
viac než len 
zrúcanina ... 



KATARÍNKA – miesto s atmosférou zašlej slávy čias 
minulých, miesto pokoja a dobra 
 





Kostol a Kláštor sv. Kataríny sa nachádza v malebnom 
prostredí Malých Karpát v katastri obce Dechtice.  

Je obkolesený prírodnou rezerváciou s ochranným stupňom 4 a 
je cieľom viacerých turistických chodníkov. 

 
 



Kláštor- malý 
kúsok, ktorý sa 

zachoval dodnes. 



Vzhľad Kostola a Kláštora sv. 
Kataríny Alexandrijskej 

v časoch najväčšieho rozkvetu. 
Našim cieľom však nie je 

pamiatku zrekonštruovať, len 
ju zakonzervovať, zachovať jej 
ruinálny charakter i atmosféru 

samotného miesta. 

 

Vizualizácia predpokladaného 
vzhľadu komplexu 

zhotovená jedným z našich 
dobrovoľníkov.   



Projekt Katarínka funguje vďaka usilovnosti mnohých 
mladých dobrovoľníkov. V lete nie je Katarínka Katarínkou, 

ak tam nevládne čulý ruch konzervačných prác, smiechu  
a dobrej nálady!     

 





Šírenie osvety i medzi širšiu verejnosť je už trvalou súčasťou 
našej vízie. Pamiatok ako Katarínka je po celom Slovensku veľké 
množstvo. Je to naše spoločné dedičstvo, je teda na nás, aby sme 

si ho zachovali. 
 



Našou najväčšou verejnou akciou roka je DOD na sviatok Cyrila 
a Metoda. Program začína sv. omšou, pokračuje divadlom 

pripraveným dobrovoľníkmi približujúcim historické udalosti 
miesta, občerstvením v podobe výborného guláša a tradičnými 

cechmi pre malých i veľkých. Zabaví sa celá rodina! Ste 
srdečne pozvaní! 

 



Ďalšou zaujímavou akciou pre verejnosť bola napr. Noc 
hradov a zrúcanín  usporiadaná 16.8. 2014. O kultúrny 

program sa postaral spev sopranistky Evy Šuškovej. Večer 
pokračoval sv. omšou, malým občerstvením a zakončilo ho 

pútavé nočné sprevádzanie ruinami za historického 
výkladu a svetla lampášov. Akciu si vychutnalo až 130 

návštevníkov a dobrovoľníkov. 

 



 Ďalšou udalosťou je 
i Noc kostolov, 

ktorá prebieha na 
celom Slovensku už 
niekoľko rokov a my 

sa do toho radi 
zapájame. 

Návštevník tu 
mohol načerpať 

pokoj, zažiť 
duchovnú atmosféru 
miesta a dozvedieť 

sa niečo viac 
prostredníctvom 

nočného 
historického 

sprevádzania. Tento 
rok sa uskutočnila 

23.5. 



27.4. sa uskutočnila historicky 15. bielonedeľná púť na Katarínku. Ide 
o obnovu tradície z 18.storočia. Púť bola zakončená svätou omšou 

na Katarínke, po ktorej nasledoval voľný program, opekačka, 
historické sprevádzanie či podrobnejšie vysvetlenie vykonaných 

prác i plánov na toto leto.  



Jedným z nástrojov 
šírenia osvety sú aj 
informačné tabule, 

ktoré máme 
rozmiestnené po areáli. 

Obrazne i slovne 
zachytávajú históriu 

miesta, spôsob 
vykonávaných prác, 

archeologické nálezy či 
opisujú projekt 

Katarínka a jeho ciele. 



POZÝVAME AJ VÁS!  


