
 

 

 
 

  ZKSM – OC Katarínka 

  Šándorova 8, 821 03 Bratislava 2 

 Tel.: 0908-811033, 02-43294373 

 www.katarinka.sk; katarinka@katarinka.sk 

 

 

Pokoj a dobro, 
máme za sebou 22 rokov našich aktivít  

na Katarínke, teda rok 2016, ktorý označíme ako  

 

Pokračovali sme v snažení z predošlých rokov: 
2004 – rok štítu kostola, oltára  

a osláv 10-ročnice (výstava v Trnave) 
2005 – rok nárožia veže  
2006 – rok lode kostola 
2007 – rok oblúka v presbytériu 
2008 – rok získania kostola  
2009 – rok výskumov, dokončenia vysokých kostolných 

múrov a osláv 15-ročnice 
2010 – rok veže, nového rumpálu a veľkého kostolného 

záklenku 
2011 – rok rumpálu a rekonštruovaných podlaží veže, 

zasýpania archeológie  
a rok dokumentu STV 

2012 – rok strechy vo veži 
2013 – rok prvých schodov vo veži 
2014 – rok 20tky Katarínky 
2015 – rok okien 5. podlažia a Pondusovho múrika 
2016 – rok dokončenia veže a presbytéria 
 

 

Aj tento rok prijali otcovia predstavení Vigo, Kvintus, Áron a Prozael ďalších 71 novicov - nových mladých ľudí, ktorí 

mohli spoznať Katarínku úplne zblízka (najvyšší počet doposiaľ v histórii bolo v roku 2014, kedy ich bolo 87). Celkovo sa nás na 

všetkých akciách v uplynulom roku prestriedalo 366 dobrovoľníkov – Katarínkovcov. Na Katarínke bol tento rok dovŕšený 

počet 1602 členov rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorí absolvovali riadnu dvojtýždňovú družinu. 
 

 Rok 2016 bol rokom dokončovania pod dohľadom koordinátorov Mergusa a Kvintusa. Šlo o veľa 

pestrých prác: dokončili sme na veži strechu – pochôdznu 

dlažbu, osadili sa dve nové kovové točité schodiská 

a zábradlia na prízemí a na strechu, dokončili sa všetky 

drevené zábradlia a uzamykateľné poklopy, aby sa do veže 
nedalo len tak dostať. Riadny kus murovania sme realizovali 

v presbytériu, tiež uprostred kláštora pri jeho chodbe. 

17. novembra sme zažili veľkú drámu, keď vo veži došlo 

k nešťastnému pádu Michaiáša z 5 podlažia cez otvorené 

montážne otvory, avšak mnohé modlitby boli vyslyšané 

a Michaiáš sa z toho dostal a zotavuje sa veľmi dobre. 

Venovali sme sa aj na návštevníkom a ich sprevádzaniu 
turizmákmi i niekoľkým veľkým verejným akciám - čítajte: 

... dôležité udalosti v živote Katarínky v roku 2016: 
 

 

„rok dokončenia veže a presbytéria“ 
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Od roku 2010 
sme začali 

rekonštruovať 
vežu kostola 
s cieľom vybu-
dovať z nej 
rozhľadňu pre 

návštevníkov. 
V roku 2016 sme 

pokračovali na najvyššom 5. poschodí (tam kde boli 

zvony) a na prízemí osadením točitých kovových 

schodov a zábradlí.  

Už od roku 2012 nám do veže neprší, takže sme pracovali 
„pod strechou“ – v interiéri veže aj na osádzaní zvyšných 

drevených zábradlí a poklopov a na škárovaní interiéru 

hlavne na 4. poschodí. Veža je tak pripravená na 

kolaudáciu a sprístupnenie (len so sprievodcom). 
 

 
Dokončili sme tiež v 
konzerváciu múrov 

presbytéria – 

západný múr je 

vytiahnutý až nad 

terén a tvorí aj 

zábranu, východný 

bol vymurovaný 
nasucho z tehiel - 

keďže nevieme jeho 

presný priebeh ani otvory / dvere v ňom, tak je len 

naznačený 

tehlami.  

Podarilo 
sa nám 

zrekon- 

štruovať 

už druhý záklenok na boku lode 

kostola (vpravo) – záklenky tvorili 

prechody do bočných kaplniek.  

A napokon – prekonzervovali sme ďalšie 
dve hlavice pilierov v kostole – v kútoch 

pri západnom múre lode kostola (vľavo). 

 

 

Archeologické práce prebiehali v sezóne 2016 iba v redukovanom rozsahu – realizovalo sa nevyhnutné odkrytie poškodených 

prízemných častí tzv. T-čkových múrov v kláštore popri krížovej chodbe a ich domurovaním sa stabilizovali. Múry odhalili 

svoje tajomstvo - sú staršie ako stojaci kláštor – boli súčasťou staršieho kláštora alebo ohrady prvých kláštorných objektov.  

Taktiež sa začistila ešte nedoskúmaná druhá krypta v lodi a lepšie sa prekryla trvácimi a pevnými plechovými profilmi a sutinou. 
  

Tento rok sme pokračovali v sprevádzaní pre 
návštevníkov Katarínky počas celej pracovnej 

sezóny a turizmácka služba je už samozrejmou 

súčasťou našich aktivít. Tiež sme zorganizovali 

17. ročník Bielonedeľnej púte na Katarínku 

pre vyše 400 pútnikov, Noc kostolov v júni, 

v rámci ktorej bol priamy prenos TV LUX z omše 

s otcom arcibiskupom Oroschom. Zorganizovali 
sme už tradičný 17. Deň otvorených dverí (DOD) 5. júla pre s rekordnou 

účasťou cez 1000 návštevníkov vrátane tvorivých dielní pre deti a „Noc hradov 

a zrúcanín“, spojenú s kultúrnym programom a nočným občerstvením a sprevádzaním návštevníkov 12. augusta.  

... akcie pre verejnosť: Bielonedeľná púť, Noc kostolov, DOD... 

... archeológia: lepšie prekrytie veľkej krypty a podmurovanie kláštorných T-múrov  

... kostol: dokončené presbytérium, druhý bočný záklenok a dva piliere 
 

... veža sa dokončuje: rekonštruované okná a interiér, hotové schody 
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V rámci školského roka fungujeme v tímoch, spoločenstvách a organizujeme 

rôzne podujatia pre našich dobrovoľníkov, ktorí už absolvovali dvojtýždňovú 

družinu. Okrem 1. družiny pre skúsených a rodiny (s OP Neitosom, vľavo) aj 

6. družinu („búračku“, OP Urbion), ktorá bola skvelým zavŕšením sezóny, kde 
sa stretli mladí aj ostrieľaní katarínkovci a spolu dokončili letné práce po prvýkrát 

úplne včas. Stretko eSko už funguje od r. 2009 a v roku 2016 sa v rámci neho 

stretávalo a formovalo pravidelne vyše 70 mladých; ďakujeme pastierom 

a hlavne gvardiánom – lídrom eSka: Dailonovi (Dušan Kutlík), Arkánii (Alžbeta 

Smrtičová) a Monachusovi (Matej Rusina), za ich dlhodobú službu. 

 

 
 Katarínku organizujú dve úzko spolupracujúce organizácie: 

 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - oblastné 

centrum Katarínka [ZKSM-OC Katarínka]  
(od začiatku projektu v r. 1994):  
vedúca OC Katarínka v r.2016 bola Elpida (Katarína Ečeryová). V rámci 

ZKSM fungujú naše spoločenstvá pravidelne sa stretávajúce počas 
celého roka – či už sú to stretká alebo tímy Katarínky. 

 občianske združenie Katarínka – OZK (vzniklo v roku 2004):  

Cieľom OZK je predovšetkým získavať finančné prostriedky z 2% daní 
a riešiť majetkoprávne záležitosti okolo Katarínky ako vlastník pamiatky 

a táboriska a tiež Kocábku. Predsedom OZK je Benignus (Peter Herceg), 

tajomníkom bola v roku 2016 
Elorien (Eva Švorcová) a 
podpredsedom bol Áron (Adam 

Žitný), ktorých v decembri 2016 
nahradili Elpida na poste tajomníka a Prozael (Jakub Pavčo) ako podpredseda. 

Všetky dôležité rozhodnutia prijíma a smerovanie Katarínke dáva Katarínkovské JADRO, 
kde je aktuálne 24 najväčších zanietencov, ktorí sa stretávajú každý mesiac. Priamo Katarínku 
riadi úzke jadro (foto vpravo hore), od decembra 2016 v zložení (zľava): Benignus, 
Morgana, Elpida, Kasioné a Prozael; pričom Áron, Šalmaja a Elorien postupne ukončili 

svoje pôsobenie v úzkom jadre počas roka 2016 – ďakujeme im za ich službu!  

 

Ako každý rok, aj uplynulý sme ocenili tých, čo 
najviac potiahli Katarínku, najviac pomohli 

a boli inšpiráciou v službe pre ostatných 
Katarínkovcov.  
Tromi ŤAHÚŇMI ROKA 2016 sa stali:  
Prozael (vpravo – zo Žemberoviec; novic 4/2013, 

dráb 3/2014 a 2x otec predstavený 3/2015 a 5/2016, 

aktuálne člen úzkeho jadra), Leónius (uprostred – 

z Bratislavy, novic 4/2012, rehoľník a furman 2013-
2015, šéf mediálneho tímu Katarínky) a  

Vigo (vľavo - z Bratislavy; novic 2/2012, furman a rehoľník 2013-2015, teraz otec predstavený 2/2016, šéf turizmáckeho tímu). 
 

 
• Druhýkrát sme pripravili gvardiánsku kapitulu - tovarišstvo pre hlavných organizátorov podujatí a družín na Katarínke • Na 

Bielonedeľnej púti bolo najviac účastníkov v histórii: cez 400 • Katarínkovci pripravili MDD v Dechticiach pre deti a mládež • 

Na DOD nebol guláš, ale boli klobásky :-) a vyše 1000 ľudí • Nové katarínkovské suveníry – mikiny a dotlač vypredanej novej 

vystrihovačky Katarínky • Pokles počtu junákov na dvojtýždňových družinách, najmä na 4. a 5. družine :( • Prvýkrát priamy 

televízny prenos z Katarínky – TV LUX: sv. omša s o. arcibiskupom Oroschom ako aj priame vstupy/rozhovory z miesta • 

Skvelá 6. družina/búračka s mnohými mladými rehoľníkmi, keď sa podarilo všetko murovanie stihnúť bez stresu • Delláci opäť 

dvakrát na Katarínke • najväčšia obmena generácií v jadre a v úzkom jadre (Neitos, Elorien, Šalmaja) 
 

A ešte pár čísel, aby sme videli, kto a koľko sme toho strávili na Katarínke a na katarínkovských akciách. 

Absolútnym rekordérom je Valérius, ktorý zavŕšil svojich 44 veľkých dvojtýždňových družín (vyše 600 dní)! 

... pár zaujímavostí z tohto roka 
 

... ťahúni roka 2016 
 

... kto ťahá projekt Katarínka 
 

... akcie pre nás: stretká, 1. a 6. družina/búračka a pod. 



 

 
 

 
 

           Príjmy ZKSM – oblastné centrum 

Katarínka 2016 

 

Príjmy občianske združenie Katarínka 2016 

Vlastné zdroje 
(dary, 

účastnícke 
poplatky...) 

MK SR - 
dotácia: 
Obnovme si svoj 
dom 1.3 

Ministerstvo 
školstva SR 

Grant 
Telekom 

ZKSM  
príjmy v r. 

2015 
SPOLU 

 

Podiel  
2% z  
poukázanej 
dane 

Príspevky na 
činnosť, dary 
jednorazové, 
mecéni, 
darujme.sk 

Príspevky 
pravidel-
né 
mecéni 

granty 
Dobrá Krajina, 
Ars 
Bratislaviensis, 
Naše Mesto 

grant 
Tatra 
banka – 
Viac pre 
regióny 

grant 
ESET 

OZK príjmy  
v r. 2015 
SPOLU 

1758 € 10 000 € 5 482€ 1 200 € 18 440 € 

 

8 578 € 2 756 € 1 486 € 2 669 € 5 000 € 2000 € 22 490 € 

 

strava prevádzka. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

služby a mzdy: 
výskumy, 
archeológia, 
tlač, tesár, 
koordinátor... 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady 

ostatné 
služby, 
poštovné, 
poistenie, 
poplatky 

ZKSM 
výdavky  
v r. 2015 
SPOLU 

 

služby, 
ubytovanie, 
polygraf. 
náklady, 
výskumy 

náklady na 
údržbu 
Kocábky a 
poplatky 

strava prevádzkový 
a  stavebný 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady, 
PHM 

ostatné 
služby, 
poplatky, 
poštovné 

OZK 
výdavky v r. 

2015 
SPOLU* 

3 536 € 8 307 € 4 510 € 1355 € 732 € 18 440 € 

 

3 665 € 844 € 5 753€ 12 821 € 1 005 € 550  € 24 637 € 

 

 
 

 Drobné práce vo veži aj po jej SPRÍSTUPNENÍ pre verejnosť vo forme vyhliadkovej veže 
– teda škárovanie interiéru 

 Budeme dokončovať konzerváciu kláštora – zameriame sa na prízemné ešte 

nekonzervované časti (doteraz sme robili hlavne z lešenia) a na fixovanie omietok. 
 V kostole dokončíme opravu posledných dvoch hlavíc pilierov s ich následným zatrávnením. 
 Archeologický výskum bude pravdepodobne pokračovať skúmaním ďalšej časti veľkej 

krypty v lodi kostola. 

 Príprava veľkých výročí a osláv počas budúcich dvoch rokov:  
o 400 rokov od založenia kláštora (1618-2018)  
o a štvrť storočnica projektu Katarínka (1994-2019) 

 

 
 

Čo pre vás máme pripravené počas 23. sezóny? Širokú ponuku podujatí, na ktoré vás vrelo pozývame. Už teraz si do svojho kalendára poznačte 
najdôležitejšie dátumy, kde by ste isto nemali chýbať:  

 

23.4.    Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už osemnásty rok 
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.30) na Katarínku, kde bude 
o 14:15 sv. omša, potom pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 7.55, z Trnavy 9.03. 

26.-28.5.   Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia.  
9.6.   Noc kostolov – otvorenie pomyselných brán kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej v rámci stredoeurópskeho podujatia Noc kostolov.  
5.7.     DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katarínke (na Cyrila a Metoda) - kde stretáva sa verejnosť s členmi rádu sv. Kataríny na 

slávnostnej svätej omši (10.30), prezentácii našich prác a tvorivom programe – pozvite i celú vašu rodinu, blízkych a vezmite deti... 

19.8. Noc hradov a zrúcanín (v rámci spoločnej akcie na mnohých slovenských zrúcaninách) – kultúrny program - koncert, nasvietenie 
kostola, večerná sv. omša a nočné sprevádzanie. 

22.11.    Katarínske HODY 2016 - u františkánov v Bratislave - ako ďakovná sv. omša za uplynulý rok s našimi spevmi. Hody sú tradične 
spojené s pohostením mastnými chlebmi s cibuľou a stretnutiami s mnohými Katarínkovcami, premietaním fotografií z leta... 

 

 
 

Táto informačná a pozývacia správa je realizovaná s finančnou podporou  
Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR  

... kalendár podujatí na rok 2017 
 

... plány v tomto roku: VEŽA, kláštor, piliere a krypta! 

... Katarínka 2016 v číslach  


