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Úvodník
Drahí exallievi a priatelia dona Bosca!
V  júni sme pri nohách našej patrónky 
Sedembolestnej spoločne oslávili 20 rokov 
našej pôsobnosti.
Bola to chvíľa modlitby, zastavenia sa 
a  akejsi rekapitulácie toho, čo sa za to 
obdobie spravilo. Naše stretnutie bolo taktiež 
momentom spomienok a vďaky Bohu, Pomocnici, 
don Boscovi a mnohým aktívnym členom a podporovateľom tohto diela. 
Verím, že sa viacerým podarilo načerpať sily do nových výziev a projektov, 
ktoré nás čakajú v najbližších rokoch.
Už budúci rok si pripomenieme 150 rokov od dňa, kedy sa zrodilo toto don 
Boscovo dielo, ktoré je dnes prítomné vo všetkých kútoch sveta. Skupina 
chovancov okolo Carla Gastiniho si šla uctiť a ďakovať don Boscovi  
za jeho výchovu a otcovský prístup. Don Bosco vstúpil do ich životov a od 
základov im ich zmenil. 
Hľadajme prvky realizácie výziev, ktoré adresoval svätý Ján Bosco 
svojim chovancom v našich životoch, v našich rodinách, spoločenstvách, 
farnostiach, na pracoviskách - pomáhajme si navzájom, stojme pri jeho 
synoch saleziánoch, buďme dobrými kresťanmi a čestnými občanmi...
Coraggio! Róbert Mruk, prezident

P.S. 1: Pozývam Vás podľa Vašich možností, aktívne sa zapájať do aktivít 
nášho združenia.

P.S. 2:  Michal Kĺč a don Ivan Žitňanský – klobúk dolu – ďakujeme za darček 
k nášmu výročiu (Don Titus Zeman – Muž činu), nádherné dielo. 
Vďaka Vám!
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pomôžte nám pravidelnými mesačnými príspevkami. 
stačí si nastaviť platby na 5, 10, 15 eur  

alebo akúkoľvek inú sumu.  
Číslo účtu: sk1811000000002626084575

Môžete tak urobiť jednoducho nastavením trvalého príkazu, 
oskenovním QR kódu a platbou prostredníctvom Vášho telefónu.

AJ JA CHCEM PODPORIŤ AKTIVITY  
A PROJEKTY EXALLIEVOV
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duchovné cvičenia 
na donovaloch
V dňoch 3. – 7. júla sme sa spolu s rodinou Svedekovou 
a Štellmachovou zúčastnili duchovných cvičení pod 
vedením dona Ivana Žitňanského. Nosnou témou boli 
blahoslavenstvá. V nádhernom prostredí Donovalov sme 
prežili hodnotné chvíle a to aj vďaka rodine Blahúsovej, 
ktorá sa starala o náš telesný pokrm, a animátorkám 
Majke a Lei, ktoré pripravili našim deťom nevšedné 
zážitky. My dospelí sme sa tak mohli naplno myšlienkami 
ponoriť do tém pripravených don Ivanom.

Tomáš Peltzner

la dolce vita in caorle
Tento rok už po siedmy krát mali rodinky 
exallievov zo Slovenska možnosť načerpať 
sily v  Soggiorno Marino Don Bosco,  čiže 
v prekrásnom prostredí saleziánskeho hotela 
nachádzajúceho sa v obci Duna Verde neďaleko 
historického mesta Caorle. Trinásť rodín spolu  
s don Ivanom Žitňanským, bývalým delegátom 
pre exallievov, túto možnosť aj plno využilo. 
Počasie nám prialo, miestny kuchár sa veľmi 
snažil, takže denný rytmus pozostával z naberania 
kalórii v hotelovom ristorante a ich zhadzovania 
počas plávania, opaľovania a prechádzok popri 
morskom pobreží. Nezabudli sme ani na duše, 
plná kaplnka na omšiach don Ivana bola toho 
svedkom. Rozprávanie o cnostiach svätých 
malo v rodnej krajine don Bosca zvláštne čaro...  
Čo dodať na záver? Arrivederci tra un anno!

Karol Posluch

Už sedemnásty krát sme splavili Malý dunaj
Koniec augusta už tradične viacerí exallievi s rodinami 
trávili splavom Malého Dunaja. Tento rok sa uskutočnil 
už 17. ročník splavu. Odštartovali sme v Novej Dedinke 
svätou omšou, ktorú slávil delegát pre saleziánsku 
rodinu Pavol Grach. Následne až 54 vodákov vyrazilo na 
takmer 60-kilometrovú trať. Strach 
nováčikov zmizol hneď za prvou 
zákrutou a časom mali pocit, že by to 
mohli skúsiť aj na divokej vode. Počas 
večerov sme sa museli popasovať so 
stavaním stanov a so zabezpečením 
obživy. Organizátor podujatia Marek 
Slezák v prvý deň navaril vynikajúci 
guláš, druhý večer sme si opekali 
špekáčiky a slaninu. Počas troch 
dní sa tí najvytrvalejší dostali až  
k mlynu v Tomášikove, kde nás privítali 
nefalšované maďarské pesničky  
v živom prevedení na hasičskej zábave. 
Najviac si dovolenku užili najmenší 

Z  R E G I Ó N O V

deň rodín v piešťanoch
Deň po spoločných oslavách 20. výročia exallievov, teda 
v nedeľu 23. júna sa v Piešťanoch konal „Deň rodín“, na 
ktorý organizátori pozvali k aktívnej účasti exallievov. 
Naša exallievka Barbora Piovarčiová túto krásnu farskú 
slávnosť spestrila príjemným moderovaním. Andrej 
Klapica hovoril o divadle exallievov, ktoré pôsobí na 
Slovensku a o Matke Tereze, ktorá navštívila Piešťany. 
Práve udalosti tejto výnimočnej návštevy pred 
niekoľkými rokmi exallievi zinscenovali a predstavili 
piešťanskému publiku. Následne Michal Klč hovoril  
o svojom vzťahu k blahoslavenému don Titusovi 
Zemanovi, ktorého knihu prednedávnom dokončil. 
Z  knihy bola, aj vďaka donovi Ivanovi Žitňanskému, 
urobená audio nahrávka a  postupne sa šíri medzi 
exallievmi. Celý deň sa niesol v slávnostnom rodinnom 
duchu a pre jeho milý priebeh exallievi pripravili malé 
občerstvenie a peknými cenami prispeli do tomboly. 
Organizátorom ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na 
podobnú akciu opäť o rok. Andrej Klapica

v Taliansku so saleziánmi
Dovolenka, výlet alebo púť? Čo to tí Bardejovčania 
podnikli? Najskôr všetko dokopy. Saleziáni, rodinky 
s deťmi, mladší i starší. V takomto zoskupení sme sa 
vybrali za poznaním i oddychom naprieč Talianskom. 
Prvá zastávka bola hneď v hlavom meste, Ríme. Začali 
sme Bazilikou Božského srdca, ktorá je pre saleziánsku 
rodinu veľmi vzácna. Postupne sme si pozreli to 
najkrajšie, čo sa vo „večnom meste“ vidieť dá a nielen 
vidieť, ale aj skúsiť sa stotožniť priamo s tým miestom 
a  celou jeho históriou. Druhý deň bol ešte o  niečo 
krajší, pretože sme zavítali na miesto, ktoré sa slovami 
opísať dá len ťažko – jednoducho to musí človek zažiť. 
Čo iné ako Vatikán. Krásne dva dni plné neopísateľných 
zážitkov a tiež boľavých nôh. Ale to vôbec nevadí, lebo 
v nasledujúcich dňoch si mal každý možnosť oddýchnuť 
na pláži v prístavnom mestečku Nerano. Odtiaľ boli 
v ponuke výlety loďou na Amalfi či Capri a tie boli určite 
hodné návštevy. Cestou domov sme ešte navštívili 
Pompeje a Ravennu. Videli sme veľa nádherných vecí ale 
oveľa vzácnejšie bolo to, že sme prežili niekoľko dní ako 
úžasná partia, ako rodina. Za to patrí veľká vďaka Pánu 
Bohu. Dal nám dar spoločenstva a ten sme sa pokúsili 
aj takto rozvíjať. Alena Čechová

s ockom ma baví svet
Každoročnú stanovačku „S ockom ma 
baví svet“ v závere prázdnin chlapi z 
Bardejova s deťmi aj tento rok úspešne 
zvládli. V dňoch 23. – 25.8. prežili ockovia 
krásny čas so svojimi ratolesťami 
v malebnej dedinke Brezovka neďaleko 
Bardejova. Spanie pod holým nebom, 
každý večer grilovačka, kofola (aj 
pivko pre ockov), ping-pong, streľba 
z lukov a iných zbraní, skúška odvahy, 
zlaňovačka, dubáky, sv. omše...bolo 
toho veľa. Šikovní ockovia kuchári sa 
samozrejme postarali aj o hladné žalúdky a každý deň 
pripravili výborné jedlo. Na záver nechýbalo ako každý 
rok odovzdávanie tričiek a diplomov pre deti a ockov za 
úspešne zvládnutý pobyt. Osvedčená akcia utužila vzťahy 

účastníci výpravy. Dovolenka pod stanom a množstvo 
nových kamarátov pre nich znamenal vrchol leta. Väčšie 
deti sa okrem striekania ostatných posádok zapojili aj 
aktívne do veslovania, čo ocenili najmä ich rodičia. 

Peter Csernák

medzi všetkými navzájom, vytvorila nové kamarátstva 
a pomohla tak prežiť deťom plnohodnotne aj posledné 
dni prázdnin.

Mária Varmusová
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Relikvia dona Titusa 
na Čiernej vode
V pondelok 24. 6. sa v kostole na Čiernej Vode uskutočnila 
slávnostná sv. omša pri príležitostí prinesenia relikvie 
dona Titusa Zemana. Relikviu, ktorú si prítomní uctili 
počas sv. omše, priniesol don Pavol Grach. Po sv. omši 
sa asi 100 prítomných stretlo v pastoračnej miestnosti 
na pripravenom pohostení. (sh)

leto v prešove
V Prešove v júli exallievi pomáhali pri stavbe novej chaty 
Mária na Zlatej Bani. Jej predchodkyňa bola súčasťou 
prešovského strediska približne 40 rokov. Táto chata 
sa nachádza uprostred lesa a slúži na rekreáciu, výlety, 
utužovanie partií na stretkách, duchovné obnovy pre 
mladých a  saleziánsku rodinu. Dôležitou súčasťou 
novej chaty má byť aj tradičná atmosféra, bez ktorej 
by sme si ju už ani nevedeli predstaviť... výnimočná, 
v duchu zálesáka: po pitnú vodu sa chodí s bandaskami 
do susednej chaty, nie sú tam sprchy ani toaleta (iba 
latrína), ako zdroj na úžitkovú vodu slúži blízky potok 
a elektrina je tam len posledných pár rokov, nočná 
obloha je ideálna na pozorovanie hviezd a noc vytvára 
strašidelnú atmosféru na nočné hry.

V  podobnom duchu sa nesú aj saleziánske stanové 
tábory, ktoré posledných 10 rokov vyrastú vždy na 
začiatku júla v Sedliciach. Toho roku sme boli pri tom 
aj my, exallievi. Saleziánska rodina sa spojila a vytvorila 
tak tím približne sedemdesiatich dobrovoľníkov, ktorí 
pomáhali pri stavbe a neskôr skladaní tábora. Nakladanie 
náradia a príslušenstva na tábor (vojenské stany, rohože, 
kolíky, lavičky, poľná kuchyňa, ...), ďalej ich prenesenie do 
Sedlíc, príprava celej lúky a postavenie. A to všetko preto, 
aby sme mohli pokračovať v dlhoročnej tradícii, táboroch 
pre chlapcov, dievčatá a tínedžerov. Zažívame tu mnoho 
srandy, budujeme priateľstvá, hrávame hry, súťažíme, 
máme duchovnú obnovu aj skúšku odvahy, večerné 
spevy, rozhovory a tance pri vatre, spoločné modlitby 
v skupinkách. Neodmysliteľnou súčasťou táborov sú aj 
divadlá, ktorými animátori stvárňujú príbeh, v duchu 
ktorého sa tábor nesie a samozrejme nesmie chýbať 
spev hymny tábora. Alžbeta a Michal Jackovičovci

podporili sme sociálne  
slabších študentov
V piatok, 21. júna sa na SOŠ sv. Jozefa Robotníka,  
za prítomnosti rodičov a pedagogických pracovníkov, 
konalo slávnostné odovzdávanie výučných listov absol-
ventom trojročného štúdia v odboroch automechanik, 
autoelektrikár, autolakovník, stolár a murár. Pri tejto  
príležitosti združenie exallievov odovzdalo do rúk riadi-
teľa školy darovací poukaz v hodnote 1000,- € pre potre-
by sociálne slabších študentov. 

Ďakujeme Bohu, že môžeme aj takýmto spôsobom 
podporiť dielo dona Bosca, pomôcť mladým, ktorí to 
najviac potrebujú a zväčšovať rodinu exallievov.

Ján Slíž

GRafIcKé SPRacOvanIE  
a TlaČ TOhTO ČaSOPISu  
PRE váS S RadOSťOu 
ZREalIZOvala

s rodinami sme kráčali po stopách svätých
Druhý augustový týždeň sa 
bardejovské rodinky, traja 
saleziáni Dominik, Vilo a Panči 
spolu s niekoľkými animátormi 
vybrali na rodinný tábor za 
Prešovom na Sigord. Každý deň 
sme začali rannými modlitbami, 
po nich začal program pre deti 
i rodičov, ktorý pokračoval i po sv. 
omši. Raz to bolo „skrášľovanie 
rodičov“ – viazanie kravát, 
líčenie a česanie mám, hľadanie 
svojho manžela so zaviazanými 
očami. Inokedy sme mali kvíz 
o svätých, keďže téma tábora bola „Svätosť je aj pre 
teba.“ Táborom nás sprevádzal najmä sv. Juraj, František 
z Asisi, Filip Neri a don Bosco. Posledný deň sme mali 

párty všetkých svätých, kde každý z nás symbolizoval 
nejakého svätca. Sme radi, že sme tento čas mohli prežiť 
spoločne, pri utužovaní priateľských vzťahov.

Katarína Mihaľová

premena oratka v Bardejove
Všetko raz za čas potrebuje trochu zmeny a obnovy. 
Aj naše bardejovské oratko v závere školského roka 
prešlo takou premenou. Myšlienka premeny dozrievala 
postupne. Okrem toho, že vo vestibule pribudla 
miestnosť na spovedanie, úplne novú tvár dostala 
spoločenská miestnosť. Jej súčasťou sa stal „animátorsky 

kútik“ vyhradený pre prácu animátorov a zároveň aj 
preto, aby animátori tak mohli byť v bližšom kontakte 
s deťmi, ktoré prichádzajú do oratka. Celý priestor dostal 
novú podobu a bol upravený tak, aby sa tam dobre cítili 
všetci, ktorí tento priestor budú využívať, či už pri väčších 
spoločných akciách alebo ako čajovňu, či nedeľnú 

kaviareň, alebo len tak na posedenie, 
či stretnutie s  priateľmi. To všetko 
by sa však nemohlo zrealizovať bez 
ochoty mnohých, ktorí k spoločnému 
dielu prispeli. Vďaka patrí finančným 
dobrodincom, šikovnému architektovi, 
ochotným šikovným ľuďom, pracovitým 
mužom, ženám, deťom, mladým 
a  v  neposlednom rade aj našim 
saleziánom, ktorí priložili ruku k dielu 
a  samozrejme Pánu Bohu, ktorý 
túto našu saleziánsku rodinu takto 
požehnáva..

Alena Čechová

6.11.-6.12.2019
ADVENTNÝ SOCIÁLNY 
PROJEKT EXALLIEVOV
BENEFIČNÝ KONCERT 

DARUJME ÚSMEV

Viac informácii: 
www.exallievi.sk/darujme-usmev 

alebo asistent@exallievi.sk
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Debatovanie sa stalo 
mojou súčasťou
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Tvoje kroky neskôr smerovali na vysokú školu do 
Bratislavy, čo si študoval? 
Študoval som na FMFI UK, odbor Aplikovaná Informatika. 
V skratke by sa to dalo zhrnúť do známeho citátu: 
„Štúdium bakalára na FMFI bolo krásnych deväť rokov 
môjho života“ J. Áno, som jeden z tých ľudí, čo to nerobia 
pre titul. 
Čo ťa viedlo napokon aj do Kolégia Antona Neuwirtha  
v Ivanke pri Dunaji? Ako by si zhodnotil svoje pôsobenie 
tam?
Ako som už vyššie načrtol, túžba po Pravde bola 
rozdúchavaná už don Robom a prirodzený vývoj núti 
adolescenta pýtať sa otázku „Prečo?“. Tak to bolo aj u mňa 
a hľadal som miesta, kde by som mohol nájsť odpovede 
na moje otázky. KAN bola preto ideálna voľba. 
Je to idylické miesto, kde má mladý človek priestor klásť si 
veľké životné otázky a nachádzať na ne odpovede veľkých 
ľudí – od Aristotela po pápeža Františka. Pre mňa to bol 
čas prehodnocovania svojich postojov a konfrontácia  
s realitou, že život sa ti nepoddá, pokiaľ si ho neskrotíš. 
Združeniu exallievov pomáhaš so správou webu  
a facebooku. Ako vnímaš toto združenie? V čom vidíš jeho 
najväčší význam?
Je mnoho saleziánskych diel na Slovensku. Bohužiaľ, 
Šaštín už nie je jedno z nich, preto vnímam združenie ako 
platformu na udržiavanie toho, čo sme si odtiaľ odniesli 
do života. Zároveň vnímam snahu otvárať sa exallievom  
z ostatných stredísk, čo je úžasný nástroj, ako sa vzájomne 
obohacovať a neustále rásť. 

Odkiaľ pochádzaš a ako si sa dostal k štúdiu na GJB  
v Šaštíne? 
Pochádzam z Trnovca zo šesťčlennej rodiny. Je to asi 20 
km od Šaštína, čiže spojitosť je zjavná. Keď zaspomínam 
do minulosti, GJB bolo odporúčanie mojej mamky, keď 
videla stav stredných škôl naokolo, tak 
nám z toho vyšiel Šaštín ako jediné 
najnormálnejšie gymnázium pre 
katolíka, ktorý chce vyrastať s chalanmi 
s podobnými morálnymi zásadami.
Ako si spomínaš na študentské časy 
na GJB? Čo pokladáš za najdôležitejšiu 
vec, ktorú ti tam saleziáni odovzdali, 
alebo ťa naučili?
Spomínam si na moment, keď ma 
mamka viezla naposledy domov po 
ukončení štvrtého ročníka. Mĺkvo som 
pozeral do spätného zrkadla, kde 
sa odrážali dve šaštínske veže a v tú 
chvíľu som si pomyslel „najlepšie štyri 
roky môjho života“. A to platí dodnes. 
Don Robo Flamík bol vychovávateľ, 
ktorý na našu triedu spravil veľký 
dojem. Nielen on ale najmä on sa s 
nami stretával v malých skupinkách 
po 4 – 8 ľuďoch a rozprávali sme 

Nášho dobrovoľníka Dominika Kotvana nikdy nestretnete bez úsmevu na tvári. Prečítajte si o tom, kam 
viedli jeho kroky z GJB, čo sa naučil v Kolégiu Antona Neuwirtha, aj o tom, za koho je dnes najviac vďačný.

Prezraď nám ako momentálne pracuješ?
Som web developer, čiže som zostal v odbore, ktorý som 
študoval.
So správou webu pomáhaš aj iným kresťanským 
projektom, akým? Čomu sa ešte venuješ vo svojom 
voľnom čase?
Aktuálne je to len web christianitas.sk (odporúčam, majú 
veľmi dobré články).
Mimo práce musím v prvom rade spomenúť moju 
priateľku, ktorá je pre mňa vymodleným zázrakom. 
Spomínam si na tie časy, keď som sedával v lavici pred 
Sedembolestnou a modlil som sa, aby som vôbec mal 
priateľku. Čakal som síce 9 rokov, ale stálo to zato, 
lebo Boh si ma medzičasom pripravoval a zveľaďoval 
ako človeka a ako muža. Sme spolu viac ako 2 roky  
a z dnešného uhla pohľadu vidím, že čakanie malo 
zmysel.
Isto každý z nás vidí vo svojom živote Božie konanie, ktoré 
ho vedie nejakým smerom na nejaké miesto. Pre mňa je 
tým miestom Spoločenstvo Bratislava. 
SpolBa je charizmatické spoločenstvo, ktoré je zamerané 
hlavne na vysokoškolákov. Snažíme sa budovať generáciu 
mladých ľudí, ktorým záleží na rozširovaní Božieho 
kráľovstva už tu na zemi (ak viete, čo je KIOBK, viete  
o čom hovorím). Moja úloha je v modlitebnom tíme, čo  
v praxi znamená, že sa za druhých ľudí modlím 
príhovornou modlitbou a snažím sa zachytávať Božiu 
víziu pre nich. Pýtala sa: Simona Hrabošová 

Maturitná trieda Spoločenstvo Bratislava

sa. Debatovanie sa odvtedy akosi prirodzene stalo 
mojou súčasťou – vedieť druhého pustiť k slovu, 
schopnosť formulovať svoje myšlienky, argumentovať. 
Popri udržiavaní živej viery považujem toto za jednu 
z najpraktickejších vecí, čo mi saleziáni dali. 

dominik kotvan
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noví exallievi, ceny alberta marvelliho 
i zahraniční hostia. 

o oslavách 20. výročia 
exallievov na slovensku 
vie celý svet

Počas slávnostnej svätej omše v bazilike, ktorú celebroval 
provinciál saleziánov don Jozef Ižold prijali exallievi do 
svojich radov ôsmich nových členov. Okrem šiestich 
exallievov boli prvýkrát v histórii do združenia prijatí aj 
dvaja priatelia dona Bosca, ktorí neprešli saleziánskou 
výchovou, avšak boli oslovení don Boscovou charizmou, 
sympatizujú so združením a zúčastňujú sa i na jeho 
aktivitách. „Exallievom, ktorí slávia 20. výročie prajem, 
aby v duchu dona Bosca šírili myšlienku viery, výchovy, 
budovania spravodlivej spoločnosti, aby boli prínosom 
pre svoje rodiny, ale aj pre celú verejnosť, pre Cirkev,“ 
poprial združeniu provinciál.
Po sv. omši sa program presunul na ihrisko vedľa baziliky 
a  internátu, kde sa prítomní spoločne naobedovali. 
Exallievi po prvýkrát udeľovali ceny Alberta Marvelliho, 
prvého blahoslaveného exallieva. Laureátmi cien sa 

stali exallievi, ktorí sa špecifickým spôsobom pričinili 
o šírenie dobra v združení či v spoločnosti. Cenu za rozvoj 
združenia získal súčasný svetový prezident exallievov 
Michal Hort spolu s manželkou Martinou a Marek Slezák, 
dlhoročný bývalý prezident exallievov v s manželkou 
Janou. Cena za sociálne aktivity bola udelená Alexandre 
Mruk Papaianopol, iniciátorke adventného sociálneho 
projektu Darujme úsmev. V kategórii kultúra bol ocenený 
Michal Kĺč a  za angažovanosť v spoločnosti si cenu 
prezval šéfredaktor denníka Postoj František Múčka. Cenu 
udelili exallievi aj pánovi Jozefovi Fríbortovi, ktorý sa  
v roku 1990 pričinil o tom, aby sa začali stretávať exallievi 
seniori a bol ich tajomníkom viac ako 20 rokov.
Členovia svetového výkonného výboru exallievov, ktorých 
mohli exallievi spoznať vo video-blahoželaniach už pred 
samotnými oslavami, sa prítomným prihovorili aj z pódia. 

Jubilejných 20 rokov oficiálneho pôsobenia združenia exallievov na Slovensku oslávili členovia združenia, 
širokej saleziánskej rodiny i priatelia dona Bosca v sobotu 22. júna 2019 v Šaštíne. Na ďakovnej púti sa stretlo 
viac ako 650 pútnikov. Väčšinu pútnikov priviezol špeciálny vlak, ktorý cestujúcich na oslavy do Šaštína 
nabral vo Vajnoroch a  v  Trnave. Na oslavách sa stretli členovia lokálnych stredísk z  Prešova, Bardejova, 
Partizánskeho, Novej Dubnice, Piešťan, Čiernej Vody, Trnavy, z oboch stredísk v Bratislave, zo SOŠ v Žiline, 
bývalí študenti z GJB v Šaštíne i najstarší exallievi – seniori. Exallievov počas osláv sprevádzali aj niekoľkí 
saleziáni, sestry FMA, exallieve FMA, saleziáni spolupracovníci i členovia VDB a ADMA. 

Okrem svetového prezidenta Michala Horta a sekretára 
Petra Kováča sa osláv zúčastnil aj delegát hlavného 
predstaveného don Eusebio Muñoz, svetový pokladník 
a prezident maltských exallievov Bryan Magro, prezident 
španielskych exallievov Fernando Nuñez a generálny 
sekretár svetovej konfederácie Ángel Gudiña. Pozvanie 
na oslavy prijali aj exallievi z Thajska a Anglicka. Hlavný 
predstavený saleziánov don Artime sa exallievom 
prihovoril prostredníctvom videa: „Vy máte vo vašom 
živote jednu veľmi vzácnu vec, nie len to, že ste boli  
v nejakom saleziánskom dome, to samo o sebe nie je 
také dôležité, dôležité je, že si vo vašich srdciach a vo 
vašom živote nesiete hlboké evanjeliové a saleziánske 
hodnoty, ktorým ste sa naučili a ktoré ste v saleziánskych 
domoch žili. Snažte sa byť neustále prítomní vo svete  
s veľkou schopnosťou vydávať svedectvo,“ znel pozdrav 
dona Artimeho. 
Dospelým zaspievala Anna Hortová, deťom zas Miro Jílo. 
Jeho koncert zakončil program pre deti, ktoré sa zabávali 
na nafukovacích hradoch a na stanovištiach s animátormi 
z Čiernej Vody. Prítomní sa mohli oboznámiť so 
životopisom bl. Titusa Zemana s názvom Muž činu, ktorý 
napísal exalliev Michal Kĺč. Ako pamiatku na veľkolepé 
oslavy výročia združenia si účastníci odniesli USB 
s nahrávkou životopisu, ktorú v priestoroch Rádia Mária 
nahral don Ivan Žitňanský, a tiež spoločnú fotografiu 
všetkých prítomných zhromaždených na ihrisku do tvaru 
rímskeho čísla dvadsať.

Účastníci osláv 20. výročia mali možnosť v Šaštíne  
po prvýkrát ochutnať kávu DI BOSCo od exallievov pre 
exallievov. Za účasti zahraničných partnerov z Thajska 
a Anglicka sa na Slovensku prvýkrát predstavil tento 
medzinárodný projekt, ktorý prináša kávu od exallievov-
farmárov aj na Slovensko.
Oslavy sa niesli v  duchu vďaky za dary, ktoré skrze 
saleziánsku výchovu exallievi dostali. O týchto daroch 
hovoril aj súčasný prezident združenia Róbert Mruk, 
ktorý tiež zdôraznil túžbu a snahu exallievov z vďačnosti 
dávať... spoločnosti, komunitám, v ktorých žijú, mladým 
i samotným saleziánom. 
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V kresťanstve, ktoré sa stalo národným alebo štátnym 
náboženstvom veľkých rozmerov sa často stráca 
pojem kresťanského spoločenstva. Základnou formou 
spoločenstva, o ktorú sa Cirkev vždy usiluje, je farnosť. 
V praxi sa však stáva, že aj farnosti sú veľké a vo veľkých 
mestách aj veľmi neosobné. Tak sa často stáva, že 
kresťania aj napriek tomu, že chodia do kostola, sú vo 
svojej viere osamelí.
Inokedy sa zase veriaca rodina dostane do prostredia, kde 
nikoho nepozná a často má problém aj s deťmi, ktoré sú 
tak isto osamelé vo svojej viere, lebo nemajú rovesníkov 
a spoločenstvo, ktoré by im pomáhalo pevnejšie a istejšie 
kráčať vo viere.
Sv. Lukáš nám vo svojom opise prvého kresťanského 
spoločenstva poukazuje akoby na základné črty 
kresťanského života, medzi ktoré patrí aj účasť na 
živote kresťanského spoločenstva. Ako však prežívať 
spoločenstvo, ako sa doň zaradiť alebo ako ho vytvoriť?
Najjednoduchším spôsobom je spoločenstvo hľadať. 
Spoločenstvá veriacich i  rodín často vznikajú popri 
farnostiach a rehoľných komunitách. Ak sa niekomu štýl 
a duch spoločenstva páči, postupne sa do neho zaradí 
a môže v ňom veľa načerpať i dať.
V súčasnej situácii sa však malé kresťanské spoločenstvá 
musia tvoriť aj spontánne. Zvyčajne na jej základe stojí 
nejaká dvojica alebo niekto, kto so spoločenstvom nejakú 
skúsenosť má a má tiež dostatočné poznanie Cirkvi 
a kresťanskej viery. 
Základným cieľom každého malého spoločenstva, ktoré 
sa spolu stretáva a venuje nejakej činnosti v kresťanskom 
duchu, je túžba osobnejšie prežívať spoločenstvo viery 
a zároveň byť svetlom sveta a kvasom zeme. Veľkosť 

stretávanie laikov  
je výzvou aj pre exallievov

V  S A L e Z I á n S k O M  D U c H U

A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: „Zachráňte sa z tohoto zvrhlého pokolenia!“ 
Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení 
apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.  (Sk 2, 40-42)

takéhoto spoločenstva sa riadi veľmi praktickým 
pravidlom: nemôže byť príliš veľké, aby sa v  ňom 
jednotlivec nestratil, aby mohol byť vypočutý a prijatý. Na 
druhej strane má byť aj dostatočne veľké, aby sa mohlo 
obohacovať rôznorodou skúsenosťou a mať svoju váhu 
a dôležitosť. 
Každá mladá kresťanská rodina, ktorá zažila saleziánsku 
výchovu, by mala vo svojich úvahách nájsť priestor na 
otázku, či chcem patriť alebo či by som postupne nemohol 
aj vytvoriť nejaké spoločenstvo rodín, ktoré by sa spolu 
stretlo a hovorilo o svojej viere, prípadne prežívalo isté 
spoločenstvo viery. Takýchto spoločenstiev nebude nikdy 
dosť a sú veľmi potrebné, lebo v takýchto stretnutiach 
a rozhovoroch sa človekovi rozširujú obzory, upevňuje sa 
viera, prežíva sa konkrétna láska. 
Zaiste budovanie takýchto spoločenstiev, pozývanie 
nových rodín na stretávanie a samotné stretávanie má 
v katolíckej Cirkvi svoje pravidlá a samozrejme aj svoje 
problémy a ťažkosti. 
Don Bosco nás však vyzýval, aby sme sa spájali a nezostávali 
sami. Jednou z veľkých možností saleziánskych exallievov 
je aj budovať takého spoločenstvá alebo aspoň o nich 
začať snívať, rozmýšľať, hľadať ich a dozvedať sa o nich. 
Aby kresťan alebo kresťanská rodina, neboli vo svete 
sami. Dominikovi don Bosco povedal: „Získavaj pre Pána 
Ježiša svojich kamarátov, priblíž ich k nemu.“ A on utvoril 
Družinu Nepoškvrnenej.
A  tebe milý exalliev, čo bráni tebe, aby si nejakým 
rodinám ponúkol cestu poznania našej viery? Je toho veľa 
a nevieš ako začať? Tak kľudne napíš na adresu redakcie 
a odpoveď ti príde.

Don Pavol Grach SDB

Z O  S V E T A

o budúcnosť geX debatovali na stretnutí v Mníchove aj slováci
Napriek tomu, že na Slovensku 
nie je samostatná štruktúra GEX –  
mladých exallievov do 30 rokov, 
rozvinutá, projekty na sveto-
vej úrovni tejto frakcie sleduje-
me a dokonca sa ich aj zúčast-
ňujeme. Dôkazom bolo stretnu-
tie v Mníchove 23. – 25. augusta, 
kde sa zástupcovia zo Slovenska 
Simona a Peter Hrabošovci stretli 
s exallievmi z Rakúska, Talianska 
a  Malty. Stretnutie organizova-
li členovia hlavného tímu sveto-
vej konfederácie zo Španielska 
a Kostariky. 

U D I A L O  S A

o komunite mladých exallievov veľmi málo. Inšpiratívnym 
projektom bol aj Mentor Power kurz maltských exallievov, 
ktorý sa zameriava na pomoc mladým bez domova, alebo 
tým čo žijú v detských domovoch. 

Mix krajín doplnilo viac než 30 mladých zo saleziánskych 
stredísk a škôl v Sýrii a v Iraku, ktorí sa po začatí vojny 
v ich domovine dostali do Európy a momentálne žijú 
roztrúsení v Taliansku, Nemecku, Švédsku, Holandsku, 
Francúzsku a  iných krajinách. Po mnohých rokoch sa 
v Mníchove videli opäť aj vďaka saleziánovi otcovi Munirovi 
tiež zo Sýrie, pôsobiacemu v Izraeli, ktorí ich stretnutie 
inicioval. Napriek ťažkým životným príbehom, s ktorými 
sa s  exallievmi podelili, boli schopní veselo spievať 
a šíriť radosť aj v uliciach Mníchova pri jeho prehliadke. 
Vrcholom spoločného dňa bola spoločná sv. omša 
v arabčine a zakončením večera v arabskej reštaurácii. 

Spojenie maltskej Mentor Power s mladými Sýrčanmi, 
alebo ich zapojenie do nového projektu a stretnutie s nimi 
ako „silný zážitok“, sú tiež výzvami pre GEX v Európe, na 
ktorých bude treba poriadne zapracovať. Plno zážitkov si 
odnášajú aj účastníci mníchovského stretnutia. Prinieslo 
mnoho nových priateľstiev i nových nápadov, ktoré majú 
potenciál pretaviť sa do úspešných projektov komunity 
mladých exallievov GEX.

Simona Hrabošová

Cieľom stretnutia bolo pozrieť sa na súčasný stav GEX 
v Európe, prehodnotiť priority a upriamiť pozornosť na 
vybrané projekty zo šiestich, ktoré doteraz v niektorých 
krajinách prebiehali. Medzi nimi sú aj dva projekty  
zo Slovenska – Škola života, ktorá prebiehala na GJB 
v Šaštíne a  Silné zážitky, ako alternatíva Víkendu 
silných zážitkov pre mladých exallievov do 30 rokov. 
Aj napriek tomu, že sa u  nás mladí exallievi nikdy 
nedelili do samostatnej skupiny GEX, sú naše projekty 
pre mladých exallievov na celom svete inšpiráciou. 
Okrem týchto projektov sú objektom záujmu aj projekt 
Škola lídrov, ktorá prebiehala niekoľko rokov v Južnej 
Amerike, Exallievi Academy, ako internetová platforma 
všetkých projektov a  iniciatív exallievov vo svete, 
dobrovoľníctvo exallievov – idea pomoci saleziánom 
vo svojom stredisku, ale aj dobrovoľnícka služba za 
hranicami a napokon projekt vzdelávania podnikateľov, 
ktorý je tiež podobný našej Biznis platforme. 

Prítomní diskutovali o možnostiach znovuobnovenia 
týchto projektov na úrovni GEX v Európe. S najväčším 
úspechom sa stretla myšlienka spojenia niekoľkých 
projektov do jedného 10-dňového programu, ktorý bude 
spájať silné zážitky a dobrovoľníctvo, no predovšetkým 
bude šíriť povedomie o GEX, keďže sa budú môcť zúčastniť 
aj mladí z oratórií, nakoľko v mnohých krajinách sa vie 



Duch Dona bosca vanie  
aj v oravskom autoservise
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Vlastníš spolu s bratom autoservis, priblíž nám vašu 
firmu?
Máme malý autoservis, kde tvoríme rodinné pracovné 
prostredie spolu s bratom Jaroslavom. Neskôr by som 
chcel náš kolektív rozšíriť o ďalšieho člena – brata, ktorý 
študuje u saleziánov za autoopravára. Ako autoservis sa 
zaoberáme všetkými bežnými opravami, no špeciálne 
aj autoelektrikou. Súčasťou nášho autoservisu je aj 
pneuservis či servis autoklimatizácii. 
Čo je pre teba pri riadení firmy dôležité? Máš nejaké 
pravidlá alebo zásady, ktorými sa riadiš?
Pri riadení firmy je pre mňa dôležité to, aby sme prinášali 
klientom poctivé a kvalitné služby a aby to nebola len 
naša práca, ale aj náš koníček, teda aby sme mali z toho 
radosť. Svoj pracovný čas sa snažím využiť na 120% aby 
sme toho postíhali čo najviac, aby som sa potom mohol 
venovať rodine. 

Odkiaľ pochádzaš a aký bol tvoj prvý kontakt so sale-
ziánmi?
Pochádzam z dedinky na Orave, ktorá sa volá Malatiná. 
Môj prvý kontakt zo saleziánmi bol asi v roku 2003, 
kedy som úspešne absolvoval prijímací pohovor na SOŠ  
sv. Jozefa Robotníka v Žiline. U saleziánov som získal 
nielen výchovu a vzdelanie, ale aj manželku. 
Ako si spomínaš na štúdium u saleziánov, ako ťa ich 
výchova ovplyvnila?
Don Boscovi a saleziánom som vďačný hlavne za to, že 
ma naučili vytrvalosti či už v modlitbe, v práci alebo vo 
vzťahoch. Vďačný som aj za rodinné prijatie a priateľské 
jednanie z ľuďmi. Toto sa snažím aplikovať vo firme,  
v rodine a celkovo vo svojom živote. 
Predstav nám svoju rodinku, aká je rodina Kramárovcov?
S manželkou Peťkou sme sa spoznali v oratóriu v Žiline 
počas štúdia na strednej odbornej škole. Po štúdiu sme 
istý čas obaja pracovali v Žiline, ja v autoservise a Peťka 
na sekretariáte školy u saleziánov. Potom sme sa vzali  
a po roku spoločného života v Žiline sme sa rozhodli 
kúpiť si vlastný dom. 

Po zvážení všetkých možností sme sa rozhodli kúpiť 
starší domček z veľkým pozemkom v mojej rodnej 
dedine. Manželka sa tu udomácnila a rýchlo si zvykla. 
Máme spolu tri deti, najstaršieho syna Jozefa, mladšiu 
dcérku Barborku, ešte mladšiu Aničku a najmladšie je 
ešte v brušku. 

Príkladom človeka celoživotne spätého so saleziánmi je popri mnohých exallievoch aj príbeh Jozefa Kramára. 
Člen jadra žilinských exallievov a  majiteľ autoservisu na Orave nám prezradil niečo viac o  živote rodinky, 
ktorú spojilo oratórium. 

Ako sa ti darí skĺbiť pracovný život  
s rodinným?
Niekedy je dosť náročné oddeliť 
prácu od súkromia, lebo dielňu 
máme hneď za domom. Snažím 
sa ale cez týždeň sústrediť viac 
na prácu v dielni a okolo domu  
a víkendy venujem rodine.
Čím sa riadite spolu s manželkou pri 
výchove detí, na čo kladiete najväčší 
dôraz?
Spolu s  manželkou sa riadime 
heslom dona Bosca: „Nie bitkou, ale 
láskou si ich získaš,“ snažíme sa do 
nich vštepiť hodnoty, ktoré sú pre nás 
dôležité ako láska, láska k druhým, 
čestnosť, úcta k životu, ktoré ich budú 
sprevádzať po zvyšok života.

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

Jozef kramár
Si aktívnym členom exallievov v Žiline, čím teraz najviac 
žije vaše stredisko?
Počas leta sme sa s členmi nášho stretka viackrát stretli 
pri oddychu a rozhovoroch, ale aj pri vzájomnej pomoci. 
Momentálne pracujeme na prvom stretnutí v novom 
školskom roku a veľmi sa na to tešíme. Naše aktivity 
exallievov v Žiline zahŕňajú napríklad stretnutia rodiniek 
na chatách spojených aj s duchovnou obnovou, opekačka 
alebo aj prespávačka spolu s opravou chaty, na ktorú sa 
radi vraciame. Na najbližšom stretku chceme naplánovať 
fungovanie a aktivity v tomto školskom roku.
Ako člen Biznis platformy, v čom vidíš jej najväčší zmysel? 
Čo ti dávajú stretnutia BP?
Ako člena biznis platformy ma teší to, že tam môžem 
načerpať veľa rád a nápadov, ako môže fungovať moja 
firma a samozrejme prispieva to aj k môjmu osobnému  
a duchovnému rastu. Pýtala sa: Simona Hrabošová 
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Moje meno je Oliver Miklas. Narodil som sa v Bratislave 
v roku 1934. Vyrastal som aj so svojou sestrou a bratom 
pod hradom, kde sme bývali v starom ošarpanom dome. 
Tá ulica je už dnes zbúraná. Odtiaľ sme sa v roku 1938 
presťahovali na Novomestskú, to je teraz Blumentálska. 
Bývali sme vo veľkom trojposchodovom dome. Na prvom 
a druhom poschodí bývali Nemci a Maďari, a na treťom 
bývali Slováci. Mali sme tam jednu izbu, kde sa nás 
tlačilo šesť. Po vojne sme sa presťahovali na Miletičovu, 
tam rodičia kúpili dom, kde sme vyrastali. Bývali sme 
vedľa saleziánskeho ústavu. Za plotom bolo futbalové 
ihrisko, iné ihriská, dokonca kolkáreň a vpredu bola 
malá kaplnka. Hore na kaplnke bola socha dona Bosca 
s chlapcami. Už predtým, než sme sa tam prisťahovali 
sme chodievali do oratória a už ako deväť ročný som 
sa zapájal do činnosti, hlavne športovej. Môj brat bol 
vynikajúci atlét a futbalista. Ja som mal viac kíl, skôr 
som vykonával obrannú činnosť. Neskôr som sa dostal 
do skupiny chlapcov v  mojom veku a  vytvorili sme 
fantastické futbalové mužstvo, ktoré pod vedením don 
Josého Hrdého, hralo v súťaži v Bratislavskom kraji prvé 
husle a dokonca v jednej sezóne sme nedostali ani jeden 
gól. Doteraz si pamätám na všetkých spoluhráčov, pretože 
to bolo mužstvo, ktoré obdivovali všetci futbalový experti 
a štyria naši hráči hrali neskôr aj prvú ligu. Najďalej z nás 
to dotiahol Štefan Matlák, ktorý bol vtedy olympionikom 
a v Tokiu získal striebornú medailu. 
Po zatvorení saleziánskeho ústavu sme však všetci 
pokračovali v  stretávaní sa pod vedením profesora 
Františka Buzeka, ktorý bol náš predseda krúžku mladíkov. 
Na druhý deň po zatvorení ústavu sme sa stretli na Hlbokej 
a  tam sa stanovil perspektívny program, čo sa bude 
robiť ďalej. Ferko Buzek nám zdôrazňoval, že nerobíme 

oliver miklas

žiadnu protištátnu činnosť. Nejedná sa o žiadnu politiku, 
jedná sa len o obhajobu náboženskej slobody a prejav 
názorov. Asi o rok nato ma Fero zavolal, že by potrebovali 
niekoho skryť, lebo sa organizuje prechod saleziánov 
do Talianska. Samozrejme, že sme sa toho zúčastnili 
a tu, v tomto dome (na Miletičovej ulici, pozn. red.) sme 
ukrývali dona Strniska. Tu sa ukrýval až do jeho odchodu. 
Boli sme strážení fanatickými komunistami, ktorí bývali 
v tomto dome tiež, no za celú dobu pokiaľ bol tu ukrytý, 
nezistili nič. Len v posledný deň moju mamu nahnevala 
jedna obyvateľka domu, ktorá povedala, že niekoho tu 
skrývame. To bolo samozrejme vtedy trestné a keby to 
eštebáci boli zistili, znamenalo by to minimálne niekoľko 
mesiacov väzby. Ale práve v to ráno don Strnisko odišiel 
a šťastlivo sa dostal za Moravu. Pri jednom z pokusov 
o  prechod cez Moravu prišiel Fero za mojim otcom 
a povedal mu, že potrebujú rýchlo nejakých ľudí dostať zo 
skrýše na stanicu. Môj otec neváhal a takto im pomohol. 
Na druhý deň sme mali stretnutie na Kuchajde, kde sme 
sa schádzali ako oratoriáni pod vedením Fera Buzeka. 
Povedal nám: „Počúvajte dôležité správy z Viedne. Keď 
počujete hrať skladbu stráž na Volge, tak je dobre.“ No za 
celý deň sa tento šláger nehral, to znamenalo, že pokus 
sa nepodaril. Tak sa po tomto stretnutí chcel u nás ukryť, 
no večer prišla ŠTB a zobrala nás na políciu. Boli sme 
zatknutí a izolovaní, no vzhľadom na to, že som mal len 
17 rokov, museli ma pustiť, zrejme mali s tým problémy. 
Nastali pre nás však krušné časy, pretože otec zostal vo 
väzení a my sme nemali žiadne finančné prostriedky. Tak 
sme trpeli, žili ako sa dalo. Vtedy platil zákon, že nikto 
nesmel nikoho ubytovávať a za všetky priestupky boli 
kruté tresty. 
Ja som robil Ferkovi Buzekovi osobného strážcu. Neviem 
presne čo vykonával on, ale mám dojem, že bol pravou 
rukou dona Zemana. On organizoval tých ľudí, ktorí sa 
mali zúčastňovať na prechodoch do Talianska. Ja som 
vykonával spojku a nosil som správy don Revesovi do 
Záhorskej Bystrice. Pri jednej príležitosti som mal veľké 
šťastie, keď som mu raz priniesol správu, dona Revesa 
tam sledoval riaditeľ školy. On ma cez okno videl, že 
idem na stanicu. Mal mi ísť vlak, bohužiaľ meškal. Vtedy 
nikto nevedel, že celé pásmo okolo Moravy až 40 km bolo 
strážené pohraničnou strážou. Prišiel som na stanicu 
a  tam bol jeden železničiar. Pýtal sa ma, kam idem 
a odkiaľ. Rozmýšľal som, či mu poviem pravdu, alebo nie. 
Napokon som mu povedal pravdivo a ukázalo sa, že ten 
železničiar mi zachránil ďalšiu činnosť, lebo o chvíľu prišli 
hraničiari so samopalmi a rovno sa ho spýtali, kto je ten 
chlapec. A on ma veľkoryso označil za svojho synovca. Tak 
odišli a dostal som sa šťastlivo domov. 

S e n I O R I S e n I O R I

Fero ako hlavný organizátor, keď potreboval ísť do Prahy 
za kardinálom, ma vždy zavolal. Boli sme vždy presne 
dohodnutí, kedy sa pri arcibiskupskom paláci stretneme. 
Pri jednych zadných dverách sme vždy v určitú hodinu 
a minútu museli cez škáru hodiť odkaz. Keď nás zatkli, 
všetko sa prerušilo. Okrem iného som aj zabezpečoval 
laná a batohy pre tých, ktorí prechádzali cez Moravu. 
Samozrejme, keď ich zatkli, urobili prehliadku. Tak isto aj 
mne. Podarilo sa mi ale zachrániť malý medailónik dona 
Bosca vo vrecku nohavíc.
Keď boli saleziáni zatvorení, oratórium fungovalo 
ďalej, najprv pod vedením dona Fera a organizovali sa 
ďalej stretnutia, púte a návštevy kostolov aj Marianky. 
Táto činnosť pokračovala neprerušene stále počas 
komunistického režimu. Tá skupina sa stále stretávala. 
Avšak komunisti vytvárali najmä psychický tlak na 
spoločnosť. Tých, ktorý sa zúčastňovali, mali perfektne 
evidovaných tak, že na ulici nás sledovali susedia 
z domu. Každý z členov pomocnej stráže – desiatkarov, 
mal na starosti desať domov a  všetkých musel mať 
zmapovaných, aby keď prišli eštebáci mohol poskytnúť 
všetky informácie. 
Vtedy bol taký úzus, že všetci musia byť v  ČSM 
(Československá mládež – komunistické združenie 
mládeže, pozn. red.). Ja som to odmietol, ako jediný na 
treťom štátnom gymnáziu. Mali sme skvelého profesora 
Stračára, ktorý mi povedal: „Oliverko, Oliverko, ty sa 
k maturite nedostaneš, ani na vysokú školu. Bola by 
to škoda, vstúp do ČSM.“ Ja som povedal: „Ja si svoju 
slobodu nedám zobrať, aby ma niekto dirigoval, aby ma 
niekto zotročoval.“ Neskôr mi ako znalec marxizmu, člen 
ideologickej komisie ústredného výboru Komunistickej 
strany povedal, že nie je členom strany. On ako expert na 
marxistickú filozofiu, ktorý kontroloval všetky uznesenia, 
musel zostať slobodný, aby jemu nikto nediktoval. „Ja 
chcem to isté“, povedal som mu. 
K  maturite ma napokon pustili, ale pri prednesení 
záverečnej reči povedali, že všetci zmaturovali okrem 
mňa. Vystúpil som z radu a odchádzal, keď som započul, 
ako povedali, že pôjdem k lopate. Tak som šiel k lopate. 
Pracoval som na stavbách, ale nenechal som to tak, 
podával som odvolania. Raz na stavbe som si prečítal 
v novinách, že sa budú konať dodatočné pohovory na 
stavebnú fakultu. Tak rovno zo stavby som odišiel 
na pohovor. Všetci, ktorí tam boli mali modré košele 
a odznaky trate mládeže. Ja som prišiel v montérkách 
a turistickej košeli. Na záver pohovoru sa nás pýtali na 
politickú orientáciu. Povedal som im, že ovládam celý 
marxizmus. Povedal som im o profesorovi Stračárovi, 
ktorý nám na hodine filozofie v  oktáve povedal: 
„Legionári, toto sa učte, s týmto vás budú najbližších 40 
rokov kŕmiť.“ My sme sa čudovali, prečo práve 40. Keď 
niekto rozpráva v ľudovej reči, tak povie o 10 rokov, 20, 
50. Ale 40? Jemu to presne vyšlo!
Napokon sa ma opýtali na účasť na brigádach a  na 
trati mládeže – nebol som. Ale videl som, že do toho 
dotazníka napísal „žatevné brigády“. Napokon mi prišlo 

domov oznámenie, že som prijatý, ale musím doniesť 
odporúčanie z  povereníctva školstva. Na dekanáte 
pracovala pani, ktorú som poznal z omší u františkánov. 
Kývla rukou a  zapísala ma. Dostal som sa teda na 
stavebnú fakultu na odbor vodné hospodárstvo. Keď 
som školu dokončil, nastúpil som na Vodoprojekt do 
funkcie konštruktéra. Postupne z tej najnižšej pozície 
som sa vypracoval až na hlavného inžiniera. Keď sa 
v 1990 roku naskytla príležitosť prihlásiť sa do konkurzu 
na riaditeľa. Nemal som žiadne skúsenosti s vedením 
podniku, vykonával som len technickú a  praktickú 
činnosť. Ale nahováral som všetkých kamarátov vo 
vyšších funkciách, aby si dali žiadosť do konkurzu. Aby 
sme podnik prebudovali, aby sa začal orientovať na 
zásobovanie pitnou vodou, pretože podnik bol vtedy 
orientovaný na veľkú vodu, na priehrady. Všetci sa toho 
zľakli, tak som sa do konkurzu prihlásil sám. Odniesol 
som to v poslednú možnú chvíľu na poštu.  Do konkurzu 
sa prihlásilo desať ľudí – 9 sympatizantov komunistickej 
strany a ja. Z ministerstva vybrali jedného zo strany a mňa 
do užšieho výberu, aby to bolo naoko demokratické. 
Chodili sme po našich pobočkách v Břeclavi, Trenčíne, 
Komárne a mnohých iných mestách. Vtedy už bol podnik 
pod firmou Hydroconsult. Do všetkých pobočiek sme 
postupne chodili a predstavili náš program. Vo voľbe 
robili silný nátlak komunisti, aby ľudia volili komunistu. 
Ale dostal som 75% hlasov, takže som bol menovaný za 
generálneho riaditeľa Hydroconsultu. V tom čase bola 
dôležitá otázka dostavby Gabčíkova. To bol kľúčový 
moment pre existenciu celého vodného diela. Situácia 
okolo stavby Gabčíkova bola veľmi komplikovaná. Maďari 
súhlasili, že sa bude pokračovať, začali budovať tú časť, 
ktorá patrila Maďarom. Na mňa robili mnohé skupiny 
veľké nátlaky, dokonca sa mi vyhrážali. Ale keby sme ho 
nedostavali, utrpeli by sme veľké straty, voda z Dunaja 
by sa odvádzala len na maďarskú stranu. Povedal som 
im „Dokiaľ som tu ja, stavať sa bude.“ Bolo teda potrebné 
urýchlene vypracovať stavebnú dokumentáciu. Mnohé 
dodávateľské firmy pochopili, že toto vodné dielo je kľúč 
k získaniu výhodnej energie. Napriek tomu, že z druhej 
strany to bolo sabotované.

Na jeseň minulého roku nás opustil exalliev senior Oliver Miklas. Po celý život bol verný odkazu dona Bosca 
a  to sa odrážalo aj v  jeho aktívnej účasti na stretnutiach našich seniorov v  uplynulých rokoch. Pri tejto 
príležitosti si ho pripomenieme uverejnením jeho drobných spomienok, s ktorými sa s nami podelil v roku 
2016, pri udeľovaní cien ÚPN.



KALENDÁR AKTIVÍT

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

NOVEMBER
2019 BENEFIČNÝ KONCERT

DARUJME ÚSMEV

11.-13.
OKTÓBER
2019

VÍKEND SILNÝCH ZÁŽITKOV
Stretnutie všetkých exallievov. Bohatý a pestrý 
duchovný, kultúrny, spoločenský, športový 
program, program pre deti.
Častá - Papiernička

6.
NOVEMBER
-
6.
DECEMBER
2019

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

27.
SEPTEMBER
2019

STRETNUTIE 
BIZNIS PLATFORMY 
Pravidelné stretnutie exallievov – podnikateľov 
so zaujímavým podnikateľom, spojené so 
vzdelávacím (Líderstvo 3. časť – Marián Kolník) 
a duchovným programom.

6. 11. – 6. 12. 2018 – Darujme úsmev�Adventný sociálny projekt na podporu núdznym prevažne so saleziánskeho prostredia a prostredia SKCH.

december 2019 – Adventné duchovné obnovy (Piešťany a Veľký Biel)

DECEMBER
2019 ADVENTNÉ DUCHOVNÉ

OBNOVY
Veľký Biel (15.12.) a Piešťany

Dubnica n/Váhom
Ľudmila Rajcová

0903 773 413
dubnica@exallievi.sk

Žilina 
Ján Slíž

0903 822 858 
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


