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Úvodník
Drahí exallievi a priatelia dona Bosca!
Don Bosco adresoval svojim bývalým 
chovancom pri prvom stretnutí požiadavku, 
aby stáli pri ňom a povzbudil ich, aby si 
pomáhali navzájom. Jedná sa o  zásadné 
body duchovného testamentu, ktorý sme od 
tohto svätého kňaza dostali a ktoré si citlivo 
chránime.
Don Bosco túžil, aby jeho chlapci stáli pri rozvoji saleziánskeho diela 
a aby podporovali jeho nasledovníkov saleziánov. Aby darovali svoj čas, 
talenty a laickú profesionalitu v prospech tohto Božieho diela, ktoré 
kladie hlavný dôraz na mladých.
Don Bosco považoval za dôležité, aby sa jeho chlapci navzájom 
podporovali a pomáhali si. Aby ľudia s rovnakým hodnotovým nastavením 
žili jeden vedľa druhého a boli si navzájom oporou.
Don Bosco bol vizionár a nadčasový človek. Dnes by sme jeho výzvu 
„pomáhať si“ nazvali moderne networkingom, prepájaním/sieťovaním 
ľudí podľa záujmov a hodnôt.
Prijmime donov Boscov odkaz a podporujme saleziánske dielo, buďme 
aktívni a darujme svoj čas, talenty a prostriedky, lebo veľa sme toho 
dostali a sme pozvaní aj dávať. Buďme taktiež citliví pre potreby našich 
bratov, či v združení, či mimo neho.
V  tomto roku si pripomíname 20. výročie oficiálneho vzniku nášho 
slovenského združenia. Pripomenieme si ho spomienkou na naše začiatky, 
na všetkých, ktorí sa o toto združenie počas rokov zaslúžili a podporovali 
ho, spomenieme si aj na tých, ktorí už budú toto výročie oslavovať priamo 
s donom Boscom (don Ernest, don Augustín, Pišta, pán Oliver a ďalší).
Poputujme spoločne ku koreňom! 
22. júna 2019 budeme putovať spoločným vláčikom na miesto, kde to 
všetko začalo a kde budeme ďakovať, zabávať sa a oslavovať... rád Vás 
stretnem v Šaštíne! Róbert Mruk, prezident

Vydáva: Združenie exallievov 
a priateľov don Bosca na Slovensku 
Šéfredaktor: Simona Hrabošová
Členovia redakčnej rady:  
Michal Nemček, Peter Kováč,  
Martina Bieliková, Michal Šintál
Grafická úprava: Martin Šimočko
Tlač: Polygrafia Gutenberg, s.r.o. 
Náklad: 2000 ks
Periodicita vydávania: štvrťročník 
Dátum vydania: apríl 2019
Evidenčné číslo: EV 4912/14 
ISSN 1339-5394

na aktivity�  
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DARUJTE
z DAní 

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň  
a priazeň Vašich blízkych a známych s možnosťou 
podporiť aktivity Združenia exallievov a priateľov  
dona Bosca na Slovensku percentami z Vašich daní. 

Stačí mať potvrdenie z práce, vyplniť vyhlásenie  
a zaslať na daňový úrad. Na našej stránke  
www.exallievi.sk/zdruzenie/percenta nájdete 
predvyplnené tlačivá. V prípade potreby  
Vám radi pomôžeme telefonicky 0911 911 729 
alebo mailom na sekretar@exallievi.sk! 
Ďakujeme! 

ROKOV
EXALLIEVI nA SLOVEnSKU
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Základom firemnej kultúry sú vzťahy
Prvé tohtoročné stretnutie členov Biznis platformy sa 
konalo 8. februára. v  dobre známom prostredí 
saleziánskeho domu vo veľkom Bieli sa opäť stretlo 
takmer 40 podnikateľov z radov exallievov. 
Hosťom bol Marián Kolník, ktorý pokračoval vo svojej 
prednáške s názvom „Líderstvo ako voľba“, ktorou zaujal 
prítomných už na predchádzajúcom stretnutí v septembri. 
Zdôraznil, že základom budovania firemnej kultúry sú 
v dnešnej dobe vzťahy založené na dôvere, otvorenosti, 
partnerstve a sebadisciplíne. Správny šéf má byť lídrom, 
ktorý vytvára prostredie pre členov svojho tímu, snaží sa 
zapojiť ich potenciál, aby sa z nich stali dobrovoľníci. Pán 
Kolník poskytol pred svojím vystúpením zopár 
súkromných konzultácií pre podnikateľov, ktorí vopred 
prejavili záujem. Táto možnosť je tiež k dispozícií aj na 
budúcom stretnutí. 

Neskôr predstavil svoj životný príbeh Pavol Just, 
podnikateľ vo výrobe drevených okien. Jeho záľubou je 
pečenie domáceho chleba, preto bolo o  chutné 
pohostenie počas prestávok postarané. Don Pavol Grach 
doplnil formačný večer svojím zamyslením, v ktorom 
podnikateľom predostrel myšlienku, že duchovný život 
nie je vzdialený od pracovného. Pracujúci človek môže 
byť aj hlboko duchovný, tieto dve charakteristiky sa 
nevylučujú. Tradičným pokračovaním večera bola sv. 
omša a spoločná večera. Po nej si zobral slovo koordinátor 
stretnutí Miloš Čaladik a krátko prítomných informoval 
o Etickom kódexe Biznis platformy či ďalších aktualitách. 
Po oficiálnom programe sa prítomní pustili do debát. 
Veríme, že i na tomto stretnutí boli položené základy 
viacerých spoluprác, a že na najbližšom stretnutí v máji 
opäť privítame nových podnikateľov.

Simona Hrabošová 

U D I A L O  S A

exallievi pôsobia v Prešove už ako oficiálne stredisko
Prvá myšlienka o založení strediska exallievov aj v Pre-
šove vznikla približne pred tromi rokmi, keď sa niekoľkí 
odchovanci saleziánov stretli s vtedajším vedením  
exallievov na slovensku. vstup k exallievom sa zdal byť 
vhodným poďakovaním za všetko, čo ako odchovanci  
saleziánov v Prešove prijali, i možnosťou pokračovať  
v žití odkazu dona Bosca teraz, v každodennom živote. 
Čoraz viac Prešovčanov sa začalo stotožňovať s heslom  
„Z vďačnosti chceme dávať.“ Myšlienka postupne dozrie-
vala a počas uplynulých dvanástich mesiacov naberala 
na intenzite. Odchovanci saleziánov v Prešove sa navzá-
jom oslovovali, zisťovali záujem o členstvo v združení 
exallievov. Organizačne sa v zakladaní oficiálneho stre-
diska najviac angažoval Jozef Pekľanský, ktorý v Prešove 
pôsobí ako regionálny zástupca exallievov. Prebiehali 
mnohé rozhovory s exallievmi aj so saleziánmi, ktorí pod 
vedením dona Martina Kačmáryho nápad nového stredis-
ka v Prešove privítali s otvorenou náručou. Za to im 
všetkým patrí veľké ďakujeme.
Don Bosco mal pekný zvyk  
zakladať nové diela vždy na 
sviatok Panny Márie, preto aj 
v Prešove padla voľba dátu-
mu slávnosti na 8. decembra 
2018, na slávnosť Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie. 
V tento deň bola na slávnost-
nej sv. omši o 18.00 hod. zalo-
žené nové lokálne stredisko 
exallievov v Prešove. K exal-
lievom vstúpilo 59 nových  
členov. Po prijatí dekrétov  
z rúk prezidenta exallievov 
Róberta Mruka sa novoprijatí 
exallevi s veľkou radosťou 
spoločne pomodlili modlitbu 
exallieva. Prijímanie prebehlo 

v rodinnej atmosfére, na slávnosť prišli okrem saleziánov 
aj saleziáni spolupracovníci a zástupcovia ADMA z Prešo-
va. 
Po svätej omši nasledovalo agapé pre všetkých prítom-
ných. Agapé pokračovalo vzájomnými rozhovormi a ob-
čerstvením do neskorého večera. Okrem spomínaného 
prezidenta exallievov sa na slávnosti zúčastnili aj sekre-
tár exallievov Michal Nemček a  asistent prezidenta  
svetovej konfederácie exallievov Peter Kováč. Prešovskí 
exallievi v súčasnosti spolupracujú so saleziánmi naprí-
klad ako animátori stretiek, tréneri futbalu, mimoriadni 
rozdávatelia sv. prijímania, hudobníci na bohoslužbách, 
zúčastňujú sa modlitieb otcov, víkendov otcov s deťmi. 
Pomáhajú pri rôznych mimoriadnych akciách salezián-
skeho strediska. 
Hneď po slávnosti sa hlásili ďalší záujemcovia o vstup  
k exallievom, takže veríme, že dobré dielo bude v Prešove 
rásť. Don Bosco, vďaka!.

Martina Homzová
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svätosť je aj pre Teba! 
Poslednú januárovú nedeľu sa v rožňave už tradične 
uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osláv 
svätca Jána Bosca. ruku k dielu tentokrát priložili nielen 
rožňavskí domkári, ale aj žiaci katolíckej základnej školy 
sv. Jána nepomuckého v rožňave. vďaka mestu rožňava, 
sa táto akadémia konala tradične v priestoroch radnice. 
Slávnostná akadémia sa niesla v znamení hesla: „Svätosť 
je aj pre teba!“ Úvod predstavenia začal programom 
domkárov, ktorí poukázali na to, že o svätosť sa môžeme 
snažiť aj v každodennom rodinnom živote medzi svojimi 
blízkymi. Vďaka prerozprávanému životopisu sv. Antona 
si pozorný divák určite všimol, že je potrebné modliť sa 
za spásu seba aj kamarátov. Počas tanečnej prestávky, 
ktorú si pre divákov pripravili prváci z Katolíckej základnej 
školy sv. Jána Nepomuckého, si diváci mohli oddýchnuť a 
načerpať ďalšiu energiu na to, aby im sv. Terezka mohla 
povedať, že Boh miluje každého z nás bez rozdielu.  
V závere diváci dostali otázku: „Ako sa stať svätým?“ 
Návod na svätosť, ktorý odpozorovali z programu, zhrnuli 
takto: robiť veci s  veľkou láskou, denne sa zhovárať 
s Bohom, žiť v čistote bez hriechu, viesť správny rodinný 
a spoločenský život, vždy byť veselým dobrým priateľom 
a svedomito si plniť povinnosti. Na záver programu si 
účinkujúci zaspievali pieseň o donovi Boscovi. 
Tak sa vďaka sviatku dona Bosca opäť stretla celá sale- 
ziánska rodina, mladí, sympatizanti a donori Domky.

Zuzana Dvorčáková

U D I A L O  S A

Z  R E G I Ó N O V

seniori prevzali plaketu  
a oslavovali jubileá
osláviť sviatok dona Bosca, ale aj viacero jubileí sa po-
darilo počas stretnutia exallievov seniorov 31. januára.
U  saleziánov na Trnávke sa stretlo opäť takmer 20 
seniorov, aby pri spoločnom stole prevzali plaketu 
exallievov, ktorá im bola udelená do rúk pána Brichtu za 
ich celoživotnú vernosť saleziánskej výchove. 

Slová vďaky predniesla jeho dcéra, spevom obohatila 
stretnutie zase pani Schweighoferová, ktorá pri tejto 
jedinečnej príležitosti zaspievala aj niekoľkým 
oslávencom 90. narodenín. Napriek tomu, že sme sa od 
predchádzajúceho stretnutia v máji so smútkom rozlúčili 
s tromi seniormi, stretnutie sa nieslo v príjemnej a veselej 
atmosfére. Naši seniori si uvedomujú vzácnosť týchto 
chvíľ, preto sa môžeme tešiť aj z prítomnosti tých, ktorí 
do Bratislavy prídu zo  vzdialenosti viac ako 100 
kilometrov. Majú predsa stále o čom hovoriť aj po viac než 
60 rokoch, odkedy vyšli zo saleziánskych škôl a oratórií. 
Preto pobudli v živých debatách dlho po modlitbe sv. 
ruženca, sv. omši aj spoločnom obede. Sme radi, že sa ich 
životnou múdrosťou a elánom prišlo tentokrát inšpirovať 
okrem dona Ivana aj viacero mladých exallievov. 

Simona Hrabošová

don ivan oslávil 50-ku
Na februárovom stretnutí výkonného 
výboru 12.2.2019 prítomní členovia 
blahoželali nášmu bývalému delegátovi 
donovi Ivanovi Žitňanskému k životnému 
jubileu. Krásnych 50 rokov dovŕšil o dva 
týždne na to – 26. februára. Don Ivan si 
od exallievov i  niekoľkých rodinných 
príslušníkov vypočul srdečné priania, 
prevzal dary a napokon rozkrájal tortu.

S.H.
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lyžovačka exallievov nie je len o unavených nohách
lyžovačka v Zuberci pre exallievov zo západného sloven-
ska prebehla v termíne od 23. februára do 1. marca. 
Počasie bolo úž trochu posezónne, bolo jasno a slnečno, 
teploty sa pohybovali od -8 v noci po +12 cez deň. Snehu 
bolo tiež už pomenej aj na Orave (okrem Roháčov), ale 
kopce boli ešte biele a v strediskách ho bol dostatok. 
Ubytovanie bolo v novopostavenom penzióne, ktorý má 
veľký potenciál pre naše akcie, či už prípadné ďalšie roč-
níky lyžovačiek, alebo duchovné cvičenia. Kapacita 40 
miest je dostačujúca pre 8 rodín s deťmi. Izby boli 
priestranné, s kompletnou vybavenosťou. A deti ocenili 
internetové pripojenie. Ani sme o nich nevedeli. Strava 
bola výborná, polpenziu sme mali v reštaurácií Oravská 
izba. Bolo to síce núdzové riešenie, ale nič lepšie sa nám 
účastníkom nemohlo stať. Veľmi milý, ústretový personál, 
výborná lokálna kuchyňa (bryndzové halušky nechcem 
štvrť roka vidieť, ale môžem si za to sám) i príjemné 
priestory.
A samotná lyžovačka... Neviem posúdiť (nelyžujem), ale 
podľa šťastne unavených výrazov dospelých a detí 
výborná. Janovky, kopec nachádzajúci sa priamo v Zuberci 
bol ľahšou alternatívou pre tých, ktorí sa chceli rozlyžovať, 
prípadne si deti netrúfali na ťažie zjazdovky. Hlavným 
„ťahúňom“ bolo stredisko Spálená v Roháčoch, 8 km od 
Zuberca. Vysokohorská jarná lyžovačka, ktorá ponúkala 
100 až 150 cm kvalitného snehu a teploty okolo nuly aj pri 

12 stupňoch v Zuberci. K dispozícií sú dve sedačkové 
lanovky a 3 vleky, veľké stredisko služieb a ľahko 
prístupné parkovisko. Pre mňa bolo hlavným lákadlom 
spoločne strávený čas s exallievmi, kde sme mali priestor 
spomínať spoločných známych, porozprávať sa o svojich 
životoch, zatúlať sa v spomienkach do školských čias  
a povymieňať si novinky aj o neprítomných. Veľkú vďaku 
treba vyjadriť Matúšovi Petráškovi, ktorý sa o nás obetavo 
staral aj na úkor času s rodinou. Ďakujeme!

Martin Stav

vianočná zbierka potravín  
pre rodiny v núdzi v Bardejove - 
saleziánske kilo
v dňoch 14. a 15. decembra 2018 sa konala 13. zbierka 
„saleziánske kilo“ v sieti 6 predajní potravín Makos 
v meste Bardejov a Bardejovskej novej vsi. už štvrtý rok 
sa do zbierky zapája aj obec Fričkovce, kde si sami 
zabezpečujú dobrovoľníkov na zber potravín. 
Tento rok tisíce Bardejovčanov darovali približne 5,5 ton 
potravín zo svojich nákupov, ktoré boli dobrovoľníkmi 
rozvezené do 230 rodín v núdzi v okrese Bardejov. Na 
zbere potravín, ich triedení, nakladaní, rozvoze sa 

zúčastnilo viac ako 80 dobrovoľníkov – mužov, žien, 
mladých a detí. Svoju pomoc ponúkli členovia exallievov 
a saleziánov spolupracovníkov v Bardejove, ale aj bratia 
saleziáni. Spolu sa pripravilo 230 krabíc potravín. 
Povzbudivá bola aj spolupráca dobrovoľníkov z viacerých 
cirkví na území Bardejova. Veľkou pomocou boli birmo-
vanci či už na tzv. stojkách v predajniach, pri triedení  
alebo aj rozvoze potravín. Podujatia sa už tradične ukon-
čilo modlitbou a posedením pri znamenitom guľáši. 
Súčasťou tejto zbierky bola aj jedna novinka - do balíkov 
s potravinami pre rodiny bol pridaný aj dotazník, pomo-
cou ktorého sa rodiny môžu dostať ku second-hand  
oblečeniu. Obdarované rodiny si vyplnia aké konkrétne 
šatstvo (typ, veľkosť atď.) by potrebovali a okruh dobro-
voľníkov Saleziánskeho Kila sa pokúsi im ho zabezpečiť.
Saleziánske kilo v  Bardejove začalo v  roku 2012 na 
Vianoce, kedy 20 dobrovoľníkov s  podporou bratov 
saleziánov vyzbieralo 15 krabíc potravín. K zbierke sa 
postupne pridávali dobrovoľníci z  ďalších cirkví 
v Bardejove a dnes je to už spoločné dielo. Zbierka sa 
začala neskôr robiť aj týždeň pred Veľkou nocou a koná 
sa teda dvakrát ročne. Inšpirácia pre toto dielo prišla 
z Prešova. 
Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom za ich čas a námahu, ale 
hlavne tisícom Bardejovčanov, ktorí prispeli do zbierky 
a pomohli tak druhým. Martin Ceľuch 

jeden z organizátorov



7

Z O  S V E T A

dni saleziánskej spirituality
tento rok v januári, tak ako je zvykom, sa uskutočnilo 
v turíne jedno z najdôležitejších stretnutí saleziánskej 
rodiny – Dni saleziánskej spirituality. 
Na Valdoccu sa zišlo niekoľko sto zástupcov dnes už 32 
zložiek Saleziánskej rodiny aby vytvárali živé spoločen-
stvo, priateľstvá, kontakty, a aby si vypočuli Strennu na 
rok 2019. Strenna je myšlienka hlavného predstaveného 
– nástupcu dona Bosca medzi nami – na jeden rok, ktorá 
slúži ako inšpirácia a motivácia pre naše aktivity v tomto 
období. Tento rok nám don Artime ponúka zamyslenie 
a vývzu k svätosti slovami „#Svätosť je aj pre teba.“
Aj exallievi a priatelia dona Bosca mali na tomto stretnu-
tí svojích zástupcov. Okrem exallievov z Talianska to boli 
hlavne zástupcovia svetovej konfederácie exallievov – 
prezident Michal Hort, generálny tajomník združenia  
Angel Gudiña a svetový delegát pre exallievov don Jayapa-
lan Raphael. 
Tohtoročná Strenna je veľmi akutálnou aj pre nás exallie-
vov ako pre laickú zložku saleziánskej rodiny. Pozývame 
všetkých exallievov na svete, aby si hlbšie preštudovali 
posolstvo a výzvu dona Angela Artimeho, aby sme spolu 
hľadali možnosti svätosti v našich každodenných živo-
toch exallievov. Peter Kováč

Jubilejný rok 
Dňa 24. júna 1870 prišiel Carlo Gastini so svojimi 
kamarátmi ako prví exallievi blahoželať donovi Boscovi 
k meninám. Tento dátum považujú exallievi z celého 
sveta za dátum vzniku exallievov a priateľov dona Bosca. 
V roku 2020 si na celom svete budeme pripomínať 150. 
výročie od tohto momentu a pri tejto príležitosti svetové 
predsedníctvo pozýva všetkých exallievov osláviť 
jubilejný rok exallievov. V tomto roku, kedy na Slovensku 
oslavujeme 20 rokov od založenia národného združenia 
máme priestor pripraviť sa na samotné výročie, ktoré 
začne oslavou a  stretnutím exallievov 24. júna 2020 
s hlavným predstaveným saleziánskej rodiny v Turíne 
a skončí v roku 2021 na celosvetovom valnom zhromaždení 
exallievov v Ríme. 

Čriepky z Čiernej vody
na prelome rokov sme absolvovali už 7. ročník spoločnej 
lyžovačky v Čičmanoch. Už tradične sme obsadili penzión 
sv. Bystríka, ktorý sa nachádza v strede tejto krásne 
vymaľovanej drevenej dedinky. Naším hosťom bol znovu 
delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach, ktorý 
rovnako ako minulý rok okrem každodennej omše, 
večerného slovka a povzbudzujúcich rozhovorov pridal aj 
predpolnočnú adoráciu a  požehnanie manželstiev. 
Okrem týchto aktivít sme sa samozrejme stihli aj lyžovať, 
nakoľko snehu bolo skutočne požehnane...
Hneď po návrate sme sa znovu stretli, a to už 19. januára 
v Dome kultúry Vajnory na 11. ročníku Farského plesu 
Čiernej vody. tento rok bol po prvýkrát tematický, na 

ľudovú nôtu. Počas plesu boli často spomínaní exallievi, 
jednak boli účastní príprav a ich mená sa spomínali aj 
priamo počas večera, najmä s veľkou vďakou boli 
spomenutí členovia našej Biznis platformy, ktorí venovali 
do tomboly hodnotné ceny – konkrétne Lýra, Čierny Peter, 
Zlaté Zrnko a autoservis SiBi. Ďakujeme!
Január sme uzavreli oslavou narodenia nášho patróna 
don Bosca. Stretli sme sa v nedeľu 27. januára 2019 
Veľkom Bieli. Po životopisnom prehľade o sv. Františkovi 
Saleskom, ktorý so sebe vlastným šarmom uviedol don 
Jozef Luscoň, nasledovala slávnostná sv. omša. Oslava 
pokračovala spoločným obedom, na počesť don Bosca 
bolo talianske menu a ukončila ju veľká, až 9 kg vážiaca 
torta s logom Exallievov. Bola naozaj veľmi dobrá, kto tam 
nebol, môže ľutovať...J

Svetový prezident exallievov dona Bosca nás pozýva, aby 
bol tento moment pre nás priestorom na vďaku za 
bohatstvo uplynulých 150 rokov, priestorom na radosť zo 
spoločenstva ktoré v  dnešnej dobe máme a  aj 
medzinárodne tvoríme a  priestorom na uvažovanie 
o tom, akými chceme byť exallievmi najbližších 150 rokov. 
Aj my exallievi na Slovensku sme pozvaní k účasti na 
tomto jubilejnom roku. Buďme účastní na oslave na 
lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni, ktorá má 
priniesť okrem radosti a vďačnosti aj nové výzvy a nové 
pohľady na to, čo to znamená byť exallievom dnes 
a zajtra. Peter Kováč

U D I A L O  S A
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Janko, prosím predstav sa pár vetami čitateľom.
Študoval som na učňovke u saleziánov (teraz SOŠ), 
vyučil som sa v odbore automechanik a v roku 1998 som 
úspešne zmaturoval. Som ženatý s manželkou Katkou, 
máme dvoch synov Martinka a  Janka. Momentálne 
pracujem v Schaeffler Kysuce, spol. s.r.o. – výroba 
ložísk a komponentov do automobilov. Pracujem ako 
zoraďovač – nastavovač na automatických montážnych 
výrobných linkách. Čiže nastavovanie, drobné opravy, 
pretypovávanie strojov, ale aj obsluha a všetko okolo 
toho. Robotník, ako niekoľko tisíc ďalších v závode.  
V septembri 2018 som sa stal regionálnym zástupcom 
exallievov v Žiline.
Spolu s manželkou Katkou tvoríte súdržnú rodinku. Ako 
ste sa spoznali a aký je váš príbeh?
S Katkou sme spolu už 8 rokov. Spoznali sme sa už dávno, 
obaja pochádzame z jednej dediny. Ona ešte študovala, 
ja som už pracoval v autoservise u saleziánov, kam za 
mnou aj často chodievala. Samozrejme ako každý vzťah, 
aj ten náš si všeličím prechádzal. Keďže ona chcela 
študovať, naše cesty sa načas rozišli, ale určite aj Božím 
riadením sme si pred koncom jej štúdia našli opäť cestu  
k sebe. Dnes, ako som už spomínal, máme dvoch chlapcov, 
Martinko má 5 a Janko 3 roky. Snažíme sa tráviť čas 
spoločne. Radi lyžujeme, zatancujeme si a samozrejme 
nesmú chýbať akcie s exallievmi. Popri tom všetkom 
obaja pracujeme, prerábali sme si bývanie a bojujeme 
s dennými povinnosťami a výchovnými radosťami, ktoré 

poznajú asi všetci rodičia. Sám niekedy premýšľam ako 
sa všetko dá stíhať, no určite nie vlastnými silami, len 
s Božou pomocou to všetko zvládame v láske a radosti.
Regionálny zástupca, to je veľmi zodpovedné poslanie. Čo 
ťa viedlo k tomu, že si sa ním stal?
Bol som zvolený členmi organizačnej skupiny exallievov, 
ktorej som aj ja členom. Skupina vznikla pri SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka, má za úlohu šíriť myšlienku a úlohu exallievov. 

Exallievov v Žiline od jesene koordinuje nový regionálny zástupca Ján Slíž. Obetavý manžel, otec a priateľ, 
ktorí sa snaží pomôcť všade, kde sa dá.  No najmä v službe exallievom v Žiline, v bunke, v ktorej to žije.

Ján slíž

Sme na začiatku 
dlhej ceSty

Synovia Martinko a Janko
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Prijal som túto úlohu, lebo som presvedčený, že to, čo 
som ja dostal od don Boscovej rodiny, treba aspoň sčasti 
vrátiť a taktiež podať ďalej. Veď po nás predsa prídu ďalší 
a možno aj z rodín exallievov si časom Pán vyberie nových 
saleziánov.
Saleziáni a ty. Už na prvý pohľad si zapálený pre myšlienku 
don Bosca. Kedy bol tvoj prvý kontakt so saleziánmi?
So saleziánmi je spojený asi celý môj doterajší život. Ešte 
za bývalého režimu sa u nás stretávali, a to som ako dieťa 
ani netušil, že sú to saleziáni. Rodičia boli saleziánsky 
spolupracovníci, mama je ešte stále aktívna aj keď už iba 
sama, keďže otec odišiel do večnosti. Mali nás šesť detí, 
troch synov, z toho dvaja sú saleziáni a tri dcéry. Keďže 
v Žiline boli saleziáni najbližšie, tak som teda chodieval 
tam. Samozrejme, nebolo to hneď tak, ako je to napríklad 
dnes. Nebolo oratko ani ihrisko, ani nič podobné. Napriek 
tomu sa organizovali akcie rôzneho typu. Ja som najradšej 
chodil na skauting, cyklovýlety, turistiku, tábory, bolo 
toho veľa. Pri všetkých tých aktivitách sa nezabúdalo 
na duchovnú stránku. Duchovné obnovy a cvičenia 
patrili k tomu všetkému. A tak to asi Pán Boh chcel, aby 
som sa dostal na školu k saleziánom a ďalej bol s nimi  
v kontakte. V podstate až doteraz. Mám so saleziánmi 
množstvo zážitkov a spomienok a dúfam, že prídu ďalšie. 
Riadiš sa nejakými zásadami či heslami pri výchove detí, 
v práci či v živote? Ak áno, aké sú to?
Neviem či sú to zásady, ale snažím sa byť v prvom rade 
trpezlivý, podľa vzoru môjho otca. Priznám sa, že to nie je 
ľahké. Rodičia to určite dobre poznajú. Dnes už existuje 
množstvo kníh o výchove a o tom, ako s deťmi pracovať, 
takže sa snažím aj trochu vzdelávať v tomto smere. 
Snažíme sa viesť deti k viere, za ktorú sme tiež vďační 
svojim rodičom a určite aj saleziánom. 
Exallievi v  Žiline sú pre mnohých spätí s SOŠ Jozefa 
Robotníka. Sú to naozaj len bývalí študenti? Ako vnímaš 
ty túto komunitu? Ako sa jej darí, je o ňu záujem? A koľko 
máte členov? 
Toto je dosť komplikovaná otázka. Zatiaľ to aj je tak, že 
sa exallievi v Žiline vnímajú prostredníctvom SOŠ sv. 
Jozefa Robotníka. A myslím si že je to aj dobre, pretože 
to je najväčšia liaheň exallievov. Každoročne nám táto 
škola dodáva niekoľko desiatok členov, preto si myslím, 
že je dobré, ak sa snažíme dostať naše združenie do 
povedomia práve pri tejto škole. Ja to však stále vnímam 
tak, že sme ešte na začiatku dlhej cesty. Koľko členov 
máme, to úprimne neviem povedať, snáď aspoň toľko, 
koľko je absolventov školy. Vnímam aj to, že záujem  
o naše združenie rastie. SOŠ je však iba jedna z buniek 
exallievov v Žiline. Je aktívna pretože sa s ňou pracuje. Sú 
však aj ďalšie bunky, ktoré je potrebné prebrať k životu. 
Veď saleziánskou výchovou prešlo množstvo ľudí aj mimo 
školy. Je predsa oratórium, boli skauti, spevácke zbory  
a mnoho ďalších. Je to veľké množstvo ľudí, asi aj takých, 
čo o našom združení ani nepočuli a tých sa treba snažiť 
tiež zapojiť.

R O Z H O V O R

Porozprávaj nám o spôsobe, akým sa snažíš rozširovať 
združenie exallievov v Žiline?
V prvom rade, nie je to práca iba pre jedného. Sám 
by som asi toho veľa nezvládal. Sme tam však celkom 
dobrá partia, ktorú by sme chceli samozrejme rozširovať. 
Myslím tým facilitátorov z ročníkov. V organizačnom 
jadre je nás málo, radi by sme privítali nových členov. 
A o to sa chcem najviac snažiť, pretože viac hláv – viac 
nápadov. Snažíme sa osloviť terajších študentov, aby 
boli pripravení sa po skončení školy začleniť do nášho 
spoločenstva. Organizujeme akcie, ktoré už máme 
zabehnuté viac rokov a ktoré fungujú, no treba vymyslieť 
aj niečo nové a pre viac ľudí. Bol by som rád, keby sme 
sa viac zapájali do celoslovenského diania v združení.  
Je to pre mňa výzva a chcem urobiť všetko pre to, aby sa 
rodina exallievov v našom regióne rozrastala a hlavne žila 
v radosti, priateľstve a pomoci navzájom.
V čom vidíš najväčší význam združenia a v čom naopak 
najväčšiu výzvu?
Boli sme formovaní, alebo ovplyvnený saleziánskou 
výchovou. Niekto viac, niekto menej. Ja osobne som  
v kontakte so saleziánmi veľmi dlho a zvlášť v mladosti 
som si neuvedomoval čo dostávam. Účasť na akciách 
bola samozrejmá, nezamýšľal som sa, čo všetko môže za 
tým byť, či už organizačne, finančne, čo sa týka školy aj 
svätej trpezlivosti a pokory pedagógov a vychovávateľov 
ani nehovorím. Veľa sme teda dostali. Preto treba aj 
niečo vrátiť saleziánom, ale aj dať ďalej naším deťom, 
spoločnosti, cirkvi a vlastne nášmu okoliu. K tomu je 
treba veľa sily, nápadov a povzbudenia. To by sme mali 
nachádzať, a myslím, že aj nachádzame, práve v našom 
združení. Dávať je teda výzva pre nás všetkých. Združenie 
potrebuje podporu nás všetkých či už duchovnú 
prostredníctvom modlitby, ale určite aj finančnú, aby 
mohlo fungovať pre nás a pre svet.

Pýtala sa: Martina Bieliková

Vianoce s rodinou
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Príbeh exallievov začal keď don Bosco oslavoval svoje meniny a skupina jeho bývalých študentov  
z Valdocca mu prišla poďakovať a darovala mu kávovú súpravu. Vzhľadom na význam tohto dňa oslavujú 
odchovanci dona Bosca svoj sviatok 24. júna ako spomienku na to, ako vznikli.

identita 
eXallieVa

Vďaka blahoslavenému Philipovi Rinaldimu, svetová konfederácia exallievov schválila svoje prvé 
stanovy. Svetová konfederácia exallievov dona Bosca je zložená z bývalých žiakov (školy, oratóriá, 
mládežnícke centrá) a priateľov dona Bosca, ktorí sú prítomní po celom svete a sú najpočetnejšou 
skupinou saleziánskej rodiny.

1870

1908

PRíBeH exallievov

Na Slovensku exallievi-seniori neoficiálne vznikli keď pán Brichta a pán Fríbort, saleziánski odchovanci 
spred roku 1950 zo Šaštína sa rozhodli, že zorganizujú prvé stretnutie exallievov spred komunizmu. 
Zúčastnilo sa ho viac ako 100 odchovancov. A tak tí, ktorí ešte vládzu a môžu, sa stretávajú vždy dvakrát 
ročne v Bratislave až dodnes. Na sviatok dona Bosca a sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Druhá vlna exallievov-juniorov (GEX) vznikla zo skupiny bývalých študentov saleziánskeho gymnázia 
v Šaštíne. Za jeho zrod môže práve don Ivan Žitňanský, ktorý sa inšpiroval svojou skúsenosťou s exallievmi 
z Talianska. Nulté zakladajúce valné zhromaždenie sa konalo 26. júna 1999, kde sa stretlo približne 50 
zakladajúcich členov. Zvolili si výbor, prezidenta, viceprezidenta a zaregistrovali občianske združenie 
na Ministerstve vnútra. Postupne don Ivan a don Ernest Macák pozývali aj ďalších odchovancov z GJB.

1991

1999

exallievi na slovenskU

Na podnet dona Ivana sa začal stretávať tzv. prípravný výbor združenia. 2010
Skupinka nadšených exallievov pod vedením vtedajšieho delegáta Don Ivana rozhodla založiť fixný 
sekretariát, ktorý sa začal denne starať o aktivity, chod združenia a spájanie členov.

2011

Prvýkrát sa konalo stretnutie facilitátorov2011
Prvé zasadnutie výkonného výboru sa konalo 22. 5. 2012. Zúčastnili sa ho: Michal Hort, Václav Faltus, 
Matúš Jókay, Jaroslav Timko, Lukáš Radoský, Matúš Šesták a Michal Nemček. Neskôr niekoľkokrát 
výkonný výbor obmenil členov až do súčasnej podoby – výkonný výbor má dnes 12 riadnych členov 
a 1 poradného. Po niekoľkých rokoch činnosti sme začali spolupracovať s exallievmi zo Žiliny a spojili 
sme naše sily.

2012

Aktívne sme sa začali venovať rozširovaniu nášho združenia do stredísk, v ktorých sa myšlienka 
exallievov zapáčila. V súčasnosti máme zastúpenie v 2/3 stredísk Slovenska. 

2016

Organizujeme prvé predsedníctvo nášho združenia, kde sa stretnú členovia výkonného výboru, 
zástupcovia stredísk a komisií združenia.

2019

Z VďAčnOSTI 
cHceMe DáVAť
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sveTovÉ sTanovy exallievov
Exallievi dona Bosca sú osoby, ktoré vďaka navštevovaniu 
oratória, školy alebo iného saleziánskeho diela, získali 
prípravu do života v duchu Preventívneho systému don 
Bosca.
4 druhy príslušnosti k exallievom: 
•	 osoby,	pre	ktoré	je	fakt,	že	boli	študentmi	alebo	na-

vštevovali saleziánske prostredie životnou záležitosťou 
(skutočnosťou, náhodou), príbehom, ktorý nepoznačil 
ich vlastný život; 

•	 osoby,	 pre	 ktoré	 je	 fakt,	 že	 boli	 študentmi	 alebo	
navštevovali saleziánske prostredie milosťou, lebo sa 
ich dotklo kúzlo a príťažlivosť don Bosca, ktorý bol 
vo svojej hĺbke človekom a svätcom. Tento fakt vedie 
Exallieva, aby sa všade identifikoval ako Exallievo don 
Bosca;

•	 osoby,	 pre	 ktoré	 je	 fakt,	 že	 boli	 študentmi	 alebo	
navštevovali saleziánske prostredie voľbou, misiou, 
ktorú prijali spolu so všetkým čo prináša. Cítia, že boli 
povolaní, aby komunikovali hodnoty, ktoré dostali 
vďaka saleziánskej výchove: duch a  pedagogická 
(výchovná) metóda don Bosca;

•	 osoby,	pre	ktoré	je	fakt,	že	boli	študentmi	alebo	navšte-
vovali saleziánske prostredie životným projektom,  
ktorý ich tlačí k tomu, aby sa združovali, aby mohli  
pokračovať vo vlastnom osobnostnom (osobnom)  
formovaní, ktoré by im umožnilo prezentovať v spoloč-
nosti výchovnú charizmu don Bosca a realizovať špeci-
fické projekty v prospech mladých.

Výchova vytvorila putá synovskej lojality (vernosti), vďaky, 
svedectva hodnôt don Boscovho systému, schopnosti 
služby a spoločenstva alebo účasti na rodinnom duchu.
Svetová Konfederácia exallievov a  exallieviek dona 
Bosca následne pomenovaná aj ako Asociácia je 
laickou neziskovou asociáciou. Ako taká je začlenená 
do saleziánskej rodiny, v ktorej je hlavný predstavený – 
následník dona Bosca – otcom a stredobodom jednoty.

naša misia
Kresťanský exalliev alebo exallievka prežíva vážnym 
spôsobom krstné a birmovné sľuby, ktorých rukopis 
spája s originálnou charizmou dona Bosca. Táto charizma 
sa stáva skutočnou vďaka životnému štýlu apoštolskej 
angažovanosti, ktorý je založený na rozume, náboženstve 
a  láskavosti nasmerovanej k  mladým a  zjednotenej 
s radosťou, ktorá vyplýva z faktu byť Kristovým žiakom.
Asociácia exallievov sa rôznym spôsobom zúčastňuje na 
don Boscovej misii a na misii saleziánskej rodiny:
•	 starostlivosťou	 o	 permanentnú	 výchovu	 (neustálu	

formáciu) členov;
•	 starostlivosťou	o rodinu;
•	 prijatím	záväzku	starostlivosti	o výchovu	mladých;
•	 podporou	hodnôt,	ktoré	sa	vzťahujú	na	ľudskú	osobu	

a podporu ľudskej dôstojnosti;
•	 zvyšovaním	aktívneho	spoločenstva	s celou	salezián-

skou rodinou;
•	 starostlivosťou	o žiakov	po	ukončení	formačného	procesu;
•	 podporou	aktivít	a služieb	pre	človeka,	ktoré	priťahujú	

všetkých, ktorí sú vznešene orientovaní a oduševnení 
vďaka dobrej vôli a ktorí pôsobia v prospech globálneho 
a solidárneho rastu ľudskej osoby a rodiny v línii so 
Sociálnou doktrínou Cirkvi; 

•	 starostlivosťou	o obnovovanú	ekumenickú	citlivosť	
medzi kresťanmi a otvorenosťou k dialógu s  inými 
náboženstvami.

Exalliev/exallievka iného náboženstva sa zúčastňuje 
na ideáloch dona Bosca, zdieľa výchovné kultúrne, 
duchovné a sociálne hodnoty jeho výchovného systému 
a uznáva ich, ako spoločné dedičstvo ľudskej rodiny. 
Stáva sa rozsievačom týchto hodnôt (tohto majetku) vo 
svojom životnom a pracovnom prostredí a podporuje ich 
taktiež tak, ako to odporúča jeho náboženstvo a kultúra.
Cieľom exallievov je za každú cenu obraňovať hodnoty 
so sociálnym, politickým ekonomickým záväzkom, zvlášť 
život, slobodu a pravdu. 
Exallievi sa zaväzujú vykonávať misiu s:
•	Profesionálnou kompetenciou. Aby sa mohol s auto-

ritou vyjadriť v akejkoľvek životnej oblasti (politika,  
ekonómia, umenie...) je potrebné byť kompetentnými, 
tak aby sa stal autentickým kvasom spoločnosti.

•	Morálnym svedomím. To znamená s ľudskými kvalitami, 
obohatené o hodnoty, ktoré dovoľujú samotnej osobe 
vedieť rozoznávať a zodpovedne vyberať, ale taktiež 
usmerňovať iných alebo stať sa pre nich oporným bodom.

•	sociálnym záväzkom. Pracovať bez toho, aby sa myslelo 
iba na osobný úspech, ale skôr na spoločný prospech, 
so záväzkom vytvorenia možného lepšieho sveta a teda 
stať sa za to zodpovedným.

Exallievi chcú preukazovať živú a  prítomnú prijatú 
výchovu tak, ako to indikuje Preventívny systém, ktorý 
je drahocenným dedičstvom, a podporovať ľudskú 
dôstojnosť, úctu k životu a spravodlivejšiu spoločnosť; 
duchovný život a prístup k sviatostnému životu Cirkvi; 
kultúru zodpovednej práce, ako prostriedok k posväteniu.

1. valné zhromaždenie v roku 2000
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Znak, ZásTava a oslavnÉ dni
Koruhva (zástava) konfederácie je uschovávaná v sídle 
Svetovej konfederácie v  Ríme. Predstavuje tvár don 
Bosca. Vystavuje sa pri príležitosti slávnostných osláv, 
pri výročiach, medzinárodných a svetových Kongresoch, 
zasadnutiach a stretnutiach.
Znak spoločne s koruhvou je viditeľným znakom jednoty 
konfederácie a  znakom jej príslušnosti. Navrhnutý 
a  razený predsedníctvom Svetovej konfederácie je 
uchovávaný na Generálnom sekretariáte. V podstate 
napodobňuje originálny nákres schválený Druhým 
Medzinárodným Kongresom z roku 1920.

exallievi oslavujú spolu so saleziánskou rodinou 
tieto slávnosti:
•	 31.	január	–	Slávnosť	dona	Bosca
•	 24.	máj	–	Slávnosť	Márie	Pomocnice
•	 24.	jún	–	Svetový	sviatok	exallievov	a exallieviek,	

počas ktorého si pripomíname meniny dona 
Bosca a vznik združenia exallievov

•	 5.	október	–	Slávnosť	blahoslaveného	Alberta	
Marvelliho

•	 5.	december	–	Slávnosť	blahoslaveného	Filippa	
Rinaldiho

•	 8.	december	-	Slávnosť	Nepoškvrnenej	
a spomienka počiatku saleziánskej rodiny

Čím naše ZdRUženie PRešlo?
V prvých rokoch sa exallievi prvých ročníkov GJB stretávali 
na plesoch, trávili spoločne Silvestra, rôzne rybačky 
a splav, ktorý je akciou s najdlhšou históriou a bude 
sa konať tento rok už po 16. krát. Od roku 2011 sme v 
združení začali organizovať množstvo podujatí. Či už 
projekt Škola života na GJB v Šaštíne pre potenciálnych 
exallievov, pravidelné stretnutia facilitátorov štyrikrát v 
roku, či duchovné obnovy a cvičenia. V roku 2012 sme 
odštartovali úspešný projekt Biznis platforma, ktorý sa 
v súčasnosti rozrástol do celej saleziánskej rodiny. Od 

roku 2013 sa každý rok stretávame aj na podnet Peťa 
Valáška na Víkende silných zážitkov. Rok 2015 priniesol 
spojenie exallievov seniorov a nášho združenia, keď 
sme sa oficiálne spojili a pomáhame im pokračovať 
v organizovaní ich tradičných stretnutí na sviatok dona 
Bosca a Panny Márie Pomocnice. Máme sa v čom od 
nich učiť a inšpirovať. Rok 2015 bol začiatkom aj veľmi 
úspešného sociálneho projektu Darujme úsmev. Snažíme 
sa pomáhať ľuďom zo saleziánskej rodiny, ale aj mimo 
nej. Prostredníctvom projektu sme pomohli misii na 
Sibíri, Irackým kresťanom, chlapcom zo sirotinca v Ľvove, 
saleziánskej misii v  Ekvádore. Spolu so Slovenskou 
katolíckou charitou sme pomohli na južnom a východnom 
Slovensku alebo rôznym detským domov a sociálnym 
zariadeniam. V rámci nášho sociálneho fondu sme 
pomáhali od začiatku študentom v Šaštíne, ktorý si 
to nemohli dovoliť a tak isto sa v súčasnosti snažíme 
pomôcť aj študentom v Žiline. Takto by sme mohli ešte 
dlho pokračovať v príbehu, čím sme si spoločne prešli... 
Family day, rodinné dovolenky v Caorle, futbalové večery, 
projekt omša a pivečko, divadlá exallievov po celom 
Slovensku, lyžovačky, videobook...
Významná je aj naša spolupráca v rámci saleziánskej 
rodiny. Príkladom toho bude aj zdieľaná kancelária 
spolu so saleziánmi spolupracovníkmi na Miletičke. V 
rámci našej spolupráce sa zapájame a podporujeme 
podujatia Domky, Laury, Savia či akejkoľvek dobrej 
aktivity v saleziánskej rodine. Takisto sa snažíme byť 
v kontakte aj s exallievmi vo svete, hlavne však s tými 
najbližšími susediacimi štátmi. Zúčastnili sme sa 
viacerých vzdelávacích projektov exallievov na Malte, na 
najbližšom sa podieľame aj organizačne.
Naším sekretariátom prešlo od roku 2011 osem ľudí. 
V súčasnosti pracuje na polovičný úväzok na sekretariáte 
Michal Nemček a na ¼ brigádnicky Simona Hrabošová.
Počas týchto rokov sme, vďaka exallievovi Michalovi 
Hortovi, mohli využívať priestory jeho kancelárie pre našu 
činnosť. Nedávno sme dostali od saleziánov možnosť 
byť na spoločnej chodbe so všetkými saleziánskymi 
organizáciami a preto budeme od 1.4.2019 na Miletičovej 7.

T É M A

Účastníci 1. valného zhromaždenia 

1. valné zhromaždenie v roku 2000
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T É M A

cena exallievov
Cenu exallievov udeľuje naše združenia každý rok počas 
Víkendu silných zážitkov ako vďaku za veľký prínos 
pre naše združenie. Od roku 2013 sme ju udelili týmto 
osobnostiam:
2013 Poďakovanie za celoživotný prínos  

don Ernestovi Macákovi
2014 Poďakovanie za celoživotný prínos  

don Augustínovi Nádaskému (in memoriam)
2015 Poďakovanie za celoživotný prínos  

don Ivanovi Žitňanskému
2016 Poďakovanie za celoživotný prínos Igorovi Pechovi
2017 Neudeľovali sme cenu – Ďakovanie nášmu 

odchádzajúcemu delegátovi Don Ivanovi
2018 Poďakovanie za celoživotný prínos exallievom 

seniorom v zastúpení pánom Jánom Brichtom

ÚsPecHy ZdRUženia
14.3.2014  
Cena primátora Piešťan za kultúru
Ocenenie získali naši divadelníci z Piešťan a okolia – 
Divadlo exallievov Don Bosca za naštudovanie hry Príchod 
Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, s ktorou sa predstavilo 
v jubilejnom roku na viac než desiatich vystúpeniach.
31.3.2016 
ocenenie exallieva seniora Ústavom pamäti národa
Ján Brichta
21.5.2016 
ocenenie exallievov seniorov Ústavom pamäti národa
František Buzek (In memoriam)
Ing. Oliver Miklas
Dr. Eduard Filo
Ing. Milan Chabroň

Odovzdávanie ceny pánovi Brichtovi

Cena exallieva pre don Ivana Žitňanského
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Božie Volanie
Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý 
vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal 
sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej 
vinice. Keď vyšiel okolo deviatej hodiny, videl iných, ako 
stoja záhaľčivo na námestí. I povedal im: „Choďte aj vy 
do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.“ A oni 
šli. Vyšiel znova okolo dvanástej aj okolo tretej hodiny 
popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej 
popoludní a našiel iných postávať, povedal im: „Čo tu 
nečinne stojíte celý deň?“ Vraveli mu: „Nik nás nenajal.“ 
Povedal im: „Choďte aj vy do mojej vinice!“ (Mt 20, 1 – 7)
Pán Ježiš prirovnal nebeské kráľovstvo hospodárovi, 
ktorí si najíma robotníkov do svojej vinice. Všetci sa 
denne modlíme príď kráľovstvo tvoje, ale nie všetci si 
uvedomujeme, že na príchode tohto kráľovstva máme aj 
spolupracovať.
Choďte aj vy. Toto volanie je adresované nielen pastierom, 
kňazom, rehoľníkom. Ono zahŕňa všetkých. Aj laici sú 
osobne Pánom povolaní a prijímajú od neho poslanie pre 
Cirkev a pre svet. Gregor Veľký pripomína túto skutočnosť, 
keď káže ľudu a takto komentuje podobenstvo o vinici: 
„Preskúmajte, najmilší bratia, svoj spôsob života a viďte, 
či ste už Pánovými robotníkmi. Každý jeden z vás nech 
premyslí, čo robí a nech rozmýšľa, či slúži Pánovej vinici.“ 
(Ján Pavol II.)
Duch svätý naozaj pracuje a mnoho laikov sa zapojilo do 
práce na obnove Cirkvi. Zrodil sa nový štýl spolupráce 
medzi kňazmi, rehoľníkmi a laikmi; spolupôsobenie  
v liturgii, v hlásaní Božieho slova a v katechéze; mnohé 
služby, zverené laikom a nimi prevzaté; mnohoraké 
vznikanie skupín, spolkov a duchovných spoločenstiev, 
ako aj spoločných iniciatív laikov; rozsiahlejšia  
a významnejšia účasť žien na živote Cirkvi a na rozvoji 
spoločnosti.

V  S A L e Z I á n S k O M  D U c H U

Avšak pozor! Byť horlivým laikom v Cirkvi neznamená len 
ukrojiť si čas na cirkevné služby, mať prístup do sakristie 
a na faru. Kresťanský laik má svoju zodpovednosť aj  
vo svete hospodárstva, kultúry a politiky. 
Keď teda rastieš profesionálne, ak si vzorný podnikateľ, 
vynikajúci učiteľ alebo učiteľka aj na štátnej škole – to 
všetko môže predstavovať spoluprácu na príchode 
Božieho kráľovstva, lebo naše svedectvo je kvasom 
nového dobrého sveta – ak je samozrejme kvalitné.
Boh ťa volá, aby si pozdvihol zrak ponad svoju prácu,  
aby si pozdvihla zrak ponad svoju rodinu a domácnosť, 
aby sme sa všetci modlili za tento svet a priniesli do neho 
viac úsmevu, radosti, nádeje.
Je škoda, keď len tak záhaľčivo postávame alebo zmätene 
sa naháňame len za tým, čo uspokojuje naše potreby. 
Dokážeme premeditovať Ježišove slová: „Hľadajte najprv 
Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné  
dostanete navyše“? Aby sme neboli ustarostení o jedlo, 
šaty, o náš život. (Porov. Mt 6, 25 – 34).
Sme povolaní k vyšším veciam. Urobiť niečo krásne pre 
Boha. Umožniť mnohým, aby ho poznali a milovali tak 
ako ... my?
A tu je asi druhá veľká otázka. Aký je tvoj vzťah k Bohu? 
Kde je tvoje srdce? Netreba sa báť. Stačí sa len obrátiť. 
Urobiť zmenu v našom srdci. Povedať Bohu: ty ma voláš, 
ale ja nemám čo dať. Uzdrav moje srdce, osvieť moje oči, 
daj mi živú vieru a potom s radosťou poviem: Áno, idem. 
Lebo to, čo dávaš ty, chcem dopriať aj druhým.
Tak to robil aj don Bosco. Zapojil množstvo laikov do 
svojej práce pre dobro sveta a Cirkvi. Tak sa prestaň 
vyhovárať a niečo zmeň. Otvor oči a uvidíš. Boh ti pomôže. 

Pavol Grach SDB.
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Zbierka darujme úsmev pomohla  
núdznym na slovensku aj misii v ekvádore
sociálna pomoc v praxi u exallievov znamená šťastné úsmevy, dojaté tváre, no predovšetkým zmiernenú hmotnú 
núdzu a finančnú pomoc. adventná zbierka Darujme úsmev, ktorú každoročne organizuje Združenie exallievov 
a priateľov dona Bosca na slovensku pomohla pred vianocami viac ako 50 rodinám, vyše 100 deťom v krízových 
strediskách a na účely zbierky na slovensku aj pre misiu v ekvádore sa vyzbieralo spolu viac ako 7500 eur. 

v Ekvádore vystriedala minuloročnú zbierku pre chlapcov 
v sirotinci v Ľvove na Ukrajine, pomoc pre ťažko zdravotne 
postihnutú Dominiku spred dvoch rokov i  pomoc  
pre misiu na Sibíri. Do Ekvádoru smeruje štedrá suma 
4500 eur. Na benefičnom koncerte a účte zriadenom pre 
zbierku sa vyzbieralo 3000 eur. Zvyšnou sumou 1500 eur 
podporila Úsmev pre Ekvádor značka exkluzívnej 
čokolády Lyra, ktorej majiteľmi sú čokolatier Karol Stýblo 
a Tomáš Letavay, obaja aktívni exallievi. Ich spoločnosť 
spolupracuje s ekvádorskými domorodými pestovateľmi 
kakaa, no v  Južnej Amerike tiež rozbehli projekt 
vzdelávania farmárov. 
Neodmysliteľnou fázou projektu Darujme úsmev je 
balenie a distribúcia vyzbieraných potrieb. Prešovčania 
dary rozvážali 17. decembra, prezident združenia Róbert 
Mruk vyrazil do celého Slovenska s dvomi dobrovoľníkmi 
20. decembra. „Nie je to ľahká úloha si z predvianočného 
času s rodinou ukrojiť a venovať ho cestám po celom 
Slovensku. Naši pomocníci na čele s prezidentom 
združenia vyrážali o tretej ráno, aby všetky veci vyzbierané 
a zhromaždené v Bratislave rozviezli konkrétnym deťom, 
rodinám, charitám či strediskám. Úspešnosť tohtoročnej 
zbierky pramení rozhodne v obetách všetkých donorov, 
organizátorov a pomocníkov,“ hovorí Kristína Jakubcová, 
koordinátorka zbierky na sekretariáte združenia.

Simona Hrabošová 

Projekt, ktorý vznikol z vďačnosti exallievov za všetko,  
čo dostali a z túžby podeliť sa s tými, ktorí to potrebujú, 
pomohol ľuďom v mestách a  dedinách po celom 
Slovensku. Adresáti pomoci boli rodiny z Bratislavy, deti 
z  komunitného centra a  mamy z  materského centra 
Orechov dvor v Nitre, charitný dom v Liptovskom Mikuláši 
a  Spišskej Novej Vsi, denný stacionár pre zdravotne 
znevýhodnených mladých v Humennom, strediská sestier 
FMA v  Humennom a  Michalovciach, sklad solidarity  
v Humennom, krízové stredisko a charita v Rožňave, 
detský charitný dom v Považskej Bystrici, núdzne rodiny 
vo Fiľakove a v obciach Vyšný Hrušov a Lubiša na východe 
Slovenska.

VeLenIe pReVZALI Aj pRešOVSkí exALLIeVI
O  núdznych združenie informovali sestry FMA, VDB 
a  Slovenská katolícka charita. Konkrétne potreby 
sekretariát exallievov spísal do zoznamu, z ktorého si 
exallievi zvolili, ako pomôžu. Oblečenie, obuv, hračky pre 
deti, potraviny, kozmetika, spotrebiče; to všetko je 
akútna pomoc, ktorú exallievi núdznym poskytli a tým sa 
im snažili spríjemniť Vianoce a zmierniť náročné  
a skromné životné podmienky. Z peňažných darov sa 
kúpili zvyšné potreby, no predovšetkým práčky a iné 
spotrebiče. Vyčariť pod vianočným stromčekom úsmev 
deťom sa už tradične snaží unikát zbierky exallievov – 
darčeky rôzneho druhu zabalené do krabíc od topánok, 
tzv. shoeboxy. Tento rok sa ich vyzbieralo takmer 200. 
Zbieranie potrieb sa prvýkrát nesústredilo len do 
Bratislavy. Zberným miestom bol aj Prešov, kde sa 
postupne hromadili dary od darcov z  východného 
Slovenska. „Pomoc putovala k ľuďom v hmotnej núdzi 
v okolí Spišskej Novej Vsi, kde sme dary odovzdali 
miestnej charite, ktorá sa postarala o ich distribúciu. Išlo 
predovšetkým o shoeboxy pre konkrétne deti a pomoc  
s hygienickým vybavením (šampóny, mydlá, prášky na 
pranie...). Druhá časť zbierky putovala do Humenného do 
skladu solidarity, kde uvítali akúkoľvek materiálnu 
pomoc (šatstvo i bytové vybavenie). Spolu bolo 
obdarovaných asi 50 ľudí. Zbierka nadchla mnohých ľudí, 
aj takých, ktorí možno darovali svoje posledné mince ako 
chudobná vdova z evanjelia,“ hovorí exallievka Lucia 
Dobrovičová, ktorá koordinovala zbierku v Prešove.

pO UkRAjIne SA pOMOc pReSúVA DO ekVáDORU
Prioritou je pomoc pre ľudí na Slovensku, no zbierka už 
po niekoľkýkrát otvorila dvere aj pomoci v zahraničí, kde 
pôsobia exallievi alebo iní členovia saleziánskej rodiny. 
Sprievodným projektom zbierky bol Úsmev pre Ekvádor, 
finančná zbierka pre misiu v  Ekvádore, ktorú vedie 
salezián Anton Odrobiňák. Myšlienka pomoci ľuďom 

U D I A L O  S A

GRafIcKé SPRacOvanIE  
a TlaČ TOhTO ČaSOPISu  
PRE váS S RadOSťOu 
ZREalIZOvala
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Ondrej, predstav sa nám v skratke.
Nepamätám sa, kedy naposledy som sa mal predstaviť 
inak ako pracovne... J Už 10 rokov mám naozaj dobrú 
manželku a som úprimne Bohu vďačný za štyri zdravé 
deti. Pred dvoma rokmi som kúpil akcie spoločnosti QEX, 
kde pôsobím od 2010. Najskôr ako riaditeľ jednej divízie, 
neskôr ako generálny riaditeľ.
Kedy si sa stretol so saleziánmi prvý krát?
Saleziánov u nás v Novej Dubnici registrujem takmer  
od narodenia. Pravdou však je, že ako malý som si myslel, 
že saleziáni sú tí, ktorí hrávajú stolný futbal a sú v tom 
dobrí, lebo keď sme chodievali pozrieť brata Michala do 
Šaštína, vždy sme tam hrali kalčeto na chodbe.
Sprevádzali ťa saleziáni aj počas štúdia na strednej škole? 
Základná škola a gymnázium v Novej Dubnici, kam som 
chodil nesie don Boscove meno, takže áno, od základnej 
školy až dodnes som v kontakte so saleziánmi. 
K don Boscovi si mal teda blízko úplne od začiatku. Ako 
sa spätne pozeráš na tvoje štúdium? Čo ti priniesla škola 
a výchova na nej?
Ako najväčší prínos saleziánskej výchovy vnímam 
komunitu mladých, ktorých pred 20 rokmi zaujímal iba 

hokejbal, pingpong, futbal v stredisku a dnes je to partia 
ľudí, ktorí majú hodnoty, rodiny a sú vnímaví na svoje 
okolie.
Akým smerom išli tvoje kroky po ukončení strednej školy?
Život po maturite bol život bipolárny. Škola a šport. 
Teda viac šport ako škola... J Bratislava – Praha – Nová 
Dubnica. Počas troch rokov som si skúsil, aké to je, keď 
je šport na prvom mieste v živote človeka. V 5. ročníku na 
EUBA som však urobil zopár rýchlych rozhodnutí, ktoré 
mali zásadne pozitívny vplyv na môj život. Zistil som, že 
aj keď ako reprezentant, tak atletikou sa neuživím. Vrátil 
som sa naspäť do Bratislavy, našiel prvú prácu a stretol 
jedno dobré dievča z nášho „gymplu“. Po 3 mesiacoch 
som usúdil, že to raz môže byť moja žena, požiadal som 
ju o ruku a do pol roka som si ju zobral za ženu. Riadil 
som sa heslom: „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť.“ Mesiac 
po svadbe manželka otehotnela. Po narodení Jakuba som 
dostal ponuku z QEXu, ktorú som prijal.
Riadiš sa pri tejto práci nejakými zásadami či heslami? 
Zásad je zopár: Pracujem hlavne na tom, aby sme mali 
dobrých ľudí, dobrý produkt a dobrých klientov. Stále 
a stále dookola. Prácu v QEXe vnímam tak, že je len práca, 
nie je to manželstvo. A pravda je, že sa nerád vzdávam.

Ondrej Hort je štvornásobný otec, manžel a generálny riaditeľ úspešnej spoločnosti QEX. Spoznajte s nami 
jeho cestu od profesionálneho športu po veľkú rodinu a členstvo v Biznis platforme.

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

ondrej Hort

doBrí ľudia, doBrý  
produkt, doBrí klienti
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Si tiež aktívnym exallievom na Novej Dubnici a členom 
Biznis platformy. Čo pre teba znamená aktivita v týchto 
komunitách?
Za aktívnych ľudí pre komunitu považujem skôr iných 
okolo seba. Ja sa snažím byť prínosom svojmu okoliu 
v tom, v čom som dobrý, resp. v tom, na čo som dostal 
talenty. Všetko, čo som od Boha dostal, som dostal 
nezaslúžene – mám dobrú ženu, nijak som sa nepričinil 
o to, že mám štyri zdravé deti, prácu, ktorá ma baví, robí 
mi radosť a uživí moju rodinu a rodiny mojich kolegov... 
to, že sa snažím a niečo svojmu okoliu vraciam považujem 
za samozrejmé, aj keď v mojom prípade stále ešte 
nedostatočné. Tak, ako sú mi rodičia príkladom v konaní 
dobra, chcem byť aj ja príkladom pre svoje deti.
Predstav nám bližšie svoju rodinku. Čo považujete za 
dôležité pri výchove detí?
Nedávno sme s Ivkou oslávili 10. výročie sobáša, máme 
dva páry detí, od 9 po 5 rokov. Veľmi ma baví pozerať 
ako rastú, ako sa vyvíjajú, zlepšujú a objavujú. Baví ma 
počúvať najmenšiu Vikinu, keď mi vysvetľuje jej 5 ročný 
pohľad na svet. Tešia ma všetky spoločné aktivity, hlavne 
šport a hudobné nástroje. Ivka ich krásne vedie po 
stránke školy, úloh a pod. Ja sa starám o nástroje (klavír, 
bicie, husle, spev) a športové aktivity máme spoločné. 
Robím s nimi aktivity, ktoré bavia aj mňa a prispôsobujem 
to ich veku a schopnostiam. 

Ako sa ti darí spojiť osobný a pracovný život? 
V práci sa snažím obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú v ich 
oblasti lepší ako som ja. Tým pádom im dôverujem  
a môžem na nich delegovať. Keď doma vystupujem z auta, 
vždy sa snažím uvedomiť si, že som doma a tu je moja 
rola iná ako v práci. Snažím sa, aby som ako osoba rástol 
po stránke inteligenčnej, emočnej, duchovnej a fyzickej. 
Ako náhle je problém, je to z dôvodu, že jednu z týchto 
vecí zanedbávam. Myslím si, že som veľmi analyzujúci 
typ človeka, vo veciach musím mať jasno. Tu je práca, tu 
rodina, tu Boh, tu priatelia... taký klasický chlap. 
Čo ti dávajú stretnutia Biznis platformy? Využívaš aj 
v tvojom osobnom či pracovnom živote kontakty z nej?
Exallievom dôverujem, potom je spolupráca omnoho 
jednoduchšia a priamejšia. Miloš mi dodáva reklamné 
predmety už 3 roky, pijeme Vašovu kávu, Karol dodáva 
čokolády pre klientov, Pavol je náš firemný právnik, 
s Michalom spolupracujeme obchodne, od ďalšieho 
Michala som si kúpil violončelo. Rozvinuli sme aj mnoho 
ďalších drobných spoluprác a partnerstiev, ktoré fungujú 
a verím, že sú obojstranne prospešné. Čiže áno, projekt 
biznis platformy považujem za prospešný.

Pýtala sa: Martina Bieliková

Ondrej Hort s manželkou a deťmi

Ondrej Hort

B I Z n I S  p R O F I L
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kRáTkA MeDZIpReSTáVkA
Po druhej hodine vyučovania zazvonil zvonček. Dve 
hodiny intenzívnych prednášok nám nateraz stačilo  
a bolo sa nám treba znova nadýchať čerstvého vzduchu, 
pobehať si po dvore, alebo si niečo zahrať. Chlapci vyleteli 
na dvor, ako keby sa boli vyrojili včely. Odrazu bolo počuť 
pravidelné búchanie basketbalovej lopty, potom vzápätí 
volejbalovej a o chvíľu tu bolo chlapčenského kriku plný 
dvor.
Prestávka, ak si ešte dobre pamätám, trvala 15 minút, 
dosť času na to, aby sme si zahrali aspoň jednu hru. 
Saleziánski spolubratia nášmu kriku neodolali a tak všetci 
povychádzali na dvor medzi nás. Školský radca dbal na to, 
aby všetci chlapci boli vonku na dvore. Každý musel ísť 
na vzduch, aby sa trochu pohýbal. Nesmeli sme zostať 
posedávať v triedach, ale ísť na čerstvý vzduch. Saleziáni 
nám v tom vždy boli príkladom. Dokonca aj tí starší.
Don Blatnický nechal všetky svoje múdre knihy a dôležité 
teologické traktáty na stole. Tie ho aj tak počkajú; chlapci 
boli vždy jeho prioritou. On pre nich žil a venoval sa im 
telom i dušou. A koniec koncov aj on potreboval trochu 
pohyb. Obdivoval som na ňom obetavosť a chuť zahrať si 
volejbal spolu s nami. On, profesor teológie na univerzite 
už päť minút pred začatím prestávky naťahoval sieť 
a pripravoval loptu, aby sme hneď mohli začať hrať. Bol 
vynikajúci smečiar. Pri jeho výskokoch mu nevadila ani 
jeho reverenda. 
Don Ludvik Macák, don Černý a don Ondrejka sa takisto 
objavili na dvore a hľadali si miesto na volejbalovom  
ihrisku niekde pod sieťou. Rozdelili sme sa na dve mužstvá 
a hra začala. Počas tejto krátkej prestávky najčastejšie 
sme hrávali azda volejbal. Pokým sme my hrali,  
postupne vyšli na dvor aj ďalší obyvatelia ústavu. 
Jedna skupina chlapcov sa naháňala s loptou okolo 
basketbalového koša a ďalšie dve skupiny hrali volejbal 
pod sieťou.  
Niekde v polovici prestávky prišiel na dvor aj don Šándor 
a začal hlasito povzbudzovať raz jednu, potom druhú 
stranu, aby náhodou nikomu neukrivdil, alebo neurazil. 
Direktor saleziánskej komunity don Pauliny sa tiež často 
zapájal do hry pod sieťou. Jeho nástupca don Ernest, 
bol pravidelne na každej prestávke medzi nami tak, ako 
don aj Blatnický a vždy s chlapcami aktívne zápasil spolu  
s nami na volejbalovom ihrisku. 
Celé toto dianie na dvore z diaľky sledoval náš školský 
radca don Nádaský ako dajaký hlavný tréner, či režisér. 
Skontroloval, či všetko funguje a ako prebieha život na 
dvore. Očami pobehal po celom okolí a spočítal si svoje 

jeden deň V SloVenSkom úStaVe 
SV. cyrila a metoda V ríme (3. čASť)

ovečky.  Keď videl, že všetci chlapci sú vonku, že všetci 
skáču a sú spokojní, hneď bolo vidieť na jeho tvári úsmev 
a nadšenie. Aspoň na tých 15 minút konečne aj z jeho 
pliec spadla všetka povinnosť a ťarcha.  Len čo sa druhý 
raz ozval zvonec, hra bola automaticky prerušená a my 
sme sa rýchlo a uzobrane ponáhľali znova do školských 
lavíc.

OBeD
V jedálni seminaristov už na nás za dverami čakal don 
Nádaský. Keď do jedálne vkročil posledný chlapec, 
pomodlili sme sa kratučkú modlitbu pred jedením a sadli 
sme si za stoly. Miesta v jedálni určoval náš školský radca, 
ktorý bol celý rok s nami a nikdy sa od nás nevzdialoval. 
Miesta v jedálni nám občas menil podľa potreby, aby sme 
nesedeli stále pri tých istých spolužiakoch. 
Naše stoly tvorili tri, alebo aj štyri rady, podľa toho, koľko 
nás v danom ročníku bolo žiakov. V každej rade sedeli 
ôsmi chlapci. Školský radca mal jeden čas sám svoj stôl 
uprostred jedálne, hneď pri okne. Keď nás bolo viacero, 
tak sa vytvorila štvrtá rada stolov, kde za tým istým 
stolom sedel aj náš školský radca.
O kuchyňu v Slovenskom ústave sa niekoľko rokov 
starali talianske sestričky. Vtedy sme mávali pestré  
a rôznorodé talianske jedlá, ktoré nám ohromne chutili 
a na ktoré sme si veľmi rýchlo zvykli. Neskôr  talianske 
sestričky odišli z ústavu a nahradili ich slovenské 
sestričky Dcéry kresťanskej lásky. My sme ich jednoducho 
volali vincentky.  Tieto sestričky  Sestry  vincentky 
pracovali v Slovenskom ústave aj predtým v kancelárii  
vo vydavateľstve Slovenského ústavu. 

SpOMIenkY nA DOn náDASkÉHO, SDB          

Don Nadaský, SDB

S p O M í n A M e
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S p O M í n A M e

Na novú kuchyňu sme si museli dlho zvykať, pretože na 
slíže rôzneho druhu sme si už dávno odvykli. Nakoľko 
sme boli mladí a vždy hladní, nikdy sme nemali 
problémy s jedálnym lístkom, ktorý nám prichystali naše 
sestričky. Strava bola veľmi rôznorodá a veľmi bohatá. 
Na pitie sme mali obyčajnú vodu z nášho vodovodu.  
V nedeľu sme na stôl dostali jednu fľašu Coca-coly  
a zákusok. Iba pred školským radcom stála fľaša dobrého 
talianskeho vína. Samozrejme sem tam ulial aj nám 
chlapcom, ale iba tým najstarším. 
Po skončení obedu sa školský radca spýtal chlapcov, koľkí 
majú záujem o futbal a podľa toho sa rozhodlo, či budeme 
hrať futbal, alebo volejbal, alebo niečo iné. Ešte v jedálni 
nás rozdelil na dve mužstvá, aby sa predišlo hádkam na 
ihrisku. On vždy urobil vyvážené skupiny, pretože poznal 
hráčske schopnosti každého jedného chlapca.
Potom sme sa kratučkou modlitbou poďakovali Pánu Bohu 
za štedrý obed a už bolo znova počuť krik po celom dome. 
Každý, kto išiel hrať, bežal dolu do spŕch, aby sa tam 
prezliekol do športového úboru. V sprchách sme totižto 
mali športové tričká a topánky v „prezuvárni“. Netrvalo 
dlho a už sme boli všetci na veľkom futbalovom ihrisku.

Veľká OBeDňAjšIA pReSTáVkA
Na veľkom asfaltovom dvore sa nachádzalo volejbalové 
a basketbalové ihrisko. Futbalové ihrisko bolo situova-
né asi o dva až dva a pol metra nižšie ako horné nádvo-
rie s volejbalovým a basketbalovým ihriskom. Priestor 
medzi týmito ihriskami bol vysadený pestrofarebnými 
oleandrami na hornom okraji ihriska a nižšie, v polovici 
svahu,  boli zasadene mladé eukalypty. 
Na futbalové ihrisko sme zvyčajne išli po pomerne 
širokom schodišti, ktoré viedlo dolu k ihrisku, ale občas 
sme si skrátili cestu tým, že sme z neho zbehli dolu 
svahom pomedzi oleandre, čo sa nášmu školskému 
radcovi veľmi nepáčilo.
Po jednej - dvoch minútkach začal zápas, nakoľko sme 
už v jedálni boli rozdelení na dve viac-menej rovnako 
silné skupiny. Školský radca začiatok zápasu vždy 
sledoval spoza čiary ihriska, alebo spoza oleandrov  
a potom sa nenápadne stratil. Hore po asfaltovom dvore, 
povedľa oleandrov, sa obyčajne prechádzal msgr. Botek  
a msgr. Vavrovič, ktorí už boli na dôchodku, ale aktívne 
sa zapájali do prác vo vydavateľstve Slovenského ústavu. 
O pár krokov ďalej, smerom k bazénu, na samom 
vrchu svahu, sledovali náš zápas brat Vít  –  verbista  
a don Blatnický. Občas sa k nim pridal aj Janko Gazdík, 
saleziánsky spolubrat, ktorý pracoval v záhrade a podľa 
potrieb i v sklade vydavateľstva a každý deň zásoboval 
kuchyňu čerstvou zeleninou. Okrem toho mal na 
starosti aj zásobovanie jedálne predstavených chutným 
talianskym vínom. My sme medzitým vošli do živého, lebo 
sme potrebovali nielen stráviť silný a chutný obed, ale aj 
vybiť všetku energiu, čo sa v nás nahromadila. 
Dve minútky pred koncom zápasu sa spoza oleandrov 
znova objavil náš anjel strážca, don Nádaský; to bol znak, 
že sa o chvíľu ozve náš kamarát zvonček. 

Hrozne sme nenávideli tento moment a najradšej by sme 
boli posunuli ručičky na hodinách aspoň ešte o pol hodi-
ny dozadu, ale čas za žiadnu cenu nechcel s nami pristú-
piť na tento kompromis a nechápal, že sme mladí a plní 
energie a tak zvonček zazvonil a našej hre bolo koniec. 

pOBeDňAjšIe VYUčOVAnIe
Po ukončení zápasu sme sa narýchlo umyli a prezliekli. 
Sprchovať sa nedalo, lebo teplú vodu sme mali len 
jedenkrát do týždňa, v sobotu poobede.  Kto však 
chcel, mohol sa osprchovať so studenou vodou. Len 
čo sme sa poumývali a prezliekli, rýchlo sme odišli 
do študovne a tam sme sa chystali na piatu hodinu  
vyučovania. 
Poobedňajšie vyučovacie hodiny neboli až tak náročné, 
samozrejme, že nikto netvrdil, že boli menej dôležité, 
alebo nepodstatné. Všetky vyučovacie hodiny tvorili 
jeden jediný celok celoročného školského programu  
a tak boli aj považované a kvalifikované.

FILMOLógIA
Na našom slovenskom gymnáziu predmet filmológie za-
viedol don Augustín Nádaský, náš školský radca. Bolo to 
niečo úplne nové, čo sa na iných stredných školách v tom 
čase neprednášalo. Masmédiá stále viac a viac zaujímali 
miesto v modernej spoločnosti a cez televíziu sa dostá-
vali do každej domácnosti. 
Filmológia nám vlastne pomáhala, aby sme vedeli 
rozlišovať a pochopiť obsah, jazyk a odkaz filmu, 
prípadne i každodennej televízie a aby sme ich vedeli 
rozlišovať, čo do významu a ich dôležitosti. Don Nádaský 
aspoň raz do mesiaca zadovážil z požičovne Filmine 
Pauline nejaký poučný film, ktorý on osobne 
premietal pre všetkých obyvateľov ústavu v našom  
veľkom salóne. Na nasledujúcich hodinách nám don 
Nádaský vysvetľoval rôzne umelecké aspekty toho 
filmu, ako aj spôsob umeleckého vyjadrovania sa 
prostredníctvom filmov. Zaručene po každom filme sme 
museli ešte vypracovať slohovanie (rozbor filmu), ktorý 
nám bol v tom čase premietaný.

Pokračovanie v budúcom čísle EDB                                              
Michal Kaňa, odchovanec SÚSCM

Pred pravidelnou štvrtkovou vychádzkou do prírody, don 
Nádaský (v strede) mal vtedy 38 rokov 



KALENDÁR AKTIVÍT

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

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
Stretnutie exallievov z celého Slovenska 
a poďakovanie za naše združenie pri príležitosti 
20. výročia jeho založenia 

6.-7.
APRÍL
2019

PÔSTNE DUCHOVNÉ 
OBNOVY
Piešťany a Veľký Biel

MÁJ
2019

STRETNUTIE 
BIZNIS PLATFORMY
Pravidelné stretnutie exallievov podnikateľov 
so zaujímavým hosťom, vzdelávaním a duchovným 
programom – hosťom bude kouč Marián Kolník

Dubnica n/Váhom
Ľudmila Rajcová

0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Žilina 
Ján Slíž

0911 984 783
zilinasos@exallievi.sk

ba mamaTEYKa 
Martin Stav
0903 247 878

mamateyka@exallievi.sk

PiEšťanY
Andrej Klapica 
0949 733 042 

piestany@exallievi.sk

ČiErna VoDa
Martin Dobák
0904 258 401 

ciernavoda@exallievi.sk

ParTizánsKE
Tomáš Peciar
0911 340 161

partizanske@exallievi.sk

barDEJoV
Ján Mihal

0903 908 065
bardejov@exallievi.sk

TrnaVa 
Mária Hajičková 

0908 122 888
trnava@exallievi.sk

PrEšoV
Jozef Pekľanský

0905 766 037
presov@exallievi.sk

sabinoV
Michal Jurko
0907 355 272

sabinov@exallievi.sk

noVá Dubnica
Juraj Hort

0907 749 358
novadubnica@exallievi.sk

námEsToVo 
Vladimír Blahút 

namestovo@exallievi.sk

KošicE
Jozef Litavec
0940 791 711

kosice@exallievi.sk

roŽŇaVa
Janka Blahúsová

0904 686 048
roznava@exallievi.sk

ba milETiČKa
Andrej Dolnák

mileticka@exallievi.sk

REGIOnÁLnE 
STREDISKÁ


