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KTO SME

Združenie exallievov don Bosca sú sale-
ziánski odchovanci, ktorí sa riadia hes-
lom, ktoré nám zanechal patrón saleziá-
nov: „Buďte čestní občania a dobrí kres-
ťania“ a snažia sa robiť spoločnosť lepšou, 
ovplyvňovať ju svojím životom, hodnota-
mi a konaním. Združenie exallievov don 
Bosca na Slovensku bolo založené v roku 
1999 a v súčasnosti má viac ako 350 čle-
nov. Okrem toho sme jednou z národných 
federácií svetovej konfederácie exallievov 
don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 čle-
nov a pôsobí v 105 krajinách sveta. Naším 
otcom a hlavným predstaveným je don 
Ángel Fernandez Artime, ktorý je nástup-
com don Bosca a na Slovensku ho zastu-
puje provinciál don Jozef Ižold so svojím 
delegátom don Ivanom Žitňanským.

KTO JE EXALLIEV

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval 
saleziánske dielo a má viac ako osemnásť 
rokov. Ako bývalí žiaci don Bosca sme čle-
novia saleziánskej rodiny vďaka preven-
tívnej výchove dobroty a láskavosti, kto-
rú sme prijali v škole či oratóriu a ktorej 
účinok pociťujeme a rozvíjame počas ce-
lého života. Saleziánski odchovanci teda 
pochádzajú zo stredných škôl so salezi-
ánskym duchovným vedením a zo salezi-
ánskych stredísk. 

POSLANIE  
EXALLIEVOV

Ako exallievi sa cítime 
zodpovední za ohlaso-
vanie bohatstva prijatej 
výchovy a túžime, aby aj 
ostatní mohli byť obo-
hatení charizmou don 
Bosca, ktorého spiri-
tualitu sa snažíme žiť 
v rodinnom aj pracov-
nom prostredí. Chce-
me byť profesionál-
mi vo svojom povolaní, 
svedomití a hlboko ľud-
skí, nemysliaci len na 
osobný úspech ale na 
spoločné dobro. Osob-
ným poslaním exallieva 
je dokázať vhodne zla-
diť a rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu 
a prácu. Exallievi sú celosvetovým združe-
ním a za pomoci duchovných, kultúrnych, 
spoločenských, športových i pracovných 
aktivít a projektov napĺňajú svoje posla-
nie – pomáhať. 

VÍZIA A MISIA

Exallievi sú servisno-manažérska zlož-
ka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svo-
ju laickú profesionalitu, odbornosť, vedo-
mosti a schopnosti na pomoc svojim čle-
nom, saleziánskej rodine i celej spoloč-
nosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré 
vedú k zhodnocovaniu schopností, vedo-
mostí a kontaktov svojich členov. 

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA

Naše združenie má štruktúru, ktorá po-
máha pri napĺňaní cieľov a realizácií pro-
jektov. 
Vedenie a smerovanie združenia zabez-
pečuje trinásť členný výkonný výbor. Fa-
cilitátori sú vybraní zástupcovia jednot-
livých ročníkov. Slúžia ako komunikač-
ný kanál medzi výkonným výborom a rá-
dovými členmi a zabezpečujú šírenie in-
formácií v rámci združenia. Komisie exal-
lievov zoskupujú členov podľa profe-
sijného zamerania, ktorí sa stretávajú, 
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlien-
ky na efektívnej a odbornej úrovni. Dô-
ležitým prvkom združenia je fixný sekre-
tariát, ktorý za pomoci troch pracovných 
síl dennodenne udržuje chod združenia. 
Združenie má zriadenú webovú stránku  
www.exallievi.sk. Pre účely informovania 
našich členov a priateľov don Bosca o na-
šom fungovaní vydávame v tlačenej podo-
be štvrťročník EXpress don Bosca. 

PROJEKTY ZDRUŽENIA

Projekty združenia: Víkend silných zážit-
kov, Family day, Duchovné cvičenia a ob-
novy, Biznis platforma, Splav Malého Du-
naja, Ples exallievov, Divadlo exallievov, 
Videobook, Dobrovoľníctvo, Škola živo-
ta, Stretnutie s hodnotnou osobnosťou, 
Modlitba s misionármi, Futbalové štvrtky, 
Hláška za Euro...

Viac informácií  

o našich aktivitách na: 

www.exallievi.sk/aktivity

ZdružEniE ExalliEvov 
a priatEľov dona bosca 
na slovEnsKu
miletičova 7, 821 08 Bratislava
iČo: 360 70 378 
Č.ú.: SK1811000000002626084575 

Kancelária: 
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 915 966 549 

www.exallievi.sk 

RÓBERT MRUK
 prezident

prezident@exallievi.sk

MICHAL HORT
 viceprezident

viceprezident@exallievi.sk

MAREK SLEZÁK
 viceprezident

MICHAL NEMČEK
 sekretár

sekretar@exallievi.sk

SIMONA ONDREJOVÁ 
 Pr manažér

pr@exallievi.sk

ALŽBETA MéSÁROŠOVÁ
 event manažér

event.manager@exallievi.sk

KRISTÍNA JAKUBCOVÁ
 asistent
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VÝKONNÝ VÝBOR
Je tvorený radcami združenia. 

Jeho úlohou je určovať 
smerovanie združenia  

a rozhodovať o jeho 
projektoch a aktivitách.

SEKRETARIÁT
Výkonáva úlohy schválené 

výkonným výborom. 
Zabezpečuje chod združenia.

FACILITÁTORI 
REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA

Zástupcovia jednotlivých 
ročníkov GJB, SOŠ a stredísk. 
Ich úlohou je sprostredkúvať 

informácie medzi vedením  
a rádovými členmi združenia.

ČLENOVIA ZDRUŽENIA

BIZNIS 
PLATFORMA

Spoločenstvo 
exallievov 

podnikateľov,  
ktorí sa snažia 

premietnuť 
princípy a ideály 

kresťanského 
života aj v 

obchodno-právnych 
vzťahoch. Preferuje 

v obchodných 
vzťahoch 

zodpovednosť, 
serióznosť  

a slušnosť. Súčasne 
je jej snahou aktívna 

podpora diel celej 
saleziánskej rodiny.

KOMISIE
Skupiny s rovnakým 

profesijným 
zameraním. Ich 

úlohou je navzájom 
si pomaháť a 

poskytovať svoje 
schopnosti celej 

saleziánkej rodine.

Členovia slovenského sekretariátu

VÁCLAV FALTUS
 viceprezident

PAVOL GRACH
 delegát pre saleziánsku 
rodinu

delegat@exallievi.sk



ÚvodníK
Milí exallievi a priatelia dona Bosca!
Teším sa, že sa Vám môžem prihovoriť 
v  tomto vianočnom čase a  čase začiatku 
nového kalendárneho roka. Prajem Vám 
radostné a pokojné prežitie Vianoc, aby Ježiš, 
ktorý sa narodil pred viac ako 2 000 rokmi sa 
znovu a znovu narodil v našich srdciach, aby 
sme pochopili jeho tajomstvo Lásky a žili náš život 
naplno pre našu spásu a spásu ľudí, ktorých máme okolo seba. 
Posledné mesiace boli časom veľkých zmien v našom združení. Na Valnom 
zhromaždení sme menili stanovy a volili si zástupcov výkonného výboru 
a prezidenta. Združenie sa rozrastá po celom Slovensku a čakajú nás 
mnohé výzvy. Pri tejto príležitosti mi napadá povzbudenie nášho veľkého 
patróna dona Bosca: „Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú to zázraky!“ 
Prajem nám, aby sme si túto jeho myšlienku dobre zapamätali a aby nás 
viedla počas každého jedného dňa v roku 2018! j

Michal Nemček
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3 ÚvodníK

4-6 udialo sa

7 roZlÚČKa
Ďakujeme, marek!

8-9 roZhovor
s Jozefom litavcom
exallievi boli v Košiciach 
od nepamäti

10-11 víKEnd silnÝch 
ZÁžitKov

12-14 tÉma 
3. Valné zhromaždenie 
združenia exallievov

15 duchovno
Svet prežiarilo svetlo

16-17 biZnis proFil 
martin stav 
základom podnikania je 
používať sedliacky rozum

18-19 sEniori
odchod do ríma

KALENDÁR
AKCIÍ 2018 
BIZNIS PLATFORMA

11.05.2018 A 23.11.2018 

VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV

12. - 14.10.2018

DARUJME ÚSMEV1

ZBIERKA - NOVEMBER 2018
BENEFIČNÝ KONCERT - 
DECEMBER 2018

DUCHOVNÉ CVIČENIA

JÚL 2018

STRETNUTIE 
EXALLIEVOV GJB

23.6. ALEBO 24.6.2018 | ŠAŠTÍN

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV

31.1.2018 A 24.5.2018
STRETNUTIE 
PREDSEDNÍCTVA 

9. - 10.11.2018

STRETNUTIE LOKÁLNYCH
ZÁSTUPCOV

18. - 19.5.2018

SPLAV

AUGUST 2018

LYŽOVAČKA

JANUÁR / FEBRUÁR 2018

DOVOLENKA V CAORLE

JÚL / AUGUST 2018

STRETNUTIE FACILITÁTOROV

7.3.2018 A 6.9.2018

Dátumy v kalendári sú zatiaľ orientačné. Zmeny vyhradené. 
Pre aktuálne informácie je dôležité sledovať maily, webovú stránku www.exallievi.sk 
a facebook skupinu exallievov.

EštE si nEZaplatil ČlEnsKÉ?
Povinnosťou člena vyplývajúcou zo stanov je zaplatenie  
členského poplatku 10 eur ročne. môžeš tak urobiť  
prevodom na účet: sK18 1100 0000 0026 2608 4575.
do poznámky uveď: clEnsKE roK 2017
Ďakujeme! 



Duchovná obnova vo Veľkom Bieli
Bunka exallievov z Čiernej Vody sa opäť stretla u salezi-
ánov vo Veľkom Bieli na duchovnej obnove. Po krásnej 
prednáške od nového delegáta pre saleziánsku rodinu  
a teda aj pre exallievov don Pavla Gracha, prebehlo stret-
nutie a vymenovanie nových členov výkonného výboru. 
Prednáška sa týkala života dona Bosca a myšlienky, že 
napriek chudobe, ktorá ho neustále sprevádzala dosia-
hol veci, ktoré zmenili životy mnohých ľudí. Ani štúdium 
dona Bosca nebolo jednoduché a samozrejmé ako  
v dnešnej dobe. Nakoľko viedol veľmi skromný život,  
nebolo mu umožnené študovať a práve vtedy pocítil Bo-
žiu pomoc v podobe niekoľkých ľudí, ktorí mu pomohli 
naplniť jeho poslanie. Boli to ľudia mnohokrát úplne ne-
známi. Don Pavol Grach túto prednášku zakončil veľmi 
silnou myšlienkou. Aj my, naša rodina a spoločenstvo, sa 
môže stať nebom pre niekoho a vôbec nemusíme vedieť, 
pre koho a akým spôsobom. Môžeme pomáhať a ani  
o tom nevedieť, pretože pre nás bežné a nepodstatné 
veci môžu zmeniť životy iným ľuďom. 
Po krátkom zamyslení a svätej spovedi, sme mohli spo-
ločne prežiť svätú omšu v sprievode nášho speváckeho 
zboru. Počas omše bol vymenovaný nový člen spomedzi 
nás za exallieva. Stal sa ním Rasťo Žembery, ktorý bol na 
duchovnej obnove spolu s manželkou a deťmi. Po veľmi 

U D I A L O  S A

4

chutnom obede sme sa ešte na krátku chvíľku stretli  
a novozvolený prezident Róbert Mruk vymenoval pred-
sedu, ekonóma a kronikárku bunky exallievov na Čiernej 
Vode. Dúfame, že naše spoločenstvo na Čiernej Vode 
bude naďalej rásť a rozširovať sa. 
Ďakujeme všetkým saleziánom z Veľkého Bielu, že nám 
umožnili stretnúť sa v tomto príjemnom prostredí a pre-
žiť tak veľmi pekný deň s Pánom a donom Boscom. Tiež 
ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli 
v tento deň k našej spokojnosti.

Martina Bieliková

Rodinný tábor v Jasnej
Od nedele 6. augusta 2017 až do nasledovnej nedele 
vytvorilo 45 rodiniek exallievov z  Čiernej Vody 
v Demänovskej doline nádherné a živé spoločenstvo. 
Veľmi tomu prispela aj prítomnosť kňazov – otca Cyrila 
Sitára, správcu kostola sv. Jána Pavla II. na Čiernej Vode, 
ako aj dona Jožka Luscoňa SDB, ktorý v našej farnosti 
v nedávnej minulosti pôsobil. Každodenná svätá omša, 
spoločná modlitba aj možnosť sviatosti zmierenia je 
duchovný bonus, ktorý dáva rodinnému táboru už od 
prvých ročníkov špeciálny náboj.
Súčasťou programu bol spoločný výlet k Demänovskej 
jaskyni slobody. Pekným momentom výletu bola svätá 
omša pri turistickom chodníku v blízkosti rozhľadne 
Ostredok. Bolo pekné vidieť, že na chvíľu sa zastavili 
i viacerí okoloidúci turisti, najmä počas homílie, ktorá 
bola oslavou prírody ako dokonalého stvoriteľského 
diela.
Náš rodinný tábor mal aj špeciálneho hudobného hosťa, 
po celý čas s nami bol Miro Šmilňák, ktorého viacerí 
poznajú najmä pod pseudonymom Miro Jilo. Miro nám 
predstavil svoj unikátny program Pesničkohry (nielen) 
pre deti. Program mal svoju nosnú tému. Venovali sme 
sa príbehu človeka, ktorý nepochybne oplýval mnohými 
kresťanskými čnosťami – Titusovi Zemanovi. Táto téma 
sa preniesla do textu  táborovej hymny, ktorú pre nás 
zložil náš priateľ Peter Janků. 

S cieľom priblížiť ťažké podmienky cirkvi v povojnovom 
období najmä našim dospievajúcim deťom, ako aj 
atmosféru a absurdnosť vykonštruovaných procesov 50-
tych rokov, súčasťou programu bol aj zinscenovaný 
proces s Titusom Zemanom a jeho pomocníkmi, v ktorom 
boli súdení za trestný čin vlastizrady a  špionáže, 
inšpirovaný zachovanými dokumentmi zo skutočného 
súdneho pojednávania z 20. až 22. februára 1952.

Prevzaté z www.ozvlna.org (skrátené)

Z  R E G I Ó N O V
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Lezci saleziánskej rodiny  
sa stretli v Rožňave
V druhej polovici októbra sa uskutočnil jedenásty ročník 
celoslovenskej lezeckej súťaže Kameňák. Každoročne ju 
organizujú rožňavskí saleziáni v spolupráci s mladými 
„lezeniachtivými“ nadšencami zo strediska.
Lezci z celého Slovenska prichádzali s viacerými cieľmi. 
Okrem zmerania síl a porovnania poctivosti príprav na 
súťaž sa mnohí tešili na stretnutia a nové priateľstvá, 
ktoré môžu budovať. Kameňák odštartovala svätá omša  
a úvodná rozcvička s vysvetlením pravidiel. Účastníci 
mohli navštíviť poradňu zdravia, kde účastníkom ponúk-
li vyšetrenie krvi.
Dopoludnia prebiehala kvalifikácia, kde lezci zbierali 
body, aby sa preliezli do poobedného finále, pred ktorým 
stihol skontrolovať ich schopnosti predseda Domky don 
Ján Holubčík. Po poobedňajšom finále sa všetci účastní-
ci presunuli do šopy saleziánskeho strediska , kde sa 
slávnostne ukončil tohtoročný Kameňák odovzdaním 
cien.
Súťažiaci si tento rok zmerali svoje sily v dvoch súťažných 
kategóriách.  V mladšej kategórií si zmerali sily dievčatá 
a chlapci do 15 rokov a v staršej kategórií si zmerali svo-
je sily všetci skúsenejší lezci. V mladšej kategórií sa na 
prvé miesto preliezol Janko Fedor z Dolného Kubína 
a v kategórií nad 15 rokov Cyril Korpesio z SOŠ Žilina.  
Víťazom blahoželáme a ostatným prajeme veľa energie 
do trénovania na ďalší ročník. Zuzana Dvorčáková

Foto: Matúš Matušiska

Otvorené dvere  
pre šikovné ruky
Na prelome jesene a zimy každý rok navštevujú SOŠ  
sv. Jozefa Robotníka exallievi, bývalí žiaci, už so svojimi 
synmi, ktorým ukazujú, kde sa vyučili remeslu. Okrem 
nich škola i pedagógovia privítali zvedavých potenciál-
nych študentov na Dni otvorených dverí, ktorý sa konal 
8. decembra 2017 v priestoroch školy na Saleziánskej 18 
v Žiline. Škola ponúka štúdium v odboroch: autoopravár, 
stolár, murár a grafik digitálnych médií. A dôkazom toho, 
že okrem odborných znalostí škola dbá na vytváranie 
dobrého spoločenstva a  venuje sa aj športom, je  
2. miesto na tohtoročnom KAMA turnaji.

Juraj Vojtáš

OMAEC kongres 
Koncom októbra sa v Ríme uskutočnil celosvetový kon-
gres organizácie združujúcej odchovancov katolíckeho 
vzdelávania – OMAEC, ktorej súčasťou sú i exallievi.  
50 výročie od založenia OMAEC-u bolo sprevádzané osla-
vami i novými výzvami. Jednou z nich je rozširovanie sa 
a s  tým súvisí snaha o nájdenie korešpondenta pre  
OMAEC na Slovensku. Ak si šikovný exalliev, ktorý cíti, že 
by dokázal na tomto projekte spolupracovať, neváhaj sa 
nám ozvať. Predsedníctvo OMAEC-u pri príležitosti 50. vý-
ročia pozdravil a na krátko prijal počas verejnej audien-
cie aj samotný pápež František, ktorý vníma veľký poten-
ciál v skupine odchovancov katolíckeho vzdelania.

Z O  S V E T A
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Výkonný výbor svetovej konfederácie na Malte
Členovia výkonného výboru (executive 
council) sa stretli koncom septembra na 
Malte, aby na svojom pravidelnom stretnutí 
hodnotili uplynulé mesiace a  hľadali 
odpovede na aktuálne otázky a potreby 
exallievov vo svete. Nebolo to ako pri malte 
u nás  na Slovensku J, ale horúco bolo 
všetkým. Či už pri intenzívnej práci alebo pri 
spoločnom programe v meste Sliema či pri 
stretnutí so saleziánmi a  exallievmi 
seniormi – old boys. Výkonný výbor preberal 
okrem iného aj prihlášky na dobrovoľnícke 
pozície pre celosvetové projekty exallievov. 
Ak vás zaujíma, ktoré pozície sú stále 
otvorené, sledujte web www.exallievi.org 
alebo Facebook stránku exallievov. 

Eurobosco
V dňoch 12. – 15. októbra sa stretli exallievi z trinástich 
Európskych krajín (plus prezident exallievov až z ďaleké-
ho Čile) vo francúzskych Alpách počas kongresu európ-
skych exallievov dona Bosca – Eurobosco. Program bol 
venovaný téme rodiny a jej pozícii v Cirkvi i v spoločnos-
ti ako takej. Rodina Parodiovcov či videopozdrav euro-
poslankyne Anny Záborskej rozprúdili debatu o tom, kam 
patrí v dnešnej dobe inštitút rodiny a aké výzvy čakajú 
rodinu v dnešnej dobe i v budúcnosti. Okrem práce a za-
mýšľania sa mali možnosť účastníci pookriať na tele i na 
duchu. Medzinárodné sväté omše, silné večerné slovká, 
príhovor svetového delegáta, bazén a wellness či dokon-
ca paragliding, to všetko mohli účastníci zažiť. Návšteva 
mesta Annecy spojená s návštevou pozostatkov sv. Fran-
tiška Saleského bola výborným spestrením Eurobosca. 
Francúzski exallievi sa výborne postarali o kultúrny 
program a okrem medzikultúrnej výmeny tradičných po-
chutín, či vystúpenia lokálneho folklórneho súboru, sme 
mali možnosť vidieť aj umelecké vystúpenia každej 
účastníckej krajiny. Za všetky výkony treba spomenúť ne-

zabudnuteľné vystúpenie Don Ciniho z Malty (jeden z bý-
valých svetových delegátov exallievov) – ako operného 
speváka Padrerotiho (Pavarotiho J). Slovensko na Euro-
boscu zastupovali náš delegát Pavol Grach, ktorý sa  
stihol zastaviť cestou do Ríma, náš emeritný prezident 
Marek Slezák a Terka Komorná – stála zahraničná repre-
zentantka Slovenska. Práve Marek a Terka nás okrem  
našich skúseností a nápadov propagovali aj kvalitnou 
slovenskou polkou počas kultúrneho večera. Počas  
poslednej večere nás prišli pozdraviť lokálne autority 
francúzskeho štátu a záverečnú omšu v nedeľu prišiel 
celebrovať osobne francúzsky provinciál. 
Eurobosco prinieslo mnoho zaujímavých stretnutí, výziev 
i nápadov. Ďakujeme slovenským reprezentantom a už 
teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie. Radi by 
sme Vás už teraz pozvali do Turína, kde sa v roku 2020 
uskutoční pri 150. výročí vzniku exallievov don Bosca 
ďalšie Eurobosco. To nesmiete zmeškať!
Po nečakane pružnej a príjemnej ceste lemovanej krás-
nymi alpskými horami a v detských očiach dobrodružný-
mi tunelmi, sme sa ocitli v areáli nášho sedemdňového 
oddychu. Privítala nás vôňa mora, pláž zaliata slnkom, 
chladivý tieň zelene, ihriská pre každú športovú dušu, 
dôstojné ubytovanie a po chutnej večeri prvé zoznáme-
nie so spoludovolenkujúcimi. Osviežujúce plávanie,  
skoky do vĺn, stavby z piesku, prívetivé rozhovory i slast-
né driemanie medzi riadkami kníh, nás každodenne pre-
sviedčali, že naše rozhodnutie bolo správne. Živila nás 
nielen talianska prímorská strava, ale i duchovné slovo 
dona Ivana počas každodenných svätých omší na pravé 
poludnie. K tomu ponuka večerných filmov a nečakané 
prekvapenie v podobe živého koncertu folkovej hviezdy. 
Celé to ubehlo ako tá slaná voda v  mori pri odlive  
a s čistým svedomím môžeme povedať, že spoločný čas 
v saleziánskom ovzduší Caorle každému odporúčame!

ŠTEFAN BOŠNÁK  asistent pre svetovú konfederáciu, office@exallievi.sk,
PETER KOVÁČ  asistent pre komunikáciu, network@exallievi.sk

Výkonný výbor na Malte: zľava Robert Falzon SDB (Malta), Michal Hort, Bryan Magro 
(Malta), Jayapalan Raphael (India),  Charles Cini SDB(Malta), Ángel Gudiña (Španielsko) 
a Peter Kováč.

Členovia Prezidency zľava Michal Hort, Maurizio Bruni, Bryan Magro  
a Ángel Gudiña počas programu.
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Marek, priateľ môj! Keď som skoro pred štvrťstoročím 
prišiel ako štrnásť ročný chalan do Šaštína, netušil som, 
že som urobil jedno z najlepších rozhodnutí v mojom 
živote. Ako prvák si pamätám na triedu maturantov, 
ktorej si bol súčasťou, na ktorú som pozeral ako na 
starších bratov, ktorí v  tom čase robili už životné 
rozhodnutia a ja som sledoval s obdivom hodnoty a don 
Boscovho ducha, ktorými ste tak žiarili. Potom sa naše 
cesty na vyše desaťročie rozdelili a spojilo ich naše 
Združenie. A dá sa povedať, že to bol práve don Bosco, 
jeho výchova a vôľa dávať ďalej aspoň trochu z toho, čo 
sme dostali.
Marek, dlhé roky si reprezentoval naše Združenie 
navonok a bol si, a stále si, dušou mnohých našich aktivít. 
Povestný splav, ktorý je Tvojou srdcovou záležitosťou  
a ktorý mal tento rok svoj 15. ročník, je priamym dôkazom 
o Tvojej vytrvalosti a zanietenosti. Nezabudnuteľné 
sú gastronomické zážitky, ktoré počas splavu už roky 
ponúkaš všetkým zúčastneným. „Prezidentov“ guláš 
a dobrá partia sú dôvodom vždy hojnej účasti. 
V týchto riadkoch túžim spomenúť s vďakou aj Tvoju 
manželku Janku, ktorá Ti počas všetkých týchto 
rokov bola oporou a mnohí z nás sme mohli zažiť jej 
kamarátsku a veselú povahu.
Marek, ďakujeme za všetko, čo si počas svojho 
prezidentovania pre naše Združenie urobil a za všetko 
to, čo ešte pre nás urobíš... Petrov zdar!

Róbert Mruk

PREZIDENT 
PREZIDENTOVI... j

ĎAKUJEME, MAREK!

Milí moji exallievi, exalievky a všetci priatelia dona Bosca,
v  týchto pár riadkoch by som sa chcel v prvom rade 
z celého srdca poďakovať Pánu Bohu a hneď za ním  
sv. Jánovi Boscovi za uplynulých 17 rokov, keď som mohol 
medzi vami pôsobiť ako „náčelník“ j  Musím sa vám 
priznať, že hlavne na začiatku to vôbec nebolo ľahké. Snáď 
tisíckrát som si povedal, že už s touto funkciou končím, 
ale potom som si zasa tisíckrát povedal, že veď ani don 
Bosco to nemal so svojimi chlapcami jednoduché a to bol 
svätec. A tak moja veľká vďaka patrí aj vám všetkým, ktorí 
ste podporovali naše aktivity, nielen finančne, ale hlavne 
svojou účasťou. Vaša radosť, nadšenie a prítomnosť vašich 
detičiek – budúcich exallievov, boli pre mňa hnacou silou 
vytrvať! 
Novozvolenému prezidentovi Robovi Mrukovi úprimne 
želám veľa Božieho požehnania a  verím, že štafetu 
dona Bosca na našom Slovensku ponesie s radosťou 
a odhodlaním.  
S pozdravom a vďakou váš Marek!

Marek Slezák

Marek Slezák prijíma od nového prezidenta poďakovanie 
a pamätnú fotoknihu (Víkend silných zážitkov 2017).
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Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
Pamätám si to ako dnes j. Úplne prvý bol tesne po 
narodení. Pokrstil ma salezián don Timko a odvtedy 
ma už saleziáni nepustili. Boli sme susedia na jednom 
poschodí v paneláku a tak sa starali o mňa striedavo 
rodičia a saleziáni, ktorí vtedy (pred 48 rokmi) aktívne 
rozvíjali svoju činnosť medzi mládežou. Odvtedy sa moje 
kroky preplietali so saleziánmi až doteraz. Stretká na 
základnej škole, potom počas štúdia na strednej skole 
v Prešove, chodili za mnou ešte aj do kasárni počas 
vojenčiny v Malackách a dokonca aj na česko-nemeckých 
hraniciach. 
Čo ťa na nich oslovilo/alebo stále oslovuje natoľko, že si 
sa rozhodol začať saleziánsku formáciu?
Na saleziánoch ma oslovila v prvom rade spontánnosť 
v radosti, veselosť, odvaha a dobrodružstvá, ktoré som 
prežíval s nimi už ako malý chlapec. Boli to pravidelné 
stretnutia, kde vždy vymysleli niečo nové. Kde sme 
mali ako chlapci priestor pre rozvíjanie svojej fantázie 
a kamarátstva. To všetko bolo pretkávané katechizmom 
a takou nenútenou formáciou k dobru. Neskôr som sa 
rozhodol, že chcem pracovať tak isto, ako oni a mal som 
v tom úplne jasno. Aj keď dnes pracujú saleziáni úplne 
iným štýlom, to čo don Bosco zanechal saleziánom, tá 
radosť z dávania a sprevádzania mladých v ich dospievaní, 
tu zostalo a to je pre mňa inšpiráciou aj teraz. 

Kam tvoje kroky smerovali ďalej?
Saleziánsku formáciu som aj dokončil a ako salezián 
som aj aktívne v komunitách pôsobil. Po 10 rokoch sme 
sa s  bratmi saleziánmi a predstavenými po dlhšom 
rozhodovaní a  modlitbách zhodli na tom, aby som 
prešiel do laického apoštolátu. Pred saleziánskou 
formáciou som študoval na lesníckej škole, potom som 
chvíľu pracoval ako horár v Slovenskom raji a neskôr po 
formácii som študoval marketing a manažment na Open 
Business School. S podnikaním som začal niekedy v roku 
2002 v reklamnom biznise, neskôr v obchode a s rôznymi 
prestávkami sa v obchode hýbem dodnes práve v oblasti 
realít. 

Hovorí Jozef Litavec, hlava exallievov z Košíc. Organizovane pôsobia už tri roky, no utužovanie saleziánske-
ho ducha a riadenie sa heslom dona Bosca je stále aktuálnou výzvou pre každého. Stredisko v Košiciach je 
dôkazom, že spolupráca medzi zložkami saleziánskej rodiny môže fungovať efektívne.

“ExAlliEVi boli  
   V košiciAch od nEpAmäti“
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Predstav nám svoju rodinku, ako sa žije v rodine Litav-
cových?
S manželkou Aničkou sme spolu 15 rokov a  máme 
najskvelejšie deti, aké sme si mohli priať. Vymodlili 
sme si ich a sú také, aké sme si želali. Anička pracuje 
v  regionálnej samospráve. V  stredisku sa venuje 
animátorkám a starším dievčatám. Jakub (11) miluje 
dobrodružstvo a na stretkách skupiny nebojácnych Ninja 
bojovníkov u saleziánov sa cíti ako doma. V poslednom 
čase ho chytilo divadlo, tak uvidíme ktorým smerom 
sa budú kotúľať jeho talenty. Hanka (7), sa teší zo školy 
a je to taký náš malý veselý čertík. Koľko času je možné 
venovať aktivitám v stredisku, toľko mu venujeme. Veľa 
sme od saleziánov dostali a veľa chceme dávať ďalej. 
Si regionálnym zástupcom exallievov, ako sa darí exallie-
vom v Košiciach? 
Exallievi v  Košiciach tu boli od nepamäti. Akurát 
nevedeli o tom, že nimi sú. j Je tu naozaj silná a veľká 
komunita ľudí, ktorí prešli saleziánskym prostredím 
a sú ním poznačení doteraz. Je to už niekoľko generácii. 
Organizačne sme začali len pred možno 3 rokmi a pomaly 
sa tento pojem dostáva aj do povedomia ľudí. Je tu silné 
zastúpenie spolupracovníkov, ktorí robia obrovský kus 
práce. Je super keď môžeme spolupracovať na rôznych 
úrovniach a  v  rôznych oblastiach. Či sú to sociálne 
projekty, športové, alebo napríklad Biznis platforma. 
Teším sa, že sa pripája aj ďalšie košické stredisko Tri 
Hôrky. 
Funguje spolupráca s ostatnými zložkami sal. rodiny 
a s mladými, ktorí navštevujú oratóriá?
Áno, funguje. A vďaka spolubratom je tu stále veľký 
priestor na spoluprácu. Stretávajú sa tu skupiny rodín, sú 
tu sestry FMA, spolupracovníci a ďalšie zložky. Spolupráca 
je veľmi čulá a efektívna. 

R O Z H O V O R

V čom vidíš najväčší význam združenia exallievov a čo po-
kladáš za najväčšie výzvy?
Sme exallievmi – dospelými deťmi v saleziánskej rodine 
a máme tu svoje miesto. Najväčší význam vidím asi 
v utužovaní saleziánskeho ducha, ktorého sme dostali 
a v reálnom žití hesla, ktoré nám Don Bosco pripomína: 
„byť čestným občanom a dobrým kresťanom“. Pôsobiť vo 
svojom okolí, v práci, medzi priateľmi. A v tomto všetkom 
ísť príkladom naším mladým – budúcim exallievom. j 
Si realitným maklérom, darí sa ti zlaďovať pracovný ži-
vot s rodinným?
Každá práca ma svoj jedinečný charakter, ktorý nejakým 
spôsobom ovplyvňuje rodinný život. Má svoje výhody 
aj nevýhody. Prešiel som viacerými modelmi práce 
a bezpráce. j Nie vždy je všetko ideálne, hlavne keď 
sa nedarí, a je potrebné venovať viac času práci, ako by 
človek chcel. Na druhej strane mi realitný biznis dáva 
slobodu v organizovaní času aj pre klientov aj pre rodinu. 
Je to práca nevyspytateľná, lebo nikdy nevieš, kedy ti 
klient zavolá že ťa potrebuje teraz, alebo ide k inému. 
Vtedy je to len sranda, keď ťa rodina práve potrebuje. Ale 
dá sa to zladiť. Našťastie stretávam väčšinou normálnych 
ľudí. V  tejto práci je potrebne vytvoriť najprv nejaký 
vzťah a až potom je na rade biznis. Neskôr sa to vráti 
v referenciách. Akokoľvek, bez podpory Aničky a detí by 
to nemalo logiku. u dona Bosca. Mohol by k tomu pomôcť 
aj projekt dat



V prvom rade ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli ísť 
na VSZ. Bol to pre nás vôbec prvý VSZ, ktorý sme zažili, 
doteraz sme o ňom iba počúvali :) A bol naozaj silný! 
Pre našu rodinu bol výnimočný hneď dvomi vecami. 
Náš malý synček Riško sa prvýkrát v živote vydržal 
bez rodičov hrať v detskom kútiku iba s animátormi 
– patrí im naša vďaka. A Marcel, ako odchovanec 
saleziánskeho diela na Miletičke v Bratislave, bol 
na svätej omši slávnostne prijatý medzi exallievov. 
Ďakujeme veľmi pekne za silné zážitky!

Koštovci
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Jánošík mal problémy. Skúpy pán dediny vypísal za jeho 
chytenie mastnú odmenu. Svojich dedinčanov však nútil 
ťažko pracovať bez vyplácania. Na pomoc Jánošíkovi 
oslobodiť dedinčanov však prišlo takmer 40 rodín. 
Odhodlane stavali vodné mlyny a vtáčie búdky, spoznávali 
kroje slovenských regiónov a vyrábali ozdoby z drôtu. Ani 
sychravé počasie ich neodradilo a nadšene strieľali 
z luku, zbierali liečivé bylinky, pílili drevo a prali oblečenie 
v potoku. Všetko pre získanie dukátov, za ktoré sa im 
podarilo vykúpiť Jánošíka a celá dedina sa mohla veseliť. 
Deti sa poprezliekali do kostýmov zvierat, rozprávkových 
postáv, alebo povolaní a tancovali, kým neprišli vzácni 
hostia. Až z  Ostravy pricestoval spevák Pavel Helan 
s  violončelistom Štěpánom. Svojím hudobným 
predstavením spestrili večer a zabávali deti i dospelých 
do neskorých hodín. 
Piaty ročník najobľúbenejšej exallievskej udalosti roka 
bol výnimočný aj Valným zhromaždením, vďaka ktorému 
by sa akcia mohla volať aj Víkend silných rozhodnutí. 
Zúčastnení exallievi prijali niekoľko zásadných zmien. 
Prezidenta združenia Mareka Slezáka po 17 rokoch 
obetavej služby nahradil Róbert Mruk. Názov združenia sa 
zmenil na Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na 
Slovensku. Na víkende sa zároveň prvýkrát oficiálne 
a osobne predstavil nový delegát pre saleziánsku rodinu 
a teda aj pre exallievov. Dona Ivana Žitňanského po 18 
rokoch intenzívneho sprevádzania exallievov vystriedal 
don Pavol Grach. 
Kým muži rozhodovali o  budúcom chode združenia, 
manželky relaxovali. Manikérka, pedikérka a kozmetičky 
sa o ich krásu a zdravie dobre postarali. Niektoré ženy, no 
i  deti si dokonca po prvýkrát vyskúšali dynamické 
cvičenie na trampolínach – jumping. Okrem toho si každý 

Liptovský Ján sa na víkend 20. – 22. októbra preniesol päť storočí do minulosti. To exallievi zaplnili hotel 
Sorea Máj a v duchu „Slovenskej dediny“ prežili už piaty ročník Víkendu silných zážitkov.

Jánošík, wEllnESS 
A dôlEžité roZhodnutiA

V Í K E N D  S I L N Ý C H  Z Á Ž I T K O V

mohol zaplávať i oddýchnuť v bazéne alebo využiť služby 
maséra.
Po regenerácii tela, prišiel čas aj na dušu. Kým deti k se-
dadlám pripútala rozprávka, dospelých svojou duchov-
nou obnovou o výchove zaujal don Paľo. V prednáške 
zdôraznil, že aj rodičia by sa mali pýtať Boha čo a ako 
majú robiť, no ešte predtým je potrebné mať ducha  
pokánia a túžbu priblížiť sa k Bohu. Vrcholom víkendu 
bola nedeľná svätá omša, na ktorej bolo do združenia  
oficiálne prijatých deväť nových členov. Boli to: Martin 
a Daniela Dobákovci, Soňa Biksadská, Marcel Košta, 
Alžbeta Baginová, Barbora a Rasťo Piovarčiovci, Alica Kla-
picová a Gabriela Kiššová. Od prezidenta dostali odznak 
a modlitbu exallieva, ktorou sa plná sála neskôr ozývala. 
Duchovne, fyzicky aj kultúrne povzbudení sa exallievi 
pobrali do svojich stredísk, aby nadšenie z Víkendu 
silných zážitkov šírili ďalej. Simona Ondrejová

Ako SA nám páčilo?



V prvom rade ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli ísť 
na VSZ. Bol to pre nás vôbec prvý VSZ, ktorý sme zažili, 
doteraz sme o ňom iba počúvali :) A bol naozaj silný! 
Pre našu rodinu bol výnimočný hneď dvomi vecami. 
Náš malý synček Riško sa prvýkrát v živote vydržal 
bez rodičov hrať v detskom kútiku iba s animátormi 
– patrí im naša vďaka. A Marcel, ako odchovanec 
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Ďakujeme veľmi pekne za silné zážitky!

Koštovci

O „Víkende silných zážitkov“ som 
vždy čítala iba v časopise, ale ten-
to rok som mala to šťastie, že som 
mohla zažiť silné zážitky osobne 
v kruhu tohto veľkého spoločen-
stva. Veľmi sa mi páčilo zorgani-
zovanie tohto víkendu. Program 
bol vyvážený a čas mali pre seba 
rodičia s deťmi i jednotlivci, čas 
bol pre telo i dušu. 
Veľmi fandím združeniu exal-
lievov, pretože podľa mňa  
prinášate nový vánok do sale-
ziánskej rodiny. Ďakujem vám 
za prijatie, otvorenosť i za sve-
dectvo, ktoré vydávate tým 
naokolo.

Alena Badáčová FMA 

 
Krásne prostredie, 
krásni ľudia, krás-
ny a pestrý program,  
duchovné,  duševné 
a   telesné „občerstve-
nia„ na dennom poriad-
ku. To bolo „ to pravé 
orechové „ na tohtoroč-
nom Víkende silných zá-
žitkov, pri ktorom si pra-
videlne výskalo aj srdce 
starého oratoriána.

Schweighoferovci
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Piaty ročník Víkendu silných zážitkov zahŕňal aj tretie Valné zhromaždenie združenia exallievov. Zúčastnení, 
v snahe zlepšiť fungovanie a organizáciu združenia, prijali viaceré dôležité zmeny.

ExAlliEVi  
mEnili StAnoVy 
A Volili prEZidEntA

T É M A

Valné zhromaždenie odsúhlasilo úpravy stanov. Doba 
výkonu funkcií v združení sa zmenila z doby neurčitej na 
šesť rokov. Zároveň exallievi odsúhlasili zriadenie nového 
poradného orgánu pre Výkonný výbor s  názvom 
Predsedníctvo. Tvoriť ho budú zástupcovia stredísk, 
komisií a inštitútov. Oficiálny názvom združenia sa stalo 
„Združenie exallievov a  priateľov dona Bosca na 
Slovensku“, skrátene „exallievi“. Okrem toho prítomní 
exallievi volili členov Výkonného výboru, viceprezidentov 
a  prezidenta združenia. Novým prezidentom sa stal 
Róbert Mruk, viceprezidentmi Michal Hort, Marek Slezák 
a Václav Faltus. Vo Výkonnom výbore pokračujú Andrej 
Klapica, Matúš Jókay a Peter Kováč. Členmi sú aj don 
Pavol Grach, ako delegát a  sekretár Michal Nemček, 
ktorým členstvo vyplýva z funkcií.  Valné zhromaždenie 
zvolilo aj členov Kontrolnej komisie, sú nimi Andrej 
Dolnák, Pavol Biksadský a Ján Dobák. 
Stretnutie sprevádzali otázky prítomných, priateľská 
diskusia a vysvetlenie navrhovaných a odsúhlasených 
zmien. Zo stretnutia vyplynula tiež povinnosť usporiadať 
Valné zhromaždenie aspoň jedenkrát za šesť rokov. 
Pričom zúčastniť sa môžu všetci členovia združenia.

Simona Ondrejová

PREDSEDNÍCTVO
Predsedníctvo Združenia je poradným orgánom 
výkonného výboru. Predsedníctvo okrem spolupráce na 
napĺňaní cieľov a misie Združenia sa stretáva raz alebo 
dvakrát ročne a zaoberá sa smerovaním Združenia po 
jeho systémovej, funkčnej aj obsahovej stránke. 
Predsedníctvo reflektuje postavenie Združenia dovnútra, 
pre saleziánsku rodinu i pre spoločnosť. Rozhodnutia 
predsedníctva či závery prijaté na jeho zasadnutiach 
nemajú pre Združenie ani jeho orgány záväzný charakter. 
Predsedníctvo je poradný orgán.
Členovia predsedníctva:
- členovia výkonného výboru
- zástupcovia lokálnych buniek a stredísk
- zástupcovia komisií
- zástupcovia inštitútov (skupiny rovnakého profesijného 

zamerania - www.exallievi.sk/aktivity/instituty)

GraficKé SPracoVanie a TlaČ TohTo ČaSoPiSu 
Pre VáS S radoSťou zrealizoVala
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T É M A

róbErt mruK
Prezident, Radca pre sociálne veci
Čierna Voda 
riaditeľ priemyselného parku, 
manželka Alexandra, deti Filip, 
Amélie, Isabelle 

michal hort
Viceprezident,  
Radca pre Biznis platformu
Bratislava 
CEO Eos Innovazioni 
manželka Martina, deti Tereza,  
Filip, Matúš 

vÁclav Faltus
Viceprezident, Radca pre financie
Ivanka pri Dunaji
CEO Zlaté zrnko, nic.sk, Ivankanet 
manželka Mária, deti Dominik,  
Filip, Terézia

pEtEr KovÁČ
Člen Výkonného výboru, 
Radca pre vzdelávanie
Ivanka pri Dunaji 
asistent prezidenta, Svetová 
konfederácia exallievov don Bosca 
manželka Ivana, deti Alžbeta a Anna

matÚš JóKay
Člen Výkonného výboru 
Radca pre duchovno
Bratislava 
odborný asistent Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, 
manželka Emília

marEK slEZÁK
Viceprezident, Radca pre PR
Sereď 
primár Oddelenia farmácie a ŠZM, 
Fakultná nemocnica Trnava 
manželka Janka, deti Matúš, Eva, 
Lukáš

pavol grach 
Delegát pre saleziánsku rodinu 
(ASC, exallievi, ADMA)
Bratislava – Miletičova 

andrEJ Klapica
Člen Výkonného výboru,  
Radca pre kultúru
Piešťany 
CEO EuroKomP, politik, 
manželka Alica, deti Kristína,  
Andrej, Laura

michal nEmČEK
Člen Výkonného výboru
Zálesie 
sekretár Združenia exallievov 
a priateľov dona Bosca 
manželka Ľudmila, deti Ľudmila, 
Alžbeta, Barbora

andrEJ 
dolnÁK
Bratislava 
lekár, Detská fakultná 
nemocnica  
v Bratislave, 
manželka Zuzana, 
syn Andrej

pavol 
biKsadsKÝ
Borský Mikuláš 
riadiaci advokát 
Biksadský & Partners 
s.r.o,  
manželka Soňa, deti 
Tamara, Eduard, Marcel

JÁn 
dobÁK
Malinovo 
advokát Biksadský  
& Partners, s.r.o, 
manželka Katarína,  
deti Daniel, Samuel, 
Viliam, Miriam

KONTROLNÁ KOMISIA

prEdstavEniE
PREZIDENT, VÍCEPREZIDENTI  
A ČLENOVIA VÝKONNéHO 
VYBORU
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R E G I Ó N Y

Milí priatelia, drahí exallievi!
dňa 21.10.2017 som bol zvolený za prezidenta Združenia 
exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku. Táto 
úloha je pre mňa výzvou a zároveň záväzkom nadviazať 
na všetko dobré, čo bolo doteraz urobené v prospech 
nášho Združenia mojimi predchodcami a výkonným 
výborom. Aj naďalej spoločne kráčajme za víziou, ktorú 
pre nás vysníval už don Bosco. Aby sme boli čestnými 
občanmi a dobrými kresťanmi.
Pre mňa samotného je naše Združenie srdcovou 
záležitosťou. Cítim, že byť exallievom je mojim osobným 
povolaním. Chcem nášmu Združeniu a všetkým jeho 
členom ponúknuť môj entuziazmus, moje zanietenie, 
moje modlitby a vieru, že toto naše spoločné dielo je 
dielom, aké vysníval pre nás don Bosco. 
V najbližšom období by som sa rád, spoločne s mojimi 
kolegami z výkonného výboru, zameral na tri priority: 
1. Duchovný a osobnostný rast našich členov: don 

Bosco, náš duchovný otec, si žiadal duše. O ostatné 
nemal záujem. Aj nám má ísť v prvom rade o duše 
naše, našich drahých a  blízkych. A  práve tento 
duchovný rozmer robí z nášho Združenia niečo 
iné, v  porovnaní s rôznymi civilnými spolkami. 
Saleziánska charizma a  prežívanie duchovnosti 
nám ponúka k inšpirácii bohatstvo vzorov napr. 
samotného don Bosca, Dominika Sávia alebo aj nám 
tak blízkeho don Titusa Zemana. Cítim dôležitosť, 
aby stredobodom každého nášho úsilia bol Ježiš 
Kristus. Vtedy bude smerovanie nášho Združenia 
ako celku a nás ako osôb na správnej ceste.    

2. Saleziánska rodina: my exallievi sme súčasťou 
saleziánskej rodiny. Rodina je spoločenstvom 
osôb, ktoré sa majú radi, tešia sa spoločne 
z  úspechov jednotlivých jej členov a  smútia 
spoločne, keď je potrebné s niekým smútiť. Takto 
nejako si predstavujem aj saleziánsku rodinu 
na Slovensku, ktorej by sme práve my exallievi 
mohli byť zlučovacím prvkom a motorom. Verím, 

že jednotlivé zložky tejto bohatej rodiny, majú vo 
svojej rôznorodosti mnoho prvkov a darov, ktorými 
sa môžu navzájom obohatiť. Verím, že don Bosco 
si nás želá zjednotených a veslujúcich spoločným 
smerom. Preto ponúknime saleziánskej rodine našu 
laickú profesionalitu a odbornosť a tak prispejme 
k hlavnej úlohe saleziánskej charizmy - výchove 
mladých. 

3. Sociálno: keď skúmame don Boscove dielo, je tam 
na každom kroku cítiť silný sociálny prvok. My 
exallievi, ktorí vďačíme don Boscovi za výchovu, 
buďme otvorení ponúknuť svoju modlitbu, svoj čas 
a v prípade potreby aj prostriedky v službe blížnym, 
zvlášť saleziánskej rodine. Naše Združenie chce 
byť solidárne a preto ponúka dva celoslovenské 
projekty plus mnoho ďalších na lokálnych 
úrovniach. Ponúkame Vám projekt „Darujme 
úsmev“, ktorým spoločne pomáhame konkrétnym 
ľuďom v núdzi. Taktiež túžime spoločne podporovať 
mladých študujúcich na strednej odbornej škole sv. 
Jozefa v Žiline. Budem rád, ak budeme mať v týchto 
projektoch Vašu širokú podporu. 

Verím, že naše Združenie, postavené na týchto troch 
pevných pilieroch, dokáže dopomôcť svojim členom 
stať sa „svetlom sveta a soľou zeme“.
V čo najkratšom čase by som rád navštívil všetky 
existujúce lokálne bunky a rád spoznám osobne čo 
najviac našich členov roztrúsených po Slovensku. 
Chcem Vám načúvať, učiť sa od Vás, diskutovať s Vami 
a chcem tu byť pre Vás. Chcem každého z Vás osloviť 
a vyzvať k väčšej spolupráci, spolupatričnosti a účasti 
na všetkom, čo je saleziánske a čo je don Boscove. 
Spoločne dokážeme urobiť veľa dobra – príďte 
a zapojte sa!

V don Boscovi,
   Róbert Mruk
      Prezident

Róbert Mruk pochádza z východného Slovenska. Vyrastal v Spišskej Novej Vsi, má 
dvoch súrodencov – brata Matúša (exalliev zo Šaštína) a sestru Katarínu. So saleziánmi 
sa stretol ako jedenásť ročný v Levoči. Je absolventom saleziánskeho gymnázia 
v Šaštíne. Vyštudoval medzinárodne vzťahy na Univerzite v talianskej Bologni 
s ročnou anabázou na Univerzite v Bukurešti v Rumunsku. Počas štúdii v Taliansku 
sa stretol s Alexandrou, s ktorou si v roku 2006 vyslúžili sviatostné manželstvo. Majú 
tri deti: syna Filipa Kristiana a dcéry Amélie Mariu a Isabelle Sophie. Spoločne žijú 
v Chorvátskom Grobe – Čiernej Vode. Róbert je riaditeľom priemyselného parku 
a konateľom v dvoch výrobných spoločnostiach. Od roku 2012 bol členom výkonného 
a venoval sa sociálnym veciam. Spolu s manželkou stoja za projektom „Darujme 
úsmev“, ktorý je už štyri roky ústredným sociálnym projektom nášho Združenia.  
Je zakladateľom a členom bunky exallievov na Čiernej Vode pri Bratislave. 

PRÍHOVOR PREZIDENTA
ZDRUŽENIA EXALLIEVOV A PRIATEľOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU
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SVET PREŽIARILO SVETLO
Milí exalievi a priatelia dona Bosca,
všetkých Vás srdečne pozdravujem. Cez Vianoce, keď 
slávime narodenie Pána Ježiša, myslím častejšie na Šaštín, 
na kolísku zrodu saleziánskeho diela na Slovensku. Na 
tomto mieste som prežil pár rokov svojho rehoľného 
života. Aj keď už v Šaštíne nepôsobia saleziáni, počiatok 
saleziánskeho diela bude naďalej spojený s  týmto 
miestom. Tu sa slovenské saleziánske dielo zrodilo, 
dalo náplň života mnohým spolubratom, ba i niektorým 
zložkám saleziánskej rodiny. 
Počatie a  narodenie je najväčšia a súčasne najbežnejšia 
udalosť. Osobitným spôsobom to platí o  narodení 
Božieho Syna. Spasiteľ sveta prišiel na našu zem za 
celkom bežných okolností. Až keď Boží poslovia, anjeli, 
v žiare nebeskej slávy oznamujú pastierom, čo sa to 
vlastne stalo, kto sa to vlastne narodil, svet precitol. 
Práve tento kontrast Božej moci a ľudskej nepatrnosti 
vzbudzuje pozornosť, ktorá sa končí úžasom. Nám sa 
poznanie Božích činov obyčajne dostáva len zriedka 
a v nepatrných zábleskoch, ale keď Boží čin rozlíšime, 
vedie nás to k radostnej oslave Boha a ku chvále za jeho 
obdivuhodné činy. Jedným z takýchto Božích činov, ktorý 
sme  rozpoznali, je aj dielo odchovancov dona Bosca – 
exalievov, ktoré sa zrodilo práve v Šaštíne. 

Hoci Božie svetlo vo víre nášho každodenného života 
objavíme len občas, vianočné udalosti sú už tu natrvalo, 
už nemusíme hľadať čosi, po čom ľudstvo cez stáročia 
túžilo. Narodenie Božieho Syna znamená skutočnú, 
účinnú a definitívnu prítomnosť Spasiteľa, Krista a Pána 
uprostred ľudí. Emanuel - Boh s nami, je tu. Už viac nemá 
na tejto zemi miesto tma, neistota a úzkosť ale v Ňom svet 
prežiarilo svetlo, pevná nádej a radosť. Narodenie Ježiša 
z presvätej Panny je však pre nás i záväzkom. On sa znížil 
k nám a my sa máme znížiť k tým, ktorí potrebujú pomoc 
– mladí, najmä tí najchudobnejší. Ak však neurobíme 
toto zníženie k tým, čo majú menej, nebudeme hodní ani 
Ježišovej lásky prejavenej v slabosti dieťaťa a nebudeme 
môcť z nej čerpať. Okrem toho človek potrebuje neustále 
silu dobrého príkladu. Potrebuje neustále posilu 
a oduševnenie. Treba, aby sa zrodili ľudia, v ktorých bude 
tohto entuziazmu viac, lebo keby ich nebolo, svet by sa 
rútil do záhuby. Kristus sa rodí a dozrieva v nás a my 
mu prichádzame v ústrety. Je darom neba, je Máriiným 
darom svetu. To On svojim príchodom podnietil zrod 
nového sveta  dokonalého pokoja. Svet vzájomného 
porozumenia ľudí, v  ktorom už nebude príznakov 
egoizmu a bude v ňom panovať láska. Vďaka Pánovi a 
jeho Matke, Sedembolestnej Panne Márii Patrónke 
Slovenska, sa saleziáni rozrástli  do veľkej rodiny a sú 
povolaní byť v zástupe tých, ktorí prijali Božiu ponuku 
Vianoc a pripájajú sa k Novej evanjelizácii, ktorú podnietil 
pápež František svojou exhortáciou Evangelii gaudium. 
Nezabúdajme, že radosť evanjelia je určená všetkým 
ľuďom a mladí medzi nimi nemôžu chýbať. Saleziánska 
rodina na Slovensku s jej početnými zložkami, má úžasné 
možnosti naplniť posolstvo Vianoc. Exalievi sú jednou 
z jej zložiek. Želám všetkým, ktorí sa k nej družia, aby 
vytvárali silu, ktorá by podnietila celú saleziánsku rodinu 
v tomto smere. Prajem Vám požehnané Vianoce!

Ján Zauška, SDB 

D U C H O V N O

PRÍHOVOR PREZIDENTA
ZDRUŽENIA EXALLIEVOV A PRIATEľOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU



16

B I Z N I S  P R O F I L

Odkiaľ pochádzaš? 
Narodil som sa v Čadci na Kysuciach, kde sme bývali do 
mojich siedmich rokov. Potom sme sa presťahovali do 
Bratislavy, kde žijem dodnes. Milujem Kysuce, veľmi rád 
tam trávim voľno (je zo mňa chalupár, čo prekvapuje aj 
mňa) a zároveň nedám dopustiť na Bratislavu, konkrétne 
na Petržalku. Čo sa týka rodinného zázemia, pochádzam 
z rodiny, ktorá bola veľmi aktívna v podzemnej cirkvi 
za socializmu. Takže kým moji spolužiaci chodili na 
pionierske tábory, ja som chodil na stretká a v lete na 
tábory, kde boli vedúci rehoľníci a kňazi. Ako veľmi to 
bolo riskantné som zistil vlastne až na strednej v Šaštíne.
Aká bola tvoja cesta na GJB v Šaštíne?
Po nežnej revolúcií som začal chodiť na ZŠ sv. Uršule, kde 
chodili aj kamaráti zo stretiek. Ako ôsmaci sme riešili, 
kam ďalej a vychádzal nám ako celkom zaujímavý Šaštín, 
kde vtedy vzniklo GJB. Takže to bolo viac-menej skupinové 
rozhodnutie. V škole sme nakoniec tvorili aj najväčšiu 
partiu, bolo nás tam sedem Bratislavčanov v ročníku. 
A navyše v GJB bola vtedy učebňa IT na takej úrovni, že 
sme sa nevedeli dočkať začiatku školského roka, aby sme 
sa tam dostali.
Stretol si sa so saleziánmi už predtým?
Ako Petržalčan som chodil do kostola na Daliborko 
(kostol Povýšenia svätého kríža na Daliborovom námestí 
v Petržalke), takže som bol v kontakte so saleziánmi, aj 
keď som o tom nevedel. Viac som si ich začal uvedomovať 
ako siedmak, keď som začal pravidelne miništrovať. Ale 

so saleziánmi som sa začal intenzívne stretať vlastne až 
v Šaštíne a odvtedy to s nimi ťahám stále, či už to boli 
aktivity v Domke alebo stretkovanie na Mamateyke.
Ako spätne hodnotíš štúdium na GJB, čo považuješ za 
najväčší prínos výchovy a štúdia na GJB? Kde si v ňom 
pokračoval?
Boli to skvelé štyri roky, z môjho pohľady chlapčenský raj.  
Samozrejme, chýbali dievčatá, škola nás pripravovala na 
vstup do semináru a nie do normálneho života, ale mám 
z týchto čias množstvo kamarátov a aj niekoľko priateľov, 
bez ktorých si neviem predstaviť môj život. Zároveň som tu 
stretol ľudí (Ivan Žitňanský, Jozef Červeň) ktorí ma svojimi 
názormi a životnými postojmi veľmi ovplyvnili a aj vďaka 
nim som taký, aký som.  Najväčší prínos štúdia? Pre mňa 
životné nastavenie rob čo chceš, len nehreš, sloboda 
nie je zadarmo a sloboda nie je o mne ale o druhých. To 
v mojom ponímaní znamená, že nech robím čokoľvek, 
držím sa svojich hodnôt a pri rozhodovaní beriem do 
úvahy aj to, ako moje rozhodnutia ovplyvnia ľudí okolo. 
Dodržiavam dohody do bodky a hrám podľa pravidiel. 
GJB vo mne prebudila záujem o psychológiu a spoločenské 
vedy, takže nakoniec som skončil na katedre Sociálnej 
práce na UK v Bratislave.  Ďalej to bolo absolvovanie 
výcviku v dynamickej psychoterapii (veľká škola života) 
a uzavrel som to celé dizertáciou na Trnavskej Univerzite. 
Akademický záujem pre mňa predstavujú témy teória 
komunikácie, sociálne zručnosti, riešenie konfliktov 
a manažérske systémy.

Exallieva Martina Stava určite stretnete na VSZ, ale aj iných akciách v  obklopení manželky Alici a  detí 
Peťka a Mišky. Čo ste o ňom však možno nevedeli je, že pochádza z Kysúc a má svoj vlastný netradičný biznis -  
poradenstvo v riadení kvality a bezpečnosti potravín a krmív.

martin stav 

ZáklAdom podnikAniA JE použíVAť 

SEdliAcky roZum
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Spolu s manželkou Alickou ste rozbehli vlastný biznis 
– poradenstvo v riadení kvality a bezpečnosti potravín 
a krmív. Čo to znamená, čo všetko klientom poskytujete?
Naša činnosť sa dá rozdeliť na dve hlavné oblasti. Prvým 
je vykonávanie auditov pre partnerské certifikačné 
spoločnosti, kde fungujeme ako nestranní audítori pri 
auditovaní systémov kvality (napr. ISO 9001) a systémov 
kvality a bezpečnosti výroby potravín (ISO 22000). Druhou 
oblasťou je poradenstvo pri zavádzaní a správe týchto 
a ďalších štandardov. Našou prácou je pomôcť klientom 
vyrábať svoje produkty kvalitne, napĺňať požiadavky  
a očakávania ich klientov a aj požiadavky zavedeného 
štandardu a legislatívy. Špecializujeme sa na pekárske 
spoločnosti, ale keďže tieto systémy sú univerzálne, 
v našom portfóliu máme producentov rôznych potravín.
Aké je to pracovať so svojou manželkou? Darí sa vám 
nebrať prácu domov?
Pracovať s manželkou je niekedy náročne, niekedy sa  
dostávame do zvláštnych situácií, ale vďaka tomu, 
že máme veľmi podobné postoje voči životu, práci,  
pravidlám a dohodám, sa nám darí napriek vysokým  
nárokom fungovať veľmi harmonicky. Tu sa trocha po-
chválim; v  tomto roku máme desiate výročie svadby  
a ešte sme sa nepohádali. Všetky veci riešime dohodou, 
sme veľmi otvorení v komunikácií a zároveň sa navzájom 
rešpektujeme. To znamená, že spolu nesúťažíme a ne-
snažíme si navzájom nič si dokazovať. Rozprávame sa,  
rozprávame sa a potom sa ešte trocha rozprávame. A be-
rieme život s humorom, aj tak z toho nevyviazneme živí. 
Alicka je pedant, ktorý musí mať veci spravené na 
110 percent, takže niekedy ju vytáčajú klienti, ktorí 
spoluprácu neberú až tak vážne. Ja zase riešim všetky 
tie obchodno-vyjednávaco- technicko-administratívno-
podporno-výkonnovo-manažérske veci, ktorým sa treba 
venovať, aby firma fungovala a bola úspešná. 
Ako sa ti darí vyvažovať pracovný život s osobným a tiež 
s duchovným?
Naša práca sa asi ani nedá oddeliť od rodinného života, 
pri našom spoločnom nastavení riešiť veci spolu. Máme 
rozdelené roly, ako v práci, tak aj v súkromí a vo výchove. 

Keď máme spraviť nejaké rozhodnutie, tak je to zase 
spoločné rozhodnutie na základe dohody. A občas jeden 
druhého nejakou drobnosťou prekvapíme.  Mám šťastie, 
že moja manželka je zároveň mojou najlepšou priateľkou. 
Naša práca nám prináša možnosť tráviť veľa času spolu, 
tak ho venujeme spoločným aktivitám s deťmi (chalupa, 
výlety, rôzne akcie). Chodíme spolu do kostola, snažíme 
sa chodiť na púte do Šaštína, vďaka exallievom sme 
sa dostali aj do spoločnosti, v ktorej sa cítime veľmi 
príjemne a je nám blízka.  
Máš osobné alebo pracovné pravidlá, ktorými sa riadiš? 
Čo je dôležité vedieť/mať/ovládať pri riadení vlastnej 
firmy?
Ako som spomínal, podnikanie je o  dohodách, 
spoľahlivosti a ponúknutí kvalitnej služby/produktu. 
Snažíme sa byť špičkou v našom obore, aby sme boli pre 
našich klientov zaujímaví. Som si vedomý náročnosti tejto 
práce, tak sa snažím Alicke a ostatným zamestnancom 
prácu uľahčiť a spríjemniť, ako sa len dá. A čo sa týka 
podnikania, jeden zo základov je vykonať tzv. analýzu 
rizík a príležitostí. Zjednodušene to znamená používať 
sedliacky rozum, spočítať si na čo mám prostriedky, čo 
dokážem reálne dosiahnuť s tým, čo mám k dispozícií. 
Byť skromný (nemať prehnané očakávania) a trpezlivý, 
úspech sa časom dostaví.

B I Z N I S  P R O F I L
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Tak ako vlani aj tento rok som si starostlivo chystal veci 
do kufra. Do neho som si vlastne balil celé svoje imanie. 
Z niektorých kabátov a hlavne z nohavíc som už vyrástol 
a tak ich bolo treba nahradiť novými. 
Napriek tomu, že som pracovával doma v našej dielni, 
počas leta sa mi podarilo ísť do „nadnice“ (*), kde som si 
zarobil slušné peniaze, ktoré som si odkladal, aby som si 
za ne mohol kúpiť lístok na vlak do Ríma (**).
Do nadnice som chodil spolu s Jožkom Ilčíkom a s jeho 
rodičmi. Tieto sezónne práce na družstve koordinoval 
Jožkov starý otec a tak sme vždy dostali takú robotu, kde 
sme dobre zarobili a kde sme sa veľmi neunavili. Ešte sme 
boli mladí chlapci a nemali sme ani toľko sily a ani toľko 
skúseností, aby sme sa mohli vyrovnať výkonmi s mužmi, 
ktorí boli zvyknutí na ťažké poľné práce. Jožkov starý otec 
ma mal rád a tešil sa z toho, že Jožko, jeho vnuk, pôjde so 
mnou do Ríma do školy.
Asi týždeň pred odchodom do Ríma som navštívil celú 
rodinu, aby som sa s nimi rozlúčil. Také boli totižto u nás 
zvyky, keď niekto odchádzal na ďalekú cestu. Nesmel som 
vynechať nikoho, aby sa náhodou niekto z nich neurazil. 
Pochodil som bratov a sestry z otcovej i z maminej strany 
i celú širšiu rodinu. Každý mi dal nejaký peniaz na cestu, 
tak to vtedy bolo (asi) zvykom. Odchod do Ríma bol 
naplánovaný na pondelok ráno. Odchádzali sme lokálnym 
vlakom zo susednej obce Báč.
Sobotu a hlavne celú nedeľu mama preplakala. Pamätám 
sa, že sme obedovali u starej mamy. Stará mama varila 
výborne a veľmi chutne. Posledný nedeľný rozlúčkový 
obed bol teda u starých rodičov. Starí rodičia utešovali 
mamu, no nikto nedokázal zastaviť jej slzy.
Určite to neboli slzy žiaľu, ani slzy bolesti. Ona sa tiež 
tešila z toho, že idem do Ríma, pretože si bola vedomá, 
kam idem, a že je to moja celoživotná túžba, môj sen a môj 
cieľ. Vedela, že na túto chvíľu som čakal veľmi dlho a že 
k tomu raz určite príde. Asi nepočítala s tým, že táto chvíľa 
príde tak rýchlo a že rozlúčka s posledným jej dieťaťom 
bude taká ťažká a bolestná. Po mojom odchode zostane 
už doma len ona - sama. 

V pondelok ráno v skorých hodinách sme nasadli v Báči 
na lokálny vláčik, my sme ho volali „šinobus“ a ten nás 
odviezol do mestečka Odžaci. V Odžaci sme museli čakať 
na ďalší spoj, ktorým sme sa odviezli do Osijeku. Tu sme 
mali niekoľko hodín času, lebo vlak do Záhrebu šiel až 
v poobedňajších hodinách. V Záhrebe bude vraj na nás 
všetkých čakať don Babiak, direktor malého seminára v 
Ríme. Večer okolo 20 h sme vystúpili v Záhrebe na hlavnej 
železničnej stanici. Tu sme začali stretávať chlapcov zo 
Slavónie, ktorí tiež cestovali s nami do Ríma.
Asi hodinku pred odchodom vlaku sa zrazu objavil aj don 
Babiak s poslednými lastovičkami a dokúpil cestovné 
lístky pre tých, čo ich ešte nemali. Okrem toho zabezpečil 
miestenky pre všetkých chlapcov, aby sme mohli 
byť pokope a aby sa niekto náhodou nestratil, alebo 
nevystúpil niekde inde. Okolo 21.00 hod. sa pohol vlak zo 
Záhrebu smerom do Ríma.

PRÍCHOD DO RÍMA
V mojom živote som ešte tak ďaleko necestoval a preto 
som sa živo zaujímal, kadiaľ ideme a  cez okno som 
sledoval každé svetielko a každú osvetlenú stanicu, i tú, 
na ktorej sa náš vlak nezastavil.
Neprešlo ani 10 minút, čo sme sa pohli zo Záhrebu, a náš 
vlak zrazu zostal stáť. Kukal som von oknom, prečo stojíme 
a čo sa to vonku deje. Niekto poznamenal, že sa menia 
lokomotívy. Zdalo sa mi to divné, veď ich mohli vymeniť 
hneď v Záhrebe. Hranica medzi Chorvátskom a Slovinsko 
bola iba na pár minút od Záhrebu a tak sa lokomotívy 
menili na hranici medzi republikami. A tak som získal 
opäť nové poznatky. Po dlhej prestávke sme sa konečne 
pohli a náš vlak nabral na rýchlosti, akoby chcel dobehnúť 
všetok čas, čo predtým zameškal.
Okolo pol noci sme prišli do Ľubľany. Stanica bola veľká 
a osvetlená, no cestujúcich v tomto čase tu už veľa nebolo. 
Všade bol poriadok a čisto, čo na mňa pôsobilo, ako keby 
sme sa nachádzali v inej krajine. Pred odchodom vlaku do 
našej kompozície nastúpili ľudia v uniformách. 

odchod do rímA
Pán Michael Kaňa je exalliev – senior, ktorý dlhodobo žije v  Rakúsku a  v  minulosti pôsobil v  Ústave 
sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Svoje zážitky a skúsenosti z tých časov spísal, aby ste si o nich mohli aj vy 
prečítať. Začíname jeho spomienkami na odchod z rodného kraja a príchod do Talianska. 

----------------------
* nadnica = v našom nárečí výraz chodiť do nadnice znamenalo ísť do práce. Nadnica doslovne znamená denná mzda. Jednalo sa 

hlavne o poľné práce, či už na okolitých družstvách, alebo u majetnejšich poľnohospodárov. V tom čase nadnica = denná mzda 
vynášala 2.000 - 2.500 dinárov.

** Cena lístka do Ríma, ktorý som si zakúpil v Osijeku, vynášal 29.000 dinárov. Za lístok na cestu do Rima mi bolo treba pracovať 
najmenej 12 až 15 dní.

Z vĎaČnosti chcEmE dÁvaŤ
aJ Ja chcEm podporiŤ aKtivity a proJEKty ExalliEvov
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Len čo sa vlak pohol, ľudia 
v uniformách začali chodiť 
od kupé do kupé a žiada-
li od nás cestovné pasy. 
Bola to pohraničná polí-
cia a vo vlaku si predbež-
ne vykonali pasovú kon-
trolu. Za nimi nasledovali 
ďalší ľudia v uniformách, 
ale títo mali na sebe inú 
farbu uniformy. Chlapci, 
čo už v Ríme boli mi po-
vedali, že je to colná kon-
trola. Prví sa nás vypyto-
vali kam ideme a tí druhí, 
čo máme v kufroch.
Podaktorým z nás námatkovo skontrolovali obsah kufra 
a potom odišli. Už sa nepamätám, či som trochu zaspal, 
ale okolo 3. hodine vlak silne zaškrípal a pomaly zastal. 
Vonku bolo všetko veľmi osvetlené;  pozrel som sa von 
oknom a videl som, že na tabuli bolo napísané: Sežana. 
Nachádzali sme sa na hraničnom prechode medzi 
Juhosláviou a Talianskom.
Polícia a colníci už mali dávno všetko skontrolované. Čakali 
sme už len na pripojenie talianskej lokomotívy. Po dlhšej 
prestávke vlak sa opäť pohol a uháňal čiernou tmou. Kde-
tu som videl dajaké svetielko a hlavne samé skaly povedľa 
železničnej trati. Potom vlak začal spomaľovať a znova 
zastal. Už sme boli na talianskej strane.
Tu zasa nastúpili do vlaku talianski policajti a colníci  
a žiadali od nás cestovné pasy. Colníci zasa námatkovo 
skontrolovali podaktorým kufor a odišli. Keď sa vlak 
pohol, o chvíľu začalo brieždiť. Boli sme všetci unavení 
a utrmácaní, ale nakoľko sme boli mladí, zvládli sme to  
a spali sme po ceste ďalej.
Nad ránom sme prišli do talianskeho prístavného mesta 
Terst. Táto stanica bola na moje predstavy veľmi veľká, 
uprataná, upravená a čistá. Všade vládol poriadok. 
Taliansky železničný personál, tak ako aj policajti a colníci, 
boli na moje prekvapenie veľmi pekne a vkusne oblečení. 
Tu to už bolo vidno, že sa nachádzame vo vyspelej krajine.
Po takej dobrej hodinke sme sa opäť pohli. Tento krát náš 
vlak nabral tak na rýchlosti, že som si miestami myslel, 
že sa zastavíme už len v Ríme. Nestíhal som takmer 
prečítať ani všetky tabule, ale v pamäti mi utkveli tieto: 
Monfalcone, Latisana, San Dona‘, až sme sa okolo 9 hodine 
zastavili v Mestre a vošli do Benátok (Venezia).
Z vlaku som miestami obdivoval more a miestami prírodu. 
Ja som pri mori ešte nikdy nebol a tak som po prvýkrát 
mohol vidieť a vnímať jeho šírku a dýchať morský vzduch. 
Všetko toto bolo pre mňa nové a veľmi zaujímavé. Z vlaku 

som po celý čas nikam 
neodchádzal, ani som sa 
nevzďaľoval od kamarátov, 
aby som sa náhodou 
n i e kd e  n e p o p l i e to l 
a  nestratil .  Prvýkrát 
som vlastne cestoval do 
zahraničia. 
Keď vlak vyrazil z Benátok, 
znova nabral na rýchlosti, 
no čoskoro znova zaškrípal 
a zastal. Tento krát sme sa 
zastavili v meste Padova. 
Toto mesto mi bolo známe 
po tom, že je tu veľká ba-
zilika sv. Antona z Padovy. 

Keď sme vyrazili z Padovy, po krátkej chvíle sme sa zastavi-
li ešte v provinčnom meste Rovigo a Ferrara. Okolo polud-
nia sme prišli do mesta Bologna. Ani tu sme dlho nestáli 
a pokračovali sme v ceste ďalej smerom na juh.
Od Bologni vlak znova nabral na rýchlosti a my sme sa 
stále viac a viac približovali k horskému masívu, ktoré sa 
volá Apeniny a tiahne sa od Álp pri Stredozemnom mori 
stredom celého Talianska až na juh. Zrazu sme vošli do 
tunela. Bol tu tuším prvý tunel v mojom živote, cez ktorý 
som prechádzal. Tunely v Slovinsku buď som prespal, 
alebo som si ich nevšimol, lebo bolo krátko po pol noci. 
Keď sme vyšli z jedného tunela, naraz sme vošli hneď 
do druhého, a tak sa to opakovalo hádam vyše hodiny. 
Vlak sa rútil, fučal, pískal a vydával zo seba rôzne zvukové 
signály. Po vyše hodinovej jazde sa pred nami konečne 
objavilo slnko, ktoré štedro rozlievalo svetlo po celom 
okolí. Boli sme totižto už pri Florencii.
Za Florenciou, asi tak po necelej hodinovej jazde sa znova 
striedali jeden tunel za druhým. Tieto sa mi dokonca 
zdali dlhšie a tmavšie ako tie predtým. Don Babiak nám 
vysvetľoval, že cestujeme stredom Talianska cez horský 
masív Apeniny. V škole sa o tom budeme ešte učiť.
Už sme cestovali takmer dva dni a boli sme veru aj una-
vení. Okolo štvrtej hodiny po obede náš vlak začal lemo-
vať vodný tok rieky Tiber. Bol to znak, že sa blížime k hlav-
nému mestu Talianska, k mestu Rím. Nad nami sa množili 
mosty a na cestách bolo vidno zhustenú premávku. Vlak 
ale ešte stále neustával a hnal sa šialenou rýchlosťou.
Okolo piatej hodiny pred večerom sa začali objavovať 
menšie i väčšie železničné stanice na periférii mesta Ríma. 
Potom sa koľajnice zrazu začali množiť a rozchádzať  na 
všetky strany a my sme vchádzali na hlavnú stanicu. Na 
viacerých miestach sa objavovali veľké nadpisy: ROMA – 
TERMINI. Michael Kaňa

vaše pravidelné, ale i nepravidelné príspevky nám pomáhajú fungovať.  
šíriť dobro vnútri združenia, ale aj navonok je drina. pomôžte nám pri tom!

Stretnutie exallievov vo Viedni. Pán Kaňa druhý sprava.



rEGionálnE 
StrEdiSká

Dubnica naD Váhom
Ľudmila Rajcová

0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Žilina 
Anton Kutliak
0911 984 783

zilinasos@exallievi.sk

bratislaVa 
miletičKa
Andrej Dolnák

mileticka@exallievi.sk

Piešťany
Andrej Klapica 
0949 733 042 

piestany@exallievi.sk

čierna VoDa
Peter Fula

0911 905 781
ciernavoda@exallievi.sk

PartizánsKe
Tomáš Peciar
0911 340 161

partizanske@exallievi.sk

Košice
Jozef Litavec
0940 791 711

kosice@exallievi.sk

trnaVa 
Mária Hajičková 

0908 122 888
trnava@exallievi.sk

PrešoV
Jozef Pekľanský

0905 766 037
presov@exallievi.sk

sabinoV
Michal Jurko
0907 355 272

sabinov@exallievi.sk

noVá Dubnica
Juraj Hort

0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

roŽŇaVa
Janka Blahúsová

0904 686 048
roznava@exallievi.sk

námestoVo 
Vladimír Blahút

namestovo@exallievi.sk


