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KTO SME
Združenie exallievov don Bosca sú sale-
ziánski odchovanci, ktorí sa riadia hes-
lom, ktoré nám zanechal patrón sale-
ziánov: „Buďte čestní občania a  dobrí 
kresťania“ a snažia sa robiť spoločnosť 
lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom, 
hodnotami a konaním. Združenie exal-
lievov don Bosca na Slovensku bolo za-
ložené v  roku 1999 a v  súčasnosti má 
viac ako 300 členov. Okrem toho sme 
jednou z  národných federácií svetovej 
konfederácie exallievov don Bosca, kto-
rá má viac ako 120 000 členov a pôso-
bí v  105 krajinách sveta. Naším otcom 
a hlavným predstaveným je don Ángel 
Fernandez Artime, ktorý je nástupcom 
don Bosca a na Slovensku ho zastupuje 
provinciál so svojim delegátom. 

KTO JE EXALLIEV
Exalliev je ten, kto aspoň dva roky na-
vštevoval saleziánske dielo a má viac 
ako osemnásť rokov. Ako bývalí žia-
ci don Bosca sme členovia salezián-
skej rodiny vďaka preventívnej výcho-
ve dobroty a  láskavosti, ktorú sme pri-
jali v škole či oratóriu a ktorej účinok po-
ciťujeme a rozvíjame počas celého živo-
ta. Saleziánski odchovanci teda pochá-
dzajú z  jednej zo siedmych stredných 
škôl so saleziánskym vedením a  jedné-
ho z  dvadsiatich ôsmich saleziánskych 
stredísk. 

POSLANIE  
EXALLIEVOV
Ako exallievi sa cítime 
zodpovední za ohlaso-
vanie bohatstva prija-
tej výchovy a  túžime, 
aby aj ostatní mohli 
byť obohatení chariz-
mou don Bosca, ktoré-
ho spiritualitu sa sna-
žíme žiť v rodinnom aj 
pracovnom prostredí. 
Chceme byť profesio-
nálmi vo svojom po-
volaní, svedomití a hl-
boko ľudskí, nemys-
liaci len na osobný 
úspech ale na spoloč-
né dobro. Osobným 
poslaním exallieva je 
dokázať vhodne zladiť 
a  rozdeliť svoj čas medzi Boha, rodinu 
a prácu. Exallievi sú celosvetovým zdru-
žením a za pomoci duchovných, kultúr-
nych, spoločenských, športových i  pra-
covných aktivít a  projektov napĺňajú 
svoje poslanie – pomáhať. 

VÍZIA A MISIA
Exallievi sú servisno-manažérska zložka 
saleziánskej rodiny, ktorá využíva svo-
ju laickú profesionalitu, odbornosť, ve-
domosti a schopnosti na pomoc svojim 
členom, saleziánskej rodine i celej spo-
ločnosti. Združenie vykonáva aktivity, 
ktoré vedú k zhodnocovaniu schopnos-
tí, vedomostí a kontaktov svojich členov. 

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA
Naše združenie má štruktúru, ktorá po-
máha pri napĺňaní cieľov a realizácií pro-
jektov. 

Vedenie a  smerovanie združenia za-
bezpečuje deväť členný výkonný výbor.  
Facilitátori sú vybraní zástupcovia jed-
notlivých ročníkov. Slúžia ako komuni-
kačný kanál medzi výkonným výborom 
a  rádovými členmi a  zabezpečujú šíre-
nie informácií v rámci združenia. Komi-
sie exallievov zoskupujú členov podľa 
profesijného zamerania, ktorí sa stretá-
vajú, diskutujú, rozvíjajú nápady a myš-
lienky na efektívnej a  odbornej úrovni. 
Dôležitým prvkom združenia je fixný 
sekretariát, ktorý za pomoci troch pra-
covných síl dennodenne udržuje chod 
združenia. Združenie má zriadenú we-
bovú stránku www.exallievi.sk. Pre úče-
ly informovania našich členov a priate-
ľov don Bosca o  našom fungovaní vy-
dávame   v  tlačenej podobe štvrťročník  
EXpress don Bosca. 

MAREK SLEZÁK
• prezident
prezident@exallievi.sk

MICHAL HORT
• viceprezident
viceprezident@exallievi.sk

ANNA HORTOVÁ
• PR manažér
anna.hortova@exallievi.sk

MICHAL NEMČEK
• sekretár
sekretar@exallievi.sk

PROJEKTY ZDRUŽENIA
Biznis platforma, Škola života, Stretnu-
tie s  hodnotnou osobnosťou, Video- 
book, Dobrovoľníctvo, Divadlo exallie-
vov, Sociálny fond, Duchovné obnovy 
a cvičenia, Splav Malého Dunaja, Víkend 
silných zážitkov, Omša a agapé, k Mat-
ke kedykoľvek, Futbalové štvrtky, Hláška 
za EURO, Spoločná rodinná dovolenka, 
Ples exallievov... 

Združenie exallievov  
don Bosca na slovensku 

Miletičova 7, 821 09 Bratislava

IČO: 360 70 378 
Číslo účtu: 262 608 4575/1100 

Kancelária: 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 

www. exallievi.sk 

BARBORA QUALICHOVÁ
• PR asistent
barbora.qualichova@exallievi.sk

IVAN ŽITŇANSKÝ
• delegát
delegat@exallievi.sk

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
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 
obchodých vzťahoch 

zodpovednosť, 
serióznosť a slušosť. 

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 

saleziánskej rodine.

Viac informácií  

o našich aktivitách na: 

www.exallievi.sk/aktivity



Milí čitatelia! 

Otvárate ďalšie číslo Expressu don Bosca, kto-
rý je tentokrát venovaný oslave 15-teho výro-
čia založenia Združenia exallievov don Bosca 
na Slovensku. Ako budete môcť čítať na nasle-
dujúcich stránkach, exallievi naďalej pokraču-
jú vo svojich aktivitách a rozvíjajú sa. Cez svo-
je aktivity a projekty napĺňame našu misiu a la-
ický apoštolát – byť servisno-manažérskou zlož-
kou saleziánskej rodiny. Počas leta sme prežili splav,  
duchovné cvičenia, dovolenku v Taliansku... a pokračujeme ďalej. 

Aj pri príležitosti osláv 15-teho výročia sa veľmi tešíme na Víkend silných zá-
žitkov a pracujeme na našom regionálnom zväčšovaní. Výkonný výbor na 
poslednom zasadnutí schválil plán nášho rozširovania do jednotlivých sa-
leziánskych stredísk na Slovensku, kde sa v blízkej dobe  uskutočnia stret-
nutia s ich zástupcami – saleziánmi ale aj laikmi. Pripravili sme manuál na 
vytvorenie lokálnej bunky, ktorého súčasťou je aj plán rozširovania Biznis 
platformy. Cieľom je pôsobiť do konca roka vo všetkých mestách, kde sú sa-
leziáni prítomní. Nový provinciál don Ižold sa tiež zoznámil s našimi plánmi 
a vo všetkom nás veľmi podporuje. 

Okrem iného sme začali spoluprácu s Family Garden (str. 19) a neustále 
pracujeme na rozvíjaní vzťahov s exallievmi seniormi. Z medzinárodného 
hľadiska nás čaká účasť na ázijskej Škole lídrov, ktorá sa uskutoční v polovi-
ci septembra v Južnom Timore.  Len pre zaujímavosť, predseda vlády tejto 
krajiny  je tiež saleziánsky odchovanec!  (Exallievi sú všade, len o tom ešte 
nevieme j). Časová vyťaženosť nám nedovoľuje osobne sa zúčastniť tohto 
stretnutia, ale pripravujeme video o skúsenostiach a fungovaní Biznis Plat-
formy. Myšlienka vytvorenia obchodnej spolupráce medzi exallievmi - pod-
nikateľmi, zaujala mnohé národné federácie saleziánskych odchovancov. 
Video si budete môcť pozrieť aj na našej webovej stránke.  

Pozývam vás zamyslieť sa nad tým, ako napĺňame svoj laický apoštolát. Ako 
žijeme heslo „dobrý kresťan a čestný občan“ vo svojom každodennom živo-
te? Nech sú vám nasledujúce stránky pomôckou a inšpiráciou. 

S pozdravom
Michal Hort, Viceprezident ZEDB na Slovensku
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EXALLIEVI  
V MODLITBÁCH 

MISIA EXALLIEVOV
Združenie exallievov don Bosca na Slovensku sa rozhodlo podporiť saleziánsku 
misiu v Jakutsku na Sibíri, kde momentálne pôsobí náš exalliev Maroš Peciar, 
SDB. Pridajte sa k nám a pomôžte aj Vy! Ako sa môžete zapojiť? 
Duchovná forma
· Modlitba 
· Rodinná večerná modlitba s misionárom - 11. deň v mesiaci (viac informácií na 

exallievi.sk/duchovno/modlitba) 
Finančná podpora
Príspevky, ktoré budú použité na potreby a účely misie môžete posielať na číslo 
účtu 262 608 4575/1100, VS: 52588756. Do poznámky uveďte: misia exallievov
Osobná prítomnosť
Dobrovoľníci, ktorí by mali záujem vycestovať do Jakutska a pomôcť (príprava dre-
va na zimu, údržbárske práce a iné) sú vítaní. Na misií je aj silná potreba osobného  
svedectva a priateľstva s domácimi. Informovať sa môžete na sekretar@exallievi.sk. 
Viac informácií Vám poskytneme na: sekretar@exallievi.sk
Ďakujeme!

Spoločne sa modlíme za: 
· zdravie nášho delegáta dona Ivana 
Žitňanského, SDB,

· saleziánsku misiu v Jakutsku na Sibíri, 
kde momentálne pôsobí náš exalliev 
Maroš Peciar, SDB, 

· nezvestného exallieva Michala a jeho 
rodinu

· vyriešenie vážnych problémov jedného 
z našich členov. 

Exallievi si pomáhajú aj prostredníctvom mod-
litby. Svoje úmysly môžete pridávať na stránke 
www.exallievi.sk/duchovno/umysly



PRVÝ ROČNÍK FAMILY DAY
Ďalšia príjemná akcia exallievov, na ktorej sa stretlo pri-
bližne 70 účastníkov, bol Family Day. V sobotu 17. júna sa 
všetci spoločne zišli v Ivanke pri Dunaji, aby posilnili spo-
ločné vzťahy, zabavili sa a  potešili zo vzájomnej prítom-
nosti.  Už od rána boli pre deti pripravené hry a súťaže, za 
ktoré mohli získať pečiatky a sladké odmeny. Detská sú-
ťaživosť a  snaživosť sa prejavovala na každom stanoviš-
ti – či skladali náročné tangramy, skákali vo vreci, hľada-
li po lese skryté loptičky, lozili po lane či prekonávali pre-
kážkový beh.

Veľkým lákadlom pre rodiny bol Gazdovský dvor sv. Fran-
tiška. Deti spolu s rodičmi kŕmili kozičky, jazdili na poní-
koch a vozili sa na koči. Oteckovia si vyskúšali svoju silu 
a  rýchlosť pri behu s  fúrikom.  Aj keď exallievi išli až na 
dno svojich síl, ich ratolesti z fúrikov nevypadli a poctivo 
povzbudzovali. Súčasťou programu bola aj streľba z luku, 
ktorá preverila presnosť a trpezlivosť účastníkov.

EXALLIEVI V DUBNICI  
NAD VÁHOM
25. mája sa v Dubnici nad Váhom konala oslava a pripo-
mienka sviatku Panny Márie Pomocnice. Pri tej príležitos-
ti sa na farskej záhrade stretlo mnoho detí, mladých aj ro-
dičov, aby spolu so saleziánmi oslávili Deň rodiny. Spo-
ločné nedeľné poobedie ponúkalo možnosť zabaviť sa, 
zahrať si hry, niečo si ugrilovať a porozprávať sa. Súčas-
ťou programu boli aj vystúpenia žiakov Základnej cirkev-
nej školy v  Dubnici, dievčat, ktoré navštevujú oratórium 
sestier FMA či miestna gospelová kapela Oremus. Príle-
žitosť prihovoriť sa miestnym farníkom dostali aj exallie-
vi don Bosca na Slovensku. Náš viceprezident Michal Hort 
v krátkosti predstavil poslanie, štruktúru a aktivity združe-
nia. V Dubnici nad Váhom existuje silná bunka bývalých 
odchovancov oratória, ktorá prejavila záujem byť členmi 
nášho združenia a rozvíjať myšlienky odchovancov dona 
Bosca aj v miestnej farnosti. Veríme, že ich nadšenie bude 
rásť  rovnako ako v ďalších mestách. O regionálne rozši-
rovanie sa snažíme v Novej Dubnici, Sabinove, Bardejo-
ve, Žiline či Trnave. 

BIZNIS PLATFORMA NA 
STRETNUTÍ VO VINIČNOM
23. a 24. júna sa opäť stretli členovia podnikateľskej plat-
formy exallievov, tentokrát vo Viničnom v Galbovom Mly-
ne. Piatkový program sa začal prednáškou bývalého pro-
vinciála saleziánov na Slovensku, Karola Maníka, SDB. 
V  prvej časti predstavil fungovanie saleziánskej rodiny 
a jej jednotlivých zložiek vo svete a na Slovensku. Násled-
ne otvoril diskusiu na tému: Ako môžu exallievi pomôcť 
saleziánom? Spoločný brainstorming priniesol veľa skve-
lých nápadov a ideí. Rozvinula sa živá debata, ktorej cie-
ľom bolo naplniť poslanie odchovancov ako servisno- ma-
nažérskej zložky, kde jednotliví členovia ponúkajú svoju 
laickú odbornosť pri realizácií projektov saleziánov. Sú-
časťou programu, ako už tradične, bolo predstavenie no-
vých členov Biznis Platformy. Sobotné doobedie tiež obo-
hatila prezentácia jedného z našich členov - Mária Jankovi-
ča. Vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam v oblasti kou-
čingu a vzdelávania manažérov nám poskytol cenné rady 

ako viesť a motivovať zamestnancov, ako úspešne riadiť 
firmu, ako v  dnešnej dobe zaujať a  komunikovať so zá-
kazníkmi. Jeho rady a odporúčania mnohých inšpirovali. 
Záverečná svätá omša, ktorú celebroval don Marián Kráľ, 
bola pre našich podnikateľov povzbudením do ďalšej prá-
ce a zároveň pripomienkou, že „kde Pán Boh hospodári, 
tam sa dobre darí“.

U D I A L O  S A
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NA NOVéHO PROVINCIÁLA PRENÁŠA KRISTUS SVOJU 
SILU, ŽIVOT A VITÁLNU PRÍTOMNOSť
Don Jozef Ižold prevzal v pondelok 2. júna úrad provinciá-
la slovenských saleziánov. Samotný úkon pozostával z vy-
znania viery pred spoločenstvom Cirkvi a z podpisu meno-
vacieho dekrétu, v prítomnosti zástupcu hlavného pred-
staveného. Stalo sa tak počas slávnostnej svätej omše  
v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Banskej 
Bystrici. Spolu s novým provinciálom bol uvedený do úra-
du aj provinciálny vikár don Ján Martiška. Za oslavu živo-
ta, viery a slávnosť rodiny označil tento moment hosť sláv-
nosti, člen hlavnej rady a regionálny radca pre región Se-
verná Európa, don Tadeusz Rozmus. „Táto dnešná sláv-
nosť nie je iba jednoduchým uvedením do úradu nového 
provinciála, ale je chvíľou, v ktorej vidíme prítomnosť Kris-
ta, ktorý prenáša svoju silu, svoj život, svoju vitálnu prí-
tomnosť z dona Karola Maníka na dona Jozefa Ižolda“ po-
vedal v úvode homílie don Rozmus. Veľké ďakujem patrilo 
donovi Karolovi Maníkovi za to, čo urobil a čím bol pre Sa-
leziánsku rodinu na Slovensku. Na slávnosti bolo prítom-
ných asi stotridsať saleziánov, tri desiatky sestier saleziá-
nok a aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, združe-
nia exallievov, mladých a zamestnancov provincie.

rhsdb
prebraté zo saleziani.sk

U D I A L O  S A
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fOtO: MaRtIn funIaK, nORO GuRa

ŠKOLA ŽIVOTA  
A HODNOTNé OSOBNOSTI
V rámci projektu Škola života sa 29. mája uskutočnila ďal-
šia zo série prednášok na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne. 
O svoje osobné i pracovné skúsenosti sa prišli podeliť Ja-
roslav Timko (GJB, 2001), Peter Šulek (GJB, 2006) a Martin 
Fero (GJB, 2000). Jaroslav Timko rozprával o práci v  jed-
nej z najväčších neziskových mládežníckych organizácií na 
Slovensku – Domke. Peter Šulek sa s nami podelil o svo-
ju osobnú skúsenosť ako hľadať svoje životné poslanie cez 
štúdium, prácu, či koníčky a Martin Fero rozprával o svojej 
práci vysokoškolského profesora a sociologických výsku-
moch. Posledným z  tohtoročných účastníkov Školy živo-
ta bol kňaz Marián Bér, ktorý v súčasnosti pôsobí ako pre-

Na poludnie sa všetci zišli pri ohnisku. Kuchár Tibor uvaril 
50 litrov gulášu, takže sa každému ušla aj dupľa. Opeka-
li sa nie len špekáčiky a slanina ale aj legionársky chlebík. 
Po obede všetkým dobre  padli domáce koláče a dobroty, 
ktoré napiekli manželky a mamičky.

Exallievi si spolu so svojimi deťmi zahrali florbal a nevyne-
chali ani už tradičný futbalový zápas. Navštíviť nás prišiel 
aj delegát don Ivan Žitňanský, ktorý predniesol duchov-
né slovko a  dal nám požehnanie. Deň ubehol ako voda  
a  bolo treba zberať sa domov. S úsmevom na tvári sme 
sa rozlúčili a dohodli sme sa, že v budúcnosti sa na Fami-
ly Day opäť stretneme. 

fekt v bratislavskom seminári. Študenti sa zaujímali o to, 
ako sa rozhodol pre svoje povolanie a aké sú kritériá prijí-
macích pohovorov do seminára. 

Ďalšou aktivitou prebiehajúcou na pôde Šaštínskeho 
gymnázia je projekt Hodnotná osobnosť, v  rámci ktoré-
ho sa 4.júna študentom predstavil dôstojný pán Jozef Ko-
váčik, ktorý je hovorcom Konferencie biskupov Slovenska 
a  správcom farnosti Bratislava – Teplická. Témou pred-
nášky a  diskusie boli média a komunikácia. Téma bola 
veľmi zaujímavá, o  čom svedčil aj veľký záujem diskuto-
vať na mnohé otázky z oblasti médií na Slovensku. Vďaka 
úspechu a dobrým ohlasom od študentov aj profesorov 
bude projekt Hodnotných osobností pokračovať aj v ďal-
šom školskom roku.



SPLAVOVALI SME  
MALÝ DUNAJ
V  dňoch 5.-7. júla sa uskutočnil tradičný exallievovský 
splav Malého Dunaja. Začínalo sa pod stavidlom pri No-
vej Dedinke a na cestu, ktorá končila vo vodáckej osade 
v  Eliášovciach, nás požehnal don Ivan Žitňanský. Počas 

takmer 6 hodinovej plavby dunajskými lužnými lesmi si 
mohli vodáci vyskúšať ako to vyzerá, keď naraz voda tečie 
a zároveň aj padá z neba. Dôležité je, že do cieľa dorazili 
všetky kanoe aj kajaky so svojimi posádkami. Tam ich ča-
kalo občerstvenie v podobe kotlíkového guláša z diviaka, 
ktorý navaril pán prezident Marek Slezák. Keďže bol svia-
tok svätého Cyrila a Metoda, gulášu predchádzala spo-
ločná svätá omša, ktorú celebroval náš delegát don Ivan. 
Účastník plavby a ďalší duchovný - don Paľo Dzivý vyslu-
hoval sviatosť zmierenia. Ako chrám poslúžila impozantná 
príroda lužného lesa. 

Večer sa s nami niektorí účastníci rozlúčili, zatiaľ čo ostat-
ní pokračovali v zábave pri táboráku. Splavovalo sa aj ďal-
šie dva dni. Počasie nám prialo, preto sme si spoločný čas 
spríjemňovali kúpaním, rybačkou či športovou lukostreľ-
bou. Po vyše 40km plavby sme tohtoročný splav zavŕši-
li v obci Potônske lúky. Na záver by som chcel poďakovať 
všetkým vodákom, ktorých bolo tohto roku rekordný po-
čet 48. Tak ako povedal don Ivan na svojej kázni, vďaka 
za účasť a za odvahu skúsiť vo svojom živote niečo nové. 

ŽILINSKÝ EXALLIEVI  
PREZENTUJÚ: STRETNUTIE 
RODINIEK
Aj v Žiline sa už tretí rok organizujú exallievi pri SOŠ sv. Jo-
zefa Robotníka. Jednou z najvydarenejších aktivít je Stret-
nutie rodiniek. Táto aktivita má za sebou dva ročníky  
a má veľmi dobrý ohlas. Mladé rodinky odchovancov 
dona Bosca sa v prostredí Kysúc úplne oddajú pokoju  
a vzájomnému obohateniu. Tri dni plné radosti a aktivít  
v prírode spojených so športom a hrami vytvoria prostre-
die, pri ktorom vzniknú nové priateľstvá a utužia sa tie sta-
ré. Mnohé rodiny prichádzajú s malými deťmi a niektoré 
aj v očakávaní ďalších. O duchovno sa starajú don Viliam 
Riško a Igor Pecha, ktorí zároveň aj celú akciu zorganizo-
vali. Samozrejme, postarané bolo aj o najmenšie bábät-
ká. Veľkým lákadlom a zároveň výzvou bola lezecká stena, 
na ktorej sa ukázala zdatnosť, sila a odhodlanie prekonať 
každú prekážku. Mnohí podali nadľudské výkony a všetci 
zúčastnení odchádzali spokojní. Tešíme sa na ďalší ročník 
a veríme že nás bude zase viac.

U D I A L O  S A
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LYRA CHOCOLATE SA  
ZARADILA MEDZI  
SVETOVÚ ŠPIČKU 

O tom, že tvrdá práce prináša svoje ovocie, svedčí úspech 
nášho exallieva – „čokolatéra“ Karola Stýbla, ktorého sme 
Vám predstavili v  minulom čísle. Jeho spoločnosť Lyra 
Chocolate je prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá získa-
la jedno z najvýznamnejších svetových ocenení v oblas-
ti čokolády. Ziskom Zlatej hviezdy Great taste sa zaradili 
medzi celosvetovú čokoládovú špičku. Lyra Mandala ako 
prvá slovenská čokoláda získala 11.8.2014 ocenenie na 
svetovo najväčšej a najprestížnejšej súťaži GREAT TASTE  
AWARDS 2014 v Londýne, kde sa každoročne oceňujú naj-
väčšie gastronomické špeciality. Produkt Mandala odme-
nila zlatou hviezdou prísna 400 členná celosvetová poro-
ta, ktorá ochutnávala desaťtisíc vzoriek viac ako tisíc ho-
dín. Členmi komisie sú nezávislí odborníci a kuchári oce-
není Michelinskými hviezdami, gastrokritici, prevádzka-
ri najznámejších reštaurácii a odborníci na gastronómiu. 
Táto súťaž je považovaná za oskara v gastronómií, keď-
že sa v ochutnávkach na slepo sa hodnotí výlučne chuť, 
bez obalu a marketingového pozadia produktu. Karolovi  
srdečne blahoželáme a tešíme sa z jeho úspechu. 



ODCHOVANCI A SPOLUPRACOVNÍCI  
NA DOVOLENKE V TALIANSKU
Prišiel koniec júla a s ním pre niekoľko z nás aj zaslúžený 
a dlho očakávaný oddych v saleziánskej štruktúre v talian-
skom Caorle – Duna Verde pri Jadranskom mori. Tohto-
ročnej dovolenky Exallievov sa zúčastnili štyria naši členo-
via s rodinami, ku ktorým sa pridalo ďalších osem sloven-
ských rodín zo širokej saleziánskej rodiny. Slovenská en-
kláva dosiahla takto 50 členov. Ubytovaní sme boli v hote-
lovom komplexe s príznačným názvom - Soggiorno Mari-
no Bon Bosco. Počas siedmych dní sme sa venovali pláva-
niu, rybárčeniu, vychutnávaniu si špičkovej talianskej ku-
chyne, prechádzkam a spoznávaniu okolia, stavaniu pies-
kových veľdiel. Aj napriek tomu, že meteorologické pod-
mienky provincie Veneto neboli tohto roku ideálne, sale-
ziánskym dovolenkárom sa to na nálade nijako nepreja-
vilo. Náhradný program v  podobe stolnotenisového tur-
naja pre dospelých, samozrejme čisto na báze „dobrovoľ-
nosti“ a športových hier pre deti v réžii Ferka Zibalu, mali 
obrovský úspech. Najväčším zážitkom pre našich najmen-
ších bolo aj tak kúpanie sa v mori a ustavičné vŕtanie sa 
v morskom piesku, či zberanie mušlí najrozmanitejších veľ-
kostí, tvarov a farieb. Dospelí si okrem mora mohli vychut-
nať aj „i monumenti storici“ (historické pamiatky) blízkych 
prímorských miest na pobreží Jadranu. 

V  závere by som sa rád poďakoval dvom ľudom, kto-
rí tohtoročnej dovolenke dodávali extra výnimočný pocit. 
Prvým bol šéfkuchár Alessio, ktorý denno-denne rozmaz-
nával naše chuťové vnemy a tým druhým bol Milan Janák, 
SDB, ktorý sa podľa toho, ako je napísané „..nielen z chle-
ba (alebo z morských plodov) žije človek...“ staral o naše 
duše a tak dával našej spoločnej dovolenke punc salezián-
skej duchovnosti.

Marek Slezák a Róbert Mruk

U D I A L O  S A
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NÁRODNÝ MUŽSKÝ ZBOR 
NA OLYMPIÁDE VYSPIEVAL 
ZLATO
Naši exallievi sú úspešní aj v umeleckej oblasti, čo dosved-
čujú nielen úspechy našich divadelníkov, ale najnovšie aj 
Martin Dorko, ktorý ako člen Speváckeho zboru sloven-
ských učiteľov získal zlatú medailu na olympiáde zborové-
ho spevu v lotyšskej Rige. World Choir Games 2014 sa zú-
častnilo 460 speváckych zborov zo 73 krajín z celého sve-
ta a  SZSU pod vedením dirigenta doc. Štefana Sedlické-
ho zvíťazil v kategórií mužských speváckych zborov. Mar-
tin Dorko vyrástol v šaštínskom speváckom zbore Canti-
ca Nova Secunda. K zborovému spevu ho tak ako aj iných 
exallievov, pritiahol dirigent Ján Schultz. 

Účasť na olympiáde sa podarila zabezpečiť vďaka finanč-
nej podpore MŠVVaŠ SR a grantu z dotačného systému 
Ministerstva kultúry SR. SZSU je vôbec prvým zborom na 
Slovensku, ktorý vystúpil na takomto prestížnom sveto-
vom hudobnom fóre. Predpoklady na úspešné pôsobe-
nie tohto zboru majú korene už v  jeho histórii. Vznikol  
v marci 1921 v Trenčíne. Zakladajúcim dirigentom bol prof.  
Miloš Ruppeldt, po ňom nasledovali osobnosti ako prof. 
Ján Strelec či prof. Peter Hradil. Repertoár SZSU bol za-
ložený na novej tvorbe slovenskej klasiky. Podnietil zná-
me osobnosti slovenskej hudby k novej zborovej tvorbe  
(M. Moyzes, J. L. Bella, V. Figuš-Bystrý, M. Schneider-Trnav-
ský). 

DUCHOVNé CVIČENIA  
NA DONOVALOCH
Je veľkou milosťou každoročne vypnúť na niekoľko dní 
a v spoločnosti priateľov a ich rodín sa zamerať na svoje 
vnútro. Združenie Exallievov don Bosca ponúklo aj tento 
rok pre svojich členov možnosť zúčastniť sa duchovných 
cvičení. Jednalo sa o  ich tretí ročník, ktorý sa uskutočnil 
podobne ako prvé dva na Donovaloch. Rozdiel oproti mi-
nulým rokom bol v tom, že namiesto jedného sa uskutoč-
nili až dva turnusy cvičení, ktorých sa zúčastnil rekordný 
počet účastníkov – 10 rodín s 18 deťmi. Na veľké poteše-
nie všetkých zúčastnených bol ich kazateľom, spovední-
kom a výborným spoločníkom náš delegát don Ivan Žit-
ňanský, ktorý zvládol oba turnusy s  veľkou ľahkosťou 
a čo je najdôležitejšie v stále zlepšujúcej sa fyzickej kon-
dícii. Hlavnou témou cvičení bola spiritualita sv. Františka  
Saleského a  konkrétne meditácia nad jeho duchovným 
dedičstvom z knihy Filotea, ktorá obsahuje stále aktuálne 
posolstvá pre život moderného kresťana. Don Bosco si vy-
bral práve horlivého a láskavého sv. Františka Saleského, 
podľa ktorého nazval spoločnosť svojich duchovných sy-
nov saleziánov, do ktorých rodiny patríme aj my. 

Naša vďaka patrí don Ivanovi, všetkým dobrodincom, ani-
mátorkám a Norovi, ktorý ako každý rok mal na starosti 
stravu (veríme, že tento rok bol pre Teba v tejto službe po-
sledným j - držíme palce na novej ceste).

Róbert Mruk



Prečo si sa rozhodol byť kňazom? Ktorý bol ten moment 
kedy si pocítil, že TO je tvoje budúce povolanie? 

Vyrastal som v dobrej  kresťanskej rodinke vo farnosti  
Trnava-Kopánka, kde som bol aj pokrstený. Avšak myš-
lienka odovzdať svoj život Bohu prišla počas prvých prázd-
nin, ktoré som sa rozhodol prežiť nie pre seba ale pre mla-
dých. Keďže to bolo počas totality a výlety a duchovné cvi-
čenia boli organizované tajne vysvätenými kňazmi- salezi-
ánmi, bol v tom kus dobrodružstva, no aj nebezpečenstva. 
Vtedy som si uvedomil, čo znamená rozdávať sa a  obe-
tovať sa pre druhých. Tam sa zrodilo aj rozhodnutie pre 
moje životné povolanie – byť saleziánom.

Vieš si spomenúť na najsilnejší zážitok tvojho kňazské-
ho života? Ktorá chvíľa bola tá, keď si najviac pocítil Bo-
žiu prítomnosť? 

Neviem povedať len jeden. Kňazstvo najviac prežívam 
cez sviatosti a veľmi silná je pre mňa najmä sviatosť zmie-
renia. Pri vyznaniach som si vypočul mnoho  malých zá-

zrakov, ktoré ma neuveriteľne povzbudili. Spomínam si 
na môjho kamaráta pána horára. Celý život sa mu ťažko 
chodilo do kostola ale vždy si opakoval žalm „Pán je môj 
pastier, nič mi nechýba...“ Bola to jeho modlitba, ktorá ho 
sprevádzala celý život. Po veľmi peknej spovedi zomieral 
práve pri slovách tohto žalmu. Keď sme sa ho spoločne 
domodlili, odišiel k Pánovi. To sú momenty keď človek cíti, 
že je len predĺženou Božou rukou. Je to milosť byť prítom-
ný pri takých chvíľach. 

Bol vychovávateľom na šaštínskom gymnáziu a pomáhal pri formácií jeho študentov, bol pri založení 
Združenia exallievov na Slovensku, v  súčasnosti je delegátom odchovancov na Slovensku, poskytuje  
duchovnú podporu našim členom – salezián dona Bosca Ivan Žitňanský. Sám priznáva, že exallievi sú 
jeho srdcovou záležitosťou a že v spoločenstve je veľká sila.

Naše združeNe je práve  
v tíNedžerskom veku

R O Z H O V O R
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Delegát Ivan Žitňanský



R O Z H O V O R

Asi už poznám odpoveď, ale ktorý svätec je tvojím osob-
ným patrónom? 

Samozrejme don Bosco j. Okrem neho však aj dnes už 
svätý Ján Pavol II. Je mi veľmi blízky aj vďaka tomu, že jeho 
povzbudenia a posolstvá ma sprevádzajú celý život. Pri 
jeho posledných dvoch návštevách Slovenska som mohol 
dlhší čas zotrvať v jeho blízkosti. Dostal som od neho riad-
ne lekcie pokory. Škoda len, že sa na mňa tak málo na-
lepilo j. Bol to obyčajný, jednoduchý, veselý človek, kto-
rý rád zavtipkoval aj na svoj účet. Vtedy som si uvedomil, 
že svätosť nie je niečo vzdialené a zložité ale konkrétne, 
blízke a hlboko ľudské. A v tomto je veľmi podobný s do-
nom Boscom. 

Bol si vychovávateľom prvých ročníkov po znovuotvore-
ní šaštínskeho gymnázia. Aké máš spomienky na toto ob-
dobie? 

Boli to dva najkrajšie roky môjho saleziánskeho života. 
Ako asistent som trávil veľa času s  chalanmi, ktorí prišli 
na internátnu školu a prvýkrát zažívali aké je to byť bez 
rodičov a  ich starostlivosti. Snažil som sa byť ich otcom 
a zároveň aj priateľom. Nadviazali sme silné putá, ktoré 
v mnohých prípadoch pretrvali dodnes. Prvé ročníky sme 
spoločne stolovali, stretli sme silné saleziánske osobnosti, 
dokonca sme navštívili aj talianskeho prezidenta Scalfara 
priamo v jeho paláci. Táto energia, ktorú chalani načerpa-
li musela zákonite do niečoho konkrétneho vyústiť. To je 
pre mňa Združenie exallievov don Bosca.

Si delegát združenia exallievov. Ako vnímaš toto ty po-
slanie? 

Delegát je predĺžená ruka provinciála. Mojou hlavnou úlo-
hou je, aby sa charizma dona Bosca šírila a rozvíjala me-
dzi členmi nášho združenia. V marci 
mi však bola diagnostikovaná masív-
na pľúcna embólia. Musel som sa vzdať 
mnohých aktivít a dať si zdravie do po-
riadku. Ale exallievi sú mojou srdcovou 
záležitosťou. Preto som nevynechal dva 
letné turnusy duchovných cvičení pre 
našich odchovancov s rodinami. A neľu-
tujem to. Je to čas prúdenia Božích mi-
lostí, a preto tu obetujem svoju energiu 
a čas, kým mi budú sily stačiť. Je to niečo 
čomu verím a čo prináša viditeľné výsled-
ky. Bol som svedkom niekoľkých osob-
ných zázrakov. Veľmi cítim, ako sa aj cez 
spoločné duchovné zážitky upevňuje sila 
spoločenstva. 

Oslavujeme 15. výročie znovuzaloženia 
exallievov na Slovensku. Kde sme sa za 
15 rokov dostali? Aké postavenie máme 
v rámci svetovej konfederácie? 

Akurát sme v  puberte. j Tá sa našťastie 
prejavuje veľmi pozitívne. Medzi našimi 
členmi je veľa nadšenia, produkujeme veľa 

dobrých až bláznivých nápadov a sme dynamickí. Aj v rám-
ci saleziánskej rodiny sme takto vnímaní a pomaly sme si 
tam našli svoje miesto. Od nášho založenia pred 15 rok-
mi sme pôsobili potichu. Veď veľké veci sa rodia v tichos-
ti. Prebudenie prišlo pred niekoľkými rokmi vďaka študen-
tom prvých ročníkov šaštínskeho gymnázia, ktorí viackrát 
podali pomocnú ruku. Vďaka ich ochote a najmä finanč-
nej podpore môžeme mať svoj sekretariát a kanceláriu so 
zamestnancami, ktorí pracujú na rozvoji združenia. Mno-
ho ľudí si to neuvedomuje ale je za tým veľa osobnej obe-
ty a ja sa im chcem aj týmto spôsobom poďakovať. Naše 
mladé združenie vnímam ako strom. V našich členoch je 
zakorenená výchova don Bosca, ktorá prináša svoje ovo-
cie a má potenciál veľkého rozkvetu. Takto nás vnímajú aj 
členovia svetovej konfederácie. Sme síce malí počtom, ale 
naše nadšenie je veľké. Sami priznávajú, že sme pre nich 
veľkým povzbudením a v mnohom aj inšpiráciou. 

Ako vidíš budúcnosť exallievov? 

Treba sa inšpirovať našim patrónom a snažiť sa napredo-
vať. Don Bosco vždy stál na čele pokroku a  neustále sa 
snažil o dobro. Vidím veľkú príležitosť v regionálnom roz-
širovaní či už ide o bývalých žiakov iných slovenských sa-
leziánskych škôl, odchovancov oratórií, animátorov alebo 
aj ex-saleziánov. Záujem prejavujú exallievi zo Žiliny, Trna-
vy, Dubnice, Košíc či divadelníci z Piešťan. Vytvára to veľ-
ké príležitosti na vzájomné duchovné obohatenie či po-
moc. Spoločenstvo má obrovskú silu či už v modlitbe ale-
bo vo vzájomnej pomoci. Saleziánska rodina a  exallievi, 
ktorí sme jej živou súčasťou, sú pre mňa takým spoločen-
stvom. Verím v náš spoločný rast a v naše spoločné sme-
rovanie k nebu.
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Pred 15-timi rokmi to bola iniciatíva niekoľkých nadšen-
cov, ktorí prijali výchovu dona Bosca a chceli jej princípy 
šíriť okolo seba. Dnes je v združení viac ako 300 členov, 
ktorí spolupracujú na podnikateľskej úrovni, stretávajú sa 
na duchovných cvičenia, športových, kultúrnych či zážit-
kových podujatiach. Našou súčasťou už nie sú len býva-
lí študenti gymnázia, ale aj ich manželky a deti. Pôvodne 
čisto šaštínska bunka sa postupne rozširuje o odchovan-
cov z celého Slovenska. Nemôžeme však zabúdať, že myš-
lienka exallievov sa na Slovensku rozvíjala už pred rokom 
1948, vďaka vtedajším absolventom saleziánskych škôl 
a oratoriánom. Oni boli a sú našou inšpiráciou aj vďaka 
tomu, čo si mnohí z nich počas bývalého režimu kvôli svo-
jej viere prežili. 

Oslavujeme 15 rokov aj za veľkej pomoci nášho patró-
na dona Bosca, ktorý naše snaženie požehnáva, a ktoré-
ho myšlienky sú pre nás silnou motiváciou v  každoden-
nom živote. My sa dnes vraciame k začiatkom a spomína-
me „Ako sa to celé vlastne začalo?“. Vyzvali sme preto k re-
kapitulovaniu práve tých, ktorí stáli pri zrode, a ktorí uve-
rili, že združovanie saleziánskych odchovancov na Sloven-
sku má svoj význam.

Založenie združenia: 
15.11.1999 (Podpísanie stanov ZEDB ministerstvom)
Získavanie kontaktov na bývalých študentov GJB:  
18.11.2010
Založenie sekretariátu združenia: 
20.7.2011
Počet členov:
1999  – 65 zakladajúcich členov
15.10.2011 – 136 členov
11.2.2013  – 227 členov
23.7.2014  – 305 členov

Ivan Žitňanský, SDB, 
delegát exallievov na Slovensku
V rokoch 1994 - 1995 som bol asistentom na Gymnázium 
Jána Bosca v  Šaštíne, kde som učil filozofiu. Boli to dva 
najkrajšie roky môjho saleziánskeho života. Tam som spo-
znal prvé štyriročníky gymnazistov a aj po skončení ško-
ly sme udržiavali živé kontakty. Narodeniny, spoločné trá-
venie Silvestrov v Zázrivej a v Oravskom Veselom, rybač-
ky, splavy neskôr pozvania na svadby, duchovné obnovy  
a cvičenia. Skoro pravidelne sme sa stretávali na Šaštín-
skej púti k Sedembolestnej a usporiadali sme aj zopár Ka-
tarínskych zábav v Trnave. 

Prvýkrát som sa stretol s realitou exallievov počas môjho 
päťročného štúdia v  Taliansku, kde sa odchovanci dona 
Bosca  postavili za záchranu školy a internátu v Irvei. Od-
vtedy prešlo dvadsať rokov a škola pokračuje na kvalitnej 
úrovni pod ich vedením. 

Myšlienka založenia tejto zložky saleziánskej rodiny na Slo-
vensku sa začala rozvíjať pri prvej zahraničnej slovensko 
– talianskej spolupráci v roku 1993, kedy sme  absolvovali 
spoločnú cyklopúť s talianskymi odchovancami z Colledon 
Bosca. Púť začala ako inak v Šaštíne, odkiaľ sme spoločne 
bicyklovali pod heslom „Pedalareinsieme per costruirein-

Na začiatku niečoho veľkého sú vždy dve veci - myšlienka a ľudia, ktorí majú chuť  a vôľu ju ďalej rozvíjať. 
Inak to nebolo ani pri založení Združenia exallievov don Bosca na Slovensku.

ako vzNIkLo združeNIe 
eXaLLIevov doN BosCa  
Na sLoveNsku 

Prví exallievi ešte počas štúdia na GJB

Ondrej Kurbel, Marek Slezák, Michal Hort na stretnutí exallievov  
v Ríme v roku 2003

1 5 .  V Ý R O Č I E
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sieme“ po celom Slovensku. Navštívili sme priateľov v No-
vej Dubnici, Čenstochovej acestu sme ukončili na spoloč-
nej oslave v Žiline, kam prišiel aj hlavný predstavený don 
Vigano, SDB. Práve títo taliansky exallievima potom pozvali 
na medzinárodné stretnutie Eurobosco, kde som spoznal 
svetové vedenie a zoznámil sa so štruktúrou konfederácie. 

Pomoc pri zakladaní slovenskej federácie odchovancov 
prišla zo strany svetového delegáta dona Allena z Austrá-
lie a svetového viceprezidenta Alexa Dockersa z Belgicka. 
Spomínaní dvaja predstavení prišli aj na naše zakladajúce 
stretnutie, ktoré sa konalo v Šaštíne 26. júna v roku 1999. 
Stretlo sa nás tam približne päťdesiat členov. Zvolili sme 
si výbor, prezidenta a zaregistrovali sme sa ako občianske 
združenie na Ministerstve vnútra SR. Postupne sme pozý-
vali aj ďalších odchovancov z GJB a spolu s donom Ernes-
tom Macákom sme sa im prihovárali príležitostnými lista-
mi na Vianoce a Veľkú noc.

Združenie exallievov tak, ako ho poznáme dnes prešlo veľ-
ký kus cesty a to najmä vďaka jedincom, ktorí verili, že má 
svoje poslanie a funkciu v rámci saleziánskej rodiny. Veľký 
posun nastal v roku 2011, kedy sme založili fixný sekreta-
riát, ktorý sa stará o celý chod združenia, od jeho členov až 
po jednotlivé aktivity. V poslednom období sa nám podarilo 
nadviazať bližší kontakt so saleziánskymi odchovancami zo 
Žiliny, ale aj exallievmi seniormi zo Šaštínskeho gymnázia, 
ktorí boli pri zrode združenia v päťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia. Práca delegáta združenia exallievov na Sloven-
sku ma napĺňa radosťou a to najmä vtedy, keď vidím čoraz 
viac ochotných ľudí, ktorí ponúkajú ďalej to, čo sami dostali.

Andrej Klapica, maturant GJB, 1995
Pamätám si, ako sme po maturite mali v gymnaziálnej ka-
plnke svätú omšu. Vtedy som si s nostalgiou uvedomil, že 
je to posledná sv. omša, na ktorej sme takto všetci spolu 
– my, čo sme spolu vyrastali štyri roky, čo sme spolu zažili 
mnoho výnimočných chvíľ, čo sme sa vzájomne formovali. 
Taktiež som si uvedomil, že sme poslednýkrát v kaplnke, 
ktorej otvorenie sme ako žiaci sledovali (hlavne maľovanie 
dvoch obrazov), v ktorej sme toľkokrát kľačali na kolenách 
a modlili sa za naše rodiny, školu, písomky, učiteľov, povo-
lania, budúce manželky a našu budúcnosť.

Presne si spomínam na posviacku stanov a predstave-
nie združenia exallievov, ktorá nasledovala po sv. omši. 
Dovtedy som o exallievoch toho veľa nepočul. Pamätám 
si však, ako sa nostalgia z poslednej sv. omše a rozlúčky 
zmenila na nádej, že snáď sa všetko ešte nekončí.

Obdivujem Don Boscovu prezieravosť keď vedel, že pre 
mladú chlapčenskú dušu, ktorú určitú časť obdobia for-
moval, by bolo kruté pustiť zo svojho “stáda”. Pod pôso-
bením saleziánskej výchovy sme sa cítili v bezpečí a Zdru-
ženie exallievov je predĺžením tohto ochranného pôsobe-
nia aj v bežnom živote.

Teším sa, že exallievi sa stali rodinnou zložkou a že zdru-
ženie vytvára priestor aj pre naše manželky a deti. Myslím, 
že nad naším združením bdie aj Panna Mária Pomocnica, 
čo sa odráža aj na vzájomných dobrých vzťahoch medzi 
členmi a ich rodinami. Teším sa, že manželka, deti a moje 
okolie vníma naše združenie pozitívne.

Som rád, že môžem byť členom exallievov.

Prvé zasadnutie Združenia exallievov

Svetové stretnutie exallievov v Ríme

Michal „Michele“ Kĺč, maturant GJB, 1995
Čo sa týka „mladšieho“ obdobia resp. začiatku terajšieho 
fungovania, spomínam si, ako v roku 1994 prišiel za nami 
don Ivan Žitnanský: „Chalani mám pre vás bombovú vec! 
Prihláste sa do združenia exallievov.“ Asi takto nejako nás 
oslovil. Bolo to krátko pred ukončením štúdii na šaštínskom 
gymnáziu. Tých bombových vecí sme od neho už počuli 
strašne veľa,ale čo je bomba pre neho , nemusí byť zrov-
na pre nás. 

Čo sú to vlastne tí exallievi? Alebo kto to je? Keď už to má 
byť bomba, nech teda rozpráva. „Exallievi, to sú v prvom 
rade odchovanci saleziánskych škôl, oratórií a pododob-
ne. Ale je to vlastne celosvetové združenie, ktoré spája 
všetkých, úplne všetkých bývalých mladých , ktorí prešli 
cez ruky saleziánov. Patria samozrejme do veľkej salezi-
ánskej rodiny. A predstavte si to nie sú len nejaký suchí 
učitelia, doktorkovia, ale aj podnikatelia, čo vlastnia hote-
ly pri mori. (Písal sa rok 1994. Slovo podnikateľ, hotelier 
bolo veľmi lákavé.) Normálne medzi sebou fungujú a na-
vzájom sa podporujú.“
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Samozrejme, všetci sme s radosťou podpísali akési „laj-
stro“, kde sme sa plnohodnotne stali členmi „exáčov“. Viac 
nás však na tom tešilo asi to, že gymnáziom v Šaštíne sa to 
nekončí, a budeme sa stretávať aj naďalej. Vravieť o tom, 
že sme boli skvelá partia by bolo zbytočné, a toto nám dá-
valo nádej, ako sa spieva v tej jednej salezianskej pesnič-
ke  „to nie je, nie je lúčenie, hoc chveje sa nám hlas.....zí-
deme sa zas“. Celé sme to korunovali sľubom, že sa kaž-
dý večer sa budeme modliť tri krát Zdravas Mária za tých 
ostatných.

Tie počiatky boli viacej chaotické ale o to radostnejšie. 
Hurá robíme exallievov! Asi toľko bola naša agenda. Čas 
však ukázal, že aj keď sme sa stretávali na pútiach v Šaš-
tíne takmer pravidelne, nebolo to „pravé orechové“. Po-
čas roka sme však organizovali akcie ako rybačky, turisti-
ku či spoločné Silvestre. Po väčšine to však boli žiaci roční-
ka 1991-1994. Zlom nastal na Silvestra roku 2004, kam sa 
nám konečne podarilo dotiahnuť mladšie ročníky na čele 
s Dominom  Čírom, Maťom Csenkym a Peťom Jablonic-
kým. Ihneď zapadli ako sa povie medzi „rodzinné hovadá“, 
čo bol vtedy veľmi povážlivý názov pre zdravé jadro exal-
lievov. Rodzinné preto, lebo sme sa brali, aj do teraz be-
rieme ako rodina, a hovadá...no to tak býva, keď sa celá 
rodina po veľmi dlhom čase stretne. Práve vďaka týmto 
trom jastrabíkom sa nám podarilo prelomiť ľady a na naše 
stretnutia začali chodiť nový ľudia – budúci členovia až to 
nakoniec dostalo ten ozajstný punc oficiality ako to má 
byť a dnes aj je. 

Marek Slezák, maturant GJB, 1995
Združenie exallievov don Boscana Slovensku sa od roku 
2000 aktívne zúčastňovalo celosvetových a európskych 
valných zhromaždení, kde sme vždy čerpali inšpirácie pre 

naše projekty a odpozorovali fungovanienárodných fede-
rácií od ostatných krajín. Po štrnástich rokoch môžeme 
s  hrdosťou povedať, že aj my patríme medzi združenia, 
ktoré inšpirujú ďalších (biznis platforma).

Veľký zlom nastal v roku 2011, keď bol založený fixný sek-
retariát a  obsadená funkcia sekretára, za čo patrí veľká 
vďaka viceprezidentovi Michalovi Hortovi. Od vtedy sa za-
čali veci hýbať tým správnym smerom veľmi promptne 
a efektívne.Vďaka sekretariátu máme kontakty na našich 
členov, zabezpečuje, aby sa ich časť pravidelne stretávala 
na stretnutiach výkonného výboru, facilitátorov či na akci-
ách ako duchovné obnovy, splav alebo Víkend silných zá-
žitkov. Združenie exallievov don Bosca  ponúka svojim čle-
nom okrem pocitu spolupatričnosti duchovný, kultúrny(-
sociálny), ale aj ekonomický rozvoj, čo je  v tomto atomizo-
vanom svete jedinečná príležitosť na sebarealizáciu. Veľký 
význam majú naše spoločné akcie pre našich rodinných 
príslušníkov, najmä deti. Vidia svojich otcov modliť sa, ko-
nať dobro a zabávať sa bez alkoholu a drog. Deti sa tešia 
jedny na druhých, na našich podujatiach sa môžu spolu 
zabaviť a zahrať. Budúcnosť ZEDB závisí od našich modli-
tieb a vytrvalosti v tom, čo konáme aj napriek niektorým 
zdanlivým neúspechom. Výzvou do budúcnosti je pre nás 
zlepšenie kontaktov s  exallievami so Žiliny a  ostatných 
saleziánskych diel. Nechceme byť združenie, ktoré láka 
masy za každú cenu, ale združením ľudí dobrej vôle, kto-
rí sa cítia byť vďační Don Boscovi a chcú pre šírenie jeho 
spirituality niečo vykonať. Dnes žijeme v dobe, v ktorej sa 
„nosí“ skôr individualizmus, ľudia sú príliš naviazaní na 
osobný komfort a pohodlie. Preto sa nám všetkým, ktorí 
sme zainteresovaní do tohto združenia ľahšie podarí na-
plniť evanjeliovú výzvu „byť mestom postaveným na návr-
ší, alebo byť soľou zeme“.

100. výročie exallievov v Turíne Michal Hort (viceprezident združenia) s Peterom 
Hunterom (zástupca exallievov Veľkej Británie)

Eurobosco 2007 v Španielsku
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Drahí priatelia,

ubehlo už 15 rokov od 

vášho založenia a ste na 

prahu dospelosti. Som 

šťastný, že Vám môžem 

k tomuto výročiu úprim-

ne zablahoželať a verím, 

že budete pokračovať  

v dobrej práci tak ako 

doteraz. S veľkou úctou 

v mene svätého dona 

Bosca.
Francesco Muceo, prezident

Svetová konfederácia exallievov don Bosca

Drahí priatelia,

gratulujem Vám k 15. vý-
ročiu! Vo svete ľudí by 
ste ešte neboli dospelí, 
ale slovenskí exallievi sú 
dobrým príkladom toho, 
že dospelosť prichádza  
s dobrou formáciou a 
tréningom. Počas 15 ro-
kov ste do združenia in-
vestovali veľa energie, 
aby ste premenili sny na skutočnosť. Podarilo sa 
Vám to najmä vďaka skvelému tímu a jeho strate-
gickému plánovaniu. Svetová konfederácia exal-
lievov je na Vás hrdá, ste jedným z najlepších prí-
kladov „čestných občanov a dobrých kresťanov.“ 
Prajeme Vám plodnú budúcnosť zameranú na vy-
tvorenie nových lokálnych buniek, prijatie nových 
členov, vytvorenie nových aktivít a projektov s cie-
ľom pokračovať v budovaní don Boscovho sna: 
„Spásy mladých ľudí!“

Ángel Gudiña, viceprezident mladých exallievov 
Svetová konfederácia exallievov don Bosca

BLahožeLáme k 15. výročIu!

Drahí slovenskí exallievi,
oslavujete 15. výročie 
vášho združenia. Je to 
vhodná príležitosť na to, 
aby ste Bohu poďakovali 
za to množstvo vecí, kto-
ré Vám za tieto roky da-
roval, a ktoré ste urobili,  
a predovšetkým za všetko 
čo ešte urobíte.
Veľmi ma teší to, ako 
máte nastavenú štruktú-
ru vášho združenia a zvlášť dobrý pracovný a pasto-
račný vzťah so saleziánmi dona Bosca.
Vy ako exallievi máte veľké ľudské a odborné zdro-
je, z ktorých my saleziáni môžeme čerpať. A aj my 
saleziáni sme povolaní, aby sme Vám ponúkli naj-
mä naše svedectvo a evanjeliovú zvesť a náš závä-
zok voči Vašej ľudskej, kresťanskej a saleziánskej 
formácii.
Vy exallievi a saleziáni vytvárate strategický spolok, 
ktorý podporuje výchovné a pastoračné plány slo-
venskej inšpektorie a cirkvi. Prijatá výchova skutoč-
ne prináša svoje ovocie. Som si istý, že don Bosco 
bude veľmi spokojný, pretože viete spoločne mys-
lieť, spoločne plánovať, spoločne pracovať a spoloč-
ne sa modliť.
Pri príležitosti 15. výročia združenia exallievov na 
Slovensku a dvesto rokov od narodenia don Bosca, 
by som Vám chcel ponúknuť hodnotu, ktorá je pod-
ľa mňa podstatná v živote každého človeka: úplnosť 
života.

Úplnosť sa vzťahuje na schopnosť jednotlivca konať, 

myslieť, cítiť, a teda byť čo najviac úplný. Úplní ľudia 

sú spoľahliví, možno ich poveriť; vyžarujú a zdieľajú 

múdrosť, a uľahčujú vytváranie medziľudských vzťa-

hov. Úplnosť je odpoveď na dvojakú morálku, kto-

rá vládne v spoločnosti, kde ľudia konajú relatívne 

(pre ich prospech a pohodlie) a vyhýbajú sa akému-

koľvek vážnemu záväzku s inými, so životom a s Bo-

hom.

Úplní ľudia nemajú čo skrývať, ani sa čoho báť. Ich 

život je ako „otvorená kniha.“ Úplnosť nie je ani tak 

to, čo robíme, ako skôr to, čím sme. Úplný človek je 

skutočný, pravý, priamy, úprimný.

Nech sú Pán Ježiš, Mária Pomocnica a don Bosco Va-

šimi vodcami pri vytváraní spravodlivejšej, slušnej-

šej, solidárnejšej a úplnejšej spoločnosti. Aby ste sa 

mohli stať „otvorenými knihami“ v tejto spoločnosti.

Don José Pastor Ramírez, SDB, delegát, 

Svetová konfederácia exallievov don Bosca

Pokračovanie na strane 14

B L A H O Ž E L A N I A
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Milí exallievi,

spolu s Vami sa teším z 15. 

výročia vzniku Vášho zdru-

ženia. Myslím, že to bolo 

cítiť, keď ste sa pridali 

k záchrannej akcii o duše 

mladých, ktorú začali na 

Slovensku saleziáni – re-

hoľníci pred 90. rokmi. 

Spoločne urobíme viac. 

Keď kráčame spolu, ten-

to život sa stáva niečím úžasným, nezávisle od 

toho, čo sa v ňom deje. Ohlasujte mladým ná-

dej. To najkrajšie máme pred sebou. Nech Vás 

Sedembolestná, pod plášťom ktorej ste v Šaští-

ne vyrastali, i naďalej ochraňuje a sprevádza. To 

Vám želám vo svojom mene, aj v mene členov 

Združenia Márie Pomocnice na Slovensku.

Ján Zauška, SDB, duchovný animátor

Združenie Márie Pomocnice – ADMA na Slovensku

Exallievov som mal 
možnosť spoznať v rám-
ci mojej šesť ročnej služ-
by provinciála Saleziá-
nov don Bosca na Slo-
vensku. Patria do sale-
ziánskej rodiny, a tak 
sme mali niekoľko spo-
ločných stretnutí a zú-
častnil som sa aj poduja-
tí, ktoré organizovali. Vní-
mam ich ako veľmi akčnú 
partiu mladých ľudí, ktorí sa už trochu zoriento-vali vo svete, hlásia sa k don Boscovi a majú zá-ujem byť užitoční. Prajem im, aby dokázali v pra-xi napĺňať don Boscovo heslo - čestní občania  a dobrí kresťania.

Karol Maník, SDB, provinciál
Saleziáni don Bosca na Ukrajine 

Aj vďaka slovenským 
exallievom žije sen 
dona Bosca naďalej. Vá-
žim si ich prácu, záujem 
a  ochotu napomáhať 
celej saleziánskej rodi-
ne. Mám veľa osobných 
skúseností s  exalliev-
mi a  patrí im veľká vďa-
ka. Prajem združeniu len 
to najlepšie, Božej milosti  
a požehnania. 

Peter Novák, PR manažér, Saleziáni don Bosca

Milí exallievi, 

k 15. výročiu založe-
nia Vášho Združenia na 
Slovensku Vám blaho-
želám. Veľmi sa teším  
z toho, že pekne napre-
dujete, budujete pove-
domie vďačnosti za prija-
tú výchovu v duchu dona 
Bosca a aktívne sa zapá-
jate do šírenia dobra, hlavne v prospech mladých 

a saleziánskeho diela na Slovensku. Modlím sa  

za Vás, aby ste všade tam, kde žijete a pôsobíte, 

boli evanjeliovým kvasom pre dobro celej spoloč-

nosti. Jozef Ižold, SDB, provinciál
Saleziáni don Bosca na Slovensku

Pri príležitosti 15. výro-
čia prítomnosti Vášho 
Združenia na Sloven-
sku Vám prajeme, aby 
celé Združenie a kaž-
dého jeho člena, člen-
ku, Vaše rodiny spre-
vádzalo Božie požeh-
nanie, zápal don Bosca 
pre záchranu duší, 
zvlášť mladých ľudí. Želáme Vám,  aby sa hodno-ty saleziánskej spirituality, preventívneho systé-mu, ktoré ste prijali, prehlbovali vo Vašom živote  a prostredníctvom Vás sa dostávali všetkým, ku ktorým Vás Pán posiela.

sr. Mária Červená FMA, delegátka
Združenie exalliev FMA na Slovensku

Tešíme sa spolu s vami  

z takého pekného výročia, 

vďaka za Vašu prácu pre 

spoločné dobro a sna-

hu brániť hodnoty života 

a rodiny. Prajeme Vám, 

aby ste s odvahou, dôve-

rou kráčali ďalej a obo-

hacovali iných tým, čo 

ste dostali, aby ste šíri-

li charizmu dona Bosca 

tam, kde ste.
sr. Zuzana Šmotláková, riaditeľka ústredia

Laura - Združenie mladých
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Pri príležitosti založenia organizácie Exallievi ju-
niori (15 rokov) Vám v tomto zmysle blahoželám 
a prajem veľa krásnych dní, aby ste v rámci Don 
Boscovho hesla Ora et labora - modli sa a pracuj 
uskutočňovali don Boscovu ideu práce pre Krista 
a jeho cirkev.

Z  tejto idei vychádza 
druhá Don Boscova 
myšlienka: Da mihi ani-
mas, cetera tolle – daj mi 
duše, ostatné si vezmi.  
I týmto sa naplňuje po-
slanie Saleziánov v  na-
šej vlasti.

K  napĺňaniu tohto die-
la Vám vyprosujem veľa 
úspechov.

Ing. Ján Brichta, predseda, Exallievi seniori

Najmilší bratia exallievi dona Bosca na Slovensku,

dovoľte mi, aby som Vám  
k tohoročnému 15. jubi-
leu založenia Vašej vetvy 
saleziánskej rodiny na Slo-
vensku z úprimného srd-
ca poprial veľké Božie po-
žehnanie, aby Vám Pán 
na príhovor dona Bosca 
dal srdcia plné túžby  
a lásky k dušiam mladých, 
aby ste svojim osobitným 
prispením dopĺňali kom-
plexnosť prítomnosti saleziánskej charizmy na 

Slovensku. Nech ste pevnou a účinnou súčasťou 

veľkej rodiny synov a dcér dona Bosca!

Zo srdca Vás všetkých v mene Združenia sale- 

ziánov spolupracovníkov na Slovensku pozdravuje  

a v modlitbách sa z vášho jubilea teší
Anton Horváth, provinciálny koordinátor

Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku

Keď počujem EXALIE-
VI, tak s týmto menom 
sa mi spájajú konkrét-
ni ľudia, ktorí zažili cha-
rizmu dona Bosca a ne-
môžu o nej mlčať. Pri-
tom z nich ide veľká sila, 
dynamizmus, zápal, 
tvorivosť - máte proste 
v sebe iskru, ktorú don 
Bosco prežíval a dal zachutiť iným. Sme rady, že 

Vás máme, aj s týmto balíkom úžasného salezián-

skeho nadšenia!!! Život je plný nových výziev, pre-

kvapení, tak Vám prajem  v mene všetkých FMA 

na Slovensku aj do ďalšej 15-tky, aby ste prekva-

povali dnešný svet, mladých, saleziánsku rodinu 

svojím odhodlaním žiť život naplno v zdieľaní do-

bier a darov, ktoré máte, ale predovšetkým tým, 

kým ste!
sr. Jana Kurkinová, Predstavená provincie

Inštitút dcér Márie Pomocnice 

Milí exallievi, blaho-
želáme k peknému 
výročiu Vášho zdru-
ženia. Prajeme Vám, 
aby ste naplno pre-
žívali a stále prehl-
bovali povolanie, 
ktoré ste prijali a 
boli predĺženými 
rukami dona Bosca 
všade tam, kde žijete.
Fandíme Vám!

Lýdia Ondrejková, predsedníčka Domky
Jaroslav Timko, riaditeľ ústredia Domky

BLahožeLáme  
k 15. výročIu!

Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu 
pre Vás s radosťou zrealizovala

w w w . p o l y g r a f i a . c o m

B L A H O Ž E L A N I A
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CESTY PÁNOVE SÚ NEVYSPYTATEľNé 
Michal sám priznáva, že do svojej tridsiatky sa hľadal. 
Svedčí o  tom aj jeho curriculum vitae, v ktorom nájdete 
niekoľko rôznych so sebou nesúvisiacich zameraní a od-
borov. Čerstvý maturant zamieril, ako mnohí, na vyso-
kú školu. Učiteľ biológie a  chémie na druhom stupni sa 
z neho však nestal a preto sa chvíľu venoval hudbe a hrá-
val v kapelách. Po čase však vstúpil do tej istej rieky zva-
nej „vysokoškolské štúdium“ a  po 5 rokoch odpromo-
val v  odbore filozofia na Univerzite Komenského v  Bra-
tislave. V  tom čase sa však začal rozhliadať po budúcej 
pani Podolskej. Od kamaráta dostal radu, že svoju budú-
cu manželku určite stretne na konzervatóriu. Hudba bola 
vždy jeho veľkou vášňou. Preto spojil príjemné s užitoč-
ným a zapísal sa na bratislavské konzervatórium, kde sa 
venoval hre na violončelo. Vtedy ani netušil, že slová jeho 
kamaráta sa naplnia do bodky. Na skúškach orchestra sa 
zahľadel do huslistky Elišky. O  niekoľko rokov si ju vzal 
a dnes majú spolu 2 krásne deti. 

AKO SA SKLADNÍK MAJITEľOM FIRMY 
STAL
Vyštudovaný filozof s krásnou manželkou a violončelom 
v ruke prišiel do bodu, kedy sa začal rozhodovať ako ďa-
lej. „Ako hudobník sa na Slovensku ťažko uživíte a ako fi-
lozof už vôbec nie. Oženil som sa a potreboval som sa po-
starať nie len o seba, ale už aj o rodinu. Preto som sa za-
mestnal ako skladník.“ Začal pracovať vo veľkej upratova-
cej firme, kde počas štyroch rokov prešiel všetkými odde-

leniami a vypracoval sa až na zástupcu riaditeľa. Ako za-
mestnanec, ktorý spoločnosť dobre poznal, prišiel na pra-
videlnú poradu s návrhmi na zlepšenie a novými nápad-
mi. „Moja snaha sa asi nezhodovala s filozofiou firmy. Do-
stal som hodinovú výpoveď. Po štyroch rokoch spoluprá-
ce som bol z hodiny na hodinu na ulici.“ Michal sa nevzdal, 
využil doterajšie skúsenosti a  už o  niekoľko dní vznikla 

Otec rodiny a milujúci manžel,  riaditeľ veľkej upratovacej firmy, výborný hudobník hrajúci na violonče-
lo – Michal Podolský. Jeden z prvých maturantov na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne pôvodne začal štu-
dovať biológiu a chémiu. Neskôr presedlal na štúdium filozofie a po úspešných štátniciach rozšíril svoje 
portfólio o hru na violončelo na konzervatóriu v Bratislave. Tam stretol aj svoju budúcu manželku. Hudba 
sa však nestala jeho živobytím. Svoje uplatnenie našiel ako majiteľ spoločnosti poskytujúcej upratovacie 
služby, ktorá dnes zamestnáva 80 ľudí. 

upratovaNIe  
s vIoLoNčeLom  
v ruke

P R O F I L
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jeho upratovacia spoločnosť s  názvom MP 
CLEAN, s.r.o. Začal navštevovať známych 
a ponúkať im svoje služby. Najskôr tepoval, 
umýval okná, sám upratoval byty. Aj vďaka 
predošlému zamestnaniu vedel upratať, vy-
čistiť, opraviť takmer všetko. Od desiatich od-
mietnutí a jedného prijatia sa vďaka poctivej 
práci dostával ku kontaktom a  dobré meno 
vtedy ešte malej firmy sa postupne rozširova-
lo. „Keďže som začínal od nuly, musel so si zo-
brať úvery na nakúpenie strojov, auta, zaria-
denia. Prvý rok bol náročný. Pomohlo mi, keď 
som do firmy pribral ďalších spoločníkov - mo-
jich bratov, ktorým môžem dôverovať.“ 

A TAK DNES
Portfólio služieb sa rozširovalo, počet záka-
ziek sa zvyšoval, firma získala niekoľko veľkých 
klientov a exportovala svoje služby aj za hrani-
ce, počet zamestnancov rástol, kvalita spoloč-
nosti stúpala. Dnes sú to necelé 3 roky od jej založenia 
a spoločnosť zamestnáva 80 ľudí. „Čistíme bytové a neby-
tové priestory, stavby, kancelárie, podzemné garáže. Po-
vedal by som, že ide o čistenie akéhokoľvek druhu. Mo-
jou snahou nie je ísť do šírky, ale do hĺbky. Začali sme po-
kladať zámkové dlažby pri chodníkoch, dnes už vieme vy-
meniť a vyčistiť aj kanalizácie. Chcem si získať zákazníka 
komplexnou ponukou. Dnes chce mať klient všetky služ-
by na jednom telefónnom čísle. Neviem spraviť všetko, ale 
viem to zabezpečiť. O toto sa teraz snažím.“ Určite by ste 
nepredpokladali, že Michal bude šéf sediaci v kancelárií. 
A  predpokladáte dobre. Noví brigádnici mnohokrát ani 
nevedia, komu patrí firma, pre ktorú pracujú. Až neskôr 
zistia, že tomu „chalanovi“, čo s nimi celý deň čistil garáž 
a hneď na úvod si s nimi potykal. Aj vďaka tomu má Michal 
prehľad o kvalite odvedenej práce: „Sám si na konci dňa 
viem ohodnotiť, kto si koľko za hodinu zaslúži.“ Pracovné 
pohovory tiež neprebiehajú v kancelárií: „Zavolám ich na 
stavbu, kde vidím ich prácu, vidím, či prišli načas. Nepo-
trebujem mať s nimi žiadny pohovor.“ Jednou zo základ-
ných princípov tejto firmy je aj včasné vyplácanie miezd. 
Ľudský prístup a spravodlivé ohodnotenie majú za násle-
dok takmer nulovú fluktuáciu zamestnancov. Poctivosť pri 
podnikaní sa odráža aj vo veľkých úsporách za reklamu. 
Prezentáciu firmy vo veľkom zabezpečujú pozitívne refe-
rencie a dobré meno, ktoré si spoločnosť vytvorila: „Kú-
pil som 3 veľké bannery s našim logom. Už tri mesiace ich 
mám v sklade.“ 

BOH SA STARÁ
Na začiatku sa Michal spoliehal len na svoje schopnos-
ti a všetku zodpovednosť niesol na svojich pleciach. „Mal 
som stresy každý deň - nárazové zákazky, neistota, čo 
bude zajtra . Trvalo to asi rok a pol. Túto neistotu a stres 
som potreboval eliminovať. Tak som sa začal modliť. Kaž-
dý deň som začal ďakovať za zákazky, za prácu aj za za-
mestnancov. A každý deň sa modlím za nové zákazky. Vy-

lúčil som stres zo svojho života, dnes viem pokojne za-
spať. Nebojím sa a verím, že keď som férový a zdôverím 
sa rúk Božích, On moje snaženie požehná.“ Božiu pomoc 
cíti v každodennom živote. V zdravých deťoch a manželke, 
vo firme, ktorej sa darí. Aj keď príde neistota, neustále vra-
cia k myšlienke, ktorej verí. A to, že Boh sa stará. 

SVETLé ZAJTRAJŠKY 
A aké sú najbližšie méty, ktoré chce náš exalliev dosiah-
nuť? Už spomínaný cieľ je prehĺbenie portfólia. Nech je 
spoločnosť MP CLEAN pre klienta synonymom kvalitných 
a komplexných upratovacích služieb. Okrem toho Michal 
verí, že sa bude môcť viac venovať hudbe. Je pre neho veľ-
kou vášňou – spolu s manželkou sú členmi rodinného slá-
čikového kvarteta, Michal dokonca sám aranžuje. Avšak 
hlavným cieľom a novou výzvou je: „Byť viac s mojou ro-
dinou! Tráviť viac času s deťmi a manželkou. Prijal som do 
spoločnosti ďalšieho brata. Aj keď sa mi možno osobné 
príjmy znížia, budem mať viac čas na rodinu. A keď bude 
v budúcnosti treba, opäť prijmem ďalšiu pracovnú silu na 
úkor ziskov. Chcem tráviť viac času s mojimi najbližšími, 
lebo ten čas mi nikto nevráti. To je moja aktuálna osob-
ná reorganizácia.“ 

Anna Hortová



V  noci z  trinásteho na 
štrnásteho apríla v  roku 
1950 komunistické ľu-
dové milície a  žandári 
zorganizovali akciu, po-
čas ktorej obsadili kláš-
tory v  celom štáte. Mal 
som vtedy 21 rokov a bol 
som v  saleziánskom pe-
dagogickom „študentá-
te“ v Šaštíne. Dostali sme 
avízo, že okolo Šaštínske-

ho kláštora sa sústreďujú milície a bezpečnostné sily. Po-
čas nočného kľudu sme preto vytvorili hliadky a zobudili 
predstavených. Tí odišli rokovať s policajtmi, ktorí však za-
čali na základe pofidérnych poverení vykonávať domovú 
prehliadku. Všetkých nás študentov a predstavených sú-
stredili do najväčšej študovne. Takto to pokračovalo na-
sledujúcich desať dní, počas ktorých nás neustále kontro-
lovali a  privážali stále nových zaistencov z  okolia (Brati-
slava, Trnava, Hody, Nitra). Postupne nás bolo okolo 300 
ľudí, pričom pôvodne bolo v Šaštíne len 60 odchovancov. 
Vedúci milícií medzitým začali prerozdeľovať kňazov do 
jednotlivých farností, čo bolo výsostným právom bisku-
pov. S  takýmito opatreniami nesúhlasil žiaden z kňazov, 
a  tak ich odviezli do takzvaného koncentračného tábora 
v Pezinku. Konečným výsledkom celej previerky však bolo 
veľké fiasko, pretože nenašli nič z toho čo hľadali, teda ani 
zbrane ani tajné dokumenty. 

Dvadsiateho piateho apríla sa situácia opakovala. O pol-
noci nás zobudili, ale tentokrát nás naložili do priprave-
ných autobusov a odviezli preč. Ocitli sme sa v Podolínci, 

Združenie exallievov oslavuje v tomto roku 15.výročie od svojho znovu založenia. Ján Brichta je jeden 
z členov, ktorý stál už pri jeho začiatkoch. Vo svojom článku sa s nami podelil o spomienky na obdobie 
komunistickej okupácie reholí, ktoré sa dotklo aj kláštora a  zároveň pedagogického študentátu 
v Šaštíne, kde v tom čase študoval. 

kde nás čakalo surové zaobchádzanie a hrozné podmien-
ky. Postele a matrace boli len kde tu, jedla bolo málo a to-
alety boli v žalostnom stave. Ráno sme mohli ísť na krátku 
omšu, no potom sme museli absolvovať denný poriadok 
vo väzení. Nechali nás tu dva mesiace, po ktorých nás pre-
viezli na „preškolenie“ do Kostolnej pri Trenčíne. Tu boli 
podmienky trochu ľudskejšie a dokonca sme sa mohli voľ-
ne pohybovať po okolí Trenčína. Asi po dvoch týždňoch 
nás premiestnili na „Priehradu mládeže,“ kde sme praco-
vali na budovaní priehrady šesť hodín denne. Bývali sme 
v drevených ubytovniach a poobede sme mohli dokonca 
športovať. Ich cieľom však predovšetkým bolo začleniť nás 
medzi socialistickú mládež, a  tak nás odlákať od nášho 
duchovného štúdia. Napriek ich úsiliu, my sme sa svojich 
ideálov nevzdávali a  v  nedeľu ráno sme namiesto raňa-
jok kráčali na svätú omšu do Púchova. Úžasné bolo to, že 
sme svojim spevom prilákali i ďalších mladých ľudí z tábo-
ra, a tak nás do kostola prišlo až okolo tisíc. Koncom au-
gusta nás napokon prepustili k svojim rodinám, aby sme 
sa začlenili do civilného života. Ale ani doma nebola situ-
ácia ružová. Čakali nás povolávacie rozkazy do PTP tábo-
rov, aby nás dostali pod vojenský dozor. Keďže sme boli 
v maturitnom ročníku, v máji nám nedovolili maturovať, 
pretože sme boli internovaní. Ani náš pokus o maturova-
nie na Gymnáziu v Galante sa po zásahu ministerstva ne-
podaril. Napokon sme boli nútení, spolu s ostatnými spo-
lužiakmi, nastúpiť do PTP tábora Libavy (Olomouc). Môj 
zdravotný stav sa však zhoršil, a preto som bol z vojenskej 
služby prepustený a nútený  nájsť si prechodné civilné za-
mestnanie. Keďže moja túžba dokončiť štúdium bola veľ-
ká, v tichosti som sa pripravoval na prechod do zahraničia 
spolu s ostatnými spolužiakmi.

Ing. Ján Brichta

BarBarská NoC
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Pohľad na obžalovaných rehoľníkov v súdnej sieni

Barbarská noc v novinách Ľud

IlustRaČné fOtOGRafIE: www.POstOy.sK
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FamILY GardeN - 
CENTRUM PRE RODINU, RODINA V CENTRE

Saleziáni spolupracovníci v Bratislave na Miletičovej 
rozbehli jedinečný projekt zameraný na pomoc rodi-
ne. FAMILY GARDEN začalo naplno fungovať v januári 
2014. Za tento krátky čas prinieslo už mnoho ovocia. 

Projekt v oblasti prevencie ponúka pravidelné prednášky a svedectvá pod ve-
dením odborníkov na vybrané témy, či skúsených manželských párov. Záujem-
covia majú takisto možnosť dohodnúť si osobné stretnutie s odborníkom (psy-
chológom, koučom, lekárom, kňazom, právnikom, špeciálnym pedagógom) na 
tému, v ktorej potrebujú poradiť. „Všade okolo nás vnímame silnú potrebu starať 
sa o rodinu, a to nielen o jej členov či mladých ľudí, ktorí sa pre ňu rozhodujú, ale 
najmä o jej „povesť“. Pretože v očiach mnohých už stráca hodnotu,“ hovorí Katarí-
na Baginová, koordinátorka projektu FAMILY GARDEN.

Od začiatku roka sa v priestoroch 
pod kostolom Panny Márie Po-
mocnice uskutočnilo 12 predná-
šok a svedectiev, ktoré si prišlo vy-
počuť dokopy viac ako 2300 ľudí. 
Tieto akcie sa konajú 2 x do me-
siaca. Druhý pondelok v mesiaci si 
môžete vypočuť svedectvá man-
želov, ktorí sa delia o radosti, ale 
najmä o starosti zo života, ktoré 
sa im podarilo preklenúť. Štvrtý 
pondelok v mesiaci prednášajú odborníci na rôzne témy týkajúce sa manžel-
stva. Ovocie prinášajú aj individuálne konzultácie. Prostredníctvom nich FAMI-
LY GARDEN pomohlo už viac ako 80 klientom (manželom, jednotlivcom v rôz-
nom veku, snúbencom, mladým ľuďom) v rôznych životných situáciách. 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.familygarden.sk. 
Projekt môžete finančne podporiť: 
číslo účtu: 29330062/0200, variabilný symbol: 2013701

Zuzka Sch.

EOS Innovazioni, a.s.
Hq Michalská 9, 811 01 BA

 

Digital Park, Einsteinova 25, 85101 BA

www.eosinnovazioni.sk

+421 905 756 205
michal.hort@eosinnovazioni.sk

ODBORNÉ PORADENSTVO V OBLASTI 
ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV 

A KOMUNITÁRNYCH PROGRAMOV EÚ 

Každý štvrtok, Bratislava
ŠportovÉ futbalovÉ 
večerY
Pravidelné futbalové zápasy (každý štvrtok) 
o 18:30 pri námestí Biely kríž (Skalická 
cesta 1). Registrácia najneskôr 2 dni 
vopred na stránke www.exallievi.sk

19. – 20. 9. 2014, Stupava
Stretnutie  
BizniS platformy
Stretnutie našich podnikateľov spojené 
s diskusiou so zaujímavými hosťami sa 
tentkorát uskutoční v Park Hoteli Stupava. 
Registrácia mailom: sekretar@exallievi.sk 
do 31.8.2014

11. 9. 2014, Bratislava
Stretnutie 
facilitátorov
Pravidelné štvrťročné stretnutie zástupcov 
jednotlivých ročníkov GJB. Informovanie 
o fungovaní združenia a príprava aktivít.

10. – 12. 10. 2014,  
Častá - Papiernička
Víkend silných 
zážitkoV
Zážitkový víkend pre exallievov s rodinami 
z celého Slovenska. Duchovný, športový, 
zábavný, relaxačný, tvorivý program pre 
otcov, mamičky aj deti. Registrácia od  
1. júla 2014 na vsz.exallievi.sk

15. 9. 2014, Šaštín
NárodNá púť 
k SedemboleStNej
Celoslovenská púť pri príležitosti sviatku 
patrónky Slovenska.

13. a 14. 12. 2014,  
Bratislava, Šaštín - Stráže
Adventné duchovné 
obnovy
Príležitosť pre členov a sympatizantov 
združenia na stíšenie sa a duchovné 
načerpanie počas predvianočného 
obdobia. Bližšie informácie nájdete na 
stránke a na maily.




