pre deti:

1
28. ročník

2017/2018

September 2017

Objavuj svet s priateľmi

MLYN V HOLÍČI 

VESELÁ

ABECEDA

1,50 ¤
Predplatné

u vydavateľa 1,35 ¤

DOBRÁ NOVINAČASOPIS REBRÍK

SCHVÁLENÁ PODPORA PRE PROJEKTY Z VEREJNEJ ZBIERKY DOBRÁ NOVINA  22. ROČNÍK

PROJEKTOVÁ OBLASŤ ZASLANÁ SUMA

Sociálne projekty pre deti (deti ulice a deti s postihnutím) 185 560,30 €

Vzdelávacie projekty pre deti (žiaci a deti s postihnutím)  67 297,00 € 

Vzdelávacie projekty pre dospelých  124 468,63 € 

Zabezpečenie pitnej vody  72 690,00 € 

Infraštruktúrne projekty (výstavba tried)  20 207,02 € 

Humanitárna výzva (2017) - Caritas Lodwar  30 000,00 € 

Vzdelávacie projekty pre deti s postihnutím  29 549,50 € 

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

Zdravotnícke projekty (lieky)  22 159,52 € 

Vzdelávacie projekty pre dospelých  20 047,70 € 

KRAJINA

Keňa

Etiópia

Južný Sudán

PROJEKTOVÁ OBLASŤ ZASLANÁ SUMA

Infraštruktúrne projekty (výmena strechy nemocnice)  10 477,50 €

Infraštruktúrne projekty (výstavba tried)  35 104,50 € 

Sociálne projekty pre deti s postihnutím  22 934,50 € 

Vzdelávacie projekty pre deti  10 342,50 € 

Vzdelávacie projekty pre dospelých (budovanie kapacít)  20 049,00 € 

Zdravotnícke projekty  32 049,50 € 

Projekty pápežských misijných diel  33 000,00 € 

 760 971,67 € 

KRAJINA

Rwanda

Kamerun

Uganda

Afrika

SPOLU

Koledníci z Repišťa, 2017 Koledníčka v Detvianskej Hute, 2017 Ababa s Weini a sestrou Maezou v Alitene, 2016 Biskup Medhin na svätej omši pre koledníkov v Nitre, 2017

KOLEDOVANIE U PREZIDENTA

VÝSLEDKY 22. ROČNÍKA 

10. januára 2017 zavítala Dobrá novina 
do Prezidentského paláca. Koledníkov 
zastúpili skupinky z Jacoviec, Brezna 
a z Podhorian.

DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU

V 22. ročníku sa do koledníckej akcie 
zapojilo 24 711 koledníkov, ktorí 
navštívili spolu viac ako 70-tisíc 
rodín. Výťažok verejnej zbierky bol 
991 916,51 €. Okrem darcov v rodinách 
prispeli k tejto sume aj individuálni 
darcovia svojimi príspevkami a zasla-
ním donorských sms správ. 

Súčasťou zbierky bola aj výzva SPOLU 
PRE KEŇU na pomoc obyvateľom regió-
nov Turkana a Marsabit v Keni, ktoré 
postihlo veľké sucho. V tejto výzve 
sme sa spojili s organizáciami ADRA 
Slovensko, Savio a Nadácia Integra. 

V lete 2017 sme vyslali štyroch dobro-
voľníkov do projektov podporovaných 
Dobrou novinou v Etiópii a v Ugande. 
Trojmesačný dobrovoľnícky program 
bol realizovaný z prostriedkov 
SlovakAid.

Téma 23. ročníka Dobrej noviny bola 
Na ceste k životu. Pozornosť sme zame-
rali na zdravotné stredisko v Alitene 

v oblasti Irob na severe Etiópie, 
ktoré je zamerané na starostlivosť 
pre matky a deti. Prostredníctvom 
našich materiálov a krátkeho filmu 
Cesta sme predstavili mamu Ababu 
s dcérou Weini. Weini sa vďaka 
zdravotnému stredisku a sanitke 
mohla narodiť pod dohľadom 
lekárov. Koledníci sa dozvedeli 
o živote v Alitene a o práci sestier 
vincentíniek, ktoré tam vedú zdra-
votné stredisko a škôlku.

TÉMA 23. ROČNÍKA V decembri nás navštívil biskup 
adigratskej eparchie Abune Tesfa-
selassie Medhin Fessuh. Na území 
jeho diecézy sa nachádza zdravotné 
stredisko v Alitene podporované 

NÁVŠTEVA Z ETIÓPIE 

Dobrou novinou. Vzácny hosť Dobrej 
noviny sa stretol s viacerými biskupmi 
na Slovensku a celebroval liturgie 
s vyslaním koledníkov v Prešove, Micha-
lovciach, Trnave a v Nitre. Počas stretnutí 
rozprával o svojej diecéze, o práci sestier 
vincentiek v Alitene a zdôrazňoval úsilie 
o mier a spoluprácu vo svete.

SVÄTÉ OMŠE 
S VYSLANÍM KOLEDNÍKOV  

Pred Vianocami sa takmer tri tisíc koled-
níkov stretlo na svätých omšiach, kde 
im otcovia biskupi udelili požehnanie, 
a tak ich vyslali do rodín. Sväté omše sa 
konali v Trnave, Banskej Bystrici, Prešove, 
Sečovskej Polianke, v Michalovciach, Čier-
nom Balogu – Dobroči, v Spišskej Novej 
Vsi, Dolnom Kubíne, v Dulove a Nitre.

Knihobúdka od znka Krtko z Hlohovca

Pokoj dosiahneme výchovou k pokoju.
(JPII, 1979)

Keď pastier prichádza domov v pokoji, mlieko má sladkú chuť.
(Etiópske príslovie)
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Projekt Z horčičného zrnka strom 

V septembri 2017 sa rozbehol dvojročný projekt 
zameraný na detskú participáciu. 
Cieľmi projektu sú podpora detských spoločenstiev pre 
ich angažovanosť v miestnej komunite, šírenie myšlienok 
z DOCAT medzi mladých (katolícka sociálna náuka pre 
mladých) a taktiež šírenie príkladov aktívnych detských 
skupín cez Rebrík.
Chceme počúvať deti, povzbudiť ich nápady, posilniť 
ich v tom, aby pozitívne ovplyvňovali  okolie a učili 
sa riešiť problémy. Chceme, aby deti zažili, že môžu 
meniť veci okolo seba a vďaka tomu boli odolnejšie voči 
manipulácií. Prostredníctvom projektu chceme pomôcť 
zvyšovaniu podpory detskej angažovanosti v obciach.

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

2017

DOBRO

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Rebrík, jediný katolícky časopis pre deti 
mladšieho školského veku na Slovensku, 
ktorý vychádza 10-krát do roka, sme vydali 
v priemernom náklade 7 540 ks/číslo.
Časopis sa číta v rodinách a využíva sa 
v školách i vo farnostiach pri stretnutiach 
s deťmi.

Od septembra 2017 sa prostredníctvom 
časopisu Rebrík rozbehol dvojročný 
projekt eRka Z horčičného zrnka strom. 
Deti boli k jednotlivým aktivitám motivo-
vané prostredníctvom časopisu Rebrík, 
webovej stránky časopisu a sociálnej siete. 
Zároveň sa vytvorila osobitná webová 
stránka www.zrnko-strom.erko.sk.   
Od septembra 2017 vzniklo 12 detských 
skupiniek na celom Slovensku, ktoré sa 
vo svojej komunite usilujú pôsobiť na svoje 
okolie šírením dobra cez pravidelné 
aktivity a tak, aby postupne prispievali 
k zmene vo svojej komunite. 

NÁZOV NÁKLAD

Deviatnik priateľstva 3 000 ks

TIK TAK BLOK 2018 3 500 ks

Adventný kalendár plný 
vďačnosti 7 000 ks

EXPEDÍCIA R
9. 7. – 15. 7. 2017, Štiavnické Bane

V letnom tábore pre najaktív-
nejších čitateľov časopisu Rebrík 
sa zúčastnilo 36 detí z celého 
Slovenska a 10 vedúcich. Na 
Expedícii R deti vytvorili 4 čísla 
vlastného časopisu s názvom 
Blesk rozprávok. 

Vydali sme motivačné publikácie 
pre deti:

1
28. ročník

2017/2018

September 2017

Objavuj svet s priateľmi
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KRAJINA

Keňa

Etiópia
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PROJEKTOVÁ OBLASŤ ZASLANÁ SUMA
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 760 971,67 € 

KRAJINA

Rwanda

Kamerun

Uganda

Afrika

SPOLU

Koledníci z Repišťa, 2017 Koledníčka v Detvianskej Hute, 2017 Ababa s Weini a sestrou Maezou v Alitene, 2016 Biskup Medhin na svätej omši pre koledníkov v Nitre, 2017

KOLEDOVANIE U PREZIDENTA

VÝSLEDKY 22. ROČNÍKA 

10. januára 2017 zavítala Dobrá novina 
do Prezidentského paláca. Koledníkov 
zastúpili skupinky z Jacoviec, Brezna 
a z Podhorian.

DOBROVOĽNÍCI PRE AFRIKU

V 22. ročníku sa do koledníckej akcie 
zapojilo 24 711 koledníkov, ktorí 
navštívili spolu viac ako 70-tisíc 
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PRE KEŇU na pomoc obyvateľom regió-
nov Turkana a Marsabit v Keni, ktoré 
postihlo veľké sucho. V tejto výzve 
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Slovensko, Savio a Nadácia Integra. 
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Dobrou novinou v Etiópii a v Ugande. 
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