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„Každý človek vstupuje svojím životom do Božieho plánu, stáva sa spoluzodpovedným na  každom mieste 
a v každej dobe.“ 

Adolf  Kolping - zakladateľ nášho diela, kňaz, sociálny reformátor hovorí: „Avšak čo pomôže plakať,  
čo pomôže vzdychať nad zlom, keď nepriložíme ruku k dielu, aby sme mu zabránili?“ 

Je naším poslaním, aby sme vytvárali spoločné dobro, rešpektujúc patričnosť k svojmu národu. 

Ďakujeme Bohu za možnosť práce v Kolpingovom diele, kde môžeme v spoločenstve plniť poslanie lásky 
k blížnemu, i za priateľstvo, ktoré sme dostali v Kolpingovej rodine. 

 

Ing. Alžbeta Danielová 

podpredsedkyňa KDS,   
predsedníčka KR Šurany,  
 matka piatich detí,  pedagogička 

PPPrrríííhhhooovvvooorrr:::   
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O upevňovanie členskej základne a podporu vzniku nových skupín dobrovoľníkov v oblasti sociálnej 
angažovanosti sa naše združenie  snažilo i v tomto roku. 

V roku 2008 sa podarilo založiť iba jednu novú Kolpingovu rodinu, a to v gréckokatolíckom seminári 
v Prešove. 

Ku koncu roka 2008 tak malo Kolpingovo dielo na Slovensku  38 kolpingových rodín vo 
všetkých  8 rímskokatolíckych diecézach a v jednej gréckokatolíckej, spolu 1098 členov. 

   AAA...111...   IIInnnfffooorrrmmmaaačččnnnééé   ssstttrrreeetttnnnuuutttiiiaaa   
   
s novými potencionálnymi členmi Kolpingu: 
 

 (január 2008) stretnutie s vedením gréckokatolíckeho seminára prebehlo v rámci 
návštevy generálneho sekretára IKW Huberta Tintelotta na Slovensku.  

Vedenie seminára bolo bližšie oboznámené aj s 
činnosťou a pôsobením Medzinárodného 
Kolpingovho diela vo svete a bolo zdôraznené, 
že Kolpingove rodiny vo svete fungujú aj  

v rámci gréckokatolíckych farností najmä 
v Rumunsku a Ukrajine a že aj naďalej je 
žiaduce prvok gréckokatolíckej cirkvi v rámci 
Kolpingu rozširovať.

  

A  Podpora členskej základne a práce 
s  kolpingovými rodinami 
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 (Marec 2008) – stretnutie s rektorom gréckokatolíckeho seminára Marekom Rozkošom, PhD.  
a vicerektorom seminára 
ThLic. Miroslavom Šimkom.  

Uskutočnilo sa za 
prítomnosti národnej 
sekretárky Kolpingovho 
diela na Slovensku  
PhDr. Margity Markovej.  

Na ňom boli už presne 
dohodnuté priority 
vzájomnej spolupráce a 
pôsobenia Kolpingovej 
rodiny v rámci seminára 

 
 

 (október 2008) stretnutie celobavorského prézesa (Landespräses) Msgr. Rainera Boecka 
a prednášky pre seminaristov Grécko-katolíckeho kňazského seminára blahoslaveného 
biskupa Gojdiča v Prešove a pre seminaristov Rímskokatolíckeho kňazského seminára 
biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule.  

Témy stretnutí: „Sociálne povolanie kňaza vo farnosti a Pastorálna služba v Kolpingovej 
rodine“. Na základe osobných  skúseností v kňazskej službe a vo funkcii rektora a vo viacročnej 
službe vo funkcii krajinského prézesa podal Msgr. Rainer Boeck svoje svedectvo o  možnostiach 
a potrebách sociálnej angažovanosti kňaza a prézesa ale takisto aj laických združení vo farnosti.  
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   AAA...222...   SSSeeemmmiiinnnááárrreee   ooo   sssoooccciiiááálllnnnooommm   uuučččeeennnííí,,,      
                        sssoooccciiiááálllnnneeejjj      aaa   pppooollliiitttiiiccckkkeeejjj   aaannngggaaažžžooovvvaaannnooossstttiii   
Šírenie sociálneho učenia Cirkvi, predstavovanie oblastí, v ktorých sa  kresťan môže sociálne 
angažovať a následná motivácia k tomuto nasadeniu, patria k prioritnému poslaniu Kolpingovho 
diela.  

V tomto roku sa nám podarilo zorganizovať 2 takéto semináre, oba sa konali v Kolpingovom dome 
na Spišskej Kapitule: 

 

 A.2.1. Seminár:  
Zodpovednosť kresťana pri presadzovaní sociálnych princípov do sveta práce  

(11.-13.April 2008, 24 účastníkov) 
Seminár bol určený:  

1. pre vedúce sily pracujúce v Diagnosticko-motivačných centrách Kolpingovho diela,  ktoré poskytujú 
pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľstva pri presadzovaní sa na trhu práce  (centrá sú v 
Košiciach, Banskej Štiavnici a v Spišskom Podhradí) 

2. pre starostov, primátorov a zamestnávateľov z regiónu Spiš 

PPP RRR OOOGGG RRR AAA MMM    SSSEEE MMM III NNN ÁÁÁ RRR AAA:::    

PPP iiiaaa ttt oookkk    ---    111 111 ...    AAAppp rrr ííí lll 
 Kresťanské chápanie práce – Margita Marková 
 Diskusia 

SSS ooobbb ooottt aaa    –––    111 222 ...    AAA ppp rrr ííí lll    
 Efektívne hospodárstvo spravodlivé k človeku a spoločnosti (vlastníctvo vytvára 

zodpovednosť, práca má prednosť, podnikateľský duch je nevyhnutný, Trh ako miesto 
nezávislosti? Všeobecné blaho stojí nad trhom) - Pavol Zaťko 

 Diskusia 

NNN eee ddd eeeľľľ aaa    –––    111 333 ...    AAA ppp rrr ííí lll    
 Sv. omša 
 Sociálna otázka po rozpade reálneho socializmu východnej Európy, budúcnosť sveta 

práce (Centesimus annus) – Pavol Zaťko  
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A.2.2. Seminár:  
Adolph Kolping zástanca ľudských práv – Príklad pre sociálnu 
angažovanosť kresťana 

(25.-27.apríl 2008, Kolpingov dom, Spišská Kapitula, 32 účastníkov) 
Seminár bol určený pre členov KR z celého Slovenska. Uskutočnil sa pod vedením preláta Heinricha Festinga 
– bývalého generálneho prézesa Medzinárodného Kolpingovho diela. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia 
novozaloženej KR z grécko-katolíckeho seminára spolu s prefektom seminára.  

V rámci seminára bola hlbšie reflektovaná aj téma: Kresťanské pochopenie práce podľa A. Kolpinga  
a v súčasnej dobe. Nakoľko aj členovia našich  KR tvoria širokú škálu sociálneho postavenia – od veľkej 
skupiny nezamestnaných až po podnikateľov a zamestnávateľov – bol tento seminár sprevádzaný veľkou 
diskusiou a vzišli z neho mnohé výzvy pre zmenu myslenia, ale hlavne konkrétnych postojov aj v rámci 
jednotlivých KR.   

 V rámci tohto podujatia sa konalo aj centrálne zhromaždenie zástupcov KR. 

PPP RRR OOOGGG RRR AAA MMM    SSSEEE MMM III NNN ÁÁÁ RRR AAA:::    

PPP iiiaaa ttt oookkk    –––    222 555 ...    aaappp rrr ííí lll    
 sociálny pedagóg Adolph Kolping: "Pomáhajte vytvárať lepšiu budúcnosť  

tým, že ju pomôžete vychovávať“ – prelát Heinrich Festing 
 Diskusia 

SSS ooobbb ooottt aaa    ---    222 666 ...    AAA ppp rrr ííí lll    
 Centrálne zhromaždenie 
 Sociálny reformátor Adolph Kolping: „Sociálna zmena premenou človeka"   

- prelát Heinrich Festing 
 diskusia 

NNN eee ddd eeeľľľ aaa    –––    222 777 ...    AAA ppp rrr ííí lll    
 Sv. omša 
 Úloha Kolpingovho diela v cirkvi a spoločnosti – prelát Heinrich Festing 
 Diskusia 
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AAA...333...   IIInnnfffooorrrmmmooovvvaaannnooosssťťť   čččllleeennnssskkkeeejjj   zzzááákkklllaaadddnnneee   aaa   šššiiirrršššeeejjj      
                     vvveeerrreeejjjnnnooossstttiii   ooo   pppooossslllaaannnííí   aaa   vvvýýývvvooojjjiii   KKKooolllpppiiinnngggooovvvhhhooo   dddiiieeelllaaa      
                     nnnaaa   SSSlllooovvveeennnssskkkuuu   ppprrrooossstttrrreeedddnnníííccctttvvvooommm   mmmééédddiiiííí   aaa   pppuuubbbllliiikkkáááccciiiííí:::   
 

Katalóg 
 

 Skúsenosti s využitím alternatívnych metód pri výstavbe pre sociálne slabších  
(prípadová štúdia výstavby slameno-hlineného domu v Spišskom Podhradí) 

 
 

Časopisy a noviny 
 

 „Lipische Landeszeitung“ „Dom proti chudobe“ príspevok preláta Heinricha Festinga 
o otvorení a poslaní Domu farára J. Záhoru v Štiavnických Baniach (jún 2008) 
 

 „Pyrmonter Nachrichten“  príspevok o posviacke a poslaní Domu farára J. Záhoru 
v Štiavnických Baniach (jún 2008) 
 

 „Mann in der Kirche“ (Muž v cirkvi) príspevok od národného prézesa Pavla Zaťku: 
„Fudraising na Slovensku“, december 2008 
 

 Na našich web-stránkach: 
 

 
 

 www.kolping.sk 

 www.leoalbus.kolping.sk 

 www.kolpingsk.sk 

 www.hotelkolping.sk 
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AAA...444...   KKKooolllpppiiinnngggooovvveee   rrrooodddiiinnnyyy      
                     ŠŠŠtttaaatttiiissstttiiikkkaaa   aaa   ppprrríííkkklllaaadddyyy   kkkooonnnkkkrrrééétttnnneeejjj   čččiiinnnnnnooossstttiii   
 

 

 
           Meno           Založená           Diecéza 

 
       1995 
 

1. Banská Štiavnica – mládež  1995  Banská Bystrica 
2. Bratislava    1995  Bratislava 
3. Bratislava- Vrakuňa   1995  Bratislava 
4. Žilina      1995  Žilina 
5. Topoľčany    1995  Nitra 
6. Brestovany    1995  Trnava 
7. Špania Dolina    1995  Banská Bystrica 

 
1996 

 
8. Šurany     1996  NItra 
9. Trebišov    1996  Košice  
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         Meno           Založená           Diecéza 

1997 
 

10. Trnava     1997  Trnava 
11. Banská Štiavnica – dospelí  1997  Banská Bystrica 
 
      1998 
 
12. Ilija     1998  Banská Bystrica 
13. Jakubov     1998  Bratislava 
14. Veľké Ripňany    1998  Nitra 
15. Dunajská Lužná   1998  Bratislava 
16. Smolenice    1998  Trnava  
 
      1999 
 
17. Bošany     1999  Banská Bystrica 
18. Košice     1999  Košice 
19. Dedinka     1999  Nitra 
20. Bratislava-Pálium   1999   Bratislava 
 
      2000 
 
21. Soľ – Čaklov    2000   Košice 
22. Zlaté Moravce    2000  Nitra 
23. Bratislava – mládež   2000  Bratislava 
 
      2001 
 
24. Beladice - Veľké Chrašťany  2001  NItra 
25. Štúrovo     2001  NItra 
26. Trstice     2001  Trnava 
27. Trenčín     2001  Nitra 
28. Spišské Kapitula   2001  Spiš 
 
      2003 
 
29.  Veľký Meder    2003  Trnava 
30.  Bardejov    2003   Košice 
31.  Lučenec    2003  Rožňava 
 
32. Nové Zámky    2004  Nitra 
 
33. Velušovce    2005  NItra 
 
      2007 
 
34. Spišské Podhradie   2007  Spiš 
35. Prievidza    2007  Banská Bystrica 
36. Most pri Bratislave   2007   Bratislava 
37. Štiavnické Bane   2007  Banská Bystrica 
 
      2008 
 
38. Prešov   2008  Gréckokatolícka 
     diecéza Prešov 
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Novozaložená kolpingova rodina  
je špecifikom nielen na Slovensku, ale aj 
v Medzinárodnom Kolpingu.  

Jednou jej zvláštnosťou je, že bola 
založená v rámci gréckokatolíckej 
arcidiecézy (KR tohto rítu však už fungujú 

aj v Rumunsku a na Ukrajine) ale jej 
špecifikum je hlavne v tom, že je založená 
v rámci gréckokatolíckeho kňazského 
seminára, a teda jej členovia sú len 
seminaristi. 

Činnosť KR na pôde kňazského seminára 
je však zaujímavým pozitívom, 

pretože mladí seminaristi 
môžu už počas štúdia 
a svojej duchovnej 
formácie byť aktívne 
zapojení cez kolpingovské 
podujatia do sociálnej 
náuky Cirkvi a sociálnej 
práce.  

Neskôr, už v rámci 
svojich farností budú tak 
pripravení pôsobiť už ako 
prézesi v rámci 
jednotlivých kolpingových 
rodín. 
 
 
 

Pri svojom založení si KR Prešov určila tieto priority:  

1. v rámci seminára, mesta, okolia:  
 Služba v hospici 

 Príprava táborov pre deti a mládež 

2. v celoslovenskom rámci: 
 Účasť na celoslovenských podujatiach 

– najmä semináre, prednášky 
o sociálnom učení Cirkvi, o sociálnej 
práci, o práci s marginalizovanými 
skupinami občanov, o politickej 
angažovanosti kresťanov, o rodine, 
práci a spoločnosti a iné s rôznymi 
odborníkmi, atď. 

 Sprevádzať rozličné liturgické 
slávnosti 

 Stretnutia s KR navzájom  
– výmena skúseností,  
   vzájomné návštevy 

  

PREŠOV – (gréckokatolícka diecéza Prešov) 
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4. v medzinárodnom rámci 

 Pobyty seminaristov, eventuálne 
kňazov vo farnostiach napr. 
v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku 
a podobne – získanie pastoračnej 
praxe v iných štátoch a zlepšenie 
jazykových znalostí 

 Prezentácia zboru sv. Romana 
Sladkopevca na rozličných 
podujatiach, festivaloch  - napr. na 
medzinárodnom kongrese 
organizovanom cez Kolping 
Európa „20 rokov od pádu železnej 
opony“ v októbri 2009, a tak 
prostredníctvom zborového spevu 
šíriť duchovné dedičstvo 
kresťanského východu byzantskej 
tradície 

 

Hlavné aktivity činnosti KR v Iliji vychádzajú 
z najakútnejších potrieb spoluobčanov, a to je 
sociálno-charitatívna činnosť, starostlivosť o starých, 
osamelých ľudí, starostlivosť o osamelých mužov 
hlavne so sklonom k alkoholizmu, kde im KR 
zabezpečuje hygienické minimum a lieky. 

Aktivity členov sú 
v rámci farnosti 
zamerané tiež na 
pomoc pri liturgii 
a príprave 

bohoslužieb. 

Z kultúrno-
spoločenských akcií: pravidelné spoločenské stretnutia ku Dňu matiek , 
prezentácia šikovnosti a talentu členov KR formou rôznych kreatívnych 
výstav.  

Mladí členovia KR sa zúčastnili na Kolpingovských putovných dňoch 
v nemeckom Kerpene. 
 
 
 

 
 Organizácia prednášok o sociálnom učení Cirkvi, partnerstvá so zahraničnými farnosťami, 

politická osveta. 

 
  

MOST pri Bratislave (arcidiecéza Bratislava) 
 

ILIJA (diecéza Banská Bystrica) 
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Činnosť tejto mládežníckej skupiny je zameraná na 
podporu vedomostí v politickej oblasti,  v 
poslednom čase aj s orientáciou na rozvojovú 
pomoc. Nakoľko je táto KR lokalitou blízka miestu 

národného sekretariátu, pomáhajú títo 
dobrovoľníci niekedy pri príprave celoslovenských 
aktivít alebo pri udržiavaní budovy Záhorovho 
domu a jeho okolia v Štiavnických Baniach.

 

KR Nové Zámky sa po neuskutočnení projektu pre 
osamelé matky s deťmi podieľala odborne na 
projekte prípravy dobrovoľníkov na sociálne 

sprevádzanie onkologických pacientov a v rámci 
farnosti sa zúčastňuje na jej konkrétnych - 
drobných sociálnych a charitatívnych aktivitách.

 

KR Velušovce sa venovala sociálnej a charitatívnej  
činnosti po celý rok.  Hlavne vo vianočnom čase na 
projekte - Dobrá  novina. Zameranie činnosti KR  
malo prevažne kultúrno-spoločenský a duchovný 

charakter – organizovanie tvorivých dielní pre deti, 
organizovanie stretávaní sa s dôchodcami, pomoc 
chorým v obci, pomoc pri liturgii a starostlivosť o 
kostol.  

  

VELUŠOVCE (diecéza Nitra) 
 

NOVÉ ZÁMKY (diecéza Nitra) 
 

BANSKÁ ŠTIAVNICA  mládež (diecéza Banská Bystrica) 
 



 

 

 STRANA 15 

           VÝROČNÁ SPRÁVA KOLPINGOVHO DIELA  NA SLOVENSKU ZA ROK 2008 
 

 

Kolpingova rodina  v Žiline zaznamenala 
vytvorením nových diecéz na Slovensku radikálnu 
zmenu. Samotné mesto sa stalo sídlom diecézy 
a biskupa, čo následne viedlo aj k závažnej 
reorganizácii farností v samotnom meste.  

Členovia KR Žilina sa týmto administratívnym 
zásahom dostali do viacerých farností a ich 
komunikácia a následne spoločenské a sociálne 

aktivity sa rozdelili do jednotlivých farností, do 
ktorých sa jednotliví členovia začlenili.  
Na jednej strane sa síce myšlienky A. Kolpinga 
preniesli s členmi do nových spoločenstiev, na 
druhej strane to oslabilo samotnú akčnosť jednej 
z najvitálnejších KR na Slovensku. Dúfame, že sa 
podarí stabilizovať a podchytiť časť členskej 
základne, ktorá sa musí nanovo konštituovať 
a vytvoriť nové orgány a zvoliť si nové vedenie. 

 

 

KR Veľký Meder zameriavala svoju 
činnosť v roku 2008  kultúrno-
spoločenským smerom.  

Zorganizovala viacero výstav 
výtvarných diel umelcov zo Slovenska 
a z Maďarska. Podporuje obnovu 
historických tradícii a spomienok na 

významné osobnosti kresťanského 
života v meste.  

Aktívne spolupracuje na komunálnej 
politike.  

Udržiava pravidelné partnerstvá s KR 
Spišské Podhradie, Šurany a Velušovce.  

 

VEĽKÝ MEDER (arcidiecéza Trnava) 
 

ŽILINA (diecéza Žilina) 
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Jej členovia často zastupujú KDS na 
medzinárodných podujatiach Kolpingu v 
rôznych krajinách, napr.: účasť na 
Medzinárodnom mierovom pochode v 
Merane v Južnom Tirolsku alebo účasť na 

33. Medzinárodnom putovnom dni v 
Kerpene pri Kolíne, v rámci ktorého tohto 
roku bolo za svoju činnosť v sociálnej 
oblasti ocenené práve Kolpingovo dielo na 
Slovensku.

 
Kolpingova rodina Košice patrí už dlhodobo medzi aktívne KR s bohatým diapazónom činnosti. Jej základná 
orientácia sa sústreďuje na prácu s dlhodobo nezamestnanými, členmi marginálnych skupín, či inak 
znevýhodnených. 

 
Diagnosticko-motivačné centrum poskytuje 
sociálne poradenstvo a venuje sa sociálnej 
prevencii. 
V prevádzke je sociálno-remeselná dielňa, kde pod 
vedením odborných lektorov  pracujú dlhodobo 
nezamestnaní, znevýhodnení a ľudia s rôznymi 
závislosťami. 
Väčšina projektov bolo zameraných na 
rekonštrukciu a sprevádzkovanie remeselných 
dielní. 
Nevyriešeným problémom Kolpingovej rodiny je 
získanie budovy pôvodne patriacej zakladajúcim 
členom Katolíckeho tovarišského spolku  
v Košiciach.  

KOŠICE (arcidiecéza Košice) 
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Vďaka grantu na rekonštrukciu z Fondu sociálneho rozvoja, nadácie SOCIA, sponzorského daru od U.S. Steel 
Košice a Nadácie PRO CASSOVIA  sa podarilo dokončiť administratívne priestory pre KR a Alžbetino 
združenie. Nové funkčné priestory navštívil aj bavorský prézes Msgr. Rainer Boeck, ktorý bol na partnerskej 
návšteve v Košiciach v novembri. 

 
KR pokračovala aj v tomto roku prevažne 
v stretávaní sa  mladých manželských párov, ktoré si 
na  pravidelných stretnutiach vzájomne vymieňajú 
svoje duchovné, ale aj rodinné a sociálno-

psychologické skúsenosti pri výchove detí 
a odovzdávajú ich aj ďalej vo forme prednášok 
a duchovných rekolekcií s týmto zameraním vo 
farnosti. 

 
Kolpingova rodina vo svojom 
12. roku jestvovania pokračovala vo 
svojej ďalšej sociálnej činnosti, 
aktivitami podporujúcimi rozvoj 
a uplatnenie sa jednotlivca 
v spoločnosti. Zamerala svoju 
pomoc na rodiny, mládež a starších 
ľudí, tiež osamelých a ľudí v núdzi. 
Udržiava priateľské putá medzi 
ostatnými kolpingovými rodinami,  
 

najmä: KR Bad Aibling z Bavorska, 
KR Praha z Českej republiky, KR 
Gdansk z Poľskej republiky. Jej 
aktivity sú tiež smerované na 
upevnenie farského spoločenstva.  

Celoročne pomáha KR  pri 
vydávaní Farských listov, 2 
členovia KR rodiny patria do 
redakčnej rady Farských listov.

ŠURANY (diecéza Nitra) 
 

BRATISLAVA (arcidiecéza Bratislava) 
 



 

 STRANA 18 

           VÝROČNÁ SPRÁVA KOLPINGOVHO  DIELA NA SLOVENSKU ZA ROK 2008 
 

Kolpingova rodina má veľmi 
dobrú spoluprácu s Farským 
úradom v Šuranoch, úzko 
spolupracuje s Mestským 
úradom, Mestským kultúrnym 

strediskom, so všetkými 
základnými a strednými školami 
v meste a tiež s ostatnými 
spoločenstvami, ktoré pracujú 
v meste, napr.:  Útulok Šurany 

Kopec, tiež s Ústavom sociálnych 
služieb v Bardoňove pre duševne 
postihnutých občanov – návštevy 
a príprava spoločenských aktivít 
pre týchto občanov.

Zorganizované podujatia: 
 Spoločensko-zábavného charakteru: Kolpingovský ples, tradičná „Batôžková zábava“ pre deti, 

rodičov a starých rodičov spojená s biblickými súťažami, prizvaní boli aj obyvatelia Domu sociálnych služieb  
z Bardoňova (Bardoňovo), burza 

šatstva za symbolickú cenu 
v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Kostolnom Seku. 

 Duchovného charakteru: 
pomoc pri organizovaní biblickej 
olympiády stredných a základných 
škôl, účasť na biblickej olympiáde – 
mladí členovia KR, púť do 
Medžugoria, Púť detí a mládeže  do 
Marianky, príprava svätej  omše 
obetovaná za starších, spojená 
s odovzdávaním darčekov detí 
starším a osamelým. 

 Športovo-spoločenského 
charakteru: účasť na Putovných 
dňoch v Kerpene, - turistické akcie 

na Slovensku pre rodiny s deťmi a 
pre mladých,  plážový volejbalový turnaj pre 20 družstiev /100 účastníkov/  
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Priority KR Beladice  je 
rozvoj kultúrny, 
organizovanie kultúrnych a 

športových podujatí pre 
rodiny s deťmi: fašiangová 
zábava, zájazdy do divadla, 

organizovanie Dňa detí, 
posedenie pri ohni.

 

Práca KR bola poznačená 
v tomto roku zmenami vo 
vedení obce a ukončením 
činnosti starého predsedníctva 

KR. Jednotliví členovia KR sa 
podieľajú na konkrétnych 
sociálnych a kultúrnych 
aktivitách v rámci farnosti 

a hľadajú náplň a vhodné 
impulzy pre obnovenie 
samostatnej činnosti KR

Členská základňa KR 
Topoľčany sa dlhodobo 
venuje  zlepšovaniu 
medziľudských vzťahov  v 
 komunálnej  oblasti vnášaním 
zásad korektnej kresťanskej 
politickej práce na miestnej  

úrovni a to prostredníctvom 
vplyvu na volených zástupcov 
obecného zastupiteľstva. 
Pripravuje ďalej aj voľno 
časové aktivity, stretanie sa 
rodín, výučba jazykov 
a spoločenského správania sa 

a tanca. Organizovanie plesov 
a spoločenských podujatí na 
miestnej a regionálnej úrovni. 
Jeden člen KR  sa zúčastnil aj 
na Kolpingovských putovných 
dňoch v Kerpene.

Účasť na farskom projekte : 
„Dobrá zvesť“ v rámci 
rozvojovej pomoci pre 
Afriku.  
Pomoc pri organizovaní 
rezbárskych dní v obci a 

obnovení činnosti rezbárskej 
školy – „Rezbáreň farára 
Jozefa Záhoru“ pomoc pri  
rekonštrukcii domu - a tým 
záujem o rozbeh projektu 
sociálnej ekonomiky. 

Spolupráca na príprave 
projektu partnerskej 
spolupráce s Oberammergau.  

 

ŠTIAVNICKÉ BANE  (diecéza Banská Bystrica) 
 

TOPOĽČANY (diecéza Nitra) 
 
 
 
 

DEDINKA (diecéza Nitra) 
 

BELADICE (diecéza Nitra) 
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Organizuje niekoľkokrát ročne charitatívny bazár, 
z výťažku ktorého podporuje aktivity miestnej 
škôlky. Miestna kolpingova mládež pripravuje 
a realizuje kultúrno-spoločenské literárne večery 
s čítaním vlastnej tvorby a prezentáciou výtvarných 
prác svojich členov.  

V spolupráci s Medzinárodným Kolpingovým 
dielom a národným sekretariátom  sa podarilo 
umiestniť veľkorozmerný  obraz „Vzkriesenie“ 
jedného z mladých umelcov a  člena kolpingovej 
rodiny (Matúš Lányi) v Maternushaus-e, oddelenie  
médií, Arcibiskupstvo v Kolíne.

 

Veľkorozmerný  obraz „Vzkriesenie“ (Matúš Lányi), Maternushaus, oddelenie médií, Arcibiskupstvo v Kolíne. 

 

 
Na rodinnej úrovni sa podieľa na sociálnych 
aktivitách farnosti. Niektorí členovia sa aktívne 
zapojili do práce v dcérskej organizácii KR 
Štúrovo, n.o., a to konkrétne vypracovaním 
projektového zámeru na výstavbu turistického 

prístaviska malých lodí, ktorý v prípade 
úspešnosti bude mať dopad na vytvorenie 
niektorých nových pracovných miest v tomto 
regióne.

 

 
Vzdelávanie členov v oblasti filozofickej, 
teologickej, psychologickej, pedagogickej a 
medicínskej a príprava prednášok na celoslovenské 

kolpingovské stretnutia v tejto oblasti. Spoločné 
výlety rodín do prírody - turistika. 

 

JAKUBOV (arcidiecéza Bratislava) 
 

ŠTÚROVO (diecéza Nitra) 
 

SPIŠKÉ PODHRADIE (diecéza Spiš) 
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Téma „Svet práce“ ostáva 
naďalej ako doteraz hlavným 
záujmom, v ktorom sme sa 
najviac angažovali a na 
základe neho pripravili 
viaceré  projekty.  
 
Týmto spôsobom sa spájame 
s národnými združeniami po 
celom svete.  Na generálnom 
zhromaždení  v roku 2007 v 

maďarskom Alsópáhoku 
určili totiž delegáti tému 
„Práca je službou životu“ za 
hlavnú a nosnú pre najbližšie 
obdobie piatich rokov.   
Približne 290 delegátov z 
celého sveta,  pripravilo a 
naštartovalo vtedy tento 
program, v ktorom by sa v 
budúcnosti prostredníctvom 
Kolpingu v jednotlivých 

krajinách a v jednotlivých 
národných podmienkach 
spustil proces propagovania a 
presadzovania sociálneho 
učenia cirkvi v oblasti práce.  
 
Rok 2008 sa niesol v rámci 
tohto programu v duchu 
podtémy „Kresťanské 
pochopenie práce“. 

 
 

BBB...111...   SSSeeemmmiiinnnááárrreee      
                     nnnaaa   tttééémmmuuu      „„„KKKrrreeesssťťťaaannnssskkkééé   pppoooccchhhooopppeeennniiieee   ppprrráááccceee“““   
 
V rámci tejto témy sa v roku 2008 2 uskutočnili 2 semináre s titulom: 
 
 

 „Zodpovednosť kresťana pri presadzovaní sociálnych princípov do sveta práce 
 
 

 „Adolph Kolping zástanca ľudských práv – Príklad pre sociálnu angažovanosť 
kresťana 

 
Obsah a cieľ týchto seminárov je bližšie opísaný vyššie v kapitole 

 „Práca s kolpingovými rodinami“.  
 
 
 
   
   
   
   
   
      

B. Iniciatívy Kolpingovho diela na 
Slovensku vo svete práce 
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   BBB...222...   PPPrrrooojjjeeekkktttyyy   
                        vvv   ooobbblllaaassstttiii   SSSvvveeettt   PPPrrráááccceee     

 

 

 
 

Minulý rok bol ukončený náš 
trojročný projekt EQUAL 
podporený Európskym 
sociálnym fondom.  

V rámci neho overovala naša 
organizácia inovatívne a 
flexibilné metódy vzdelávania 
pre také cieľové skupiny, ktoré 

majú nízku úroveň vzdelania a 
najnižšie prepojenie na trh 
práce a ktoré nie sú schopné 
bez odbornej pomoci dostať sa 
z tohto sociálneho položenia.  

Tento projekt bol sprevádzaný 
veľkými finančnými 
problémami, spôsobenými zlou 

disciplínou zo strany riadiaceho 
orgánu - teda nášho 
Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktoré vážne 
ohrozili našu organizáciu. 

Napriek tomu bol projekt 
veľmi úspešný a podarilo sa 
nám:  

 

    Vytvoriť tri  diagnosticko-motivačné centrá pre nezamestnaných, ktoré naďalej fungujú, a 
ostávajú súčasťou našich kolpingovských novozrekonštruovaných vzdelávacích a 
remeselných na strednom a východnom Slovensku. 

 

  

B.2.1.  
Projekt:  EQUAL 
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 Vyškolili sme odborný tím 60-tich pracovníkom, ktorí sú schopní poskytovať  poradenstvo 
v oblasti zvyšovania vzdelanosti a zamestnanosti v rámci rôznych organizácií.  

 

 

 Vo vybraných mestách, v 
ktorých sme pôsobili, sa  nám 
podarilo znížiť celkovú 
nezamestnanosť o 0,5%. 

 Pripravili sme základy pre 
založenie malých podnikov 
sociálnej ekonómie, ktoré 
čakajú na legislatívne 
schválenie zo strany štátu. 

 Vydali sme viaceré 
publikácie, manuály a 
mediálne nosiče, ktoré 
napomáhajú 
nezamestnaným zvyšovať 
svoju schopnosť uplatniť sa 
na trhu práce a zlepšiť si 
svoje sociálne postavenie. 
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 Nadviazali sme medzinárodne partnerstvá, ktoré sú schopné na základe 3-ročnej skúsenosti 
spolupráce pokračovať v podobných projektoch i v budúcnosti 

 

Záverečná fáza a ukončenie projektu v roku 2008 bola spojená prevažne s detailnou evaluáciou 
projektu a so šírením tzv. dobrej praxe metódami mainstreamingu. 
 

 

 
Kolpingovo dielo na Slovensku chce 
špeciálnymi formami celoživotného vzdelávania 
v oblasti profesijného a ďalšieho vzdelávania 
prispieť k tomu, aby ľudia hľadajúci prácu 
mohli flexibilnejšie reagovať na ponuky trhu 
práce. V roku 2008 sme sa v oblasti ďalšieho 
vzdelávania zamerali na odbor rezbárstvo 
a otvorili sme v Dome farára Jozefa Záhoru v 

Štiavnických Baniach novú rezbársku dielňu. 

Projekt vzdelávania remeselníkov a 
drobných podnikateľov bol podporený 
podobne ako aj počas predošlých ôsmich 
rokov Bavorskou štátnou kanceláriou.  

B.2.2. Projekt:  
Ďalšie vzdelávanie remeselníkov a malých podnikateľov 



 

 

 STRANA 25 

           VÝROČNÁ SPRÁVA KOLPINGOVHO DIELA  NA SLOVENSKU ZA ROK 2008 
 

 

Hlavná náplň projektu  
 Realizácia kurzov rezbárstva a umeleckého 

stolárstva- kreslenie, rezbárstvo, dizajn, grafika 

 Vytvorenie partnerstva so štátnou odbornou 
rezbárskou školou v Oberammergau. Cez 
výmenné pobyty pedagógov sa nám podarilo 
získať skúsenosti a informácie, ktoré nám budú 
nápomocné pri založení Centra celoživotného 
vzdelávania a vytvorení rezbárskej dielne pre 
praktickú výučbu 

 

Hlavné ciele projektu:  
 Posilniť rozvoj a štruktúru celoživotného 

vzdelávania s možnosťou založiť trvalo 
udržateľný sociálno-ekonomický podnik. 

 Podporiť kreativitu, súťaživosť, 
zamestnateľnosť a podnikateľského ducha  
u marginalizovaných skupín  

 Dať druhú šancu tým, ktorí sa usilujú z 
akýchkoľvek dôvodov zmeniť svoje pracovné 
alebo profesionálne zaradenie a ktorí nemali 
doteraz možnosť dostať primerané  vzdelanie v 
danom odbore, prípadne objavili svoje kreatívne 
schopnosti až neskôr  
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Vedľajšie ciele:  
 Založenie rezbárskej dielne 

 Prenos odborných skúseností v rámci medzinárodného partnerstva medzi dvoma subjektmi 

 Prehĺbenie spolupráce medzi dvoma odbornými školami, krajinami, kultúrami s možnosťou získať 
jazykové, kultúrne a spoločenské obohatenie pre cieľovú skupinu.  

 Zlepšenie duálneho vyučovania - teda vyváženého spojenia teórie a praxe s možnosťou   zlepšenia 
jazykových kompetencií počas polročnej výmennej stáže pre nadaných študentov v oboch krajinách 

Boli sme veľmi prekvapení, aký veľký záujem o rezbárske kurzy sme zaznamenali. Museli sme otvoriť 
zároveň dva kurzy, pretože veľkosť miestností a prístrojové vybavenie nebolo pre taký záujem účastníkov 
dostatočný. 
 

Cirkvi vždy išlo nielen o 
duchovné blaho ľudí, ale 
mala aj záujem, aby ľudia 
mali  dôstojné pracovné 
možnosti. 

Všetky tieto naše aktivity sa 
nezameriavajú teda len na 
obnovenie rezbárskej 
tradície v tomto regióne, 
ale podľa príkladu farára 
Jozefa Záhoru aj na 
vytvorenie nových 

 

pracovných možností 
pre tento región. 

 

Dielňa farára Jozefa 
Záhoru vo svojej dobe 
zamestnávala až do 400 
žien baníkov, ktoré 
doma kompletizovali 
rôzne výrobky - hračky, 
školské potreby,  
devocionálie, či iné 
úžitkové predmety. 
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Dom, ktorý sme zrekonštruovali, bude okrem dielní slúžiť aj ako celoslovenské sídlo našej organizácie 
Kolpingovo dielo na Slovensku, ale máme túžbu, aby sa stalo aj malým múzeom rezbárstva a pamätným 
domom tohto sociálne cítiaceho kňaza, podľa ktorého  sme tento dom nazvali. 

V októbri 2008 sa naši lektori zo Záhorovho domu v Štiavnických Baniach a z domu K.M. Hofbauera v 
Spišskom Podhradí zúčastnili dvojtýždňovej praxe v Štátnej rezbárskej škole v bavorskom alpskom 
mestečku Oberammergau. Tu mali možnosť nabrať skúsenosti z modernej výučby v odbore rezbárstva a 
túto metodiku ďalej uplatňovať pri rozvoji „rezbárskej školy farára Záhoru“ a „Dielne Leo albus“ v  Spišskom 
Podhradí. 
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   CCC...111...   DDDooommm   fffaaarrrááárrraaa   JJJooozzzeeefffaaa   ZZZáááhhhooorrruuu   
                        ŠŠŠtttiiiaaavvvnnniiiccckkkééé   BBBaaannneee   
 

V roku 2008 sa nám podarilo ukončiť rekonštrukciu Domu farára J. Záhoru, a tak naplno 
sfunkčniť toto nové centrum celoživotného vzdelávania. 
 
 
 

Zrekonštruovať  a zariadiť 
tento dom sa nám podarilo 
vďaka štedrej podpore z 
Kolínske arcibiskupstva,  z 
organizácie Renovabis, z 
Bavorskej štátnej kancelárie, 
z  Diecézneho zväzu 
Kolping Mníchov - Freising 
ako aj  od privátnych  
sponzorov. 

 
 
  

C. Naše vzdelávacie centrá: 
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Dnes je budova Záhorovho domu pripravená slúžiť ako centrum celoživotného 
vzdelávania so 

A. vzdelávacími miestnosťami určenými hlavne pre marginalizované skupiny obyvateľstva   

B.  moderne vybavenou rezbársko-stolárskou dielňou, v ktorej prebiehali v roku 2008 kurzy rezbárstva.   

 
C. Popritom sa  v dome farára Záhoru nachádzajú aj priestory národného sekretariátu. 
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V budúcnosti plánujeme počas letných 
mesiacov organizovať v tomto centre 
„tvorivé dielne pre dospelých aj pre 
deti“ – teda hlavne pre turistov, ktorí 
navštevujú tento vyhľadávaný región a 
počas svojich dovolenkových dní si 
chcú vyskúšať drobné remeslá, či 
venovať sa výtvarnému umeniu pod 
vedením odborných lektorov.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   CCC...222...      DDDooommm   KKK...   MMM...   HHHooofffbbbaaauuueeerrraaa      
                           SSSpppiiišššssskkkééé   PPPooodddhhhrrraaadddiiieee   

 
Vo vzdelávacom a 
remeselnom centre, 
ktoré funguje už od 
roku 2004 sa  nám 
postupom rokov 
podarilo na troch 
podlažiach budovy 
dokončiť a sfunkčniť 
spolu 4 učebne, 1 veľkú 

prednáškovú a tréningovú 
miestnosť, 1 kanceláriu  
diagnosticko-motivačného centra 
a 1 kanceláriu ekonomického 
oddelenia a vedúceho domu, 
ďalej kaplnku, stolársku 
miestnosť a priestory obchodu s 
priľahlou budovou, ktorá slúži 
ako sklad nábytku a iného tovaru.  

 

 

Vďaka privátnemu sponzorovi  
sme v tomto roku  v rámci 
toho zriadili dve nové 
moderné učebne .  

Tieto sa nachádzajú na 
poschodí nad dielňou Leo 
albus a majú slúžiť prevažne 
ako priestor pre vzdelávanie 
marginalizovaných    skupín 
obyvateľstva.  
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Čo sa nám podarilo v tomto projekte výrobou a zakúpením zariadenia dosiahnuť:  

A. 
  sfunkčniť dve novo zrekonštruované 

miestnosti v Hofbauerovom dome, ktoré sa 
nachádzajú na 1. poschodí nad dielňou Leo albus 

Po zariadení miestností nábytkom, dodaní a 
montáži technického zariadenia sú miestnosti 
pripravené slúžiť ako moderné priestory 
celoživotného vzdelávania hlavne so 
zameraním na Rómov a marginalizované 
skupiny obyvateľstva.  

 V 1.polyfunkčnej miestnosti sa bude 
realizovať hlavne teoretickú príprava našich 
rôznych kurzov, napríklad jazykové kurzy ako aj 
ďalšie vzdelávanie pre našu organizáciu. Bude sa 
tu poskytovať aj právne a psychologické 
poradenstvo. 

Miestnosť  môže byť príležitostne ponúknutá na 
prenájom pre podujatia našich partnerských 
organizácií ako možnosť refinancovania 
prevádzkových nákladov. 

 Polyfunkčná učebňa  bude slúžiť pre teoretickú 
prípravu pri profesijnom vzdelávaní.  

Školenia budeme pripravovať podľa potreby trhu práce 
a možností projektov. 

 
V tejto miestnosti sa nachádza zároveň aj kancelária koordinátora sociálno-ekonomických aktivít 
KDS a Kolping s.r.o. 

 

B. 
 podporiť výrobu našej vlastnej 

novozriadenej stolárskej dielne Leo albus , 
v ktorej pod vedením vedúceho dielne 
pracujú aj zástupcovia marginalizovaných 

skupín. V tejto dielni, ktorá je zariadená 
modernými prístrojmi na výrobu nábytku, boli 
vyrobené stoly do oboch vzdelávacích 
miestností.  

 

C. 
 Zriadením a sfunkčnením 

moderných vzdelávacích priestorov sme 
lepšie pripravení uchádzať sa o 
registráciu našej organizácie ako 
„sociálno-ekonomického podniku 
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 Návšteva generálneho sekretára Medzinárodného Kolpingovho diela Huberta Tintelotta na 

Slovensku 10-14. január 2008 , pri ktorej mu bola predstavená činnosť KDS. Stretol sa s KR 
Bratislava, Velušovce, Veľký Meder, Topoľčany, Šurany, Ilija , Štiavnické Bane, Banská Štiavnica, 

Spišské Podhradie, Košice a s vedením 
gréckokatolíckeho  seminára v Prešove, 
ktoré prejavilo záujem o založenie KR. 
Tieto stretnutia boli spojené vždy 
s posedením a so živou diskusiou 
s mnohými otázkami zameranými na aktivity 
v oblasti Medzinárodného Kolpingovho 
diela a o najnovšom vývoji v ňom. Návšteva 
bola zameraná aj na prípravu európskeho 
kongresu pri príležitosti 20.výročia pádu 
železnej opony, ktorý sa bude konať 
v októbri 2009 v Bratislave .  

Generálny sekretár sa stretol aj s protektorom KDS - spišským biskupom a predsedom Konferencie 
biskupov s Msgr. Františkom Tondrom a s biskupským vikárom Msgr. Jánom Zentkom,  

ktorí ho informovali o súčasnom vývoji cirkevného života na Slovensku a ktorí sa zaujímali 
o dianie v KD vo svete a o vplyv Kolpingu na prácu a rozhodnutia európskych inštitúcií.  

  

JANUÁR: 

D. Chronologický prehľad 
    jednotlivých aktivít KDS 
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 Prezentácia sociálnej činnosti pre marginalizované skupiny obyvateľstva na stretnutí „Partnerstva sociálnej 
inklúzie – Stredný Spiš“ – prednášajúci národný prézes Pavol Zaťko (18. január 2008, Poprad) 

 Dovoz sociálnej pomoci z Nemecka vo forme ošatenia, potravín, hygienických potrieb a školských 
potrieb pre rodiny z marginalizovaných skupín obyvateľstva – v spolupráci s organizáciou Ukraine-
Moldavien-Hilfe e.V. a s kolpingovými  rodinami: Giessen, Hachenburg a Marienstatt   
(22. január. 2008 Spišské  Podhradie) 

 
 Účasť národného sekretára Kolpingovho diela na Slovensku Margity Markovej na Zasadnutí 

predsedníctva Kolpingovho diela Európa v Štrasburgu – príprava Medzinárodného kongresu 
pri príležitosti 20. výročia 
pádu železnej opony, 
ktorý sa bude konať 
 v októbri 2009 v Bratislave.  

Počas zasadnutia stretnutie aj 
s európskymi poslancami z 
viacerých krajín, ktorí sú 
členmi Kolpingu a stretnutie 
s predsedom európskeho 
parlamentu p. Hansom-
Gertom Pötteringom  

(20.-21.Február) 

 Návšteva národného prézesa Pavla Zaťku a národného sekretára Margity Markovej v Hoteli Kolping  
v maďarskom Alsópáhoku. Stretnutie a poradenstvo s riaditeľom hotela  p. Csabom Baldaufom  
o manažovaní Kolpingovho domu. (22.-24. február) 

 Prezentácia činnosti a  snáh  KDS a Kolpingovho diela Európa v oblasti zamestnateľnosti 
a zlepšovania šancí 
uplatnenia  
sa na trhu práce. 
Následne dialóg 
s európskymi 
komisármi 
zodpovednými  
za: oblasť práce 
a zamestnateľnosti 
- Ján Špidla (CZ) 
a vzdelávanie 
a kultúrny dialóg - 
Ján Figeľ (SK).  

Názov podujatia: 
Dialóg - seminár 
„Flexicurity“ 
organizovaný 
prostredníctvom 
COMECE.  

Miesto konania: Európska Komisia, Brusel, 27.-28.február 2008, prednášateľ: centrálny sekretár 
Kolpingovho diela na Slovensku – PhDr. Margita Marková 

  

FEBRUÁR: 
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 Účasť sedemčlennej delegácie Kolpingovho diela na Slovensku na Kolpingovských putovných 

dňoch v Kerpene (rodisko a pamätné miesto A. Kolpinga). 

V tomto roku bolo pri tejto príležitosti ocenené v Kerpene KDS za mimoriadne zásluhy  
pre rozvoj Kolpingovho diela vo svete (7.-10. marec 2008) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Seminár: „Zodpovednosť kresťana pri presadzovaní sociálnych princípov do sveta práce“  
(11.-13. apríl 2008, 24 účastníkov) 

 Účasť 1 mladého zástupcu za KDS na 30. európskom študijnom seminári v Štrasburgu: „Integrácia 
Európy“ organizovanom Medzinárodným Kolpingovým dielom s  podtitulom „Európska rada 
a Európsky parlament ako dve cesty k zjednotenej Európe  (13.-18. apríl, Štrasburg) 

 Účasť národného prézesa KWS Pavla Zaťku a prezentácia príkladu činnosti KDS v oblasti sociálnej 
práce a sociálnej ekonomiky  na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou s názvom  
Pastoračný plán a význam pastoračného plánovania. 
Cieľom konferencie za účasti diecéznych biskupov, členov diecéznych pastoračných rád a iných štruktúr, okresných dekanov, 
profesorov pastorálnej teológie, zástupcov jednotlivých rehoľných spoločností a inštitútov a zástupcov hnutí a združení bolo 
spoločné hľadanie vhodných foriem realizácie pastoračného plánu. 

  

MAREC 

Na  tomto  podujatí  býva  každý  rok  ocenené  za svoje  zásluhy Kolpingovo dielo z niektorej krajiny.  
Za  Slovensko  sa  podujatia  zúčastnli:  podpredsedkyňa KDS  Ing.  Alžbeta  Danielová  a  podpredseda 
KDS    Ing.  Karol  Zaťko  a  predseda  KR    Veľký  Meder  – Albert Nagy, spolu  s  ďalšími  členmi 
kolpingových rodín. 
 

APRÍL 
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 Seminár: „Adolph Kolping zástanca ľudských práv – príklad pre sociálnu angažovanosť kresťana“, 
prednášateľ prelát Heinrich Festing (25.-27. apríl 2008, 32 účastníkov, Kolpingov dom, Spiš) 

 Centrálne zhromaždenie Kolpingovho diela na Slovensku (26. apríl 2008, 33 účastníkov, 
Kolpingov dom Spiš)  

 Posviacka domu Farára Jozefa Záhoru v Štiavnických Baniach. Dom posvätil prelát Heinrich 
Festing (27. Apríl, Štiavnické Bane) 
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 Účasť národnej sekretárky a národného prézesa KDS na generálnej rade medzinárodného KD v Bolívii. 

 

Stredobodom zasadnutia generálnej rady bola téma: „Kresťanské chápanie práce". Touto voľbou témy 
zachytila generálna rada základnú tému na rok 2008, o ktorej sa rozhodlo na generálnom zhromaždení 
v roku 2007 v rámci päťročného programu.  

Diskutovalo sa o tom, ako je nutné prejaviť takéto pochopenie práce aj v konkrétnej činnosti 
kolpingovho diela. (1.-9. máj, Sucre, Bolívia) 

 

 
 Návšteva 2 zástupcov KDS u partnerskej organizácie Emmaus v Holandsku a prebratie 

materiálnej podpory pre projekt „Obnovenie pracovných návykov u marginalizovaných skupín 
obyvateľstva na Spiši (8.-10. jún) 

 Odovzdanie veľkoplošnej maľby „Vzkriesenie“- autorom ktorej je mladý umelec  člen KR Spišské 
Podhradie do Maternhaus-u a jeho umiestnenie vo Oddelení médií, Arcibiskupstvo Kolín (8. jún) 

   

JÚN 

MÁJ 
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  Prijatie národného prézesa so skupinou rómskych talentovaných dievčat zo Spišského Podhradia 
 u prezidenta SR Ivana Gašparoviča (13. jún) 

 

 

 
 Účasť štyroch zástupcov na  41. Mierovom pochode v Merane, ktorý bol organizovaný Kolpingovým 

dielom v Južnom Tirolsku, zúčastnilo sa na ňom  260 zástupcov z 11 krajín Európy  (26.-28. jún) 
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 Účasť národného sekretára KDS Margity Markovej na Kongrese Európskeho laického fóra s 

názvom „Náboženstvo a diverzita v Európe“. Margita Marková vystúpila v rámci tohto kongresu s 
prezentáciou na tému: „Sociálna a kultúrna diverzita Rómov v regióne Spiš a príspevok Kolpingovho 
diela na Slovensku k jej riešeniu“.   

(Bratislava, 1.-4. júl) 

 Účasť šiestich zástupcov za KDS na 
Bavorskom Kolpingovskom dni v Augsburgu 
(4.-6. júl, Augsburg). 

 Návšteva kardinála Schönborna 
(Rakúsko) v Kolpingovom dome na Spiši 
pri príležitosti celonárodnej púte na 
Mariánsku horu (4. júl). 

 
 Návšteva štátnej rezbárskej školy v bavorskom 

mestečku Oberammergau a dohodnutie partnerskej 
spolupráce s kolpingovskou rezbárskou dielňou 
farára Záhoru v Štiavnických Baniach (4. júl) 

 

JÚL 
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 Seminár „Power to the youth – Silu mladým – európska mládež vytvára budúcnosť“.  

Jeho cieľom bolo priblížiť mladým účastníkom seminára vývoj spoločenských podmienok 
na Slovensku pre prácu s mládežou všeobecne, ale i so zreteľom na kolpingovskú prácu 
a prostredníctvom stretnutí s osobnosťami, ktoré sú aktívne v sociálnej a politickej 
oblasti, motivovať súčasnú mládež k občianskej a politickej  angažovanosti.  
(29.-31. august, Kolpingov dom, Spiš, 25 účastníkov) 

 

  

AUGUST 
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 Zasadnutie predsedníctva Kolpingwerk  Europa v Bratislave, zároveň organizačné stretnutie pre 

prípravu európskeho kongresu, ktorý sa bude konať v októbri 2009 v Bratislave 
(10. september). 

 Účasť štyroch zástupcov KDS na seminári: „Ako úspešne presadiť myšlienku do projektov – 
príprava EU-projektov“ o skúsenostiach s tvorbou a realizáciou projektov podporených 
z európskych fondov, národný prézes Pavol Zaťko vystúpil s príspevkom o skúsenostiach KDS 
v tejto oblasti (18.-21. september, Kolpingov dom Alsópáhok, Maďarsko). 

 
 Účasť a prezentácia národného prézesa na konferencii o Fundraisingu v kresťanských 

organizáciách, ktorú pripravilo Katolícke hnutie mužov. 

Názov prezentácie Pavla Zaťku: Fundraising na 
Slovensku: (6.-9. október, Bennohaus, 
Schmochtitz, Nemecko) 

 Politická týždenná prax mladých 
v Európskom parlamente v Bruseli – 
hosťovanie 2 zástupcov za Kolpingjugend 
Slovensko u  slovenských euro poslancov – 
p. Miroslava Mikolášika a p. Zity Pleštinskej 
(Brusel,  06.-13.október)  

 
 

 Stretnutie celobavorského 
prézesa (Landespräses) Msgr. Rainera 
Boecka a prednášky pre seminaristov 
Grécko-katolíckeho kňazského seminára 
blahoslaveného biskupa Gojdiča 
v Prešove a pre seminaristov 
rímskokatolíckeho kňazského Seminára 
biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej 
Kapitule. 

Témy stretnutí: „Sociálne povolanie kňaza vo 
farnosti“ a „Pastorálna služba v kolpingovej 
rodine“  

(27.-29. október, Prešov, Spišská Kapitula) 
 

 

 

 

 

  

OKTÓBER 

SEPTEMBER 
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 Účasť dvoch mládežníckych zástupcov za KDS na zasadnutí Kolpingjugend  Europa v Celje a na 

seminári: “Kultúrny priestor Európy – mladí ľudia spolu budujú zjednotenú Európu“, ktorý bol 
zameraný na prekonanie vžitých stereotypov medzi národnými a náboženskými skupinami 
Európy a objektívne a tolerantné vnímanie súčasnej európskej spoločnosti  
(31. október-2. november, Celje, Slovinsko) 

 Účasť národného prézesa a  národného sekretára na Kontinentálnej rade Kolpingu .  
Na zasadnutí bolo 
podané vyhlásenie 
Kolping Európa 
k voľbám do 
Európskeho 
parlamentu a ďalej 
vyhlásenie Kolping 
International 
k integrácii Európy 
a k zasadzovaniu sa 
Rady Európy za 
ľudské  práva  

(14.-16. November,  
Blansko, Morava) 

 

 Návšteva národného prézesa a národného sekretára spolu s celobavorským prézesom Msgr. 
Rainerom Boeckom na Bavorskej štátnej kancelárii – poďakovanie za 10-ročnú spoluprácu 
a podporu pre projekty „Ďalšieho vzdelávania drobných remeselníkov a malých podnikateľov“ a 
vízie ďalšej spolupráce (19.november, Mníchov, Nemecko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

NOVEMBER 
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 Návšteva ministra spravodlivosti Českej republiky a podpredsedu vlády Českej republiky  
JUDr. Jiřího Pospíšila v Kolpingovom dome v Spišskej Kapitule (21.november) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vyhodnocovanie činnosti a  priebehu všetkých projektov  KDS  

  

DECEMBER 
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Správu pripravila: 
PhDr. Margita Marková 

 
 

………….…………………………………………………..…….. 
Národný sekretár 
Kolpingovho diela  

na Slovensku  
 

Banská Štiavnica  
15.06.2009 
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 Predseda       MUDr. Peter Križan, CSc 

 Prézes       Mgr. Pavol Zaťko 

 1. podpredseda      Ing. Alžbeta Danielová 

 2. podpredseda      Ing. Karol Zaťko 

 Člen zodpovedný za sociálne otázky a rodinu  RNDr. Peter Smrek  

 Člen zodpovedný za kultúru   
a spoločenské projekty    Mgr. art. Peter Rebro 

 Člen zodpovedný za rozvojové 
a enviromentálne projekty           

 Poradný člen predsedníctva,  
národný sekretár a štatutárny zástupca  KDS PhDr.  Margita Marková 

 

 


