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Úvodník
Priatelia,
vždy, keď sa modlím modlitbu exallieva, 
v  ktorej ďakujeme, žiadame a  zároveň 
sľubujeme, moje srdce horí zápalom pre 
toto naše spoločné dielo. 
Sme vďační za výchovu, ktorú sme v mladosti 
dostali, ako adresáti don Boscovho diela. 
Zároveň si s veľkou dôverou žiadame silu a odvahu, 
aby sme dokázali prijatú výchovu pretaviť do aktivít v  spoločnosti 
a v spoločenstvách Cirkvi, v ktorých žijeme. Túžime byť „čestnými občanmi 
a dobrými kresťanmi“, chceme byť súdržní a mať sa navzájom radi. 
Žiadame o silu pre našu vieru, nádej a lásku.
Náš spoločný sľub je zároveň aj záväzkom nášho boja za spravodlivosť 
a proti povrchnosti a ľahostajnosti. Chceme spoločne brániť hodnoty ako 
život, slobodu a pravdu. A pokúšať sa o to chceme s nasadením sociálnym, 
politickým aj ekonomickým. Takto sa môžeme stať soľou zeme a svetlom 
sveta a v jednom spoločenstve budeme môcť vplývať na spoločnosť 
a Cirkev, ktorých sme súčasťou.   
Som vďačný za každého jedného z Vás, ktorý akýmkoľvek spôsobom 
preberáte spoluzodpovednosť za naše Združenie vo všetkých kútoch 
Slovenska. Zároveň chcem pozvať tých z Vás, ktorí čítate tieto riadky 
a máte chuť a vôľu sa aktívne zapojiť – príďte medzi nás. 
Veď sme toho veľa dostali, nastáva čas aj dávať. V don Boscovi,

Róbert Mruk, prezident
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Duchovné cvičenia na Donovaloch
Do témy „František Saleský a jeho spiritualita“ sa v dňoch 
4. – 8. júla ponorilo 5 rodín počas duchovných cvičení 
exallievov. K duchovnému obohateniu rodičom dopo-
mohli aj traja animátori, ktorí sa postarali o dokopy 10  
ratolestí. Tradičné duchovné cvičenia boli opäť časom  
oddychu v príjemnom prostredí a dobrej spoločnosti,  
no predovšetkým načerpaním duchovných síl do každo-
denného života.
Po našich minuloročných skúsenostiach s rodinnými 
duchovnými cvičeniami sme sa aj tento rok s rodinkou 
rozhodli zúčastniť sa tejto duchovnej akcie. Pod vedením 
dona Ivana Žitňanského sme zažili niekoľko dní plných 
duchovných ale aj spoločenských zážitkov. Prednášky  
a každodenný program nás určite všetkých duchovne 
obohatili. Bola to zároveň skvelá príležitosť zblížiť sa  
s inými rodinami a pre deti možnosť stráviť čas s inými 
deťmi aj vďaka bohatému programu pod vedením 
skvelých animátorov. Mne osobne to zároveň dodalo veľa 
duchovnej sily, z ktorej čerpám naďalej v každodennom 
živote. Preto odporúčam všetkým rodinám zažiť tak 
duchovne bohatý program a zároveň spoznať čaro prírody 
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v tak krásnom prostredí ako sú Donovaly. Jednu dôležitú 
myšlienku si odnášam z týchto duchovných cvičení: 
„Buďme pokorní v srdci!“ A to prajem všetkým nám 
spoločne. Zuzana Dolnáková

Stretnutie gymnazistov 
zo Šaštína po 20 rokoch
Absolventi GJB r. 1998 sa dňa 2. 6. 2018 stretli na mieste 
činu, v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. 
Svätú omšu celebroval vdp. Jozef Drobný, niekdajší 
vychovávateľ maturantov, spolu s ním koncelebrovali 
spolužiaci vdp. Andrej Kalamen a  vdp. Marián Bér. 
Pozvanie na túto peknú udalosť prijali ešte stále 
úradujúci profesori: Michal Schmidt, Margita Ravingerová, 
triedny profesor Ľudovít Suchý a vychovávateľ Marián 
Miliczki. Spolužiaci spolu s profesormi a vychovávateľmi 
zaspomínali na neopakovateľné štyri roky, ktoré mohli 
prežiť za múrmi kláštora a  taktiež si pripomenuli 
významné osobnosti, ktoré si Pán povolal do večnosti, 
menovite našich saleziánskych profesorov, dona 
Augustína Nádaského a  dona Zoltána Schmidta. Po 
svätej omši všetci prijali pozvanie do študentskej jedálne 
a  zasadli k  večeri, ktorú nám pripravila naša pani 
kuchárka p. Kurková. Po večeri pokračoval program 
nahliadnutím do chodieb a tried bývalej školy 
a  posedením v  priestoroch internátu do neskorých 
nočných hodín. Veľká vďaka patrí bratom paulínom, ktorí 
nám, saleziánskym exallievom zo Šaštína, umožnili 
zorganizovať túto akciu. 
Napriek tomu, že od našej maturity uplynulo neuveriteľ-
ných 20 rokov na mnohí sa za tento čas nevideli, bolo sa 
o čom rozprávať. Pevne verím, že naša trieda, tak ako 
mnohé iné, ktoré vzišli z GJB, sú nositeľmi don Boscových 
ideí a  každodenný život prežívajú v duchu saleziánskych 
zásad. Tomáš Peltzner

Bardejovské rodiny v tábore
Čas letných prázdnin je aj časom táborov. 
Rodiny zo saleziánskeho strediska  
v Bardejove jeden takýto prežili od 15. do 
19. augusta 2018 na Sigorde pri Prešove.
Tábor začal ako tradične spoločnou svätou 
omšou, ktorú slávil o. direktor Viliam Riško 
SDB spolu ďalšími našimi saleziánmi Sta-
nom Hurbaničom a Marekom Pančurom. 
Svätá omša však bola predsa niečím výni-
močná. Počas nej prezident Združenia 
exallievov a  priateľov don Bosca na  
slovensku róbert Mruk odovzdal o. vilovi 
riškovi  dekrét o založení novej bunky 
exallievov v Bardejove. Poslanie byť  
súčasťou tohto združenia prijalo  15 man-
želských párov a 7 jednotlivcov.

Tábor pokračoval ďalším dňom a preniesol nás do krajiny 
rozprávok. Deň sme vždy začínali rozcvičkou, raňajkami  
a modlitbou. Téma rozprávok nás sprevádzala počas 
celého tábora pri rôznych hrách, súťažiach a rodinných 
štafetách. Zábavu si užili všetci, rodičia aj deti. Program 
nám spestrila aj návšteva hasičov a policajtov, ktorí 
predviedli ukážku cvičenia psov. Nechýbalo ani príjemné 
osvieženie v podobe kúpaliska a večer plný záhad  
a chemických pokusov. Putovanie krajinou rozprávok sme 
ukončili večerným rozprávkovým bálom, na ktorom sme 
sa na chvíľu premenili všetci na nejakú rozprávkovú 
bytosť. Na záver nás čakala večerná prechádzka lesom, na 
ktorej sme si otestovali svoju odvahu.
Vďační Pánu Bohu aj ľuďom, ktorí sa o celý program 
postarali, sme tábor ukončili v nedeľu svätou omšou  
a s množstvom zážitkov, nových priateľstiev a utužených 
vzťahov sme sa vrátili do našich domovov. Tento 
požehnaný čas bol dôkazom toho, že spoločenstvo  
a rodina má v dnešnom svete dôležité miesto. Sme vďační 
za dar don Boscovho diela tu u nás v Bardejove.

Ján Mihál

Svadba Simi a Peťa
V sobotu 1. septembra sa vydávala v kostole Panny Márie 
Pomocnice kresťanov v  saleziánskom stredisku  
na Miletičke v Bratislave naša PR manažérka Simona 
Ondrejová. Jej manželom je lekár Peter Hraboš.  
Do spoločného života im vyprosujeme veľa Božieho 
požehnania, lásky, zdravia, radosti a silu a chuť vždy vždy 
si odpúšťať a začínať znova! J

Spoločná fotografia všetkých na tábore

Prezident exallievov so zástupcomi exallievov z Bardejova – Jánom 
Mihálom a z Prešova - Jozefom Pekľanským

Rodinná opekačka 
žilinčanov
Druhý júnový víkend sa zišli rodiny  
exallievov zo Žiliny a okolia na rodinnej 
opekačke na Klokočove. V krásnom 
prostredí Kysuckých hôr sme sa snažili 
oddýchnuť si a vybiť baterky našim rato-
lestiam. Ďakujeme aj saleziánom Igorovi 
Pechovi a donovi Jozefovi Sarneckému,  
ktorí dbali o duchovno celého víkendu. 
Bolo super!

Ján Slíž
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V sobotu 19. 5. 2018 sa v prešovskom oratku na Bottovej 
stretlo takmer päťdesiat bývalých KAMYstov Prešovského 
strediska. Začali sme ďakovnou svätou omšou o 9. hod. 
za účasti súčasného direktora dona Maťa Kačmáryho a aj 
pozvaného prešovského ex-direktora dona Paľa Degra. 
Po sv. omši sme vytvorili šesť futbalových mužstiev  
a zahrali si medzi sebou systémom „každý s každým“.  

Za pekného slnečného počasia nechýbala veľmi dobrá 
priateľská atmosféra,  fantastický guláš z  paráka, či 
výborný čapovaný Šariš... 
Bol to druhý ročník stretnutia KAMYstov. Ten prvý bol  
v roku 2017 vyvolaný oslavou viacerých 40-tnikov, no 
hlavne Monkym, ktorý dlhé roky po skončení svojej 
aktívnej hráčskej kariéry trénoval mladších chalanov  
v oratku.    Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akokoľvek 
pomohli s prípravou stretnutia a už teraz sa tešíme na 
stretnutie v roku 2019. Jozef Pekľanský

Stretnutie “Kamystov“ 
v Prešove

Prešov kráča v dôvere a odhodlaní
Vo štvrtok 14. júna 2018 sa v podvečerných hodinách v sa-
leziánskom stredisku v Prešove uskutočnilo v poradí už 
druhé oficiálne stretnutie zástupcov exallievov z Prešova.
Príjemná atmosféra v spoločenstve a nové myšlienky pre 
vznik zložky exallievov v Prešove nás sprevádzala po celý 
čas. Stretnutie otvoril náš regionálny zástupca Jožko 
Pekľanský, ktorý nás oboznámil s novinkami v saleziánskej 
rodine a pripomenul nám letné podujatia, ktoré by sme 
chceli podporiť aj účasťou exallievov. Celý, už skoro letný 
podvečer, sme diskutovali a rozmýšľali, ako sme sa od 
nášho posledného stretnutia posunuli, ako ľudia, ktorých 
sme oslovili, reagovali na naše správy, že v Prešove vzniká 
nová zložka saleziánskej rodiny a takisto sme navrhli 
ďalšie kroky, ktoré budú smerovať a veríme, že aj dospejú 
k vytvoreniu tejto zložky v Prešove. Duchom Svätým 
posilnení v reči sme každý povedali svoje skúsenosti aké 
máme od ľudí a ich pohľady na toto dielo. Striedali sa 
názory radostné, plné odhodlania s názormi menej 
istými, no s veľkými očakávaniami. Bolo príjemné počuť, 
že veriaci z nášho strediska sú otvorení činnosti 
exallievov, čo podporila aj komunita saleziánov v Prešove, 
ktorá nás predovšetkým pobádala k vytrvalosti  
v modlitbe. Z množstva návrhov, ktoré v ten večer vzniklo, 
sme dospeli k záverom pobádajúcim k vyššej aktivite pri 

oboznamovaní ľudí s našou túžbou vytvoriť novú zložku 
saleziánskej rodiny v Prešove a to predovšetkým plagátmi, 
závesnými bannermi, či odkazmi na webových stránkach. 
Stretnutie sme ukončili v modlitbe a krátkym rozjímaním, 
v ktorom sme toto dielo odovzdali do Božích rúk  
s dôverou a nádejou.
Veríme, že s pomocou dona Bosca a Panny Márie Pomoc-
nice sa táto naša túžba aj vyplní a prosíme o modlitby za 
nás aj za toto dielo.. Filip Dulín

Svetová konfederácia exallievov dona Bosca 
v lete nielen oddychovala
Členovia svetového predsedníctva spojili príjemné s uži-
točným a dovolenkový čas využili aj na animáciu exallie-
vov. Angel Gudiňa - svetový viceprezident pre mladých 
exallievov spolu s Albertom Piedadem - radcom pre mla-
dých exallievov za región Ázia si v lete spravili animačný 
výlet do Japonska, Macaa, Číny - Hong Kongu a Filipín, aby 
bližšie spoznali realitu exallievov týchto ázijských krajín 
a spolu hľadali možnosti pre synergie, spoluprácu  
a rozvoj nášho združenia na medzinárodnej úrovni. 
V Ázii - konkrétne v Myanmarsku - animoval aj náš svetový 
delegát don Jayapalan Raphael, ktorý spolu so svetovým 
delegátom pre saleziánsku rodinu okrem iného navštívili 
aj exallievov, ktorých povzbudili v neľahkej úlohe byť 
čestnými občanmi a dobrými kresťanmi. Okrem toho náš 
svetový delegát stihol v lete navštíviť aj národné 
stretnutie exallievov v Keni - Nairobi. 

Na druhej strane zemegule - v južnej Amerike sa v oblas-
ti animácie tiež nezaháľalo. Regionálna radkyňa pre mla-
dých exallievov vrámci projektu „Škola lídrov“ navštívila 
v 3 krajinách (Equador, Kolumbia a Argentína) spolu 43 
saleziánskych diel s prítomnosťou exallievov a prezento-
vala tento vzdelávací program pre mladých lídrov z radov 
saleziánskych odchovancov. Fresia Mednéz - rodáčka zo 
štátu Kostarika to stihla za necelé tri týždne. Klobúk dolu. 
Aby ste si nemysleli že v Európe sa len dovolenkovalo 
kdesi v Taliansku pri mori aj v našom regióne sa pracovalo 
na medzinárodnej úrovni. Svetový výkonný výbor sa 
tentokrát na prelome augusta a septembra stretol  
v Bruseli, kde sa  okrem pravidelnej práce a rozvoji 
medzinárodných iniciatív, odohralo aj historické 
stretnutie flámskych a valónskych exallievov. Don 
Boscova radosť a saleziánsky duch spája aj rozdelené 
Belgicko a tak na tomto stretnutí našli reč k spoločnej 
spolupráci belgičania zo severu aj z juhu. 
Jeden malý úspech pre slovenských exallievov je, že 
darčeky v podobe čokolády Lyra od Karola Stýbla si 
zaslúžil pochvalu a uznanie od kritických a náročných 
čokoládových gurmánov z Belgicka. 
Tak ako na Slovensku aj  vo svete to pulzuje v radoch 
exallievov životom. Berme si príklad a inšpirujme sa  
z úspechov vo svete, ale taktiež buďme my sami vzorom 
pre exallievsky svet za hranicami Slovenska. Máme čo 
ponúknuť a ukázať (nie len chutné produkty). Viac o tom, 
čo sa deje sa dočítate na webe - www.exallievi.org alebo 
na Facebooku, či v pravidelnom vydaní Exallievi 
Newsflash. Peter Kováč

Deň detí na Čiernej Vode
To, že je u nás veľa detí, je známa vec. No k tomu sa via-
žu isté príjemné povinnosti, akou je aj Medzinárodný deň 
detí. A tak sa pár hláv dalo dokopy a prišli na skvelé  
riešenie. Deň detí vo Veľkom Bieli. Mali sme síce  
k dispozícii len vonkajšie priestory, no to nám nepreká-
žalo. Mnoho z rodičov si pripravilo súťažné aktivity  
rôzneho druhu, iní zas zabezpečili ceny na výherný  
koberec. J Cien bolo teda dostatočne a každému sa ušlo 
to vysnívané. Detičky museli súťažiť a za každú výhru  
získali bodík. Tie boli akýmsi platidlom na kúpu ceny. Po 
súťažiach sme si pochutili na skvelom guláši, o ktorý sa 
postarali oteckovia. Maminy zas zasponzorovali poduja-
tie sladkou pochúťkou z domácej dielne. Samozrejmos-
ťou bolo aj schladenie v jazere, keďže bol naozaj krásny,  
slnečný a vydarený deň. S Bielom sa však nelúčime.  
Onedlho nás čaká rozlúčka s letnými prázdninami, ale to 
až nabudúce... Martina Bieliková

Spoločná fotka zo stretnutia v Bruseli
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Ovplyvnila ťa nejakým spôsobom výchova saleziánov, ak 
áno v čom najviac?
Ak máte to šťastie, že vyrastáte v kresťanskej rodine, 
dostanete do života dobrý základ. Saleziáni nám 
pomáhajú na tomto základe budovať zmysluplný obsah 
pre náš život. Heslo „modli sa a pracuj“ je absolútne 
dokonalé. Kňaz, ktorý s vami brigáduje v montérkach, 
ktorý vám pomáha pri charitatívnej akcii Saleziánske Kilo, 
ktorý s vami ide na tábor, výlet, na pivo,... stáva sa pre vás 
dosiahnuteľným vzorom. A to, čo potom vraví napr. na 
kázni, duchovnej obnove, spovedi,... dostáva inú hodnotu 
a je to autentickejšie a viac prijímané. Myslím si, že každý, 
kto má aspoň kúsok zdravého rozumu, musí obdivovať 
život a dielo don Bosca a jeho nasledovníkov.
Preniesol si niektoré zásady či heslá do výchovy detí, 
práce či do života? Ak áno, aké sú to?
Veľmi sa mi páčia dva spôsoby, ktoré sa snažím používať 
vo výchove detí:
- najviac, čo môžete urobiť pre svoje deti, je milovať svoju 

manželku
- snažte sa robiť dobré veci a deti sa pridajú samé
Bardejov je pomerne silno veriace mesto. Ako sa tu darí 
exallievom? Majú ľudia záujem o členstvo v združení? 
Koľko máte cca členov?
Momentálne sme v začiatkoch. Vyzerá to celkom nádejne, 
keďže aktivitám v rámci saleziánov sa venuje veľa rodín 
a mladých a nie všetci pocítili volanie k ASC. Preto je ich 
prirodzenou voľbou pridať sa k združeniu exallievov. 
Samozrejme vítame aj členov ASC. Počet našich členov 
(začíname o tri dni) je niečo vyše 30. Je úplne samozrejmé, 
že v našich aktivitách spolupracujeme s ASC. Snažíme sa 
vytvoriť jednu rodinu a nebyť konkurenčnými skupinami. 
Sme tu pre saleziánov a pre mladých.
Porozprávaj nám o spôsobe, akým sa snažíš rozširovať 
združenie exallievov v Bardejove?
Riešime to viacerými spôsobmi. Máme v oratku plagáty, 
ktoré informujú o našom združení a pozývajú k členstvu. 
Rozprávame sa s  ľuďmi z  oratka a  snažíme sa im 
vysvetliť zmysel a činnosť združenia. Posielame maily, 
kde pozývame všetkých na naše akcie, snažíme sa ich 
zapojiť do ich prípravy a priebehu. Akcie, ktoré sme robili 
doteraz, budeme už prezentovať ako akcie exallievov. 
Pomáhajú nám v tom aj naši saleziáni, ktorý majú veľký 
vplyv na mladých.
V čom vidíš najväčší význam združenia a v čom naopak 
najväčšiu výzvu?
Význam vidím v  pomoci saleziánom v  ich diele. 
Exallievi sú najväčšou zložkou saleziánskej rodiny 
a  svojou profesionalitou a  zručnosťami dokážu 
nahradiť saleziánov tam, kde je to potrebné. Stávajú 
sa ich servisno-manažérskou zložkou. Je to pre nás 
aj naplnenie hesla „z vďačnosti chceme dávať“. Našou 
výzvou by mohlo byť snažiť sa zapojiť mladé rodiny 
saleziánskych odchovancov opäť do diela dona Bosca. 
Máme skúsenosť, že veľa mladých rodín začína strácať 

Janko, si regionálnym zástupcom pomerne novej bunky 
exallievov v Bardejove, prosím predstav sa čitateľom.
Volám sa Jano Mihaľ, narodil som sa a bývam v Bardejove. 
Mám zatiaľ iba 43 rokov, som ženatý, máme s manželkou 
Stankou tri dcéry – Katku (16), Lauru (9) a Zuzku (5). Život 
ako z rozprávky o kráľovi a troch dcérach. J
Život so štyrmi ženami, to je čisté požehnanie. Zoznámiš 
nás bližšie s tvojou rodinkou?
S manželkou sme sa zoznámili u saleziánov v Bardejove. 
Chodili sme spolu na „zmiešané“ stretká. Tam sa začali 
naše dlhé rozhovory a zistili sme, že sa dokážeme spolu 
porozprávať o všetkom možnom. Nakoniec to skončilo 
dvoma krátkymi „ÁNO“. Sme spolu už 18 rokov. Manželka 
Stanka pracuje ako učiteľka na cirkevnej škole v BJ. Ako 
správny manžel učiteľky mám „slabosť“ pre všetkých jej 
žiakov. Musíte mať „zlaté nervy“, keď večer počúvate, 
čo všetko povystrájajú deti a potom ich rodičia, keď ich 
prídu obhajovať.
Prečo si sa rozhodol pre poslanie regionálneho zástupcu 
za stredisko Bardejov?
Asi pred piatimi mesiacmi na jarných prázdninách u sa-
leziánov v BB, sa mi dostal do rúk časopis Express don 
Bosca. Keď som čítal o aktivitách exallievov bolo to, ako 
keby ste písali o nás. Výlety, brigády, stretká, charita,  
plesy, pomoc saleziánom... to je presne to, čo robíme aj 
my v BJ. Niektorí naši kamaráti sú členmi ASC a nás ostat-
ných oslovila myšlienka založiť Združenie exallievov v BJ. 

Dovtedy sme o tom neuvažovali, pretože u nás bol rozšírený 
názor, že exallievom môže byť len absolvent saleziánskej 
školy. Následne sme začali mailovú komunikáciu s Robom 
Mrukom a Michalom Nemčekom, aby sme zistili čo najviac 
informácií. Asi pred dvoma mesiacmi prijal pozvanie na 
našu Rodinnú opekačku Jožo Litavec (KE) s rodinou.  
V rámci prezentácie nám povedal o činnosti združenia 
v KE. Stretol som sa aj s Jožom Pekľanským (PO)  
a porozprávali sme sa o ich skúsenostiach. Keďže sme 
už mali dostatok informácií, dohodli sme sa, že založíme 
našu bardejovskú bunku počas Rodinného tábora na 
Sigorde (15. – 19. 8). Robo Mruk nám navrhol termín 
15. august na sviatok Nanebovzatia. Zároveň prisľúbili 
svoju účasť na slávnosti Robo Mruk, Jožko Litavec a Joži 
Pekľanský s rodinami.
Aký bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
So saleziánmi som sa prvý krát stretol krátko po revolúcií. 
Chodil som na stretká k Vincovi Macejkovi, vtedy bol ešte 
len diakon. Mal som šťastie, pretože Vinco bol a je úžasný 
človek, ktorému záleží na mladých. Neskôr som prišiel do 
kontaktu s ďalšími saleziánmi ako Peťo Besenyei „Bežko“, 
Jožko Marek, Jožko Krušac „Doke“, Ivo Štofej a ďalšími. 
Aktuálne sú to Stano Hurbanič, Vilo Riško, ... Okolo nich 
sme sa zišli perfektná partia mladých a vydržalo nám to 
až dodnes, keď už máme svoje rodiny. Je úžasné sledovať, 
že podobné vzťahy zažívajú v saleziánskej komunite aj 
naše deti.

V dnešnom článku bližšie spoznáme Jána Mihaľa a jeho rodinu, priateľov a jedno veľké dielo, ktoré je zatiaľ 
v začiatkoch. Jano je totiž regionálnym zástupcom pre novú bunku v Bardejove. Porozprával nám o svojej 
rodinke, o viere a priateľoch saleziánoch.

Ján MiHaľ 

SME TU PRE SALEZIÁNOV 
A PRE MLADÝCH

R O Z H O V O R

kontakt so saleziánskou rodinou. Napríklad je pre nich 
problém prejsť zo stretiek, kde fungovali ako slobodní 
na manželské stretká. A  to aj vtedy, ak sú obidvaja 
manželia saleziánsky odchovanci. Ďalšia výzva je vplývať 
na výchovu mladých pred manželstvom. Je to najmä 
otázka čistoty vzťahu. Dnes nie je problém, ak idú mladí 
(slobodní) od saleziánov na spoločnú dovolenku. Ak to 
urobia oni, potom je to pádny argument aj pre ostatných 
mimo oratka. Mám osobnú skúsenosť, že mladí chlapci 
(napr. vysokoškoláci) sa veľmi radi rozprávajú o našom 
„chodení“ pred manželstvom. Hlavne pri pive. J
Ako sa ti darí zladiť osobný a pracovný život s aktivitami 
v združení?
V BJ je to úplne prirodzené. Sme veľká partia salezián-
skych odchovancov, vrátane ASC, ktorí fungujeme pri 
saleziánoch, ale aj medzi sebou. Ak máte 90% priate-
ľov z tohto prostredia, niekedy nerozlišujete saleziánsku 
a rodinnú akciu. Ísť s rodinami na dovolenku do Chorvát-
ska a mať zo sebou kňaza – saleziána je normálna zále-
žitosť. Mať každý deň na dovolenke omšu a potom ísť na 
„jedno točeno“ je na nezaplatenie. Týmto opäť pozdra-
vujem Iva Š. v BB.
Čomu sa venuješ v tvojom pracovnom živote?
Po skončení školy (TU v  KE) som si založil firmu – 
elektroinštalácie. Donedávna, do 1. júla, som pracoval 
vo Viedni. Robili sme tam asi 13 rokov, prerábali sme 
elektroinštalácie na nájomných bytoch. Súbežne s tým 
asi 15 rokov robím elektro - full service pre jeden 
košický obchodný potravinový reťazec. Robíme projekty, 
elektroinštalácie a revízie pre ich supermarkety. Po práci 
sa venujem najmä manželke, knihám a pivu. Na poradí 
nezáleží. J

Pýtala sa: Martina Bieliková

Ján Mihaľ s rodinou



Ako to všetko zAčAlo?
24. júna v roku 1870, keď don Bosco oslavoval svoje me-
niny, prišla sa mu poďakovať skupinka exallievov z Val-
docca a odovzdať ako prejav ich vďaky kávovú súpravu. 
Tento moment sa považuje za vznik exallievov. Vznikli 
sme z VĎAČNOSTI. Z vďačnosti za prijatú výchovu, dary,  
talenty a schopnosti, ktoré sme mohli v saleziánskych 
dielach objavovať a rozvíjať. 

tvoríme hodnoty
Aj na Slovensku sme si pred 20. rokmi uvedomili tento 
veľký dar a možnosť patriť do saleziánskej rodiny 
prostredníctvom oficiálnej zložky odchovancov dona 
Bosca. Vznikli sme, aby sme sa spolu združovali, stretáva-
li, formovali sa, navzájom si pomáhali, rástli spolu ďalej  
v saleziánskej charizme a duchu. Máme tu náš sekretari-
át, ktorý nám pomáha na tejto ceste a denno denne sa 
venuje napredovaniu Združenia a jeho členov. Uvedomu-
jeme si, že sme veľa dostali a chceme aj dávať. Dávať  
svojim rodinám, sebe navzájom, saleziánskej rodine  
a spoločnosti, v ktorej žijeme. Spoločne sa snažíme  
TVORIŤ HODNOTY pre našich členov aj celú spoločnosť.
Chceli by sme sa podeliť o to, aké hodnoty tvoríme akti-
vitami pre nás a pre celú spoločnosť a zároveň Vás prizvať 
k spolupráci a spoluzodpovednosti za šírenie dobra.
aktivity pre členov:
•	 duchovné	obnovy,	duchovné	cvičenia,	Biznis	platforma,	

Inštitúty, Stretnutia facilitátorov, Víkend silných 
zážitkov, Splav, Lyžovačka, Rodinná dovolenka, Family 

day, Stretnutia seniorov, časopis, vnútorné správy, 
regionálne rozširovanie, web, facebook, databáza, 
budovanie štruktúry združenia (predsedníctvo, výkonný 
výbor, valné zhromaždenie, komisie,...), administratíva 
(vypracovanie zápisníc, manuálov, …)

aktivity pre spoločnosť:
•	 sociálny	projekt	Darujme	úsmev,	Benefičný	koncert	

Darujme úsmev, sociálny fond, škola života - vzdelávanie 
študentov, divadlo, spolupráca a pomoc v saleziánskej 
rodine
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SPOLUZODPOVEDNOSť 
ZA NAšE ZDRUžENIE

Uvedomujeme si, že sme veľa dostali a chceme aj dávať. Spoločne sa snažíme TVORIŤ HODNOTY pre našich 
členov aj celú spoločnosť.

Ako sA môžeš Aj ty zApojiť  
do tvoreniA hodnôt?
Existuje mnoho foriem. Niektoré z nich tu radi v krátkosti 
predstavíme. Potešíme sa však aj vašej iniciatíve, fantázii 
a možnostiam, ktoré nám ponúknete. J
1. modlitba 
Dôležitá duchovná podpora všetkých našich aktivít a na-
šej činnosti, ktorá je pre nás zdrojom energie tvoriť hod-
noty a pracovať pre dobro našej spoločnosti.
2. dobrovoľníctvo
V niektorých oblastiach nám už pomáhajú rôzni dobro-
voľníci - naši exallievi:  časopis, web, grafika, právne služ-
by, sociálne projekty,... Stále máme však priestor pre no-
vých dobrovoľníkov.
3. in kind dary
Veľmi obľúbená forma pomoci. Hlavne pre našich podni-
kateľov, ktorí nám sprostredkúvajú bezplatne svoje služ-
by alebo produkty ako napr.: reklamné predmety, darče-
kové predmety, tlač, grafika, zásobovanie kancelárie, or-
ganizácia akcií…
Konkrétne príklady:
•	 vypracovanie	GDPR	stratégie	pre	združenie	
•	 priestor	pre	sekretariát	exallievov
•	 grafický	návrh	plagátu	na	akciu

4. finančná pomoc
Vďaka vášmu finančnému príspevku môžeme počas celé-
ho roka tvoriť hodnoty pre nás exallievov aj pre celú spo-
ločnosť prostredníctvom našich aktivít a projektov, vydá-
vať časopis a starať sa o chod združenia a sekretariátu. V 
súčasnosti niekoľkí z nás využívame tieto formy finančnej 
pomoci:
1.  malé pravidelné príspevky (3, 5, 10, 15… eur)
•	 mesačne	trvalým	príkazom
•	 alebo	cez	darovaciu	bránu:	exallievi.sk/darovat

2. väčšie nepravidelné dary
•	 prevodom	na	účet	na	základe	darovacej	zmluvy
•	 prevodom	na	účet	na	základe	faktúry	o	reklame	na	

webe
3. členský príspevok 
•	 ročne	10	eur	(členovia)
•	 ročne	40	eur	(členovia	biznis	platformy)

4. fondy, granty, dotácie
•	 sleduje	a	žiada	sekretariát

5. darovanie 2% z daní
•	 fyzické	osoby	aj	firmy

6. reklama v časopise
•	 formou	vizitky
•	 vlastná	reklamná	plocha	v	časopise

Aj jA CHCEM POMôCť TVORIť HODNOTy

ModlitBa doBrovoľníctvo
 MalÉ 

pravidelnÉ 
príspevky

väčšie 
nepravidelnÉ 

príspevky

in kind 
dary

reklaMa 
v časopise

napíš na
sekretar@exallievi.sk

napíš na
sekretar@exallievi.sk

napíš na
sekretar@exallievi.sk

ak c H c e š p o n Ú kn uŤ a J n i ečo i n É ,  u rč ite sa oZ vi . . .

tvoríMe Hodnoty Z vašeJ doBroty

spoločne sa modlíme  
na Vaše úmysly 

exallievi.sk/duchovno/
umysly

alebo 
SK18 1100 0000 0026 2608 4575,  

do poznámky uveďte DAR
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NA DON AUGUSTíNA 
NÁDASKéHO, SDB

Don Augustín Nádaský, 
rodák zo Šelpíc pri Trnave, 
ako mladý saleziánsky 
študent po vojne uteká 
cez rieku Moravu do 
Rakúska a odtiaľ do 
Talianska (Turína), aby 
mohol naplniť  svoj 
sen, stať sa kňazom 
saleziánom.  Ako mladý 
saleziánsky kňaz pôsobil 
v severnom Taliansku na 
saleziánskych školách. 

Keď sa v Ríme, pri príležitosti 1100-stého výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, 
postavil a inauguroval Slovenský ústav pri Ríme, 
pomenovaný po našich vierozvestoch sv. Cyrilovi  
a Metodovi, opúšťa Turín a stáva sa školským radcom 
(Consigliere) v Malom seminári na Slovenskom 
gymnáziu pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme (SÚSCM), neskôr aj riaditeľom gymnázia, kde 
zostáva vo funkcii riaditeľa gymnázia až do jeho 
konca. 
V roku 1991 sa vracia na Slovensko a v Šaštíne zakladá 
spolu s don Paulínym, don Ernestom Macákom  
a ďalšími saleziánmi, saleziánske Gymnázium Jána 
Bosca. 
Don Augustín Nádaský bol vynikajúci pedagóg, profe-
sor slovenskej a svetovej literatúry a slovenských dejín  
a zemepisu. 

Pre svojich žiakov - študentov vypracoval osobitné 
pomôcky a mapky, rozmnožené cyklostylom, kam si žiaci 
mohli robiť poznámky, nalepiť poštové známky (Štúra, 
Štefánika, Hlinku, Hviezdoslava, mestské erby a pod.) 
niečo dokresliť alebo vymaľovať.
Don Nádaský vychoval celé generácie žiakov, mladíkov 
z rôznych štátov a kontinentov, ktorí si na neho stále  
s láskou a s vďačnosťou spomínajú. 
Títo mladíci, synkovia slovenských povojnových emigran-
tov, nadobudli - okrem školských poznatkov - aj boha-
té kultúrne a literárne vedomosti o svojej vlasti a silné  
slovenské povedomie. Viacerí z nich sa práve jeho zá-
sluhou stali profesormi slovenského jazyka v slovenskej  
diaspore v zahraničí, stali sa zakladateľmi slovenských 
Matíc, predsedami Zväzu Slovákov (Jozef Kvasnovský,  
Andrej Kuric, Pavol Treger a ďalší). Kde mohol, ochotne 
pomáhal svojim študentom aj finančne, aby mohli ukon-
čiť svoje štúdiá. 
Don Augustín Nádaský je preto pre svojich žiakov - od-
chovancov živým svetlom a vzorom - nielen spomienkou 
- pretože okrem toho, že bol ich profesorom, bol aj ich 
otcom, vychovávateľom, obrancom a ochrancom, mece-
nášom a oporou. 
Nebyť osobnosti akou bol don Augustín Nádaský, Sloven-
ské gymnázium pri Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda 
by určite nebolo dosiahlo ten rozkvet, šírku, výšku i hĺb-
ku, akej sa mu dostalo jeho zásluhou a jeho pôsobením. 
My žiaci - odchovanci zo SÚSCM sme mu za toto všetko 
veľmi a zo srdca vďační.

Michal Kaňa

Don Nádaský bol Kristov kňaz, don Boscov syn, ktorý pod prísnym vzhľadom 
tváre schovával mäkké, chápavé a  láskyplné srdce. Svoj život zasvätil Bohu, 
mladým a literatúre. Vychoval celé generácie žiakov, mladíkov z rôznych štátov  
a kontinentov, ktorí si na neho stále s láskou a s vďačnosťou spomínajú. 

Veruže už veľa vody 
pretieklo Šaštínskou 
Myjavou odvtedy, čo som 
sedával v laviciach GJB, 
ale na Don Gusta, ako 
sme ho zvykli volať, si 
pamätám veľmi dobre. 
Prežili sme s ním v skutku 
nádherné študentské 
roky. No najviac mi 
utkveli v  spomienkach 
jeho výroky: „chlapci 
píšte, aby ste sa vedeli 
vyjadrovať...!“ a  jeho 

slová povzbudenia:“ coraggio!“. To, že človek má 
mať odvahu som ako pubertiak ešte vedel pochopiť, 
ale na čo vkuse písať „témičky“ a neustále čakať či 
z nejakej bude aspoň „25“, to som teda pochopiť 
nevedel... Ešte šťastie, že to vedel Don Gusto, akoby 
tušil, že raz príde doba, keď bude vzácne jasne 
a zrozumiteľne sformulovať a vyjadriť svoje myšlienky 
alebo názory a pritom sa nebáť!  Don Nádaský bol 
pre nás študentov GJB veľkým darom, nielen ako 
pedagóg, ale svojim nadčasovým chápaním čias bol 
aj výnimočným vychovávateľom.  

Marek Slezák, bývalý prezident združenia

P r e d  o č a m i  m á m 
šaštínsku baziliku plnú 
saleziánov, rodinných 
príslušníkov, rodákov, 
priateľov a odchovancov, 
ktorí sa vo veľkom počte, 
presne pred desiatimi 
rokmi,  prišli s vďakou 
rozlúčiť s  veľkým don 
Boscovým synom, don 
Augustínom Nádaským. 
Pamätám si hrdé tváre 
mojich spolužiakov, 
ktorým sa dostalo cti 

niesť telo nášho milovaného don Gusta na pleciach 
von z baziliky. Ja som si v ten deň odniesol so sebou 
jeho fotografiu, ktorú mám pred sebou aj pri písaní 
týchto riadkov  a uchovávam ju ako veľkú vzácnosť.
Don Nádaský bol Kristov kňaz, don Boscov syn, 
ktorý pod prísnym vzhľadom tváre schovával mäkké, 
chápavé a láskyplné srdce. Svoj život zasvätil Bohu, 
mladým a literatúre.
Mal som tú milosť byť jedným z jeho študentov. V deň, 
keď nás opustil, som zrazu pocítil v mojom živote 
prázdne miesto. Don Nádaský bol pre mňa v citlivých 
rokoch adolescencie učiteľom, spovedníkom, 
duchovným vodcom, bútľavou vŕbou, pilierom 
hodnôt. Pomáhal mi objavovať talenty, bol zároveň 
prísnym kritikom, spoločne sme hľadali smerovanie 
mojej životnej cesty (povolanie), ale pre mňa bol 
hlavne milujúcim a láskavým „starým otcom“.
Na don Nádaského si zároveň spomínam ako na 
umelca, ktorý s veľkým citom modeloval duše jemu 
zverených mladých ľudí. Bol ako najpozornejší sochár, 
ktorému neunikol žiadny detail duše mladého človeka. 
Bol poétom v skutočnom aj prenesenom zmysle.
V ušiach stále počujem jeho otázku „Signor Mruk, 
come va?“, pri ktorej svoj interes o  moju osobu 
vždy zdôraznil silným stlačením lakťa na mojej ruke 
a jemným nadvihnutím kútika svojich úst, ktorý sa 
zdal byť počiatočným štádiom úsmevu, ktorý mal 
ešte len prísť. Nezabudnuteľné sú jeho „dunque“  
a „coraggio“... 
S odstupom rokov si s veľkou vďačnosťou uvedomujem, 
aký veľký vplyv na môj život mala a stále má skupina 
saleziánov, na ktorej čele stáli velikáni don Augustín 
Nádaský a don Ernest Macák.

S vďačnosťou v srdci,  
Róbert Mruk, prezident združenia

PS. Don Nádaský, ospravedlňujem sa (aj v mene môj-
ho vtedajšieho kolegu I.H.,sdb) za to posledné miesto 
na celoslovenskom kole olympiády zo Slovenského 
jazyka... J

Don Augustín Nádaský, 
pokorný a odvážny 
don „Coraggio“. Moja 
krátka spomienka na 
don Augustína sa spája  
s príkladom pokorného, 
láskavého a trpezlivého 
učiteľa a duchovného 
otca. Bol to ozajstný 
priateľ života, krásy a 
mladosti. Miloval slovo, 
náš jazyk a jeho históriu. 
Asi sa nenájde nikto, 
kto by si nepamätal 

jeho povzbudenia: „coraggio, odvahu!“ Tak veru, 
len odvahu! Pokoj a Dobro, z ktorých tento láskavý 
rehoľník žil a ktoré sa snažil dávať, nech sú prameňom 
aj nášho života.  

Peter Valášek, bývalý prezident združenia

Na „pravidelnej“ návšteve  
u sv. Otca na sviatok sv. Cyrila
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KALENDÁR
AKTIVÍT

Viac informácií o akciách a prípadné zmeny
nájdete na www.exallievi.sk

2018/2019
12.-14.
OKTÓBER
2018

VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV
Stretnutie všetkých exallievov, bohatý a pestrý 
duchovný, kultúrny, spoločenský, športový program, 
program pre deti
Častá – Papiernička

26.-28.
OKTÓBER
2018

STRETNUTIE SALEZIÁNSKEJ 
RODINY V POPRADE
Celoslovenské stretnutie saleziánskej rodiny – členov 
zo všetkých 8 zložiek, ktoré pôsobia na Slovensku
Poprad

6.NOV    -6.DEC
2018

DARUJME ÚSMEV
Adventný sociálny projekt na podporu núdznym 
prevažne so saleziánskeho prostredia a prostredia 
SKCH

24.
NOVEMBER
2018

BENEFIČNÝ KONCERT
DARUJME ÚSMEV

15.-16.
DECEMBER
2018

ADVENTNÉ DUCHOVNÉ
OBNOVY
Piešťany a Veľký Biel

31.JAN    -3.FEB
2019

LYŽOVAČKA
Lyžovačka pre slobodných aj pre celé rodiny
Chata Kamilka, Veľká Rača – Oščadnica

31.
JANUÁR
2019

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV
Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku Dona Bosca
Saleziáni, Bratislava – Trnávka

JANUÁR/
FEBRUÁR
2019

STRETNUTIE 
BIZNIS PLATFORMY
Stretnutie podnikateľov exallievov so zaujímavým 
podnikateľom, vzdelávaním a duchovným programom

26.
MAREC
2019

STRETNUTIE FACILITÁTOROV
Pravidelné stretnutie s informáciami o činnosti 
exallievov a vzdelávaním s hodnotným hosťom
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

6.-7.
APRÍL
2019

PÔSTNE DUCHOVNÉ OBNOVY
Piešťany a Veľký Biel

JAR
2019

STRETNUTIE PREDSEDNÍCTVA
Historický prvé stretnutie predsedníctva tvorené 
z členov výkonného výboru, regionálnych zástupcov 
a zástupcov komisíí a inštitútov združenia
Žilina

APRÍL / MÁJ
2019 STRETNUTIE 

BIZNIS PLATFORMY
Stretnutie podnikateľov exallievov so zaujímavým 
podnikateľom, vzdelávaním a duchovným programom

3.-7.
JÚL
2019

DONOVALY 
DUCHOVNÉ CVIČENIA
Tradičné komorné DC na chatách s kazateľom 
don Ivanom
Donovaly

20.-27.
JÚL
2019

DOVOLENKA V CAORLE
Spoločná rodinná dovolenka počas letných prázdnin. 
Duchovný servis a vynikajúca talianska strava. 
Nezabudnuteľná atmosféra a krásne zážitky.
Caorle, Taliansko

23.-27.
AUGUST
2019

SPLAV MALÉHO DUNAJA
Akcia s nadlhšou tradíciou - 17. ročník. 
1 až 4-dňový pobyt na vode s duchovným servisom. 
 Nová Dedinka

24.
MÁJ
2019

STRETNUTIE EXALLIEVOV
SENIOROV
Tradičné stretnutie pri príležitosti sviatku 
Panny Márie Pomocnice Kresťanov
Saleziáni, Bratislava – Miletičova

22.
JÚN
2019

PÚŤ EXALLIEVOV 
K NAŠIM KOREŇOM
Oslava 20. výročia založenia nášho združenia 
s vláčikom, family day a prekvapením J

14

CHIERI 
(roZHodovanie neBolo ľaHkÉ)
S pomocou Božou, ktorá sa prejavila cez dobrodincov 
a cez uskromnenie sa mamy, Janko Bosco začal svoje 
stredoškolské štúdiá v mestečku Chieri, ktoré je vzdialené 
od Castelnuova asi 15 km. 
V časoch, keď janko Bosco prišiel do Chieri, mesto malo 
okolo 9.000 obyvateľov, bolo tu okolo 20 malých fabrík na 
spracovanie vlny a veľké trhy známe po celom Piemonte. 
Mesto plné života a atrakcií. Inak Chieri má zaujímavé 
stredoveké dejiny a  bolo aj sídlom viacerých rehôl: 
františkáni, dominikáni, filipíni (od sv. Filipa Neriho, 
tiež oratoriáni), jezuiti, a napokon tu bol na začiatku XIX 
storočia (r. 1829) zriadený aj diecézny seminár. Don Bosco 
doň nastúpil v roku 1835. 
Chieri to je desať rokov don Boscovho života. 4 roky sa 
pripravoval na maturitu a 6 rokov študoval v seminári. 
Tu v Chieri Janko Bosco praktizoval svoje «kúzelníctvo», 
ktoré neskôr vysvetlil ako svoju šikovnosť, tu založil 
Spolok veselosti, aby tak zhromažďoval mladých 
a pomáhal im udržať sa na dobrej ceste, tu sa odohral 
súboj s komediantom, ktorého Janko porazil v behu, 
v preskoku, i v šplhu na strom. Tu don Bosco organizoval 
mladých, ale prežíval aj hlboké priateľstvá, so židovským 
chlapcom Jonášom, ktorý napokon prijal krst alebo  
s Alojzom Comollom, ktorý hlboko poznačil jeho duchovný 
život a pomohol mu na ceste k povolaniu. Tu v Chieri 
si don Bosco musel privyrábať na živobytie ako čašník 
v kaviarni. V hlavnom kostole mesta Chieri, v Dóme, 
v kaplnke Panny Márie, si Janko Bosco vrúcne vyprosoval 
svetlo pre svoje rozhodnutie sa v povolaní a tu napokon 
slúžil aj svoju druhú svätú omšu ako novokňaz.
Jankove rozmýšľanie o konkrétnej ceste jeho povolania sa 
počas stredoškolských štúdií  dosť skomplikovalo. Vyvstali 
pred ním dva veľké otázniky. Ten prvý bola jeho neskrotná 

V  S A l E Z I á N S k O M  d u c H u

povaha. Keď spoznal v meste Chieri františkánov, zdalo sa 
mu, že cesta rehole by bola pre neho vhodnejšia. Bol tu 
však aj druhý faktor: ekonomický. Štúdiá v seminári sa 
platili a u Františkánov, ako člen rehole, by Janko Bosco 
študoval na náklady rehole. Nie všetci vedia, že Janko 
Bosco bol aj v Turíne, kde na jar podstúpil rozhovor 
s zodpovednými u františkánov a formálne bol prijatý do 
noviciátu, do ktorého mal nastúpiť na jeseň. Medzitým sa 
však veci zmenili. 
Janko Bosco si v týchto ťažkých chvíľach nevedel pomôcť 
a keď si pýtal radu od spovedníka, ten odmietol vziať si 
na zodpovednosť čokoľvek mu radiť. Boli to napokon 
dobrí jednoduchí ľudia v Castellnuove, vďaka ktorým sa 
našli prostriedky a Janko mohol nastúpiť do seminára. 
Diecézne kňazstvo mu predsa len dávalo väčšie možnosti 
k uskutočneniu toho poslania, ktoré pre neho Boh mal 
pripravené.
Aj tento pohľad do jeho života nám pripomína, že 
mať v  živote aj veľké a  nadprirodzené sny, nikoho 
neoslobodzuje od námah a útrap hľadania. Svätci, aj 
tí, do ktorých života Boh prehovoril, nemali všetko 
nalinkované a  jasné. Preto nikdy nestrácajme nádej 
a dôveru, keď v našich osobných životoch niektoré veci 
nie sú jasné. Dobrotivý Boh nás učí, aby sme vždy viac 
dôverovali jemu, aby sme používali náš rozum a naše 
usudzovanie, aby sme boli otvorení návrhom a pomoci 
druhých ľudí a nikdy sa nebáli, že by nás Boh opustil na 
ceste, ktorú nám dáva. Oveľa dôležitejšie je, aby sme na 
neho nezabúdali a neopúštali jeho cesty. 
Tento pohľad na zložité cesty povolania Janka Bosca 
nech nás v tomto čase Synody o mladých podnieti  
k modlitbám za nové povolania – aj z našich rodín, nielen 
tak všeobecne. Pavol Grach
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sme rodinná firma - štyria bratia, máme 
radi Taliansko a taliančinu. V súčasnosti náš 
core biznis je postavený okrem klasického 
papiernictva aj na e-shope a službách, resp. 
výrobe (kopírovanie a tlač, tlač vizitiek, 
pozvánok, brožúr, kníh, viazanie diplomových 
prác, výroba fotodarčekov, obrazov na 
plátno, gravírovanie, potlač tričiek, polep áut, 
reklamné predmety a mnoho ďalšieho).
Každý zákazník si teda u vás príde na svoje. 
Ponúkate niečo naviac, nejakú pridanú 
hodnotu na rozdiel od konkurencie?
Významnou súčasťou nášho rodinného 
podniku je chránená dielňa, prostredníctvom 
ktorej dávame príležitosť a zamestnanie ľuďom, 
ktorí sú zdravotne znevýhodnení a ktorí by 
možno nemali veľa možností zamestnať sa. Snažíme sa 
robiť a pracovať nad rámec svojich základných povinností 
aby sme my, naši zamestnanci aj zákazníci vnímali našu 
prácu ako službu. Takže ak príde nejaký zákazník ako sa 
hovorí „päť minút po dvanástej“, nie je pre nás problém 
obslúžiť ho.
Takýto prístup sa v dnešnej dobe už často nevyskytuje. 
Musí to byť občas asi náročné skĺbiť prácu s rodinkami. 
Ako to zvládate?
S podnikaním je to ako s manželstvom či duchovným 
životom – stále túžime rásť a zlepšovať sa, ale stále nie 
sme stopercentne spokojní s aktuálnym status quo J. 
Každopádne bojujeme a naše rodiny s nami. Asi žiadna 
manželka nie je nadšená, keď jej manžel musí tráviť  
v práci veľa hodín navyše. Zároveň platí, že ani podnikateľ 
nemôže byť spokojný, keď mešká s dodaním tovaru 
alebo s výrobou. Naše dobré a tolerantné manželky nám 
meškanie väčšinou odpustia, zákazník je v tomto smere 
náročnejší J. Z akýkoľvek pochybení z našej strany sa 
potom najviac teší naša konkurencia.
Riadiš sa ty a tvoji bratia teda nejakými zásadami, aby 
to fungovalo?
O rovnováhu medzi osobným a pracovným životom sa 
snaží väčšina z nás. Človek má zodpovednosť nielen za 
seba a svoju rodinu, ale aj za rodiny svojich zamestnancov. 
V tomto smere obdivujem mojich bratov, ktorí sú vo firme 
na plný úväzok, že dokážu na plný úväzok fungovať aj 
doma v rodinách. Čo sa týka zásad, veľmi nás oslovilo 
jedno školenie na stretnutí členov biznis platformy, kde 
sa hovorilo o citovom konte v manželskom živote. Myslím, 
že to v našich životoch platí do bodky, že pre pokoj  
a šťastie v rodine je potrebné na citové kontá našich 
najbližších vložiť viac alebo minimálne toľko, koľko si  
z nich človek vyberie.
Keď si už začal o Biznis platforme, vieme, že ste aktívni 
členovia.  V čom vás obohacujú tieto stretnutia a čo vám 
dávajú do osobného a pracovného života?
Je skvelé, že existuje platforma, ktorá združuje kresťan-
ských podnikateľov. Výnimočnosť biznis platformy exal-

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

Pali, si podnikateľ a máš ešte 3 bratov. Podnikáte 
spolu? Ako vnímate spoločné podnikanie, aké sú výhody  
a možno v čom vidíte nevýhody?
Každý z nás bratov zastrešuje vo firme inú oblasť a okrem 
pracovnej agendy je rozličný aj čas, ktorý podnikaniu 
obetujeme. Ja s najstarším bratom Rafaelom máme 
vlastné zamestnania, takže vo firme plníme skôr úlohu 
konzultantov. Konateľmi sú najmladší brat Ján a starší brat  
Peter. S bratmi sme spolu začali podnikať v roku 2007, 
keď sme prebrali rodinný podnik po našich rodičoch,  
ktorí už nemali dosť času, ambícií a ani energie, aby 
firmu ďalej riadili. S odstupom 
času sme sa všetci zhodli, že 
rozhodnutie spolu podnikať, 
bola veľmi cenná skúsenosť,  
ktorá nás bratsky viac spojila. 
Výhodou rodinného podnikania 
je absolútna dôvera, nevýhodou 
môže byť prenášanie pracovných 
prob lémov  do  rod inných 
vzťahov. Zatiaľ však, napriek 
všetkým názorovým nezhodám či 
hádkam, fungujeme spolu veľmi 
dobre. Každý týždeň s bratmi 
na spoločných poradách, resp. 
konferenčných hovoroch riešime 
aktuálne problémy... snažíme sa 
rásť spolu s firmou.

Máte to očividne veľmi dobre nastavené. Vlastníte 
predajňu a firmu Quattro Fratelli, povedz nám niečo o nej.
Náš rodinný podnik má svoju tradíciu už v deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia. V čase svojej najväčšej slávy ho 
tvoril veľkoobchod s kancelárskym a školským tovarom 
a niekoľkými „kamennými“ prevádzkami na strednom 
Slovensku. Keď sme sa rozhodli pokračovať v rodinnom 
podnikaní, vedeli sme, že to bude náročná cesta. Hoci 
sme museli prevziať staré záväzky, chceli sme ísť ďalej 
s „čistým štítom“ a aj pod novým názvom. A tak vzniklo 
Quattro Fratelli. V tomto názve je vyjadrené všetko: 

Sú štyria bratia, ktorí prevzali rodinný podnik po rodičoch. Postavili ho na nohy a slušne rozbehli. Viac o sebe, 
bratoch a hlavne podnikaní nám porozpráva Pavel Ambros.

pavel aMBros

šTyRI jE PREDSA VIAC 
AKO jEDEN

lievov je v tom, že sme skutočne ako jedna rodina, že 
kontakty medzi „saleziánskymi“ podnikateľmi sú predsa 
o čosi užšie a je v nich viac priateľstva a ochoty druhému 
pomôcť a poradiť. Okrem obchodných kontaktov sú pre 
nás veľkým obohatením aj osobné stretnutia a v rámci 
nich zaujímavé prednášky či inšpiratívne podnikateľské 
príbehy a osobnosti.
Saleziánske dielo je veľké a silné, o tom sme sa určite 
presvedčili mnohí. Kedy si začal vnímať saleziánov a ich 
diela? Študoval si ty či tvoji bratia na saleziánskej škole?
Dalo by sa povedať, že saleziánsku charizmu sme 
prijímali od materského mlieka. Naši rodičia boli veľmi 
aktívni saleziánski spolupracovníci. Ešte v časoch totality 
sa u nás diali rozličné tajné stretnutia a akcie. Mama 
sa zároveň venovala dievčatám, prepisovala samizdaty, 
spievala v zbore, bola všade, kde bolo treba s niečím 
alebo niekomu pomôcť, čo o nej v podstate platí dodnes. 
Je pre nás doslova nezastaviteľným vzorom dobroty, 
láskavosti, pokory, pracovitosti a obetavosti, taká 
podpoliansko-horehronská mama Margita. Otec, ktorý 
je toho času požehnaný „úradom“ trvalého diakona, bol 
hlavou diania všetkého saleziánskeho v našom regióne. 
Spolu s Jarom Šulekom a naším krstným otcom Petrom 
Krajčovičom tu boli takou laickou saleziánskou úderkou 
J. Keď sme skončili základnú školu, naše kroky akosi 
prirodzene viedli do Šaštína, najprv tam šiel študovať 
Peter, potom aj ja.
Takže saleziánov máte doslova v krvi J. Povieš nám ešte 
niečo v krátkosti o vašich rodinách?
Nazval by som nás už rodinným klanom, pretože naši 
rodičia sa tešia z desiatich vnúčat a jedenáste je na ceste. 
Najstarší brat sa volá Rafael a žije v Devínskej Novej Vsi 
spolu s manželkou Evkou a dvomi ratolesťami. Zvyšok 
rodiny žije v metropole Horehronia – v Brezne. Starší brat 
Peter má s manželkou Jankou tri deti. Ja s manželkou 
Zuzkou si žijeme „kráľovsky“ - máme tri krásne princezné, 
aj následníka trónu. Najmladší Ján s manželkou Jankou 
majú jedného syna a čakajú ďalší prírastok. Zabudnúť 
nesmiem ani na našu sestru Silviu, ktorá sa tento rok 
zasnúbila.

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

Firemny teambulding s rodinami

Rómsky futbalový tím Lolo Jílo (Červené srdce), ktoré trenuje Pavel Ambros 
a sponzoruje Quattro Fratelli 
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Keby bol niekto zažil čo len jeden deň v Slovenskom ústave 
sv. Cyrila a Metoda (SÚSCM), jednoznačne by  mohol 
povedať, že videl a skúsil všetko, čo sa v ňom odohráva 
počas celého roka. Tie dni sa navlas podobali jeden 
druhému. Spôsoboval to hlavne domový poriadok a pevný 
režim, ktorý tu vládol. A aby to všetko takto fungovalo, 
o to sa postaral don Augustín Nádaský SDB, ktorý bol 
zároveň aj riaditeľom Slovenského gymnázia a mal na 
starosti denný program.
Každé ráno sme vstávali v tú istú hodinu a robili sa tie isté 
ranné úkony:  každý deň, každý týždeň, desať mesiacov  
v roku. Napriek tomu môžem smelo povedať, že sa to tak 
javilo iba navonok. Takéto jednoznačné tvrdenie by bolo 
veľkým omylom. 
Tu každý deň bol iný, nabitý bohatým kultúrnym 
programom a novými poznatkami a skúsenosťami. Nič 
sa tu nepodobalo tomu, čo sa tu odohralo včera, pred 
týždňom, alebo pred rokom; len to zvonenie zvončeka 
bolo rovnaké, ale všetko ostatné bolo iné, nové, živé. 

rAnné vstávAnie

Denný program v SÚSCM bol taký presný, že sme 
nepotrebovali žiadne hodinky a ani žiaden budík. Tu 
všetko presne zapadalo a nadväzovalo jedno na druhé. 
Každý deň sme sa pravidelne zobudili skôr, než školský 
radca  zahrkotal kľúčom vo svojich  dverách.  Ak sa 
niekto zobudil skôr a nemohol už viac zaspať, mohol sa 
obliecť a zísť v tichosti dolu do študovne bez toho, aby 
vyrušil spiaceho suseda.

jEDEN DEň V SLOVENSKOM úSTAVE  
SV. CyRILA A METODA V RíME
(1. čASť)

Izba školského radcu bola medzi malou a veľkou spálňou. 
Inú izbu nemal a tu pri nás aj spával. Do malej i do 
veľkej spálne mal na oboch stenách okno, na ktorom 
bol nepriesvitný záves. Do jeho izby sa nedalo vôbec 
nahliadnuť a zo študentov tam nikto nikdy nevkročil. Don 
Nádaský nás ale mohol pozorovať kedykoľvek cez svoje 
okno, hlavne, ak v malej alebo vo veľkej spálni nejaký 
študent vyrušoval, alebo robil nezbedy. 
Dá sa teda povedať, že don Nádaský s nami ráno vstával 
a večer, keď sme už my zaspali, išiel spať aj on. Večer, 
prv než vošiel do svojej izby, skontroloval, či je v oboch 
spálňach všetko v poriadku a či náhodu niekto nechýbal. 
Ak by bol niekto v spálni chýbal, nešiel spať, pokým by 
ho nebol našiel. 
Keď školský radca,  teda pán riaditeľ  ráno zahrkotal 
kľúčom vo svojich dverách, podaktorí chlapci skákali na 
rovné nohy a utekali do kúpeľne, aby sa čím skôr umyli, 
iní zasa lenivo vyliezali spod deky. V poslednom čase 
mal vo zvyku, že nám v spálni, hlavne v zimnom čase, 
pozapínal svetlá, v letnom čase zase vytiahol roletu na 
okne, lebo slnko už bolo vysoko. 
My chlapci sme sa často medzi sebou pretekali, kto z nás 
bude v študovni prvý. Ten, čo bol prvý, mal najviac času, 
aby sa ešte niečo doučil. A učenia sme mali naozaj veľa, 
hlavne slovíčka z taliančiny, latinčiny, gréčtiny, nemčiny, 
alebo sme si mohli zopakovať gramatiku alebo doučiť 
niečo z iného predmetu. 

rAnné modlitby A sv. omšA

O pol ôsmej sme išli všetci do kaplnky na sv. omšu. 
Ranná sv. omša bola povinná, ale všetci sme to brali 
ako samozrejmosť a nikto sa tomu ani nebránil; veď 
koniec koncov sme boli v  malom  seminári. Pred sv. 
omšou sme najprv odriekali ranné modlitby.  Ranné 
modlitby predmodlieval niektorý z chlapcov z vyšších 
ročníkov. Toho obyčajne určil školský radca. Po pol roku 
urobil výmenu, aby sa každému ušlo tejto cti. Po ranných 
modlitbách don Blatnický povedal pár úvodných slov  
k liturgii, aby sme sa pred omšou “prebrali“ zo spánku. 
Obyčajne tieto úvodné slová súviseli s čítaniami a so 
staťou evanjelia na ten deň. 
Duchovnú formáciu v malom seminári mal na 
starosti  predovšetkým  don Blatnický. On formoval 
seminaristov tak, ako keď hrnčiar vytvára a formuje svoje 
nové dielo. Tak ako don Nádaský kládol pevné základy 
nášmu vzdelaniu a formoval nás po kultúrnej stránke, 
podobným spôsobom don Blatnický formoval naše duše 
a naše srdcia.

Ranné sv. omše zvyčajne mával don Nádaský alebo nejaký 
iný salezián. On nikdy nedržal kázeň. Už pred omšou to 
namiesto neho urobil don Blatnický, keď nám povedal 
úvodné slová k čítaniam, alebo niečo zo života svätého, 
ktorého sviatok sme v ten deň liturgicky slávili. Don 
Nádaský mal vždy krátke omše. Niekomu by sa to mohlo 
zdať divné, ale my sme to podľa jeho správania chápali 
tak, že  v duchovnom živote netreba mnoho hovoriť, 
pretože sa treba venovať škole a svojim povinnostiam. 

rAňAjky A rAnné drobné práce

Po sv. omši sme hneď vybehli do jedálne, kde na nás už 
čakali chutné raňajky. Od večera sme predsa nič nejedli 
a naše mladé žalúdky boli už tak prázdne, že by sme boli 
strávili hádam aj klince. 
Každé ráno sme dostali do viacero plechových kanvíc 
kávu a mlieko. íc jednej plechovej kanvy kávu a do druhej 
mlieko. Kto nemal rád mlieko, mohol si dať čaj, ktorý bol 
tiež veľmi chutný. Každý chlapec si nalial podľa toho, čo mu 
práve chutilo. Okrem toho sme mali čerstvý chlieb, syrčeky 
a marmeládu. Keď nám bolo málo, pýtali sme si repete, 
alebo to v kuchyni u sestričiek zariadil priamo náš školský 
radca, ktorý veľmi dbal na to, aby chlapci boli nasýtení. 
V nedeľu raňajky bývali hojnejšie; okrem syrčekov  
a marmelády, sestričky nám prichystali čerstvé a veľmi 
chutné nátierky,  prípadne vo vajíčku opražené chlebíky 
a iné dobroty. Mám dojem, že tie platne,  ktoré sme 
dostávali na stôl, sa z našej jedálne do kuchyne vracali 
vždy prázdne. 
Po raňajkách mal každý chlapec pridelenú nejakú prácu, 
či to už bolo vyvetrať a pozametať veľkú, či malú spálňu, 
poumývať umývadlá a dať do poriadku toalety  pridelené 
pre obyvateľov malej či veľkej spálne a keď bolo treba, 
tak aj poriadne zmyť dlažbu. Na prízemí zase sme si 
sami upratovali a zametali naše školské miestnosti  
a k nim patriaci veľký salónik a priľahlé záchody toalety 
a miestnosť, kde sme si prezúvali topánky. 
Takisto sme mali na starosti kaplnku a sakristiu, jedáleň 
pre chlapcov a miestnosti, kde boli sprchy. Pod kaplnkou 
sa nachádzala veľká miestnosť, ktorá slúžila ako herňa. 
My sme ju volali hračkáreň. Hračkáreň bola využitá sme 
využívali  hlavne, keď vonku pršalo, alebo v zimnom 
období, keď vonku bola zavčasu tma. Tu boli tri tenisové 
stoly a dva či tri stoly na stolový futbal ako aj iné možnosti 
pre spoločenské hry.
Kto bol šikovný a ranné upratovanie skončil rýchlo, mohol 
si ráno precvičiť na hudobnom nástroji, ktorý mu bol 
pridelený, alebo sa poprechádzať po dvore, či po záhrade, 
alebo si hodiť loptou na basketbalový kôš.
Pokým sme ráno ešte sedeli za stolom pri raňajkách, 
školský radca obišiel stoly aby skontroloval naše „hlavy“: 
Kto bol zrelý na strihanie vlasov, ten šiel hneď  po 
raňajkách k nášmu domácemu holičovi. Don Nádaský 
každý rok zaučil jedného študenta do tohto remesla. 
Tento študent mal ako rannú povinnosť strihať chlapcom 
vlasy, alebo aj kňazom, podľa toho, kto prišiel na radu.

Dvornými holičmi nášho gymnázia boli: Adam Pastva,  
Jožko Gavljak, Janko Molnár a Janko Svec. Byť holičom na 
našom gymnáziu bola veľká česť. Čerství holiči nie vždy 
zvládli strihanie na jednotku, takže na konto „umeleckých 
diel“ našich hláv padali aj žartovné a posmešné poznám-
ky. Najviac smiechu vyvolávali dohola ostrihané hlavy.

rAnné vyučovAnie

Päť minút pre začatím školy zazvonil zvonček. Ihneď v dome 
nastal frmol: bolo treba rýchlo ukončiť všetky práce, hry, 
hranie na hudobnom nástroji, prechádzky v parku, či po 
záhrade, či iné aktivity a každý sa ponáhľal do svojej 
triedy, pretože teraz začínala škola a hodiny vyučovania.
Školský radca dbal na to, aby vyučovanie začalo presne  
a bez preťahovania  zbytočných minút. Do tried sme 
vchádzali podľa možnosti v tichosti a uzobrane. 
Vyučovanie sme mali šesť dní v týždni, teda aj v sobotu. 
Doobeda sme mali štyri hodiny vyučovania a poobede 
jednu hodinu. Vo štvrtok a v sobotu vyučovanie bolo iba 
doobeda, lebo poobede sme mali iné aktivity. Doobeda 
bývali vždy hlavné predmety a poobede tie vedľajšie, 
alebo menej náročné.
Pokračovanie v budúcom čísle EDB

Michal Kaňa, odchovanec SÚSCM

S P O M I E N K Y  N A  D O N  N á D A S K é h O ,  S D B          

Don Augustín Nadaský, SDB

Don Nádaský pri dirigovaní zboru gymnázia



Z vĎačnosti 
cHceMe dávaŤ
aJ Ja cHceM podporiŤ 

aktivity a proJekty exallievov

Ďakujeme všetkým pravidelným aj nepravidelným 
prispievateľom na náš účet na činnosť združenia,  

aktivity a sociálne projekty. Ďakujeme aj za všetky  
modlitby a akúkoľvek formu podpory!

Raz mesačne je za dobrodincov odslúžená sv. omša.


