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KTO SME

VÍZIA A MISIA

Združenie exallievov don Bosca sú saleziánski odchovanci, ktorí sa riadia heslom, ktoré nám zanechal patrón saleziánov: „Buďte čestní občania a dobrí
kresťania“ a snažia sa robiť spoločnosť
lepšou, ovplyvňovať ju svojím životom,
hodnotami a konaním. Združenie exallievov don Bosca na Slovensku bolo založené v roku 1999 a v súčasnosti má
viac ako 300 členov. Okrem toho sme
jednou z národných federácií svetovej
konfederácie exallievov don Bosca, ktorá má viac ako 120 000 členov a pôsobí 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 don Jozef Ižold so svojim delegátom don Ivanom Žitňanským.

Exallievi sú servisno-manažérska zložka saleziánskej rodiny, ktorá využíva svoju laickú profesionalitu, odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc svojim členom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Združenie vykonáva aktivity, ktoré vedú k zhodnocovaniu schopností, vedomostí a kontaktov svojich členov.

KTO JE EXALLIEV

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

Exalliev je ten, kto aspoň rok navštevoval saleziánske dielo a má viac ako
osemnásť rokov. Ako bývalí žiaci don
Bosca sme členovia saleziánskej rodiny vďaka preventívnej výchove dobroty a láskavosti, ktorú sme prijali v škole
či oratóriu a ktorej účinok pociťujeme
a rozvíjame počas celého života. Saleziánski odchovanci teda pochádzajú
zo stredných škôl so saleziánskym duchovným vedením a zo saleziánskych
stredísk.

MICHAL NEMČEK
ř sekretár
sekretar@exallievi.sk

POSLANIE
EXALLIEVOV

SIMONA ONDREJOVÁ
ř PR asistent
simi.ondrejova@gmail.com

IVAN ŽITŇANSKÝ
ř delegát
delegat@exallievi.sk

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

ŠTRUKTÚRA ZDRUŽENIA
Naše združenie má štruktúru, ktorá pomáha pri napĺňaní cieľov a realizácií
projektov.
Vedenie a smerovanie združenia zabezpečuje trinásť členný výkonný výbor. Facilitátori sú vybraní zástupcovia jednotlivých ročníkov. Slúžia ako komunikačný kanál medzi výkonným výborom a rádovými členmi a zabezpečujú šírenie
informácií v rámci združenia. Komisie
exallievov zoskupujú členov podľa profesijného zamerania, ktorí sa stretávajú,
diskutujú, rozvíjajú nápady a myšlienky
na efektívnej a odbornej úrovni. Dôležitým prvkom združenia je fixný sekretariát, 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 našom fungovaní vydávame v tlačenej
podobe štvrťročník EXpress don Bosca.
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PROJEKTY ZDRUŽENIA
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EXPRESS DON BOSCA
AJ VO VAŠEJ SCHRÁNKE
Chcete dostávať náš časopis aj vy? Chcete, aby bol
doručený aj Vašim blízkym? Dajte nám vedieť! Napíšte nám
Vaše meno a adresu na mail sekretar@exallievi.sk.
Do predmetu správy napíšte: Express v schranke.
Páči sa Vám náš časopis a články v ňom? Podporte nás!
Svoje príspevky, ktoré budú použité na tlač a poštovné
časopisu môžete posielať na číslo účtu: 262 608 4575/1100.
Do poznámky prosím uveďte: CASOPIS. Ďakujeme Vám!

BIZNIS VIZITKY V EXPRESSE
V EXpresse don Bosca by sme Vám radi (okrem iného) predstavili členov Biznis platformy a ich spoločnosti. Preto sme
toto číslo obohatili o vizitky našich podnikateľov - exallievov. Každý z nich sa rozhodol pomôcť a podporiť projekty
exallievov a náš časopis. Aj vďaka nim dostávate štvrťročník
Express don Bosca do schránky a ich pomoc nás motivuje
neustále sa zlepšovať. Ďakujeme!
Chcete aj Vy podporiť náš časopis a zároveň prezentovať
svoju spoločnosť v magazíne odchovancov dona Bosca?
Informujte sa na maily sekretar@exallievi.sk alebo na telefónnom čísle 0911 911 729.
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UDIALO SA
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P L á N U j E m E A P O z ý vA m E

MODLITBA
S MISIONÁRMI

17.7. – 21.7.2015

Vždy posledný deň v mesiaci.
Viac info a video k modlitbe od Maroša
Peciara na www.exallievi.sk/duchovno/
modlitba-s-misionarmi

SPLAV MALÉHO
DUNAJA
Fantastická partia a krásna príroda.
Akcia s najdlhšou tradíciou. Možnosť
splavovania aj na 1 deň - 18.7.2015.

3. - 6.7.2015

1. TURNUS
DUCHOVNÉ CVIČENIA
DONOVALY

RODINNÁ DOVOLENKA
TALIANSKO, CAORLE, SOGGIORNO
MARINO DON BOSCO

Perfektná dovolenka s vlastnou
pieskovou plážou, klimatizovanými
izbami, ihriskami, šmýkačkami
a preliezkami pre deti. Výborná talianska
kuchyňa, duchovná služba, dobrá partia
a nezabudnuteľné zážitky.

10. 9. 2015

9. - 12.7.2015

2. TURNUS
DUCHOVNÉ CVIČENIA
DONOVALY

Viac informácií nájdete na www.exallievi.
sk/duchovno

STRETNUTIE
FACILITÁTOROV
Viac informácií a registrácia
na www.exallievi.sk/aktivity/
sportovepodujatia/splav-md

Vydajte sa spolu s nami a s exallievmi z celého sveta na púť po stopách
dona Bosca pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

PÚŤ S EXALLIEVMI

C E L É H O S V E TA D O T U R Í N A
Slovenskí odchovanci sa chcú osobne
podieľať na tomto stretnutí, preto pozývame
aj Vás! Vycestuje spolu s nami 6. – 9.
októbra 2015 do Talianska, kde budete
mať možnosť navštíviť Valdocco, Turín,
Colle don Bosco, Chieri, Castelnuovo. Viac
informácií o programe, doprave, ubytovaní
a strave telefonicky (0911 911 729) alebo
mailom sekretar@exallievi.sk.
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25.7. - 1.8.2015

BRATISLAVA, EINSTEINOVA 25

Pravidelné formačno – informačné stretnutie zástupcov jednotlivých ročníkov GJB.

3. - 6.10.2015

ASSEMBLEA
CONFEDERAZIONE
MONDIALE
Valné zhromaždenie Svetovej
konfederácie exallievov v Ríme.

9. – 11.10.2015

VÍKEND SILNÝCH
ZÁŽITKOV
ČASTÁ - PAPIERNIČKA

Nezabudnuteľné spomienky. Duchovný,
kultúrny, spoločenský a športový program,
program pre deti. Informácie nájdete na
plagáte na zadnej titulke. Registrácia
od 1. júla 2015 na stránke vsz.exallievi.sk

P L á n U j e m e A P O z ý vA m e

ROzHOvOR

VO SVETE JE NAŠE DIELO
VEĽKOU INŠPIRÁCIOU
Kto sa skrýva za všetkými mailmi, ktoré Vám chodia od exallievov? Komu patrí ten hlas v telefóne, ktorý Vás
pozýva na akcie odchovancov dona Bosca? Kto je ten „chalan“, ktorý pozná spamäti mená našich členov a vie
o každej novinke a akcií v našom Združení? Michal Nemček je prvým sekretárom Združenia exallievov na
svete a zároveň bol na Slovensku prvým zamestnancom sekretariátu, ktorý sa naplno venoval rozvoju združenia. Porozprával nám o jeho práci o rodine, o tom, čo ho motivuje aj o tom, čo preňho saleziáni znamenajú.
-

-

-

-

-

9

ROzHOvOR
-

-

-

-

-

-
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AEON Consult s.r.o.

Aquacom, s.r.o.

Martin Stav

Radoslav Junga

konateľ

0903 247 878
martin.stav@aeonconsult.sk
www.aeonconsult.sk

konateľ

Konzultačná spoločnosť
zaoberajúca sa poradenstvom
v oblasti manažmentu kvality
a manažmentu kvality
a bezpečnosti potravín a krmív.

0914 100 567
radoslav.junga@gmail.com
www.aquacom.sk

Augustinus s.r.o.

Autosibi spol. s r.o.

Michal Buček

Pavol Bielik

konateľ

0949 356 416
sales@msaugustinium.sk
www.slacikovenastroje.sk

Spoločnosť so zameraním
na stavebnú výrobu
a rôzne obchodné oblasti.
Rekonštrukcie a výstavba
bytových a nebytových stavieb,
priemyselných a inžinierskych
stavieb. Manažment a riadenie
stavieb v rôznych lokalitách
Slovenska.

konateľ

Predaj a distribúcia
hudobných nástrojov,
svetelnej a DJ techniky.
Maloobchod, veľkoobchod.

Autoservis, pneuservis,
opravy, prehliadky,
mechanické opravy,
diagnostika, výmeny
čelných skiel...

Magnetová 13, Bratislava
0940 607 060
info@autosibi.sk
www.autosibi.sk

Autoslužby

Biksadský & Partners, s.r.o.

Michal Nemček

Pavol Biksadský

SZČO

0911 911 729
info@prepis-auta.sk
www.prepis-auta.sk

konateľ, advokát

Prepis auta, prihlásenie
dovezených vozidiel,
vybavenie STK, EK, KO,
požičanie prevozných ŠPZ.
Všetko vybavíme za vás!

0918 942 592
pavol@biksadsky-partners.com
www.biksadsky-partners.com

Cesta+

Dapan, s.r.o.

Martin Ližičiar

Tomáš Valúšek

zakladateľ

0911 619 136
martin@liziciar.sk
www.cestaplus.sk

Advokátska kancelária

konateľ
Internetový portál, ktorý chce ísť
do hĺbky. Kresťanské médium,
ktoré hovorí zrozumiteľne
a jednoducho Evanjelium
a prináša svedectvá a životné
osudy ľudí, ktorí toto Evanjelium
žijú a bojujú za dobro.

0903 293 901
valusek@dapan.sk

Výroba jednoúčelových
zariadení - montážne linky,
prípravky, testery,
konštrukcia (3D návrh,
výkresová dokumentácia)

EOS Innovazioni a.s.

GREENCITY s.r.o.

Michal Hort

Lukáš Markovič

0905 756 205
michal.hort@eosinnovazioni.sk
www.eosinnovazioni.sk

Spoločnosť so zameraním
na projektovanie, realizáciu,
údržbu súkromnej a verejnej
zelene. Maloobchod
0907 043 727
a veľkoobchod rastlinného
greencity@greencity-zahrady.sk
materiálu. Realizáciou
www.greencity-zahrady.sk
závlahových systémov.

CEO

konateľ

Poradenstvo:
ĖĺÂÆ¼Ê ÆÊ¼q£ªĺ¯ªÚ
ĖĺĴ ¼ÊÀ£À ĵĺ¹¼¯ ÆÚ

Chutné darčeky

TvojMobil

INGENIO, s.r.o.

Václav Faltus

Patrik Novák

Ondrej Mikuš

konateľ

0907 494 374
vaclav@faltus.sk
www.chutnedarceky.sk
Predaj kvalitnej čokolády Lyra.
E-shop aj kamenné predajne.

konateľ

konateľ

0910 984 986
patrik.novak3@gmail.com
www.tvojmobil.sk
Široký sortiment mobilného
príslušenstva. E-shop aj
kamenné predajne
v BA, TT, SI, MT, NR.

0904 673 159
info@ingenio.sk
www.ingenio.sk

Rezanie, brúsenie, leštenie,
vŕtanie, fazetovanie
a gravírovanie plochého skla
a zrkadiel. Prevádzkovanie
e-shopu www.glassonline.sk.

Jablčnô

KINX s.r.o.
Weddinx

Michael Jurkovič

Martin Královič
konateľ

Organizácia a produkcia
podujatí, festivalov a koncertov.
Bezpečnostná služba, zdravotný
dozor, technická produkcia...

0908 688 111
martin.kralovic@kinx.sk
www.kinx.sk
www.weddinx.sk

Ėĺ ¯©¹£Æªqĺ¯¼pªßq|pĺÀÓp{ĺ
ĖĺÀÓp¯{ª ĺ¹¼ÀÆ¯¼Úĺ
ĖĺÀÓp¯{ªqĺÓÛß¯{pĺ
ĖĺÀÓp¯{ªÛĺ|pÆ¼ª

konateľ

0949 645 726
m@jurkovic.ch
www.jablcno.sk

Výroba perlivého jablkového
alkoholického muštu.

LtcNet, s.r.o.

Lukáš Dolnák - Profi Glass

Martin Michálik

Lukáš Dolnák

konateľ

0905 266 950
info@ltcnet.sk
www.ltcnet.sk

SZČO

Predaj a servis IT, predaj
elektroniky, poskytovanie
pripojenia na Internet.

0944 403 095
lukas.dolnak@gmail.com
www.profiglass.sk

ĖĺpÊÆ¯À £q
ĖĺpÊÆ¯Ê©ÚÓq¼ p
ĖĺpÊÆ¯ ¯ß©Æ p

MADAI s.r.o.

Nábytok Kučera

Peter Kováčik

Radovan Kučera

konateľ

konateľ

0910 963 741
basto@inmail.sk
basto@ynet.sk

SAP - technické konzultácie,
návrh riešení,
programovanie – vývoj

0915 807 777
radovan@nabytok-kucera.sk
www.nabytok-kucera.sk

DPD WOOD, s.r.o.

Polygrafia
Gutenberg, s.r.o.

Peter Dobrovodský

Tomáš Letavay

konateľ

0948 771 127
dpdwood@gmail.com

Ėĺ©¯ªÆqáĺªß ¯ª¼Æ| Û|ĺ¯©¯Ó
Ėĺ©¯ªÆqáĺª¼Æ| Úĺ¹pÀÓªÚ|ĺ
domov
Ėĺ¼ ¯ªÂÆ¼Ê |pĺpĺ¼p£ßq|pĺÀÆ¼|ĺ
na kľúč
ĖĺÓÛ¼¯{pĺpĺ©¯ªÆqáĺ¹¼ÀÆ¼Â ¯ÓĘĺĺ
altánov, pergolí
Ėĺ¹¯¼ßĺpĺ¹¼pĺÀÆpÓ{ª ¯ĺ¼ßÓp

konateľ

0915 916 917
letavay@polygrafia.eu
www.polygrafia.com

ProfiLIGHT
Corporation s.r.o.

Progresit

Peter Burian

Andrej Klapica

konateľ

0903 817 266
burian@profilight.sk
www.profilight.sk

Predaj nábytku a bytových
doplnkov.
Ėĺ~p£Ëªª ĺÀp|ĺÀË¹¼pÓÚ
ĖĺÓp|Êª ~ª ĺ¹¯¯Ó Ú
Ėĺq£ªÀ ĺß¯ÀÆpÓÚ
Ėĺ¯{ÛÓp|ĺÀÆªÚ
Ėĺ Ê|ÚªĺpĺÀÆ¯£~ Ú

Ėĺ¹¼¯À¯ªq£ªpĺÆ£p~ĺ¹¼¯¹pp~ªÛ|ĺ
materiálov, brožúr, kníh, plagátov,
katalógov, prospektov, časopisov...
Ėĺ¼pã pĺpĺßpª
Ėĺ ¯©¹£ÆªÛĺÀ¼ÓÀĺĪ¯ĺ¼pã| ¯ĺ
návrhu až po distribúciu priamo
koncovému zákazníkovi)

predseda
Návrh, projektovanie, realizácia
úsporných riešení v osvetlení: škôl,
športovísk, kancelárskych
a obchodných priestorov,
priemyslu a verejného osvetlenia.
Veľkoobchod svetelnej techniky
a elektromateriálu.

0903 957 442
klapica@progresit.sk
www.progresit.sk

Občianske združenie
Progresit si kladie za úlohu
hľadať inovatívne metódy pri
riešení problematík v rôznych
oblastiach v rámci krajín
Európskej Únie.

QEX a.s.

RAINMAN, s.r.o.

Ondrej Hort

František Majerník

Riaditeľ divízie Reklama

0911 433 658
hort@qex.sk
www.qex.sk

konateľ
Ėĺ`Û¼¯{pĺ¼ £p©Úĺ
Ėĺ"Ê{pĺpĺÓ±¬pĺÓĺ¹¼pªp|ĺ
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0903 410 467
frantisek.majernik@gmail.com
www.rainman.sk

Projekcia, inštalácia, servis
a poradenstvo v oblasti
zavlažovacích systémov.

Rechtys s.r.o.

SLOVY s.r.o.

Miloš Čaladik

Martin Peciar

konateľ

0911 707 048
rechtys@rechtys.sk
www.rechtys.sk

koordinátor projektov

Reklamné predmety, odznaky,
veľkoformátová tlač, roll up...

0907 893 223
martin.peciar@slovy.sk
www.slovy.sk

Stavebno–obchodná spoločnosť

SweetPro s.r.o

THE ELEMENTS, o.z.

Karol Stýblo

Peter Šulek

konateľ

0903 964 544
styblo@gmail.com
www.lyrachocolate.com

Dovoz čoko surovín, výroba
čokolády, busines prezenty,
čokoládové školenia,
prezentácie, čokoeventy.

TPSO, s.r.o.

0904 919 530
sulko@theelements.sk
www.theelements.sk

Vizitka.sk
Nic.sk

Ivan Katrenčík

Václav Faltus

0949 382 442
katrencikivan@gmail.com
www.klincovaoffice.sk

0907 494 374
vaclav@faltus.sk
www.vizitka.sk
www.nic.sk

konateľ

konateľ
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Webon

Zlaté Zrnko

Ondrej Chocholáček

Peter Kováč

SZČO

0915 613 610
ondrej.chocholacek@gmail.com
www.webon.sk

Tvorba webstránok,
e-shopov, SEO
optimalizácia, PPC
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0915 928 752
info@zlatezrnko.sk
www.zlatezrnko.sk
www.gurmani.sk
www.trojkolkava.sk

Združenie zabezpečuje
hudobnú produkciu,
organizuje kultúrne
podujatia a festivaly.

Chceli by ste aj vy mať vizitku,
vďaka ktorej si vás klienti
nájdu sami? Vizitka.sk je vám
k dispozícii. Pomocou Vizitka.sk
si vytvoríte webstránku, ktorá
bude vašou profesionálnou
internetovou vizitkou.

Registrácia domén
a webhosting.

Zlaté Zrnko je káva, ktorá:
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Trojkolkáva - chutná káva zo štýlovej
kaviarničky na kolesách

S v E D E C T vá

NAŠI DON BOSCOVIA
Pri príležitosti 200. výročia narodenia dona Bosca sme sa rozhodli zaspomínať na našich vychovávateľov naše vzory, ktoré sme stretli počas života. Naši exallievi sa touto cestu chceli poďakovať saleziánom a kňazom, ktorí ich ovplyvnili či už v detstve, počas dospievania alebo im pomáhajú v súčasnosti. Mnohí z nich,
ktorí sú dnes už otcovia rodín, majitelia spoločností, podnikatelia priznávajú, že títo ľudia majú nemalú zásluhu na ich osobnom raste. Sú to osobnosti, ktoré ich usmernili pri ich prvých životných rozhodnutiach a stáli
pri nich v období prvých životných skúšok. Zároveň ďakujú aj samotnému don Boscovi, ktorého požehnanie
cítia na každom kroku.
MÔJ UČITEĽ ŽIVOTA
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S v e D e C T vá

DON BOSCOVIA V MOJOM ŽIVOTE

-

-
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DON BOSCO SPRÍTOMNENÝ
V DON LUDVIKOVI
-

-

-
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S v e D e C T vá
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MÔJ DON BOSCO - NEKONEČNÁ
DOBROTA A ÚSMEV NA TVÁRI
-

-

-

-

pokračovanie na strane 14
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S v e D e C T vá
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DON BOSCO V MOJOM ŽIVOTE
-
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VZOR CHARIZMATICKÉHO VODCU
-

-

-
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S v e D e C T vá
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ĎAKUJEM TI, BOŽE,
ZA VŠETKÝCH DON BOSCOV
-

-

-

-

-

-

15

PROFIL

Pavol Biksadský

S BOŽOU POMOCOU VŠETKO IDE
Taký je odkaz Pavla Biksadského, advokáta s vlastnou advokátskou kanceláriou a člena Združenia exallievov
na Slovensku. Považuje sa za Záhoráka. Hoci sa narodil v Bratislave, potom žil v Bytči, neskôr v Banskej Bystrici, napokon sa usadil na Záhorí. So svojou manželkou a tromi deťmi býva v Borskom Mikuláši, kúsok od Šastína,
kde u saleziánov študoval.
-
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HOBBY AJ ŽIVOBYTIE V JEDNOM
-

16

-

NIE MARKETING, ALE REFERENCIE PREDÁVAJÚ
-
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„Na-

-
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ŠPORTOM PROTI STRESU
-

KROKY DO BUDÚCNA
j
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Z ADVOKÁTA MANAŽÉR
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z HISTÓRIe

AKO MARXISITICKO–MATERIALISTICKÁ
IDEOLÓGIA NIČILA IDEÁLY MLADÉHO
ČLOVEKA (II. ČASŤ)
Po Barbarskej noci a zmarenom úteku do zahraničia, napínavý príbeh nádejného klerika pokračuje vo
väznici v Mikulove...
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Kórejskí študenti s vychovávateľom (autorom článku)
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z HISTÓRIe
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Stretnutie exallievov - seniorov a oratoriánov na „Miletičke“, mnohí z nich prežili roky
v pracovných táboroch alebo boli vypočúvaní.
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-

-

Grafické spracovanie a tlač tohto časopisu
pre Vás s radosťou zrealizovala

Kórejskí študenti, po troch rokoch núteného odchodu vychovávateľov
z ústavu v Mošovciach, vyhľadali svojho vychovávateľa, aby mu v mene
spolužiakov gratulovali k jeho promócii po ukončení vysokej školy.
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