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Pokoj a dobro, 
máme za sebou osemnásty rok našich aktivít na 

Katarínke, ktorý môžeme označiť ako  

 
V tomto roku sme teda pokračovali v snažení  

z predošlých rokov, označovaných takto: 
2004 – rok štítu  

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, rumpálu a veľkého záklenku 

2011 – rok rumpálu a rekonštruovaných podlaží veže, 
zasýpania archeológie a rok dokumentu STV 

 

 
Rok 2012 bol rokom, kedy sa nám podarilo pod dohľadom koordinátora Nahuma 
zastrešiť vežu skrytou pultovou dubovou strechou, ktorá bude v budúcnosti 

slúžiť ako zapustená vyhliadková plošina pre návštevníkov. Vo veži už boli pred rokom 

osadené kresané trámy na všetkých 5 pôvodných podlažiach a v roku 2012 sme na ne 
chystali dubové dosky – teda sa vo veľkom hobľovalo a kresali zvyšné trámy na 

schodiská. Popritom sme vykresali aj novú informačnú tabuľu pre turistov. Tiež sa 
nám podarilo podmurovať poškodené nárožia kostola a dokončiť konzerváciu jeho 

štítovej steny. Podmurovali sme aj nebezpečne oslabený predný múr presbytéria 
a preskúmali a zakonzervovali časť obvodového múru kláštora (tzv. Pondusov múrik, 

v ktorom sme objavili dva okenné otvory). Tiež sme ukončili dôležitú etapu 

archeologických výskumov doskúmaním gotickej kaplnky v presbytériu a pri 
geofyzikálnych výskumoch objavili ďalšie dve kaplnky na lúke. 
Aj tento rok prijali otcovia predstavení Malchus, Monachus, Neitos a Merakus 
ďalších 85 novicov - nových mladých ľudí, ktorí mohli spoznať Katarínku úplne zblízka 

(najvyšší počet doposiaľ 
v histórii!). Celkovo sa nás 

tam v uplynulom roku 

prestriedalo 250 
dobrovoľníkov – 

Katarínkovcov. Na Katarínke bol tento rok dovŕšený počet 
1281 členov rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorí 

absolvovali regulárnu dvojtýždňovú družinu.  

Obzrime sa teda za najdôležitejšími míľnikmi uplynulého roka: 
  

 

Keďže objekt kostola je vo vlastníctve 

občianskeho združenia Katarínka, tak - ako 
majitelia – sme už pred tromi rokmi rozbehli 

rekonštrukciu veže na účel rozhľadne, ktorú 
chceme zriadiť vo veži. 
V priebehu letných družín sme konzervovali 

a škárovali interiér veže na miestach, kde sa 
budovala skrytá strecha. Tú sme vztýčili nad piatym 

podlažím – poskladali sme ju z 20 dubových trámov, 
uzavreli doskami a zaizolovali, pričom dažďová voda 

je odvedená až dole na zem. Trámy na strechu 
sme dvíhali aj posúvali vo veži pomocou rumpálu 

vlastnoručne vyrobeného ešte v roku 2010. 
Tiež bolo opravené jedno z okien v severnej fasáde. 

... Kľúčové udalosti v živote Katarínky v roku 2012... 
 

 

... veža je pod strechou 

Výročná informačná správa 2012 

„rok strechy vo veži“. 

 

mailto:katarinka@katarinka.sk


 

 
www.katarinka.sk 

 

V prácach na rekonštrukcii veže 
a jej interiéru sme pokračovali 

skladaním strechy (tesársky 

majster z  Oblazov  Miro Čársky).   
Aj tak nás však ešte čaká veľa 

práce: zostrojiť schodiská a osadiť 
všetky podlahy z dubových 

hobľovaných fošní.  

Dokončila sa konzervácia južnej 

štítovej steny kostola a tiež 
zaistenie – domurovanie oboch 

priľahlých nároží kostola, 
ktoré boli značne zdeštruované.  

Tiež sa vymurovaním bočného 

múru presbytéria podarilo 
zastabilizovať čelný múr 

s oknom. Preskúmala a zakonzervovala sa 
časť severného obvodového múru 

kláštora pri schodíkoch (tzv. Pondusov 
múrik), v ktorom boli objavené a prezentované dva okenné otvory. 

V JV rohu kostola vo výške nad hlavicou piliera bol osadený novovykresaný 

dubový statický trám a rozsiahla kaverna v jeho okolí bola opätovne namurovaná. 
 

 

 

 Archeologický výskum (pod gesciou Michala 

Slivku ho už klasicky realizovala Ivana Kvetánová) 
priniesol ďalšie nové objavy: ďalšie múry 

gotickej kaplnky dokresľujúce jej presnú 
veľkosť a preskúmanie jej podlahy. Gotická 

kaplnka sa tým úplne doskúmala a opäť 

zasypala. Taktiež sa doskúmala, zamerala a 
uzavrela „jaskynka“ za presbytériom, pričom 

bola nasucho zamurovaná tehlami a prisypaná, 
aby pod presbytérium nestekala zrážková voda.  

V roku 2012 sme na lokalite už tretiu sezónu 
privítali nemeckých a slovenských geofyzikov, 
ktorí pokračovali v geofyzikálnom výskume so 
skvelými výsledkami (objavené a zamerané ďalšie 

2 kaplnky na lúke, priebeh ohradového múru kláštora a jeho záhrady, 
S a V krídlo kláštora a pod.)

...časť štítu kostola, jeho nárožia a kláštorný múrik 

... archeológia a geofyzika  
 

... vybudovanie strechy veže, tesári a izolácia 
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Jedným z mála zdrojov okrem osobných darov, ako získať 

prostriedky použiteľné predovšetkým na stravu, sú práve 

prostriedky z poukázania 2% dane (z grantov je často 
problém získať financie priamo na stravu). Veríme preto, že 

tohtoročný výťažok z dvoch percent bude aj vďaka vášmu snaženiu dobrou správou pre všetkých dobrovoľníkov, ktorých 

dokážeme nakŕmiť; ale aj pre celú Katarínku a návštevníkov, keďže plánujeme investovať aj do dokončovania rekonštrukcie 
veže. Spoliehame sa teda na vás... A POZOR – všetci tí, ktorí akokoľvek dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín, môžu poukázať 

až 3%! Ozvite sa nám (2percenta@katarinka.sk) a doručíme Vám potvrdenie.    Údaje do daňového priznania na poukázanie: 

 

 
Katarínku organizujú dve navzájom spolupracujúce 

organizácie: 

 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže 
- oblastné centrum Katarínka [ZKSM-OC Katarínka] 

(od r. 1994): vedúcou OC Katarínka je Elorien (Eva 
Neubauerová)  

 občianske združenie Katarínka – OZK (vzniklo 
v roku 2004); intenzívne pomáha a podporuje činnosť 

ZKSM – OC Katarínka. Cieľom OZK je predovšetkým 
získavať finančné prostriedky z 2% daní a riešiť 
majetkoprávne záležitosti okolo Katarínky.  
Predsedom OZK je Benignus (Peter Herceg), 

podpredsedom  Hilánius (Róbert Hrdlica) a tajomníkom je Elorien.  
Všetky dôležité rozhodnutia prijíma a smerovanie Katarínke dáva Katarínkovské JADRO, kde je aktuálne 28 najväčších zanietencov, 
ktorí sa stretávajú každý mesiac. Operatívne Katarínku riadi úzke jadro (foto hore) v zložení: Nahum, Hilánius, Elorien, Benignus a 
Monachus, ktorého od januára 2013 nahradil Neitos (nižšie v strede). 

 

 

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

a najviac pomohli. Oficiálne sme na novembrovom plese – 
„osemnásťročnici“ - vyhlásili troch ŤAHÚŇOV ROKA 2012,  

ktorými sa stali:  

Sarai (vľavo - z Trebišova; aktuálna šéfka gazdinkovského tímu, novicka 2/2010, 

dobrodružníčka 2/2011 a gazdinka 3/2012),  

Neitos (uprostred - z Lamača; novic 2/2010, furman 4/2011, otec predstavený 4/2012)  
Jeremai (vpravo – zo Sládkovičova; takisto novic 2/2010, rehoľník 2/2011 a dráb 2/2012). 
 

 

 
Tento rok priniesol aj jednu veľmi smutnú udalosť: v lete 14. augusta nás opustil brat Safius.  

Bol to jeden z nás, ťahúň roka 2010, člen jadra - vedenia Katarínky a skvelý chalan. Jeho veselá povaha, 
ochota, úprimnosť a hlboká viera boli pre mnohých z nás silným svedectvom. 

 
 
 

 

 

Pár čísel, aby sme videli, koľko sme toho strávili na Katarínke a na katarínkovských akciách a kto ťahal najviac dní: 
Absolútnym rekordérom je Valérius, ktorý v roku 2012 zavŕšil svojich 38 letných dvojtýždňových družín! 
 

Rekordér v počte dní na Katarínkovských akciách, ako každý z posledných rokov:  
 

Kocábka  Celkovo dní na 
Katarínkovských 

akciách 

Dní na 
Katarínke 

Podľa typu akcie 

pracovné vzdelávacie duchovné spoločenské 

121 dní 96 (+3) dní 88 16 8 9 

Dní na Katarínkovských akciách Novici  

1 2 3 4 5 6 7 8 Tenebrícius,  
Hosana a Merakus   

12 1 2 3 Korinta, 
 Persea Elorien Monachus Neitos Jeremai Nahum Sarai Anuarita Benignus Valérius Miamei Irenej Silas 

94 dní 81 dní 77dní 76 dní 70 dní 56 dní 56 dní 52 dní 51 dní 49dní 32 dní 31 dní 29 dní 28 dní 

... Katarínka 2012 v číslach 
 

 

IČO: 30856841   právna forma: občianske združenie   obchodné meno: Katarínka   sídlo: Šándorova 8, 821 03 Bratislava 

... Katarínka prišla o jedného z ťahúňov - Safiusa 
 

... ťahúni roka 2012 
 

... kto aktuálne ťahá Katarínku 
 

... 2%...alebo aj 3% - výzva – zbierka na stravu, vežu a Kocábku 
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Príjmy ZKSM – oblastné centrum Katarínka 2012 

 
Príjmy o. z. Katarínka 2012* 

Vlastné 
zdroje (dary, 
účastnícke 
poplatky...) 

MK SR - 
dotácia: 
Obnovme 
si svoj dom 

Ministerstvo 
školstva SR  

Nadácia 
Orange 

Nadácia 
Tatra  
banky 

Slovenská 
sporiteľňa 

SPOLU 
príjmy v r. 

2012 

 

Podiel 2% z  
poukázanej 
dane 

príspevky 
na činnosť, 
dary 

grant 
Arcibiskup-
ského 
úradu 
Trnava 

úroky SPOLU 
príjmy 

  1 449,44 €     17 000 €   5 241,33 €   1 200 €      500 €    1 000 €    26 390,77 €  
 

 8 897,11 €    449,00 €       3 500 €     1 €    12 847,11 €  
 

lešenie: 
montáž, 
prenájom 

strava prevádzk. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

služby: 
lešenie, 
archeológia, 
tlač/tabule, 
tesár, 
koordinátor, 
projekt.dokum. 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady 

ostatné 
služby, 
poštovné, 
poistenie, 
poplatky 

ZKSM 
výdavky 
SPOLU 

 

služby, 
ubytovanie, 
polygraf. 
náklady, 
výskumy 

náklady 
na 
Kocábku 

strava prevádzk. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady, 
PHM 

ostatné 
služby, 
poplatky, 
poštovné 

OZK 
výdavky 
SPOLU* 

6 480 €  1 069 € 5 843 € 6 809 € 4 980 € 1 210 € 26 391 € 
 

8 163 € 1 571 € 6720€ 1 278 € 1 530 € 1 045 € 20308€ 
           

  

 dokončenie konzervácie veže –konzervácia a škárovanie interiéru na miestach uloženia podláh a vrchných okien 

 pokračovanie v prácach na SPRÍSTUPNENÍ VEŽE kostola verejnosti vo forme vyhliadkovej veže. Štvrtý rok 
budeme pokračovať v  rekonštrukcii podlaží – v ukladaní podláh na trámy a výrobe schodísk. S tým súvisí i 
pokračovanie ručného kresania trámov a hobľovania dosiek na konštrukcie a schodiská vo veži počas celého 
leta. 

 po rokoch sa opäť vrátime ku kláštoru – budeme konzervovať jeho časť najbližšie ku kostolu. 
 dokončíme opravu kostola škárovaním prízemných častí obvodových múrov lode kostola. 
 pokračovať budeme v archeologickom  výskume predovšetkým v lodi kostola – skúsime nájsť ďalšiu kryptu. 

 

 
 

Čo pre vás máme pripravené tento rok? Širokú ponuku už tradičných akcií, na ktoré vás vrelo pozývame. 
Aktuálny plán akcií na tento rok nájdete vždy na internete: www.katarinka.sk 

Už teraz si do svojho kalendára poznačte najdôležitejšie dátumy, kde by ste isto nemali chýbať: 
 

7.4.       Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už dvanásty rok 
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.15) na Katarínku, kde bude 
o 14:15 sv. omša, pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 7.53,  z Trnavy 8.41. 

9. – 13.4. Pamiatky 2013 -  Bratislava: veľtrh o pamiatkach a starostlivosti, kde v rámci združenia „Zachráňme hrady“ bude aj Katarínka 
24.-26.5.    Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia.  

V rámci trávnic by mal prebehnúť ďalší z nevšedných koncertov vážnej hudby priamo v ruinách kostola – tentoraz famózny 
violončelista Jozef Lupták.  

5.7.         DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ na Katarínke (na Cyrila a Metoda) - kde stretáva sa verejnosť s členmi rádu sv. Kataríny na 
slávnostnej svätej omši, divadlom predstavení o histórii Katarínky, prezentácii našich prác i pri zábavnom programe pre deti 
i dospelých (tvorivé dielne a cechy) – pozvite i celú vašu rodinu, blízkych a vezmite deti... 

27.11.       Katarínske HODY 2013 -u františkánov v Bratislave - ako ďakovná omša za uplynulý rok s našimi spevmi. Hody sú tradične 
spojené s pohostením mastnými chlebmi s cibuľou a stretnutiami s mnohými Katarínkovcami, premietaním videí a fotografií z leta. 

 

Popri týchto akciách na jar a na jeseň budeme na Katarínke celé leto (od 21.6. do 1.9.). Počas letných turnusov a prác je možné 

ponúknuť aj bezplatné turistické sprevádzanie po Katarínke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

... Katarínka 2012 v číslach  
Dní na Katarínkovských akciách Dní na katarínkovských akciách novici 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

Elorien Valérius Benignus Vendea Dorian Monachus Nahum Elia Safius Malfin Jeremai Sarai Minea Tenebricius Anuarita 

89 dní 76 dní 64 dní 60 dní 56 dní 56 dní 50 dní 48 dní 48 dní 47 dní 35 dní 34 dní 31 dní 27 dní 26 dní 

2010 v číslach 
 

... akcie na rok 2013 - kalendár 
 

... plány v tomto roku: VEŽA, kláštor, dokončovačky kostola, 

archeológia 

http://www.katarinka.sk/

