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Pokoj a dobro - máme za sebou 25 rokov našich aktivít  

na Katarínke, teda rok 2019, ktorý môžeme nazvať  

Pokračovali sme v snažení z predošlých rokov: 

1994 – rok objavenia Katarínky a zrodenia projektu záchrany 

1995 – rok založenia rádu sv. Kataríny a prvých dvoch letných družín 
... 
2004 – rok štítu kostola, oltára  a osláv 10-ročnice / výstavy 

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 kaplnky a rok dokumentu RTVS 
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 

2017 – rok otvorenia veže 

2018 – rok zaklenutia krypty, osláv 400ročnice kláštora a ocenení 

2019 – rok osláv 25 rokov projektu
 

 
 

Aj tento rok prijali otcovia predstavení Avenarius, Prozael, Mikabeus, 

Doctus ďalších 67 novicov - nových mladých ľudí, ktorí mohli spoznať Katarínku 
úplne zblízka. Samozrejme, v lete sa konali aj 1. a 6. družina pre skúsených 

Katarínkovcov aj ich rodinky pod vedením Monachusa (1ka) a Urbiona (6ka). 

Celkovo sa nás na všetkých akciách v uplynulom roku prestriedalo 373 

dobrovoľníkov – Katarínkovcov a tento rok bol dovŕšený počet 1831 členov 

rádu sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorí absolvovali riadnu dvojtýždňovú 

družinu. 
Rok 2019 bol okrem roka konzervácie kláštora a ohradového múru 

kláštornej záhrady aj rokom prác pod dohľadom koordinátorov Selmiána 

a Moventusa. Bolo to 

pestré: vo východnom 

trakte kláštora sme 

zrekonštruovali časť 

stien, korún múrov a 
zaklenuli sme dva 

záklenky nad oknami, 

vykresali a vložili 

stužovacie trámy do 

múrov, dokončili sme 

škárovacie a murovacie 

práce na veľkej krypte 
v lodi kostola a zrekonštruovali jej schodisko, a mali sme zaujímavé 

objavy na archeológii. 

Tiež sme sa venovali návštevníkom - ich sprevádzaniu našimi 

turizmákmi (po sprístupnení veže najmä našimi sprievodcami - 

"vežiakmi") a pripravili sme i štyri veľké podujatia pre verejnosť 

a tiež oslavy a ples v Dechticiach  ku 25. výročiu založenia 

projektu Katarínka – nuž čítajte: 

... udalosti v živote Katarínky v roku 2019: 
 

 

„Rok osláv 25 rokov projektu“ 
 

Zrekonštruované záklenky a múr 
v juhovýchodnom trakte kláštora 

v roku 2019 

Súčasťou prác  
v roku 2019 bolo  

aj dokončenie  

archeologického výskumu  

v lodi kostola 
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Túto fotografiu objavili naši priatelia, 

ktorí rekonštruujú železničku na 
Katarínke, v Slovenskom národnom 

archíve vo fotoalbume Pálfiovcov. 

Pochádza z roku 1904 a ešte na nej 

vidieť ihlancovitú strechu so sochami 

mníchov uprostred strán, štít a bočný 

múr presbytéria alebo vysoký 

kláštorný múr, ku ktorému boli 
pristavené drevené maštale. 

 

  

 

V roku 2019 sme sa prvýkrát zamerali na 

ohradový múr kláštornej záhrady vo 

svahu pod kláštorom. Bol archeologicky 

preskúmaný, odkopaný, domurovali sme 

kaverny a korunu, a preškárovali ho. Tiež sme 

ho izolovali od zrážkovej vody.  

Pracovali sme aj nad ním na 
juhovýchodnom krídle kláštora, kde sme 

zrekonštruovali 

časť stien, 

korún múrov a 

zaklenuli sme 

dva záklenky 

nad oknami, 
vykresali a vlo-

žili dubové stu-

žovacie trámy  do múrov. V tejto práci na kláštore plánujeme pokračovať aj ďalší rok a pridáme tam aj archeologický výskum. 
 

 

 Archeologický výskum s Ivanou  Kvetánovou v sezóne 2019 bol 

zameraný na dokončenie výskumov v lodi kostola – kde boli 
postupne skúmané od roku 2000 dve krypty, presbytérium 

a najstaršia gotická kaplnka v ňom, cintorín okolo tejto kaplnky 

smerom ku kláštoru i v lodi kostola, ako aj predchodca kostola – 

prvý kláštorný kostolík. V roku 2019 sa skúmalo jeho severné 

ukonče-nie a pristavaná predsieň alebo vežička. 

Tiež bol preskúmaný severovýchodný kút kostola pri veži aj so 
zachovanou pieskovcovou a tehlovou dlažbou a podmurovkou 

bočného oltára. Konzervoval sa aj kus presbytériového múrika pri 

prechode do kláštora, ktorý bol aj archeologicky doskúmaný. No 

a posledná zaujímavá sonda bola pri kláštore – v rohu väčšieho 

nádvoria, kde sa ukázali múry ďalšieho krídla kláštora aj 

s dverovým otvorom a náznak schodov vedúcich na toto nádvorie. 

Tu plánujeme pokračovať vo výskume. 
Po dlhšom čase sme sa venovali aj menšej krypte objavenej 

v roku 2000 – inštalovali sme do nej odvetrávanie. 
 

 

Na Katarínke na okraji táboriska pribudol aj 

takýto skladovací kontajner – museli sme 

riešiť uskladnenie náradia, lešenia a ďalších 

súčastí táboriska bez toho, aby sme všetko 

každoročne prácne vyvážali z Dechtíc a späť. 

... a ďalšie zaujímavosti a perličky zo sezóny 

... archeológia: doskúmanie kostola, objav vchodu z kláštora na veľké nádvorie  

... ohradový múr kláštornej záhrady - archeovýskum a konzervácia 
 

; 

Dokončená vyškárovaná krypta  

aj s opraveným vstupným schodiskom 

očistený, konzervovaný a preškárovaný  

ohradový múr záhrady pod kláštorom  

Konzervačné / murárske práce 

Archeologický výskum 

ohradový múr záhrady 

Práce v roku 2019 



 

 

 

Tento rok sme pokračovali  

v sprevádzaní návštevníkov 

Katarínky počas celej pracovnej 

sezóny a turizmácka služba je už 

samozrejmou súčasťou našich 
aktivít. Tiež sme zorganizovali 19. 

ročník Bielonedeľnej púte na 

Katarínku pre vyše 200 pútnikov, 

Noc kostolov v júni. 

Zorganizovali sme už tradičný  

Deň otvorených dverí (DOD) - 
5. júla s vysokou účasťou cez 1.000 návštevníkov, ktorý bol zároveň verejnou oslavou 25. výročia vzniku projektu a „Noc 

hradov a zrúcanín“ 17. augusta, spojenú s kultúrnym programom – koncertom barokových majstrov, nočným sprevádzaním i 

tradičným občerstvením pre návštevníkov. Veľký záujem vyvolala prvýkrát skúšobne sprístupnená veľká krypta.  

 
25 rokov sme oslavovali nielen 5. júla na Dni otvorených 
dverí so širokou verejnosťou a s pátrom Gabrielom – 

františkánom, ktorý s nami na Katarínke začínal, ale aj vo 

veľkom spoločenstve Katarínkovcov a našich priateľov 

a podporovateľov – v Dechticiach. Mali sme slávnostnú  
sv. omšu, slávnostný program, prezentácie, videá, 
oceňovanie a plesanie až do rána. 

 
V rámci celého 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 

Monachusom, vpravo) aj 6. družinu („búračku“, OP Urbion), ktorá 

bola skvelým zavŕšením sezóny, kde sa stretli mladí aj ostrieľaní 

Katarínkovci a spolu dokončili letné práce na zaklenutí krypty a zbalení 

tábora. Stretko eSko funguje už od r. 2009 a v roku 2019 sa v rámci neho 
stretávalo a formovalo pravidelne 30 mladých; ďakujeme pastierom a  

lídrom eSka aj trnavského a brnianskeho stretka za ich 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.2019 bola naďalej Elpida (Katarína Ečeryová). V rámci 
ZKSM fungujú naše spoločenstvá pravidelne sa stretávajúce počas celého 
roka – či už sú to stretká (napr. eSko, trnavské alebo brnianske) alebo tímy. 

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 2019 Elpida a Parmenides (Peter Mošať) bol podpredseda.  

Všetky dôležité rozhodnutia prijíma a smerovanie Katarínke dáva 
Katarínkovské JADRO, kde je aktuálne 23 najväčších zanietencov, ktorí sa 
stretávajú každý mesiac. Priamo Katarínku riadi úzke jadro (vpravo), v roku 

2019 v zložení (zľava): Benignus, Morgana, Celestín, Elpida a 
Parmenides; pričom Celestín a Parmenides v ňom ukončili svoje pôsobenie 

v decembri 2019 a pre rok 2020 ich nahradili Avenarius a Doctus. 

 

 Aj za uplynulý rok sme na oslavnom 25-ročnicovom plese ocenili 

tých, čo najviac potiahli Katarínku a boli dlhodobou inšpiráciou 

v službe pre ostatných  Katarínkovcov. Tromi ŤAHÚŇMI ROKA 
2019 sa stali: Salione (zo Žiliny; novicka 4/2016, kláštorníčka 3/2017 a 

4/2019), Hildor (z Beluše; novic 5/2014, dráb 1/2018 a 1/2019) a Doctus  

(z Hronského Beňadika; novic 2/2014, dobrodružník 2015-2017, otec 

predstavený 3/2018 a 5/2019) ...no a potiahla aj naša piata Kocábka, 

ktorá je už tradičným ťahúňom s najvyšším počtom dní na akciách. 

... ťahúni roka 2019 
 

... kto ťahá projekt Katarínka 
 

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

... naše oslavy 25 rokov projektu 

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

Noc hradov a zrúcanín  

na Katarínke  – koncert komorného 

orchestra ZOE 

Jadro 2019 

Úzke jadro 2019 

Doctus 

DOD  

– oslava 25 rokov projektu 

1. družina 2019 

Salione Hildor 



 

 
 

 

Táto informačná a pozývacia správa a projekt Katarínka sú realizované  
aj z dotácie Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú 
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 

 
 

Vyššie pár čísel o ľuďoch. Absolútnym rekordérom je Valérius, ktorý bol na 52 veľkých dvojtýždňových družinách (cez 800 dní)! 

Príjmy ZKSM – oblastné  
centrum Katarínka 2019  

                        Príjmy občianske združenie Katarínka 2019 

Vlastné zdroje 
(dary, 

účastnícke 
poplatky...) 

Ministerstvo 
kultúry SR - 
dotácia: Obnovme 
si svoj dom 1.3 

Ministerst
vo 

školstva 
SR 

Grant 
Nadácia 
Telekom 

ZKSM  príjmy 
v r. 2019 
SPOLU 

 

Podiel  
2% z  
poukázanej 
dane 

Dobrovoľné 
príspevky na 
činnosť na mieste: 
turisti, darcovia  

Dobrovoľné príspevky na 
činnosť-prevody:  
mecéni, darcovia  
darujme.sk poplatky 

granty 
Pontis:  
Dobrá 
krajina 

OZK príjmy  
v r. 2019 
SPOLU 

2 205 € 10 400 € 8 490 € 2 000 € 23 095 € 
 

6 269 € 6 402 € 3 312 € 230 € 16 214 € 
 

strava prevádzk. 
a  staveb. 
materiál, 
náradie, 
náčinie 

služby a mzdy: 
tlač, výskumy, 
archeológia, 
koordinátori... 

cestovné 
a 
dopravné 
náklady 

ostatné 
služby, 
ubytovanie, 
poistenie, 
poplatky 

ZKSM 
výdavky  
v r. 2019 
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, 
telekom 

OZK výdavky 
v r. 2019 
SPOLU* 

(*predbežné) 

4 868 € 6 903 € 7 904 € 1 986 € 1 254 € 22 916 € 
 

7 538€ 945€ 7 538€ 9 014€ 1 459€ 1 047€ 27 027 €* 

Poďakovanie podporovateľom: Obec Dechtice: traktor, priestory a všeobecná podpora, Obec Naháč: priestory, Pekáreň Školuda Trstín, 
TAVOS - cisterna; Dotácie MK SR a MŠ SR; granty Nadácia Telekom, Pontis - Dobrá krajina, Dell; rodina Ružekovcov, rodina Žákových a rodina 
Tóthových - Duprint, Jamuel s rodinou, Karol Zachar, Jarmila Žuffová, Vladimír Kohút, Ivana Kvetánová, Roman Pašteka, Silvia Bodoriková, Marek 
Fraštia, Peter Radošinský, Karol Illý, Michal Hrčka a Obnova s.r.o., Martin Šafárik, Miroslav Kováč a farský úrad Dechtice, Šintava, a Smolenice, Rád 
menších bratov – Františkánov, TV LUX, a mnohí ďalší podporovatelia a mecéni, poukazovatelia 2% daní. 

 
• archeologický výskum kláštora – pokračovanie, začatie výskumu suterénu kláštora 

• pokračovanie konzervácie kláštora – zameriame sa na východný trakt 

• kolaudácia krypty – dokončenie uzatvárania vchodu, aby ju bolo možné v lete sprístupniť  

• drobné práce vo veži aj po jej SPRÍSTUPNENÍ – škárovanie interiéru, zveľadenie expozície 

• príprava verejných podujatí 

 
Čo pre vás máme pripravené počas 26. sezóny? Širokú ponuku podujatí, na ktoré vás vrelo pozývame. Už teraz si do svojho kalendára poznačte 
najdôležitejšie dátumy, kde by ste isto nemali chýbať:  

 

19. 4.    Bielonedeľná PÚŤ na Katarínku (otvorenie sezóny na Katarínke) – turisticko-duchovná tradičná púť, ktorou už dvadsiaty  rok 
oživujeme tradíciu poveľkonočných pútí zo 17.-18. storočia. Pešo lesom zo žel. stanice Buková (9.45) na Katarínku, kde bude 
o 14:15 sv. omša, potom pohoda, opekačka. Vlak z Bratislavy smer Trnava 8.13, z Trnavy 9.11. 

29.-31. 5.   Trávnice - kosenie katarínskych lúk, kde junáci kosy a devy hrable pochytia a okolie Katarínky a táboriska kosia. Kultová akcia.  
5. 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) – Svätá omša 10.30, prezentácia našich prác a tvorivé dielne – 

pozvite i celú vašu rodinu, blízkych a vezmite deti... 
22. 8. Noc hradov a zrúcanín (v rámci spoločnej akcie na mnohých slovenských zrúcaninách) – kultúrny program - koncert, nasvietenie 

kostola, večerná sv. omša a nočné sprevádzanie. 
25. 11.    Katarínske HODY 2020 - 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... 
 

Počet dní na Katarínkovských akciách 2019 Novici 2019 

poradie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.-9. 10. 1. 2. 3.-6. 

Kocábka Klára Celestín Elpida Pronsias Šeirona Benignus Kasemira Merion Mikabeus Valérius Salvia Boromir Friam Korylián Lunaris Palatias 

120 dní 81 dní 68 dní 65 dní 64 dní 58 dní 56 dní 54 dní 53 dní 53 dní 52 dní 27 dní 26 dní 23 dní 

... kalendár podujatí pre verejnosť na rok 2020 | 26. sezóna 
 

... plány v tomto roku: kláštor, ohradový múr, archeológia 

... Katarínka 2019 v číslach  
Dní na Katarínkovských akciách Dní na katarínkovských akciách novici 2016 

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 
 

Kláštor –  

plán opravy  

pokračovanie  
konzervácie 


