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Úvod

Kolpingovo dielo na Slovensku po svojej dočasnej stagnácii v rokoch 2011 – 2013, vyvola-
nej hospodárskou a personálnou krízou,  v roku 2014 zintenzívnilo svoju činnosť. Široký záber 
činností, ktorý charakterizoval predchádzajúcu etapu vývoja KDS, sme sa po úspešnej sanácii 
organizácie rozhodli zjednodušiť. Svoju činnosť chceme zamerať na základné ciele, ktoré sú 
jasne vytýčené v stanovách organizácie a v rešpektovaní  potrieb doby, v ktorej žije väčšina našej 
členskej základne.

Ako hlavné poslanie svojej činnosti sme si zvolili napĺňanie stratégie rozvoja KDS. Táto straté-
gia spolu so SWOT – analýzou boli vypracované a odúhlasené v novembri 2014 na strategickom 
seminári za prítomnosti zástupcov kolpingových rodín zo Slovenska, ako aj zástupkyne Kolping 
International Daniely Stehlík a takisto aj zástupcu partnerského združenia z Kolpingovho díla 
České republiky - Michaela Kubíka. 

V zmysle tejto stratégie sme sa  rozhodli napĺňať v najbližšom období tieto základné priority: 

1. Obnovenie a stabilizovanie členskej základne Kolpinových rodín (KR)
• aktívne sprevádzanie kolpingových rodín v priebehu ich vzniku a pri profilovaní oblastí 

ich činnosti
• posilňovanie a skvalitňovanie členskej základne cez stretávanie na seminároch a kur-

zoch v rámci národných ako aj medzinárodných projektov. zintenzívňovanie prezentácie 
aktivít KR a ich projektov

• oživenia partnerstiev medzi kolpingovými rodinami v rámci Slovenska aj so zahraničím 

2.  Získavanie nových záujemcov a spolupracovníkov pre prácu v Kolpingu a vytváranie no-
vých partnerstiev
• na vzdelávacie podujatia pre kolpingove rodiny prizývať i širšiu verejnosť a nových záu-

jemcov
• pri vzdelávacích a spoločenských podujatiach Kolpingu vyzdvihovať myšlienky a posla-

nie Kolpingu v spoločnosti

3. Vzdelávacie podujatia reagujúce na aktuálne témy v cirkvi a v spoločnosti:
• Podpora a prehlbovanie kresťanskej a občianskej identity - angažovanie sa v spolo-

čenskom a politickom živote 
• Rozvoj osobnostného a rodinného života v duchu aktuálnych pedagogických, psycholo-

gických a teologických poznatkov
• Rozvoj profesionálneho - odborného rastu v podmienkach zjednotenej Európy
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Kolpingove rodiny na Slovensku

Ku 31. decembru 2015 sme na Slovensku evidovali 15 kolpingových rodín, z ktorých všetky roz-
víjali svoju vlastnú činnosť a podľa svojich možností sa zúčastňovali aj na spoločných podujatiach 
organizovaných centrálnou kanceláriou so sídlom v Štiavnických Baniach.

Meno založená diecéza
1.  Banská Štiavnica  1995 Banská Bystrica
2.  Bratislava 1995 Bratislava -obnovená 2015

3.  Žilina  1995 Žilina - obnovená 2015

4.  Topoľčany 1995 Nitra
5.  Šurany 1996 Nitra
6.  Trnava 1997 Trnava
7.   Ilija 1998 Banská Bystrica
8.   Košice 1999 Košice
9.  Štúrovo 2001 Nitra
10. Veľký Meder 2003 Trnava
11. Velušovce 2005 Nitra
12. Prievidza 2007 B.Bystrica -obnovená 2015

13. Štiavnické Bane 2007 Banská Bystrica
14. Kaplná 2015 Bratislava
15. Čunovo 2015 Bratislava

Kolpingova rodina KOŠICE - Alžbetino združenie, OZ (košická arcidiecéza)

KR rodina s vlastnou právnou subjek-
tivitou patrí od svojho založenia medzi 
najaktívnejšie a vykazuje nepretržite naj-
širší rádius svojej činnosti medzi všetkými 
KR v celoslovenskom rozsahu. Tradícia 
sociálnej pomoci a vzdelávania v kolpin-
gových domoch na Slovensku je dlhá 160 
rokov. Alžbetino združenie bolo založené 
pri Kolpingovej rodine Košice a od roku 
1999 sa venuje sociálnej prevencii a po-
radenstvu. Prevádzkuje charitatívny sklad 
šatstva a zamestnáva každoročne niekoľ-
ko desiatok dlhodobo nezamestnaných 
formou aktivačných prác. Už viac rokov 
opravuje dom na Alžbetinej ulici, v kto-
rom sa nachádza administratívne a soci-
álno-poradenské centrum  Kolpingovej rodiny. Člen KR - Košice je momentálne zvoleným zástup-
com Slovenska v európskom predsedníctve mládežníckeho Kolpingu a zúčastňuje sa pravidelne 
na jeho činnosti.

Kolping KR
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Kolpingova rodina ILIJA   
(banskobystrická diecéza)

Hlavné aktivity činnosti KR v Iliji vychádzajú 
z najakútnejších potrieb spoluobčanov, a to 
je sociálno-charitatívna činnosť, starostlivosť 
o starých, osamelých ľudí, starostlivosť o osa-
melých mužov hlavne so sklonom k alkoholiz-
mu, kde im členovia KR zabezpečujú hygie-
nické minimum a donášku potravín liekov. 
Aktivity členov sú v rámci farnosti zamerané 
tiež na pomoc pri liturgii a príprave bohoslu-
žieb, člen KR vykonáva funkciu kostolníka 
v miestnom kostolíku. Ku kultúrno-spoločen-
ským akciám patria pravidelné spoločenské 
stretnutia ku Dňu matiek, prezentácia šikov-
nosti a talentu členov KR formou rôznych kre-

atívnych výstav. Mladí členovia KR sa zúčastňujú na Kolpingovských vzdelávacích projektoch

Kolpingova rodina VELUŠOVCE (nitrianská diecéza)

KR Velušovce sa venuje sociálnej a charitatívnej  činnosti po celý rok.  Hlavne vo vianočnom 
čase spolupracuje s farnosťou na projekte - Dobrá  novina. Zameranie činnosti KR  má prevažne 
kultúrno-spoločenský a duchovný charakter – organizovanie tvorivých dielní pre deti, organizova-
nie stretávaní sa s dôchodcami, pomoc chorým v obci, pomoc pri liturgii a starostlivosť o kostol.  

Kolpingova rodina ŽILINA (žilinská diecéza)

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 far-
ností 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 naj-
starších a 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. Nadviazali 
sme kontakt s viacerými členmi KR ktorí sú ochotní opätovne revitalizovať túto KR. 

Kolpingova rodina VEĽKÝ MEDER (nitrianská diecéza)

KR vo Veľkom Mederi zameriavala svoju činnosť v roku 2015 na politicko - spoločenské témy. 
Členovia sa angažujú sa na miestnej lokálnej a komunálnej  politickej úrovni. Podporuje obnovu 
historických tradícii a spomienok na významné osobnosti kresťanského života v meste. Jej členo-
via často zastupujú KDS na medzinárodných podujatiach Kolpingu vo viacerých Medzinárodných 
podujatiach Kolpingu

KR Ilija
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Kolpingova rodina BRATISLAVA (bratislavská arcidiecéza)

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-psy-
chologické skúsenosti pri výchove detí a odovzdávajú ich aj ďalej vo forme prednášok a duchov-
ných rekolekcií s týmto zameraním vo farnosti.

Kolpingova rodina BANSKÁ ŠTIAVNICA (banskobystrická diecéza)

Činnosť tejto KR je zameraná 
na podporu vedomostí v politic-
kej oblasti,  v poslednom čase 
aj s orientáciou na rozvojovú 
pomoc. Nakoľko je táto KR lo-
kalitou blízka miestu národného 
sekretariátu, pomáhajú títo dob-
rovoľníci niekedy pri príprave ce-
loslovenských aktivít alebo pri 
údržiavaní budovy Záhorovho 
domu a jeho okolia v Štiavnic-
kých Baniach

Kolpingova rodina TOPOĽČANY  
(nitrianská diecéza)

Členská základňa KR Topoľča-
ny sa dlhodobo venuje  zlepšova-
niu medziľudských vzťahov  v  ko-
munálnej  oblasti vnášaním zásad 
korektnej kresťanskej politickej 
práce na miestnej  úrovni a to pro-
stredníctvom vplyvu na volených 
zástupcov obecného zastupiteľ-
stva. Pripravuje ďalej aj voľnoča-
sové aktivty, stretanie sa rodín, 
výučba spoločenského správania 
sa a tanca. Organizovanie plesov 
a spoločenských podujatí na miest-
nej a regionálnej úrovni.

KR Banská Štiavnica

KR Topolčany
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Kolpingova rodina KAPLNA (bratislavská arcidiecéza)

KR rodina sa po svojom vzniku začala orientovať hlavne na podporu vzdelávania a súdržnsoti 
rodín, medzigeneračnému dialóg a na aktivity v oblasti podpory a prehlbovania farského spolo-
čenstva.

Kolpingova rodina ŠTIAVNICKÉ BANE  (banskobystrická diecéza)

Účasť na farskom projekte: „Dobrá zvesť“ 
v rámci rozvojovej pomoci pre Afriku. Po-
moc pri organizovaní rezbárskych dní v obci 
a obnovení činnosti rezbárskej školy – „Rez-
báreň farára Jozefa Záhoru“ pomoc pri  
údržbe  domu farára Záhoru a jeho okolia 
- a tým záujem o rozbeh projektu sociálnej 
ekonomiky. Spolupráca na realizácii a mul-
tiplikovaní projektu partnerskej spolupráce 
s Oberammergau v budúcnosti. Manželia B. 
Bachratý a E. B. Linhardtová sa dlhodobo 
angažujú vo organizovaní výtvarných kre-
ativných aktivít s hojnou účasťou mladých 
ľudí, často aj z marginalizovaných skupín.

Kolpingova rodina BRATISLAVA - ČUNOVO (bratislavská arcidiecéza) 

Národnostne a jazykovo zmiešaná 
farnosť, ktorá sa nachádza v blízkosti 
hraníc medzi Slovenskom, Maďarskom 
a Rakúskom sa od minulého roku bliž-
šie zaujíma o činnosť Kolpingovho diela 
na Slovensku. Vďaka miestnemu kňa-
zovi ThDr. Mariánovi Červenému sa vo 
farnosti uskutočnili dva kurzy efektívne-
ho rodičovstva a viacerí účastníci tých-
to kurzov, ale aj iní členovia farského 
spoločenstva prejavili záujem vytvoriť 
v obci Kolpingovu rodinu, v ktorej vidia 
jedinečnú možnosť prepojiť starousadlí-
kov s novými obyvateľmi obce, ktorá sa 
vďaka veľkej výstavbe za ostatné roky 
veľmi rozrástla. Prajeme novozaloženej KR rodine veľa tvorivých podnetov v presadzovaní myšlie-
nok bl. Adolpha Kolpinga do občianskej ale aj farskej komunity.

KR Štiavnicke Bane

KR Čunovo



Prehľad činnosti v roku 2015 8

Kolpingova rodina ŠURANY (nitrianska diecéza)

Patrí rovnako medzi stabilné KR so širokospek-
trálnym záberom v sociálnej a spoločenskej oblasti, 
v ktorej v spolupráci s miestnou farnosťou obohacu-
je svojimi aktivitami náboženský, ako aj občianský 
život v meste Šurany. Kolpingova rodina vo svojom 
jubilejnom 20. roku jestvovania chce pokračovať vo 
svojej ďalšej sociálnej činnosti, aktivitami podporujú-
cimi rozvoj a uplatnenie sa jednotlivca v spoločnos-
ti. V roku 2015 zameriavala svoju pomoc na rodiny, 
mládež a starších ľudí, tiež osamelých a ľudí v núdzi. 
Udržiava dlhodobo priateľské putá medzi kolpingový-
mi rodinami z Bad Aiblingu v Bavorsku, s KR Praha 

z Českej republiky a KR Gdaňsk z Poľskej 
republiky. Jej aktivity sú tiež smerované 
na upevnenie farského spoločenstva. 
Najmladšia členka KR Šurany Sofia Da-
nielová je viacnásobnou juniorskou ví-
ťazkou v behu na okresnej a regionálnej 
úrovni.

Kolpingova rodina ŠTÚROVO, n.o. (nitrianska diecéza)

Niektorí členovia KR sa už viac rokov 
venujú aktivitám v dcérskej organizá-
cii KR Štúrovo, n.o., a to konkrétne vy-
pracovaním medzinárodného projek-
tového zámeru a realizáciou výstavby 
prístavu pre nákladnú kompu medzi 
mestami Ostrihomom (H) a Štúrovom 
(H), ktorá v prípade úspešnosti bude 
mať dopad na vytvorenie nových pra-
covných miest v tomto regióne. Ostat-
ní členovia sa na rodinnej a priateľskej 
úrovni podieľajú na duchovných a so-
ciálnych projektoch farnosti a mesta.

Predsedníčka KR Šurany A. Danielová

Šurany fašiangové podujatie

Projekt KR Štúrovo - kompa medzi Štúrovom a Ostrihomom
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Medzinárodná partnerská spolupráca 
Medzinárodnú spoluprácu sa nám 

darilo v tomto roku intezívne realizovať 
najmä vďaka medzinárodnému projek-
tu o globálnom vzdelávaní s názvom: 
Posilnenie globálneho povedomia 
v lokálnych komunitách (Strengthe-
ning global awareness in the local com-
munities). Vedúcim lídrom tohto projek-
tu je Nadácia Kolping Poľsko a dalšími 
partnermi projektu sú Kolpingove ná-
rodné združenia: Slovensko,Litva, Slo-
vinsko, Rumunsko a Spolková republi-
ka Nemecko.

Medzinárodnú spoluprácu sme upev-
nili aj stretnutiami v rámci kontinen-
tálneho zhromaždenia vo Frankfurte 
(máj 2015), kde sa za KDS zúčastnili 
2 osoby. Na zhromaždení sa spoločne 
vytvárala stratégia európskeho Kolpin-
gu a boli predstavené mládežnícke uby-
tovne Kolpingu v Európe, slúžiace na 
ubytovanie študentov alebo mládeže. 
Na záver zhromaždenia bolo prijaté vy-
hlásenie európskeho Kolpingu na tému 
nezamestnanosti mládeže.

Stretnutie s partnermi zodpovednými pre rozvojovú pomoc v Ru-
munsku, jún 2015

Kontinentálne zhromaždenie vo Frankfurte - práca v skupinách
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REALIZOVANÉ PROJEKTY

1. Projekt: Posilnenie globálneho povedomia v lokálnych komunitách 

Projekt s týmto názvom predstavuje vzdelávanie v oblasti globálnych problémov v rámci progra-
mu Erazmus+. Nadácia poľského Kolpingu ako líder projektu pozvala Kolpingovo dielo na Sloven-
sku za partnera do tohto projektu a spolu s ďalšími partnermi z Kolpingových združení v  Litve, 
Slovinsku, Rumunsku a Nemecku sme od marca 2015 začali realizovať medzinárodné i lokálne 
aktivity.

Čo je globálne vzdelávanie?
Globálne vzdelávanie je: vzdelávací prístup, 

ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodos-
ti a nerovností vo svete a príčin ich existencie. 
Odhaľuje možnosti riešenia problémov, ktoré sú 
s týmito globálnymi témami spojené. Podnecuje 
všetkých zainteresovaných bez ohľadu na vek ku 
skúmaniu otázok ako napr. chudoba a k ich pre-
pojeniu s každodenným životom. Narúšaním ste-
reotypov a podporou nezávislého samostatného 
myslenia sa snaží globálne rozvojové vzdelávanie 
pomôcť rozvíjať aj praktické zručnosti a prispieť 
k pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom 
merítku. (Citované z dokumentu Národná straté-
gia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 
2012 - 2016)

Aké sú princípy globálneho vzdelávania?

• Globálna zodpovednosť – zodpovednosť za svoje konanie a za svet, ktorý ním ovplyvňujeme
• Solidarita – solidarita s ľuďmi žijúcimi v tažkých podmienkach a ochota im svojím konaním 

pomôcť
• Participácia – aktívna a informovaná účasť na riešení problémov a konfliktov
• Vzájomná prepojenosť – uvedomenie si globálnej previazanosti a súvislostí medzi miestnym, 

regionálnym a medzinárodným dianím
• Spolupráca – rovnocenné partnerstvo medzi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými krajinami
• Sociálna spravodlivost a rovnosť – dodržiavanie ľudských práv a rovnakých príležitostí pre 

všetkých
• Otvorenosť a kritické myslenie – kritický prístup k informáciám a schopnosť kritického úsud-

ku a informovaného rozhodovania
•Udržateľný rozvoj – prispôsobenie životného štýlu smerujúceho k zachovaniu a zlepšeniu ži-

votného prostredia pre ďalšie generácie

Vychádzajúc z týchto princípov sme v rámci nášho spoločného projektu realizovali viaceré me-
dzinárodné a lokálne aktivity:

Globálne problémy
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Medzinárodné stretnutia

Vedúce sily našej organizácie a jej ďaľší členovia sa zúčastnili na všetkých medzinárodných 
stretnutiach a workshopoch:

v Kolíne (SRN - marec 2015) - bolo úvod-
ným stretnutím, kde boli predstavené ciele 
projektu. Nemeckí partneri z Kolpingu die-
cézneho zväzu Münster, ktorí majú dlhodo-
bú skúsenosť s rozvojovou pomocou, pred-
stavili svoje projekty v Ugande. Referentka 
rozvojovej politiky Sigrid Stapel predstavila 
rozvojové partnerstvo Medzinárodného 
Kolpingu s Kolpingom v Kolumbii prostred-
níctvom tzv. “kolumbijského kufra”, ktorý 
obsahoval množstvo vzdelávacích globál-
nych pomôcok.  Praktickou ukážkou glo-
bálneho učenia bolo aj učenie v teréne - 
návšteva ulíc Kolína so “zastaveniami” a uvažovaním o konzume spoločnosti, o ekologickej stope  
o nadmernej produkcii CO

2
 pri výrobe priemyslených produktov ale i potravín.

vo Frankfurte (SRN -  máj 2015), ktoré bolo zame-
rané na prípravu stratégie Kolping - 2020 - inovatívna 
prax v globálnom vzdelávaní.

v Caransebes (Rumunsko - jún 2015) - partneri pro-
jektu sa stretli so zodpovednými osobami pre medziná-
rodnú partnerskú spoluprácu pri Kolping International 
(BIP) v oblasti rozvojovej pomoci a informovali ich o vý-
voji vo svojich národných združeniach a o aktivitách 
zameraných na globálne vzdelávanie. Ďalšou témou 
bola aj komunikácia v rámci partnerskej spolupráce 
a propagácia tejto spolupráce. Boli predstavené aj spo-
ločenstvá a pakty, v rámci ktorých sa Medzinárodný 
Kolping angažuje v rozvojovej politike

v Maribore (Slovinsko, október 2015) partneri pro-
jektu si zvýšili svoje vedomosti a špeciálne zručnosti 
v IT programoch zameraných na efektívnejšie vzdelá-
vanie v oblasti globálneho vzdelávania 

v Brašove (Rumunsko, December 2015) - stretnutie 
bolo zamerané na úlohu neziskových organizácií pri 
globálnom vzdelávaní v lokálnych komunitách a na 
skúmanie a špecifikovanie identity a kvality našich 
organizácií

Hľadanie ekologickej stopy v uliciach Kolína

Caransebes, jún 2015

Výstup na pohorie nad Mariborom
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Lokálne podujatia

Seminár: Úvod do globálneho vzdelávania (17 
účastníkov, Štiavnické Bane, apríl 2015)  Na worksho-
pe v prvej časti, ktorú viedol Ján Marko - doktorand 
na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov 
Univerzity Mateja Bela, boli predstavené ciele globál-
neho vzdelávania všeobecne vo svete a následne bolo 
poukázané aj na špecifiká v stratégii a v kontexte glo-
bálneho vzdelávania na Slovensku. V druhej časti wor-
kshopu sa usktočnila podrobná diskusia k niektorým 
témam globálneho vzdelávania: demokracia, chudo-
ba, multikulturalizmus, Fair Trade, média a podobne. 
Záver workshopu sa uskutočnil v teréne pod vedením 
projektového koordinátora PhDr.Margity Markovej 
a bol zameraný na zodpovednú spotrebu potravín a meranie ekologickej stopy.

Seminár: Migrácia a utečenci v súčasnom kontexte (Štiavnické Bane, júl 2015 - 15 účastní-
kov) V dňoch 4.-5.júla sa v Kolpingovom dome v Štiavnických Baniach na Slovensku stretlo 15 
účastníkov, ktorí sa venovali  problematike migrácie a utečenectva, ktorá v tom čase začala byť 
veľmi aktuálnou pre Európu.

Dve časti seminára: “Migrácia a utečenci v súčasnom kontexte” a 2. “Utečenci ako  b e z p e č -
nostá hrozba?” boli odprezentované Jánom Markom, doktorantom Fakulty politických vied a me-
dzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. 

 Ako prvé zdôraznil a vymedzil dôležitý rozdiel medzi migrantmi vo všeobecnosti a utečenca-
mi, pričom vysvetlil rôznorodosť typológie migrácie. Nasledujúca časť prezentácie sa zaoberala 
inštitucionálnymi a právnymi rámcami na troch úrovniach - globálnej, európskej a slovenskej. 
Tieto rámce definujú najrelevantnejších aktérov a  právne normy týkajúce sa migrácie a ute-
čenectva (napr. UNHCR, ICRC a IOM). Posledná časť prezentácie priblížila širší kontext príčin 
migračnej krízy v Európe ako aj európske reakcie a opatrenia. Na konci bolo v krátkosti vysvet-
lená problematika utečencov ako zdrojov a objektov bezpečnostných hrozieb. Utečenci by preto 
mali byť skôr ako hrozby vnímaní ako výzvy pre hosťujúce spoločnosti. Účastníci si pozreli aj doku-
ment o živote takých imigrantov na území SR, ktorým už bolo udelené občianstvo a žijú na území 
SR niekoľko rokov.

Druhým prednášajúcim bol prézes KDS, ktorý do tejto problematiky vniesol morálny aspekt. Za-
mýšľal sa nad správaním veľkých krajín, uvažoval o základnom poriadku a hodnotovom systéme 
v krajinách a predostrel kresťanské možnosti zavedenia trvalej spravodlivosti a solidarity medzi 
ľuďmi rôznych názorov a vierovyznaní.

Seminár: Atómová energia – výhody, riziká, výzvy (Sitno, 1. september 2015 - 38 účastníkov,) 
Prednášteľom bol expert Ing. Ivan Daniel, člen KR Šurany, ktorý pracuje v atómovej elektrárni 
v Mochovciach pri reaktore. Na Slovensku sú v prevádzke 2 atomové elektrárne a téma je veľmi 
aktuálna aj na medzinárodnej úrovni, napr. Rakúsko má veľké výhrady k práci týchto elektrární. 
Podujatie sa uskutočnilo na vrchu Sitno pri Banskej Štiavnici, odkiaľ je práve výhľad na atómovú 
elektráreň v  Mochovciach. Prednášateľ vysvetlil základné princípy jadrovej energie, venoval sa 
otázkam bezpečnosti jadrových elektrární a vplyvu jadrových elektrární na životné prostredie - 

Prednášajúci Ján Marko
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na jednej strane negatívny vplyv jadrového odpadu, 
na druhej pozitívna stránka je, že pri výrobe jadrovej 
energie neuniká do ovzdušia CO2.

Pri tejto príležitosti sa počas tohto podujatia ko-
nala aj omša na vrchu Sitno s príhovorom prézesa 
Pavla Zaťka, v ktorom poukazoval na mnohé nemo-
rálne jednania ľudstva v globálnom zmysle a vyzýval 
k zodpovednosti  občanov pri riešení enviromentá-
lych a sociálnych problémov.

Seminár: Sociálne encykliky a globálne správa-
nie angažovaného občana - s dôrazom na enykliku Laudato si (18 účastníkov, prelom dec. 
2015 a januar 2016, Záhora-Haus, Štiavnické Bane) Kolpingovo dielo na Slovensku vedie svojich 
členov a sympatizantov k sociálnej angažovanosti. Prednášateľom bol národný prézes Kolpingov-
ho diela na Slovensku Pavol Zaťko a projektový koordinátor PhDr. Margita Marková.

Úvodnou prednáškou Pavol Zaťko vysvetlili význam sociálnych encyklík pre patričné  
historické obdobie, počnúc prvou Rerum novarum od pápeža Leva XIII z roku 1891 cez nasledu-
júce encykliky a končiac najnovšími sociálnymi encyklikami. Takisto poukázal na ich aktuálnosť 
a potrebu aplikácie v súčasnej spoločnosti.

Margita Marková predstavila encykliku pápeža Františka „Laudato si“, ktorá je zameraná na 
globálne ekologické problémy a angažovanosť občanov v týchto otázkach. Encyklika apeluje na 
zodpovednosť každého človeka za to, akú zem a prírodu prenecháme ďalším generáciám. Každý 
z nás má „starostlivosť o náš spoločný dom“. Pápež František pritom apeluje na jednotlivcov, 
rodiny, miestne spoločenstvá, krajiny a medzinárodné spoločenstvá a vyzýva všetkých k ekolo-
gickej konverzii a  k dialógu v tejto otázke medzi rôznymi národmi a náboženstvami. V encyklike 
je zdôraznené vnútorné prepojenie sveta a súvislosť medzi chudobou a zraniteľnosťou planéty. 
Napriek tejto zraniteľnosti, plieneniu a zlému zaobchádzaniu s našou planétou, je v encyklike 
silno cítiť nádej v to, že „ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na  vytváraní a obnove náš-
ho spoločného domu“ (13), že „ešte je čas pozitívne zasiahnuť“ (58), pretože i „ľudské bytosti, 
ktoré sú schopné najhlbšieho úpadku, sú schopné prekonať seba samých, znovu si vyvoliť dobro 
a obnoviť sa.“ (205) Toto všetko sa môže a má udiať prostredníctvom čestných diskusií a zodpo-
vedných rozhodnutí.

Obaja prednášajúci - ako vedúce sily Kolpingovho diela na Slovensku - po svojich prednáškach 
predstavili účastníkom stretnutia možnosť sociálneho angažovania sa v sociálnej a ekologickej 
oblasti prostredníctvom národných a medzinárodných kolpingovských programov a účastníci boli 
pozvaní k zapojeniu sa do týchto aktivít.

Svätá omša na Sitne
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2. Projekt: Ďalšie vzdelávanie spolupracovníkov Kolpingovho diela  
so zameraním na problematiku rodiny

Tento projekt bol podporený z nadácie RENOVABIS a jeho hlavným cieľom bolo podporiť vzdelá-
vanie našich členov a sympatizantov Kolpingu v oblasti rodiny, dobrovoľníckej práce a občianskej 
angažovanosti. Projektové aktivity boli: 4 semináre, 5 kurzov efektívneho rodičovstva a poraden-
ská činnosť. Projekt pokračuje ešte aj v roku 2016 - najmä realizáciou ďalších 5 kurzov efektív-
neho rodičovstva.

Semináre

1. Strategický seminár Kolpingovho diela na Slovensku (Štiavnické Bane, November 2014, 
počet účastníkov 33) - hoci sa uskutočnil ešte v roku 2014 uvádzame ho v tejto správe, lebo bol 
významným pre ďalší rozvoj KDS.

Na stretnutí sa zúčastnilo vyše 30 účastníkov z 8 
Kolpingových rodín z celého Slovenska, viacerí zá-
stupcovia Kolpingovskej mládeže a tiež zahraničnými 
účastníčkami bola aj Daniela Stehlik, koordinátorka 
projektov pre strednú a východnú Európu z Medziná-
rodného Kolpingovho diela SEK, so sídlom v Kolíne 
a projektový koordinátor z Kolpingovho diela v Českej 
republike Michael Kubík. Celé stretnutie moderoval 
ThDr. Jozef Žuffa, odborný asistent na teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity – Aloisianum so sídlom 
v Bratislave.
Úlohou tohto strategického stretnutia, ako naznačuje 

aj názov, bolo nájsť po sanácii organizácie nové podnety a inšpirácie pre ďalšiu stratégiu a zmys-
luplnú činnosť tejto neziskovej organizácie v celoslovenskom meradle na ďalšie obdobie. Výsled-
ky tohto stretnutia sú spracované v SWOT analýze, ktorá slúži vedeniu KWS a členskej základni 
ako metodický materiál ku ďalšej činnosti vo svojich organizačných  jednotkách – Kolpingových 
rodinách a tiež pre celoslovenské aktivity KDS. Ako hosť z partnerskej krajiny Česko, s ktorou 
KDS udržiava dlhodobo kontakty vystúpil so svojím príspevkom Michal Kubík – projektový koor-
dinátor z Kolpingovho diela v Česku. Podrobne predstavil účastníkom stretnutia činnosť a vývoj 

Strategický seminár

Daniela Stehlik z Kolping International a hostia z českého 
kolpingu

Vypracovavanie stratégie
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organizácie v ich krajine (azylové centrá pre matky, kolpingovské školy, vzdelávacie letné tábory). 
Zdôraznil podporu, ktorú má Kolpingovo dílo  České republiky zo strany cirkvi ale i zo strany štátu 
na národnej i komunálnej úrovni a inšpiroval zúčastnených bohatými nápadmi a príkladmi pre 
činnosť Kolpingu na Slovensku.

Daniela Stehlík, ako zástupkyňa Kolping International predstavila účastníkom rôzne formy a ak-
centy činnosti Kolpingovho diela vo svete, v Afrike, konkrétne napr. v Tanzánii, kde Kolping po-
máha iným a v Európe, konkrétne v Poľsku, Rumunsku, Nemecku, Maďarsku a Ukrajine,  kde sa 
kladie väčší dôraz na motiváciu ľudí dobrovoľníckej činnosti. 

Popri silných stránkach fungovania Kolpingu v týchto krajinách poukázala Daniela Stehlík aj na 
slabé stránky a rôzne krízy, s ktorými sa jednotlivé národné združenia museli alebo musia vyspo-
riadať. Vyzdvihla skúsenosti a bohatú činnosť KDS, ale upozornila aj na riziká práce s dobrovoľ-
níckou základňou a motivovala účastníkov k ďalšiemu rozvoju nášho združenia. Na záver tohto 
strategického stretnutia predložila Margita Marková – projektová koordinátorka KDS konkrétne 
možnosti, nástroje, a plánované aktivity pre rozvoj združenia.

2. Seminár : Zosúladenie rodinného a pracovného života (Štiavnické Bane, Apríl 2015, počet 
účastníkov 22)

Seminár otvorila psychologička Mgr. Mária Štetinová zo psychologickej ambulancie v Ban-
skej Štiavnici s témou prednášky: Participácia psychických faktorov na zosúladení rodinného 
a pracovného života, pričom sa bližšie venovala týmto témam: konflikt medzi našimi prioritami 
a požiadavkami iných ľudí, životný štýl, sebaúcta, efektivita v interpersonálych kontaktoch, typy 
správania, formy asertivity, emócie. Na záver na príklade  tzv. pyramídy vzťahov a našej asertívnej 
komunikácii vysvetlila praktické možnosti zosúladenia rodinného a pracovného života. Účastníci 
boli zapojení aj do viacerých praktických cvičení na túto tému.

Ing. Martin Nákačka – mla-
dý podnikateľ, otec troch detí, 
ktorý sa venuje progresívnym 
technikám osobného rozvoja, 
efektívnemu učeniu a inova-
tívnemu mysleniu, predstavil 
na báze bohatej myšlienkovej 
mapy tému: Rodina? Kariéra? 
Oboje? Venoval sa vnímaniu 
šťastia, rozporu medzi prá-
cou a rodinou, životu našich 
predkov v minulých storočiach 
a životu v súčasnosti. Spolu 
s účastníkmi seminára hľadal 
ideál v poslaní v rodine v hľa-
daní rovnováhy a harmónie. Predstavil súčasné najčastejšie problémy na pracoviskách, ktoré 
vplývajú na naše osobné životy (napr. diktatúru, obmedzenie slobody a zodpovednosti, priestoru, 
času) a podrobne uviedol oblasti, v ktorých môžeme uskutočniť kroky k pozitívnej zmene pre 
zosúladenie rodinného a pracovného života. Takisto vo svojom príspevku ponúkol praktické typy 
pre potrebné zmeny (plánovanie, selektivita v oblasti vnímania, konania, voľného času, emócií 
sloboda v práci, hmotného zabezpečenia a nastavenie priorít).

Prednášajúci Martin Nákačka
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Špeciálna pedagogička, pracovníčka Autistického centra v Žiline a pedagogička na Vysokej ško-
le zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave PhDr. Janka Marková PhD. prispela té-
mou Zdravotné postihnutie v rodine a zosúladenie pracovného, spoločenského a rodinného živo-
ta. Zamerala sa na znevýhodnenia postihnutých jedincov a ich rodín a s tým súvisiace špeciálne 
potreby a prístupy. Špecifikovala zátaže rodín, ktoré majú doma postihnutého člena (psychická, 
finančná, časová, sociálna, výchovná) a fázy vyrovnania sa s touto skutočnosťou (psychické, soci-
álne i duchovné). Zamerala sa aj na najčastejšie formy prijímania postihnutého dieťaťa špeciálne 
z pohľadu matky otca a súrodencov a odporúčala konzultácie a odborné vedenie pre výchovu 
postihnutého dieťaťa. Poukázala aj na to, že ak je postihnutý jedinec/dieťa prijaté so všetkymi 
strasťami, tak sa stáva darom pre celú rodinu (obohatenie, neopakovateľné zážitky). Ako pra-
covníčka v autistickom centre sa podrbnejšie venovala problematike autizmu a sprostredkovala 
osobné skúsenosti so zvládaním rodinného a pracovného života v rodinách ktoré majú postih-
nutých členov. V rámci svojho príspevku predstavila aj možnosti sociálnej pomoci, kompenzácie, 
osobnej asistenice a sústavy špeciálnych škôl a zariadení v našom štáte.

Možným prínosom náboženstva pre zosúladenie rodinného a pracovného života sa na záver se-
minára zaoberal prézes Kolpinovho diela na Slovensku Mgr. Pavol Zaťko.Na začiatok uviedol via-
ceré údaje z rôznych európskych štúdií, ktoré poukazujú na ťažkosti a prekážky pri zosúľaďovaní 
práce a rodiny ako napr.: dlhá pracovná doba, znevýhodňovanie žien, osamelých rodičov a preťa-
ženie žien tzv. druhými šichtami v domácnosti, nepružnosť sociálnych a daňových systémov. Takis-
to uviedol i navrhované politické riešenia v tejto oblasti – skracovanie pracovného času, starost-
livosť o starých ľudí (možnosť „stareckej dovolenky“), viac platenej dovolenky, sabatné roky. Zdô-
raznil však spoločensko-kultúrny a duchovný kontext tejto problematiky. Predstavil napr. pohľady 
synody o rodine na túto oblasť, napr. príčiny rozpadu rodín: spoločensko-ekonomické dôvody, ne-
istoty ohľadom zamestnania, vysoké daňové zaťaženie, prehnané trhové myslenie, demografická 
kríza, vnímanie starých ľudí ako bremena, citová vyprahnutosť, sociálne vylúčenie,násilie. Ako vý-
chodiská boli predostreté: potreba evanjelizácie, rozvíjanie dialógu spolupráca so spoločenskými 
štruktúrami, povzbudzovanie laikov v angažovanosti v kultúrnom a spoločenskom prostredí. Ďa-
lej zdravá a harmonická rodina, duchovný život v rodine, zachovávanie rodinných tradícií a spo-

ločné slávenie sviatkov 
– ako príležitosti pre 
vytrhnutie sa z kolotoča 
pracovných povinností 
a pre vytvorenie kľudu  
a oslobodenia od napä-
tia, ako znovunájdenie 
svojich koreňov a identi-
ty a posila pre  kontinui-
tu pokračovať ďalej. Svoj 
príspevok prednášateľ 
uzavrel deviatim myš-
lienkami sv. Otca o du-
chovnom a rodinnom 
živote o práci a o medzi-
ľudských vzťahoch a so-
lidarite.

Počas prednášky
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3. Seminár: Spolunažívanie 3 generácií (Štiavnické Bane, júl 2015, počet účast-
níkov 26)

Tému 3-generačného spolunažívania nestráca na atraktívnosti v dnešnej dobe, keď stredná 
generácia je preťažená pracovnými povinnosťami a je odkázaná na pomoc svojich najbližších. 
K tejto téme sme prizvali odborníkov z rôznych odborov. 

PhDr. Ivana Justusová, detská psychologička z Trnavy na základe svojej klinickej praxe zame-
rala svoj prísepevok “Teória 3 grošov v praxi” na výhody, nároky a úskalia spoločného 3-generač-
ného bývania, na potreby detí voči starým rodičom  a opačne -  úlohy, potreby a funkcie starého 
rodiča. Venovala sa témam: frekvencia stretávania vnúčat so starými rodičmi, intenzita zodpo-
vednosti starých rodičov za výchovu a pomoc v rodine, ekonomické výhody a úskalia spoloného 
života, riziká pre deti – rukojemníci konfliktov, poruchy správania pri konfliktoch, dôležitosť pravi-
diel, dohôd a úcty v rodine. Po prednáške nasledovala dlhá dikusia s prednášateľkou (v diskusii 
boli zúčastnené všetky 3 generácie)

Sobotné dopoludnie seminára otvorila PhDr. Margita Marková prezentáciou Príklady dobrej 
praxe v oblasti spolunažívania 3 generácií. Jej cieľom bolo predstaviť modely, ktoré ponúkajú 
Kolpingove združenia v susedných krajinách vo svojich inštitúciach a takisto i  iné partnerské 
organizácie. Sú to modely, ktoré predstavujú nie celkom prirodzené spolunažívania 3 generácií; 
sú však akoby podanou pomocnou rukou pre ľudí, ktorí nejakým spôsobom nemajú možnosť žiť 
v  spoločenstve 3 generácii a tento model alebo konštelácia im chýba. M. Marková predstavila 
dva projekty, ktoré pomáhajú vytvoriť spolunažívanie 3 generácii nie v rámci  pokrvnej rodiny ale 
spojením viacerých rodín - najprv model a programy trojgeneračných kolpingovských sociálnych 
domov vo Viedne, ktoré nesú názov Spoločne žiť (Gemeinsam leben). V týchto domoch žijú naj-
mä seniori, odkázaní na pomoc a sú im poskytované nadštandardné služby, hlavne čo sa týka 
ľudského prístupu personálu, duchovných služieb, rehabilitačných ale i spoločenských. Špecifi-
kom tejto inštitúcie je to, že v tomto dome žijú okrem seniorov i osamotené matky s deťmi alebo 
matky v núdzi. Takýto trojgeneračný dom teda spĺňa výnimočnú sociálnu úlohu, keď 3 generácie 
odkázané na pomoc môžu byť sami sebe nápomocné a oporou, hlavne v zmysle spoločenskom. 
Možnosť žiť v takomto dome, programy a zameranie tohto domu napomáhajú odbúravanie soci-
álnej osamotenosti a spájajú 3 generácie pod jednou strechou, čím vytvárajú pocit veľkej rodiny.

Druhý predstaveným zaujímavým modelom bol program Trojlístok, ktorý sa realizovalo Cen-
trum pre rodinu a sociální péči v Brne, ktoré funguje pri brnenskom arcibiskupstve a ktorého 
úlohou bolo získať tzv. „náhradná babičku“ do rodín, ktoré ju potrebujú, lebo nemajú v blízkosti 
svoju vlastnú babičku. Program bol vedený na profesionálnej úrovni prostredníctvom intern-
tových formulárov a osobných pohovorov s osobami a zainteresovanými stranami, pričom na 
„náhradné babičky“ boli kladené nemalé „profesionálne“ nároky. Inšpiráciou a partnerom toh-
to projektu bola služba “náhradná stará mama” (Oma dienst) služba Katolíckeho rodinného 
zväzu (KFVW), ktorý takisto sprostredkuje hľadanie náhradnej babičky a ročne spojí okolo 600 
rodín a babičiek. 

Ďalším prednášateľom v sobotňajšom doobedňajšom programe bol Dr. Theol. Július Marián 
Prachár, teológ a farár pôsobiaci vo farnosti Rusovce pri Bratislave, ktorý vo svojom príspevku: 
Spolunažívanie 3 generácií – príklady, inšpirácie prezentoval výsledky mnohých prieskumov o ro-
dine na Slovensku ale i v Nemecku a vo Francúzsku. Opieral sa napr. o výskumy P. M. Zulehnera, 
pričom konštatoval, čím žije a trpí dnešná mladá generácia (generácia sklopených očí). Zamýšľal 
sa, či sú dnešné mladé generácie pripravené nielen prijať deti v láske ale či sú pripravené rov-
nako tak aj sprevádzať a odprevadiť svojich rodičov na druhý svet a poskytnúť im pocit domova, 
či je dnešná rodina pripravená dať priestor aj pre starnutie, ochorenie, starostlivosť o chorých 
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a starých, dokonca zomierajúcich. Podľa 
výskumov len polovica zamestnaných by 
bola ochotná takúto službu realizovať. Táto 
úloha sa znovu prenecháva na ženy - je chá-
paná ako úloha žien, teda nie mužov. Alebo 
je táto úloha ponechávaná na starobince. 
Záujem dožiť medzi najbližšími však na-
rastá a bude zrejme ešte rásť. V súčasnosti 
hlavne v západných krajinách sú potrební 
„náhradní príbuzní“, ktorí prichádzajú zo 
zahraničia, čo je obojstranne ťažké. M. Pra-
chár v tomto zmysle poukázal aj na dôsled-
ky pre štát, ktorý by mal rovnako oceňovať 
opatrujúcich doma, ako opatrujúcich v do-
movoch. Ďalej sa venoval neschopnosti reálneho dialógu v rodinách, ktorý je zapríčinený najmä 
nekontrolovateľným digitálnym svetom. V tomto zmysle poukázal na narastajúcu úlohu starých 
rodičov. Vo svojej prednáške sa venoval ďalej súčasným najaktuálnejších témam v oblasti rodi-
ny: Homosexualita, sexuálna výchova v školách a “gender ideológia“, ktoré môžu viesť ku strate 
hodnoty skutočných vzťahov, osamoteniu, neurózam, depresiám. Tejto problematike sa venoval 
aj z politického hľadiska a zázemia.

Vymenovaním súčasných problémov v oblasti rodiny poukázal na to, že deti sú najväčšími obe-
ťami vzťahových katastrof a dôsledky týchto procesov sa dedia ešte i na nasledujúcu generáciu. 
M.Prachár ešte podrobne rozobral príklady prenášania traum napr. počas 2. svetovej vojny, keď 
traumatizujúce sekvencie postihujú 3 generácie. Nakoniec predstavil 3 formy generačných vzťa-
hov: generačný konflikt, generačná solidarita a generačná segregácia a zamýšľal sa nad tým, 
kedy je najvhodnejší a najprínosnejší čas podľa výskumov a rád odborníkov nasťahovať 3 gene-
rácie pod jednu strechu.

Poobedná časť seminára bola zahájená pred-
náškou PhDr. Margity Markovej „Starí rodičia a vý-
chova vnúčat“. M. Marková pôsobí ako lektorka 
efektívneho rodičovstva a vo svojom príspevku sa 
preto zamerala výchovné a psychologické aspekty 
spolunažívania 3 generácií. Trojgeneračný priestor 
podala ako vhodnú príležitosť na rozvíjanie seba-
dôvery a vzájomného dodávania odvahy. Podrobne 
sa venovala otázke, čomu môžu starí rodičia nau-
čiť vnúčatá (skúsenosti a poznávanie histórie svojej 
rodiny, podporovanie iných vlastností ako tých, čo 
uprednostňujú rodičia, poskytovanie inej sociálnej 
skúsenosti, citové zázemie a bezpečie, dôverníci pre 

deti, odovzdávanie hodnôt). Podobne poukázala na často zabúdaný aspekt – čo sa môžu naučiť 
starí rodičia od svojich vnúčat. Venovala sa aj postavenie u strednej generácie v trojgeneračnom 
spolužití – aké má táto generácia úlohy, poslania ale i ohrozenia. Nakoniec sa Margita Marková 
venovala rôznym medzigeneračným postojom, ideálom a prekážkam a predstavila zásady efek-
tívnej výchovy a princípov, ktoré platia aj v trojgeneračnom spolužití.

Účastníci semináru si podelili skúsenosti zo svojich rodín v oblasti spolunažívania 3 generácií. 
Takisto spolu posúdili, prínos predstavovaných modelov v tejto oblasti v kolpingovských združe-
niach v zahraničí a navrhovali, akým spôsobom je možné inšpirovať sa z nich pri našej kolpingov-
skej práci.

Dr. Július Marián Prachár

Trojgeneračný Kolpingov dom vo Viedni
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Poslednou prednáškou a duchovným impulzom na záver podujatia bol príspevok národného 
prézesa KDS Pavla Zaťku na tému: Biblické príklady spolunažívania 3 generácií ako inšpirácia 
pre súčasné rodiny. Východiskom príspevku boli biblické texty a archeologické poznatky. Predsta-
vil, ako bola organizovaná tradičná rodina v starovekom Izraeli. Rodina – tzv. „dom otca“, ktorý 
sa skladal z priamych pokrvných príbuzných ale i z rozvetvenej rodiny. Základná patriarchálna 
štruktúra bola trojgeneračná: otec, deti a jeho vnuci pochádzajúci z jeho ženatých synov. Otec 
mal úlohu ekonomickú, súdnu a vieroučnú. Nevýhodou patriarchálneho modelu bola nerovnosť 
medzi mužom a ženou, pričom protagonistami dejín boli muži. Len v ojedinelých prípadoch mali 
ženy rozhodujúcu funkciu pri riadení spoločnosti. Ďalšou nevýhodou bolo mnohoženstvo (polygo-
nia), čo často viedlo k napätiam a nenávisti. V prednáške bolo spomenuté i to, že rozlučiteľnosť 
manželstva v starovekom Izreali bola spoločensky i nábožensky akceptovateľná, a to v podriade-
ní sa potrebám a prioritám patriarchálnej rodiny. Prepustená žena zažívala však veľkú spoločen-
skú degradáciu a často ju čakal smutný osud. Pavol Zaťko takisto nadviazal na Nový zákon v tej-
to téme a poukázal na Ježišov zákaz prepústiť manželku. Takáto Ježišova odpoveď zdôrazňuje 
Božiu veľkodušnosť voči maličkým a bezmocným. Seminár bol ukončený slávnostnou sv. omšou 
v obci Ilija pri príležitosti 20. ročného jubilea od vzniku  Kolpingovho diela na Slovensku.

4. Seminár: Význam a potreba práce dobrovoľníkov v súčasnosti (33 účastníkov, Október 
2015, Bratislava v spolupráci s Teologickou fakultou a jezuitským inštitútom Aloisianum)

V rámci seminára si účastníci vypočuli viaceré prednášky o význame získavania doborovoľní-
kov ako základ pre občiansku angažovanosť. Počas seminára lektori však kládli väčší dôraz už 
na trénigové aktivity pre dobrovoľníkov, ktorí by sa 
chceli angažovať v oblasti koučingu, sprevádzania 
a poradenstva pre osoby, ktoré sú na takéto služby 
odkázané.Trénigy prebiehali formou demonštrácií 
jednotlivých techník.

Doc. Mária Šmidová vo svojom príspevku zdô-
raznila dôležitosť councelingu - teda sprevádzania 
najmä pre rodiny, ktoré sa nachádzajú v problema-
tických obdobiach. Mária Nemčíková oboznámila 
účastníkov s výsledkami svojho výskumu dobrovoľ-
níctva na Slovensku a v západných krajinách. Pred-
stavila aj najefektívnejšie techniky motivácie k dob-
rovoľníckej činnosti a precesuálny model dobrovoľ-
níctva. Pod jej vedením účastníci seminára vypĺňali 
osobný dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť na akom 
stupni motivácie k doborvoľníckej práci sa každý 
z nich nachádza.

Dr.Theol. Jozef Žuffa definoval pojem councelin-
gu - sprevádzania a predstavil, akých presnejších 
postupov a techník sa treba pri ňom pridržiavať. 
Účastníci si pozreli film, ktorý sumarizoval situácie, 
v ktorých sa najčastejšie ľudia obracajú o pomoc 
a vyhľadávajú sprevádzanie a counceling.

Pavol Žuffa - odborník na koučing predviedol 
tréning koučingu a vysvetlil jeho význam. Rehoľná 
sestra Renáta Jamborová nacvičila s účastníkmi 
seminára viaceré prípadové štúdie councelingu. 

Počas prednášky v Aloisiane

Nacivk koučingu
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Kurzy efektívneho rodičovstva

Pod vedením certifikovanej lektorky efektívneho rodičovstva PhDr. Margity Markovej sa usku-
točnilo 5 kurzov efektívneho rodičovstva.

Kurz je zameraný na odhalenie príčin nevhod-
ného správania detí a učí rodičov, ako na takéto 
správanie vhodne reagovať pozitívnymi výchovný-
mi taktikami. Princípy efektívneho rodičovstva sú 
založené na individuálnej psychológii dieťaťa, na 
vzájomnom rešpekte a zodpovednosti vo vzťahu 
rodič-dieťa a možnosti voľby v rámci vymedzených 
hraníc. Kurz je vedený zážitkovou formou v skupi-
ne do 12 osôb, trvá 18 hodín. Je určený pre rodi-
čov, ktorí majú deti vo veku od 0 do 18 rokov.

Obsahová náplň a tematické okruhy kurzu: 
1. Základné prvky kladného vzťahu medzi rodičmi a deťmi 
2. Ako lepšie porozumieť deťom a sebe
3. Pochopenie správania dieťaťa
4. Povzbudzovanie – rozvíjanie sebadôvery
5. Ako deti počúvať – ústretové počúvanie
6. Ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali
7. Riešenie konfliktov – čo zvoliť namiesto trestu
8. Prirodzené a logické dôsledky
9. Rodinné rady, pravidlá, súrodenecké vzťahy

Kurzy sa realizovali v obodobí marec - december v tých-
to mestách a obciach:

2 kurzy v Trnave, 1 kurz v Zavare, Čunove, a v Pezinku

Tieto stretnutia s rodičmi  sa osvedčili aj ako dobrá prí-
ležitosť k  osloveniu a pozvaniu nových osôb k spoluráci 
a k členstvu v KDS – buď v mestách, kde už kolpingova 
rodina funguje, alebo v nových obciach, kde Kolping za-
tiaľ nefunguje. 

Počas kurzov odučila Margita Marková spolu 90 hodín 
na 5 kurzov (na každom kurze v každom meste vždy 4 
stretnutia x 4,5 hod). Na týchto kurzoch sa zúčastnilo 

zatiaľ 51 osôb – rodičov. O kurzy efektívneho rodičovstva je i naďalej záujem a rodičia, ktorí ho 
absolvovali ho považujú za veľmi prínosný a odporúčajú ho ďalším rodinám. Ďalších 5 kruzov sa 
uskutoční do konca apríla 2016 – stále ešte za podpory v rámci projektu Renovabis.

Tréningy a psychologické poradenstvo

V rámci tohto projektu sa uskutočnili aj 2 trénigy relaxačných techník v Záhorovm dome na 
Štiavnických Baniach pre členov a sympatizantov Kolpingu ako podporná terapia pod vedením 
psychologičky Mgr. Márie Štetinovej pre udržiavanie psychického zdravia.

Podobne bolo poskytované aj psychologické poradenstvo pre rodiny v sídlach KR, napr. v Žiline, 
v Šuranoch, Trnave a Banskej Štiavnici, tiež pod vedením psychológov a špeciálnych pedagógov 
a kňazov.

Kurz Pezinok - Grinava

Kurz Čunovo
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Spolupráca s inými organizáciami a fórami

V rámci koordinácie horeuvedených 2 projektov sme iniciovali spoluprácu aj s viacerými sloven-
skými vzdelávacími organizáciami v rôznych mestách: základné, stredné školy a univerzity - Tr-
navská univerzita  - teologická fakulta, Inštitút Aloisianum, katedra náuky o rodine, psychologické 
poradne, farské úrady a sociálne zariadenia. 

Našu organizáciu sme zastupovali a reprezentovali aj na stretnutiach s cirkevnými predstavi-
teľmi – napr. na valnom zhromaždení Fóra kresťanských inštitúcií (Bratislava, október 2015), 
ktoré bolo stretntutím zástupcov kresťanských inštitúcií s biskupmi - s arcibiskupom Msgr. Sta-
nislavom Zvolenským a arcibiskupom Msgr. Cyrilom Vasiľom. Témou tohto stretnutia  bolo hod-
notenie synody o rodine a  otázky utečenectva.

Ďalším podobným podujatím bolo stretnutie v rámci Rady laikov, ktorá funguje pri Biskupskej 
konferencii Slovenska, s biskupom Msgr. Rusnákom, (Bratislava, december 2015). Po úvodnom 
duchovnom povzbudení sa biskup Rusnák zaoberal otázkou utečenectva a vyzval  zástupcov 
organizácií k postoju kresťanskej lásky, prelomeniu atmosféry strachu a nevraživosti. Ďalej po-
vzbudil zástupcov stretnutia k neustálej evanjelizácií v dnešnom svete.

Vladyka Msgr. Peter Rusnák na stretnutí 
s Radou laikov

Národné zhromaždenie fóra kresťanských 
inštitúcii

Msgr. Cyril Vasiľ v diskusii na tému utečenectvo

Zavŕšenie stretnutia Fóra kresťanských 
inštitúcií s Msgr.Stanislavom Zvolenským
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Naše vzdelávacie centrum - Záhorov dom

Dom farára Jozefa Záhoru v Štiavnických Baniach je vzdelávacím centrom a sídlom sekretariátu 
Kolpingovho diela na Slovensku a miestom konania seminárov a stretnutí kolpingových rodín. 

Záhorov dom má kapacitu 20 lôžok v 5  miestnostiach a na jeho využívanie sú pozvané aj iné 
skupiny mimo Kolpingu. Dom je vhodný pre oddychové, vzdelávacie či duchovné aktivity najmä 
pre väčšie spriatelené skupiny, nakoľko niektoré priestory na jednotlivých poschodiach sú navzá-
jom prepojené.

V posledných mesiacoch sa realizovali aj rekonštrukčné práce a úprava okolia  Záhorovho domu 
za podopory Medzinárodného Kolpingu  (oprava múru, strechy, oplotenia a iné).

Záver
Ďakujeme všetkým našim členom a aktívnym dobrovoľníckym spolupracovníkom, ktorí prispeli 

k zdarnému priebehu našich podujatí v roku 2015.
Ďakujeme aj všetkým účastníkom našich seminárov, tréningov a kurzov, že prijali ponuky našej 

organizácie v rôznych oblastiach vzdelávania a spoločne s nami rozširovali a vytvárali živé spolo-
čenstvo aktívnych laikov. 

Dúfame, že aj táto správa prispeje k povzbudeniu a pozvaniu k budúcej spolupráci aj s ďalšími 
ľuďmi, ktorým leží na srdci podpora a rozvoj rodiny a riešenie súčasných aktuálnych sociálnych 
otázok. 

Správu pripravila PhDr. Margita Marková,  
projektový koordinátor Kolpingovho diela na Slovensku
         
Banská Štiavnica, marec 2016

Záhorov dom

Zasadnutie Kolpingovskej mládeže Európa
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