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Vec
Záverečná správa verejnej zbierky - vyhodnotenie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy (ďalej len
„ministerstvo“) bola dňa 23. 03. 2022 doručená záverečná správa verejnej zbierky s názvom „Dobrá novina - 25.
ročník“ zapísanej do registra verejných zbierok pod registrovým číslom 000-2019-026282 (ďalej len „zbierka“) na
základe rozhodnutia ministerstva číslo SVS-OVS2-2019/026282 zo dňa 08. 08. 2019. Zbierka bola občianskym
združením s názvom eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí (ďalej len „občianske združenie“) vykonávaná
od 07. 09. 2019 do 31. 03. 2020.

Ministerstvo potvrdzuje, že predkladaná záverečná správa zbierky obsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 4 zákona č.
162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zbierkach“). Zároveň
je v budúcnosti potrebné, aby občianske združenie k záverečnej správe priložilo faktúry, darovacie zmluvy a bloky,
ktoré predstavujú doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky a doklady preukazujúce náklady zbierky.

Zo záverečnej správy zbierky vyplýva, že z hrubého výnosu zbierky, sumy 1 210 387,09 EUR sa na náklady zbierky
použila suma 302 207,17 EUR. Čistý výnos zbierky v sume 908 179,92 EUR bol použitý v súlade s účelom zbierky.

Obsah záverečnej správy zbierky je občianske združenie povinné zverejniť na svojom webovom sídle v zmysle §
13 ods. 5 zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to počas
aspoň 12 mesiacov.

Mgr. Otto Lohnický
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky















































































































Príloha č. 3A - Prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina - 25. ročník

Por. č. Číslo projektu Slovenský názov projektu Krajina Zaslaná 
suma v EUR

Bankový poplatok 
v EUR

1 118.001-E18/01 Základná zdravotná starostlivosť o ohrozené skupiny v oblasti Irob 
(2018-2020)

Etiópia 36,830.00 62.00

2 158.011-E18/09 Budovanie kapacít a grantová schéma - Arcidiecéza Tororo, 2. fáza Uganda 15,000.00 27.50

3 130.008-E18/15
Budovanie kapacít a školenia pre rodičov a opatrovateľov detí so 
špeciálnymi potrebami a učiteľov a ďalších profesionálov, ktorí s nimi 
pracujú na zvýšení ich šancí na inklúziu

Keňa 36,970.00 87.00

4 150.006-E18/18 Podpora Nemocnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite Južný Sudán 23,994.69 31.15
5 150.006-E18/20 Rekonštrukcia Nemocnice sv. Františka z Assisi v Marial Lou – 4. fáza Južný Sudán 30,000.00
6 130.013-E18/23 Vodný projekt Turkana Keňa 89,059.50

7 130.013-E18/25 Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v 
Lokichare

Keňa 55,000.00 109.00

8 130.010-E19/02 Ženské Centrum Euphrazia: Udržateľný rozvoj komunít Keňa 29,964.00 249.50
9 130.025-E19/07 Komunitné záhrady v Samburu Keňa 18,360.00 226.10

10 158.011-E19/09 Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v 
Mbale 2019 – 2022

Uganda 68,500.00 87.00

11 150.006-E19/10 Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2019 – 2021) Južný Sudán 17,409.47 25.38

12 130.023-E19/15 Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare 
(2019)

Keňa 25,000.00 235.00

13 150.006-E19/17 Posilnenie úlohy žien v Diecéze Rumbek Južný Sudán 20,000.00 37.50
14 150.006-E19/18 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v Thiet a Rumbeku Južný Sudán 40,449.65 59.50
15 130.013-E19/19 Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar (2020-2021) Keňa 22,000.00

16 118.012-E19/20 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom na 
juhozápade Etiópie

Etiópia 32,000.00 49.50

17 150.007-E20/01 Lieky pre Zdravotné centrá sv. Bakhity (Agangrial) a sv. Fatimy 
(Gordhim)

Južný Sudán 8,979.08 23.88

18 150.006-E20/02 Zabezpečenie nezávadnej sanity pre Nemocnicu sv. Františka z 
Assisi, Marial Lou

Južný Sudán 11,900.00

19 130.010-E20/03 Program podpory žien a dievčat v kraji Kajiado Keňa 30,000.00 60.02

20 130.023-E20/04 Technické tréningové centrum Mercy – podpora chodu centra a 
aktivít na zlepšenie finančnej stability centra

Keňa 54,800.00 232.00

21 130.023-E20/05 Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora  pre chorých v Matisi 2 Keňa 9,700.00 42.50
22 113.012-E20/06 Voda, hlavný zdroj života v Afrike – vybudovanie studne v Nkoulou Kamerun 9,200.00 99.00

23 118.011-E20/07 Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa (2020 - 
2022)

Etiópia 24,310.00 49.50

24 130.013-E20/08 Diecézny program vzdelávania dospelých v Turkane (2020) Keňa 18,000.00 37.50

25 130.008-E20/09 Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre 
Songa Mbele na Masomo (január 2020 – december 2022)

Keňa 36,022.00 448.00

26 130.008-E20/10
New Life Mwangaza Rehabilitation Centre – rezidenčný program 
drogovej rehabilitácie a následnej podpory pre chlapcov z ulice 
(2020)

Keňa 57,620.00 499.00

27 PMD 2020 Spolupráca s Pápežskými misijnými dielami (2020) svet 33,000.00 0.00
28 158.019-E20/11 Podpora centra pre deti s postihnutím v Nkokonjeru (2020 – 2021) Uganda 28,783.00 64.00
29 158.011-E20/12 Budovanie kapacít mladých matiek, fáza 2 Uganda 22,300.00 187.00

905,151.39 3,028.53
SPOLU 908,179.92



Príloha č. 3B
Popis projektov podporených z čistého výnosu verejnej zbierky Dobrá novina – 25. ročník

Sociálne projekty pre deti a dospelých

130.013-E18/25 Podpora Centra Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím v
Lokichare (Keňa)
Cieľom projektu je zlepšiť život detí s telesným postihnutím poskytnutím kompenzačných
pomôcok pre získanie pohybovej samostatnosti, pravidelnou školskou dochádzkou a
integráciou do spoločnosti, ako aj žiaducim chirurgickým zákrokom. Špecifické ciele sú
zlepšiť mobilitu detí s telesným postihnutím; budovať povedomie o postihnutí a zvýšiť
citlivosť komunity voči postihnutiu; zabezpečiť prístup detí s postihnutím ku vzdelaniu a
zlepšiť ich stav výživy a podporiť a povzbudiť deti s postihnutím v ich samostatnom
fungovaní. Priamou cieľovou skupinou projektu je skupina 75 detí s telesným postihnutím vo
veku 0 – 18 rokov z Turkany, nepriamou cieľovou skupinou je 1 800 ľudí - rodičia a
opatrovatelia detí a širšia komunita.

130.013-E19/19 Podpora sociálneho programu diecézy Lodwar (2020-2021)(Keňa)
Celkovým cieľom projektu je naplniť najnutnejšie životné potreby najzraniteľnejších a
najchudobnejších skupín obyvateľstva diecézy.

130.008-E20/09 Špecializovaná rehabilitácia a vzdelávanie detí s postihnutím v centre
Songa Mbele na Masomo (január 2020 – december 2022)(Keňa)
Cieľom projektu je podporiť deti s postihnutiami cez holistickú ponuku aktivít zacielených na
zvládanie ich postihnutí a posilňovanie ich práv. Cieľová skupina projektu sú deti s
postihnutím zo slumu Mukuru v Nairobi, rodičia, príbuzní, súrodenci detí s postihnutím ako aj
širšia komunita v slume Mukuru.

130.008-E20/10 New Life Mwangaza Rehabilitation Centre – rezidenčný program
drogovej rehabilitácie a následnej podpory pre chlapcov z ulice (2020)(Keňa)
Cieľom projektu je umožniť 150 chlapcom a mladým mužom z ulice a z ohrozených komunít.
Cieľovou skupinou projektu je je 150 chlapcov a mladých mužov vo veku od 14 - 20 rokov (z
toho 64 chlapcov v rezidenčnom rehabilitačnom programe a 85 chlapcov v aftercare) a
nepriamo rodičia, opatrovatelia, rodinní príslušníci a komunity klientov.

158.019-E20/11 Podpora centra pre deti s postihnutím v Nkokonjeru (2020 – 2021)
(Uganda)
Cieľom projektu je zlepšovať život detí s postihnutím v miestnej komunite a prispieť k
transformácii inštitucionálnej starostlivosti na domácu starostlivosť. Primárnou cieľovou
skupinu projektu je 255 detí a mladých s fyzickým a mentálnym postihnutím, 100 tehotných
matiek v komunite a 30 detí odporučených do špecializovaných zariadení.



Vzdelávacie projekty pre deti a dospelých

130.008-E18/15 Budovanie kapacít a školenia pre rodičov a opatrovateľov detí so
špeciálnymi potrebami a učiteľov a ďalších profesionálov, ktorí s nimi pracujú na zvýšení
ich šancí na inklúziu (Keňa)
Celkovým cieľom projektu je poskytnúť kvalitné služby pre deti s postihnutím v
identifikovaných projektoch a školách, prostredníctvom terapeutických a vzdelávacích
intervencií a zvyšovania kapacity partnerov, učiteľov, rodičov a opatrovateľov, aby sa deťom
umožnilo dosiahnutie ich plného potenciálu. Cieľovou skupinou projektu každoročne 350
detí s postihnutím/špeciálnymi potrebami; rodičia a opatrovatelia detí so špeciálnymi
potrebami v šiestich vybraných projektoch; učitelia a školský manažment vo vybraných 15
školách; 120 profesionálovi, ktorí pracujú s deťmi s postihnutím (120) a širšia komunita.

150.006-E19/10 Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera v Rumbeku (2019 – 2021)(Južný
Sudán)
Cieľom projektu je pokračovať vo vzdelávacích aktivitách a tréningoch vzdelávacieho centra
v oblasti elektrických a solárnych technológií a technológií na zabezpečenie ekologického
vodného hospodárstva. Priamou cieľovou skupinou projektu sú účastníci tréningu, teda
mládež, ktorá ukončila 8. ročník základnej školy, prípadne dosiahla vyššie vzdelanie.
Nepriamou cieľovou skupinou sú mimovládne organizácie, školy a zdravotnícke zariadenia,
ktoré budú využívať služby centra pri identifikácii porúch elektrických, solárnych a WATSAN
zariadení, pri špecifikácii potrieb a kalkulácií na nákup týchto zariadení a pod.

130.023-E19/15 Základná škola sv. Františka pre deti s postihnutím sluchu v Chisare
(2019)(Keňa)
Cieľom projektu je zlepšenie kvality života detí s postihnutím, ktoré podporuje vlastná
rodina a širšia komunita v diecéze Kitale. Cieľovou skupinou projektu je 100 detí s
postihnutím sluchu pochádzajúcich z chudobných rodín, ktoré budú navštevovať základnú
školu; 20 mladých ľudí s rôznymi postihnutiami, ktorí budú navštevovať učňovskú dielňu v
areáli základnej školy; 10 detí s iným druhom postihnutia, ktoré navštevujú špeciálne školy v
okolí, rodičia a členovia komunity, ktorí sa zúčastnia kurzov posunkového jazyka a iných
podnikateľských zručností a širšia komunita v Chisare.

130.010-E20/03 Program podpory žien a dievčat v kraji Kajiado (Keňa)
Cieľom projektu je posilniť sebahodnotu a sebavedomie 600 dievčat a mladých žien, ktoré
sa účastnia vzdelávacieho programu v 6 lokalitách so zameraním na základné vzdelanie a
životné zručnosti; zvýšenie príjmu týchto žien prostredníctvom zlepšenia marketingových
zručnosti, pridanej hodnoty a výrobných družstiev pre tradičnú výrobu produktov z korálikov.
Cieľová skupina je 600 dospievajúcich dievčat a žien i Moranov z lokalít Bisil, Mailu, Kurket,
Emurwadikir, Ilipartmaro and Matapato.



130.023-E20/04 Technické tréningové centrum Mercy – podpora chodu centra a aktivít
na zlepšenie finančnej stability centra (Keňa)
Cieľom projektu je pomoc pri zabezpečení služieb miestnej komunite v oblasti vzdelávania,
ktoré prostredníctvom kvalitných tréningov poskytuje technické tréningové centrum.
Cieľovou skupinou projektu je 300 študentov technických kurzov a 70 študentov kurzu
predškolského vzdelávania, nepriamo učitelia, zamestnanci centra, príbuzní a komunita
študentov.

118.011-E20/07 Lepší prístup detí s postihnutím k vzdelaniu v okrese Munesa (2020 -
2022)(Etiópia)
Cieľom projektu je zvýšiť aktívnu účasť detí s postihnutím na vzdelaní a zlepšiť ich školské
výsledky a zároveň zlepšiť životné podmienky rodičov detí s postihnutím. Cieľovou skupinou
projektu je 120 študentov s postihnutím, 40 nepočujúcich a nevidiacich študentov, 21
špeciálnych pedagógov, 45 mladých ľudí s postihnutím a 120 rodičov detí s postihnutím.
Nepriamo až 10 000 členov komunít, 72 miestnych aktivistov a dobrovoľníkov, 120
kľúčových hráčov z rôznych oblastí spoločenského života a členovia Fóra inkluzívneho
vzdelávania.

130.013-E20/08 Diecézny program vzdelávania dospelých v Turkane (2020)(Keňa)
Cieľom projektu je zlepšiť prístup dospelých ku vzdelaniu a zdravý a činorodý život v
Turkane. Cieľovou skupinou projektu je 900 žiakov programu vzdelávania dospelých v 18
triedach gramotnosti, 18 komunitných učiteľov a zamestnanci programu vzdelávania
dospelých.

158.011-E20/12 Budovanie kapacít mladých matiek, fáza 2 (Uganda)
Cieľom projektu je vyškoliť mladé matky v praktických zručnostiach, ktoré využijú v drobnom
podnikaní a pri zabezpečení obživy pre svoje deti a rodinu. Primárnou cieľovou skupinou
projektu je 82 mladých matiek z 1. fázy spolupráce a 30 matiek v 2. fáze. Sekundárnou
cieľovou skupinou budú ich rodiny, deti a príbuzní.

Zdravotnícke projekty

118.001-E18/01 Základná zdravotná starostlivosť o ohrozené skupiny v oblasti Irob
(2018-2020) (Etiópia)
Celkovým cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav ohrozenej populácie v oblasti Irob, a tak
vyhovieť základným zdravotným potrebám 7 275 tehotných žien, matiek a detí v okolí
Aliteny. Cieľovými skupinami projektu sú: 1 500 tehotných žien a matiek, 2 835 detí, 2 940
matiek/opatrovateľov, 150 mužov a nepriamo 12 054 rodinných príslušníkov.

150.006-E18/18 Podpora Nemocnice Nepoškvrnenej Panny Márie v Mapuordite (Južný
Sudán)



Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej a chirurgickej starostlivosti
pacientom prostredníctvom dostatočného množstva liekov, zdravotníckeho materiálu a
ďalšieho materiálu. Cieľovou skupinou projektu sú pacienti nemocnice (odhady na rok
hovoria o 36 000 ošetrených pacientoch, 5 000 hospitalizovaných, 3 000 tehotných
matkách a 400 pôrodoch).

158.011-E19/09 Život meniace operácie detí v Detskej nemocnici CURE Uganda v Mbale
2019 – 2022 (Uganda)
Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre deti so špecifickým
postihnutím v Ugande. Cieľovou skupinou projektu sú deti z Ugandy a z okolitých krajín s
neurologickými problémami.

150.007-E20/01 Lieky pre Zdravotné centrá sv. Bakhity (Agangrial) a sv. Fatimy
(Gordhim)(Južný Sudán)
Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Cieľovou skupinou
projektu je 8-tisíc detí, 3-tisíc tehotných a dojčiacich matiek a tisíc starších ľudí.

Poľnohospodárske projekty (vrátane zabezpečenia pitnej vody)

130.013-E18/23 Vodný projekt Turkana (Keňa)
Cieľom projektu je zmierniť chudobu a zlepšiť zdravie obyvateľov Turkany. Špecifickým
cieľom projektu je zabezpečiť udržateľný prístup k dostatočnej, čistej pitnej vode, zlepšiť
obživu a podporovať vytváranie hygienických podmienok a osobnú hygienu cieľovej skupiny.
Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia oblasti Turkana (priamo 65 000 ľudí) a nepriamo
až 240 000 ľudí.

130.025-E19/07 Komunitné záhrady v Samburu (Keňa)
Celkovým cieľom projektu je zvýšiť potravinovú bezpečnosť a tým aj zdravie komunít v
Lodungokwe, Tuum a Barsaloi. Špecifické ciele projektu sú vybudovať modelovú záhradu a
produkovať cenovo dostupnú zeleninu na ovocie pre miestnu komunitu v každej z farností;
zamestnať farmára, ktorý bude dohliadať na poľnohospodársku stránku projektu a školiť
študentov aj ženské skupiny; poskytnúť tréningy a podporu pre ženy a študentov,
motivovaných založiť si svoje vlastné záhrady (pri domoch a v škole) a motivovať ľudí k
zmene „diéty“ a učiť ich pripravovať výživné a dostupné jedlo z dopestovaných produktov.
Cieľovou skupinou je populácia 3 centier farností (ca. 9 000 ľudí); mladí ľudia, najmä
študenti stredných škôl; ženy združené do skupín so záujmom o poľnohospodárske aktivity a
prácu vo farských skleníkoch a nepriamo širšia komunita v 3 farnostiach (ca. 30 000 ľudí).

150.006-E19/18 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v Thiet a Rumbeku (Južný Sudán)
Celkovým cieľom projektu je zabezpečiť prístup k nezávadnej pitnej vode a zlepšiť hygienu v



2 cieľových farnostiach – Farnosť sv. Kríža (Rumbek) a Farnosť Najsvätejšieho Srdca v Theit
(Tonj). Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia cieľových farností.

118.012-E19/20 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode v oblasti Nyangatom na
juhozápade Etiópie (Etiópia)
Cieľom projektu je zvýšiť odolnosť a znížiť zraniteľnosť kmeňa Nyangatom zlepšením
prístupu ľudí a zvierat k vode počas obdobia sucha. Špecifickým cieľom je vybudovať tri
zemné priehrady pre sezónne migrujúcu populáciu a zvieratá v oblasti Naturomoe. Cieľovou
skupinou projektu sú obyvatelia oblasti Naturomoe – približne 250 domov obyvateľov z
kmeňa Nyangatom v okolí každej priehrady (2 000 ľudí). Sekundárnou cieľovou skupinou sú
obyvatelia územia Nakuwa (10 000 obyvateľov).

113.012-E20/06 Voda, hlavný zdroj života v Afrike – vybudovanie studne v Nkoulou
(Kamerun)
Cieľom projektu je zabezpečiť nezávadnú pitnú vodu. Cieľovou skupinou projektu je 304 detí
MŠ, 620 detí ZŠ, zamestnanci Bilingválnej základnej školy Matky Alfonzy Márie a nepriamo
pacienti v nemocnici, zamestnanci a rehoľné sestry.

Podpora podnikania a živobytia

158.011-E18/09 Budovanie kapacít a grantová schéma - Arcidiecéza Tororo, 2. fáza
(Uganda)
Cieľom projektu je budovať kapacity farských skupín s cieľom implementovať príjmové
aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu socioekonomického postavenia svojich členov trvalo
udržateľným spôsobom. Primárnou cieľovou skupinou projektu je 37 farských skupín, ktoré
boli vyškolené vo fáze 1 a 25 nových skupín, ktoré budú vyškolené vo fáze 2. Spolu sa jedná
o 1 240 členov skupín. Sekundárnou cieľovou skupinou budú ich rodiny, komunity a farnosti.

130.010-E19/02 Ženské Centrum Euphrasia: Udržateľný rozvoj komunít (Keňa)
Cieľom projektu je budovanie komunity, ktorá je sociálne a ekonomicky posilnená a
pripravená na sociálnu transformáciu. Cieľovou skupinou projektu je 150 žien zapojených do
sporiacich skupín a spoločného podnikania – a nepriamo najmenej 600 detí a príbuzných; 80
študentiek tréningového centra (40 ročne);150 prevažne mladých ľudí z masajskej komunity
v Nalepo zapojených do programu základného vzdelávania pre dospelých.

150.006-E19/17 Posilnenie úlohy žien v Diecéze Rumbek (Južný Sudán)
Celkovým cieľom projektu je podporiť úlohu žien v spoločnosti prostredníctvom ich
začlenenia do miestnej ekonomiky a posilnenie ich úlohy v budovaní mieru v diecéze.
Cieľovou skupinou projektu je 30 žien, ktoré absolvujú 6-mesačný tréning šitia a krajčírstva;
100 žien z 5 farností, ktoré absolvujú osvetové aktivity zamerané na mierové riešenie sporov
a nepriamo 300 členov domácností.



130.023-E20/05 Aktivity na zvyšovanie príjmu a podpora pre chorých v Matisi 2 (Keňa)
Cieľom projektu je podporiť príležitosti na zlepšenie živobytia žien a rodín, ktoré žijú v
podmienkach mestskej chudoby. Cieľová skupina projektu je 100 žien a nepriamo 500
členov rodín, prevažne detí.

Infraštruktúrne projekty

150.006-E18/20 Rekonštrukcia Nemocnice sv. Františka z Assisi v Marial Lou – 4. fáza
(Južný Sudán)
Cieľom projektu je poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť v adekvátnych priestoroch
nemocnice. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia širokého okolia nemocnice v okresoch
Tonj North a Tonj East (280 tis. ľudí), najmä deti do 5 rokov, tehotné ženy a dojčiace matky a
domácnosti v spádovej oblasti.

150.006-E20/02 Zabezpečenie nezávadnej sanity pre Nemocnicu sv. Františka z Assisi,
Marial Lou (Južný Sudán)
Cieľom projektu je poskytnúť nezávadnú sanitu pre zamestnancov a pacientov nemocnice.
Cieľovou skupinou projektu sú pacienti nemocnice (ročne 16-tisíc), najmä deti do 5 rokov,
tehotné ženy a dojčiace matky.

Ostatné projekty

PMD 2020 Spolupráca s Pápežskými misijnými dielami (2020)(svet)
Cez osobitnú spoluprácu s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku sú – z verejnej
zbierky Dobrá novina – prioritne podporované projekty, ktorých cieľovou skupinou sú najmä
deti a rodiny v afrických krajinách. Zamerané sú najmä na zabezpečenie a napĺňanie
základných životných potrieb ľudí, výživu, vzdelávanie a zdravotnícku starostlivosť.

Poznámka:
- U viacročných projektoch uskutočňujeme platby po častiach.
- Podrobný popis podporených projektov a projektová dokumentácia je k dispozícii na

sekretariáte eRka - HKSD


