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Úvodník
Milí exallievi a priatelia don Bosca!
Prihováram sa Vám v  úvodníku Expressu 
don Bosca vo veľmi zvláštnej situácii. Rok 
2020 je pre nás exallievov a priateľov dona 
Bosca významným výročím. 24. júna ubehne 
150 rokov od pamätného stretnutia Carla 
Gastiniho s  donom Boscom na Valdoccu. 
Ubehne 150 rokov odkedy existujú v srdci dona 
Bosca jeho exallievi. Exallievi na Slovensku i vo svete 
pripravili pri tejto príležitosti viacero zaujímavých aktivít a iniciatív. Svetová 
konfederácia exallievov dona Bosca plánuje vydať zborník 150 profilov 
hodnotných exallievov, 150 príkladov dobrej praxe, tzv. „best practices“ 
a do tretice 150 limitovaných darčekových setov kávových šálok a kávy ako 
pripomienku daru, ktorý priniesli prví exallievi don Boscovi v roku 1870 na 
Valdoccu. Tento projekt bude mať zároveň celosvetový sociálny rozmer, 
keďže tieto darčeky budú slúžiť na vyzbieranie financií pre vzdelávacie 
a sociálne projekty na všetkých kontinentoch. Pri príležitosti 150. výročia 
si tiež chceme o čosi viac pripomenúť dvoch dôležitých exallievov, ktorí 
nám môžu slúžiť ako vzor a to vydaním samostatných publikácii o nich. 
Carlo Gastini – vodca prvých exallievov, ktorému don Bosco povedal, 
aby ostal pri ňom ako exalliev a Alberto Marvelli, blahoslavený taliansky 
exalliev, ktorý príkladným verejným životom a svedectvom menil srdcia 
i politiku na severe Talianska. Ešte omnoho viac prinesie tento požehnaný 
jubilejný rok v našom spoločenstve exallievov a priateľov dona Bosca. 
Pozorne sledujte všetky informačné kanály a dozviete sa viac. 
Zároveň je rok 2020 pre nás, ako vidíme všade naokolo, veľkou výzvou 
v podobe pandémie koronavírusu COVID-19. Chcem Vás povzbudiť, aby 
ste sa nebáli a mali veľkú vieru a dôveru v dona Bosca. On sám prekonal 
v živote mnoho prekážok, či dokonca nákazu cholery, ktorá prepukla 
v Turíne v lete roku 1854. Don Bosco poslal svojich chlapcov, aby ošetrovali 
chorých a pomáhali, kde to bolo potrebné. Dnes práve kombinácia nášho 
výročia a celosvetovej hrozby pre naše zdravie vytvárajú pre nás podobné 
otázky ako pre dona Bosca a jeho chlapcov počas epidémie cholery. Kým 
máme byť v tomto období? Ako sa máme zachovať? Akými exallievmi 
máme byť počas pandémie v 21. storočí? Podľa mňa je odpoveď vcelku 
jednoduchá. Buďme dobrí kresťania a čestní občania napriek strachu, 
obavám a kríze všade tam, kde je to potrebné a kde nám naša laická 
odbornosť dovoľuje konať dobro. Dnes máme príležitosť ako učitelia 
hľadať alternatívne spôsoby výučby, ako rodičia sprevádzať naše deti 
o čosi intenzívnejšie, ako lekári a zdravotníci s optimizmom dona Bosca 
ochraňovať život, ako politici a verejne činné osoby preventívne uvažovať 
a prijímať zodpovedné rozhodnutia, ako právnici byť nápomocní tým, 
ktorí prišli o prácu či majú ekonomické problémy... Každý z nás môže 
aj počas tohto dňa či tohto roka o čosi intenzívnejšie a naliehavejšie 
spoluvytvárať nebo na zemi. 
Povzbudzujem Vás, aby ste ostali vytrvalí a dávali naplno z vďaky späť. 
Aj toto nové číslo Expressu dona Bosca nech nám slúži na vzájomné 
povzbudenie a  inšpiráciu, ako i  na jedinečnú možnosť, ako ostať 
v kontakte. Pozývam Vás k nasledujúcim stránkam s nádejou, že všetci 
ostávame spojení v donovi Boscovi a Márii Pomocnici kresťanov. 

Michal Hort 
prezident Svetovej konfederácie exallievov dona Bosca
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relikvia dona bosca  
v piešťanoch
Niekoľko dní pred sviatkom sv. Jána Bosca sme si  
v Piešťanoch uctili relikvie tohto svätca. Išlo o vzácne 
relikvie prvého stupňa (z kosti sv. Jána Bosca).  
Pri tejto príležitosti sme usporiadali pobožnosť k sv. 
Jánovi Boscovi spojenú s  modlitbou ruženca. Otca 
a učiteľa mládeže sme si pripomenuli vyrozprávaním 
niekoľkých úryvkov z jeho života a o úcte voči Panne 
Márii a prečítaním jedného zo zázračných snov. Táto 
príležitosť nás povzbudila k ešte väčšiemu nadšeniu pre 
šírenie dobra. Andrej Klapica

chudoba, ktorá odkrýva bohatstvo krista
Podľa vzoru svojho zakladateľa, ktorý mal srdce otvorené špeciálne pre núdznych a chudobných, aj členovia Združenia 
exallievov a priateľov dona Bosca na slovensku využívajú svoje schopnosti na pomoc sociálne slabším skupinám. 
v predvianočnom čase roku 2019 zorganizovali už šiesty ročník adventnej dobročinnej zbierky Darujme úsmev. 

Na sklonku roka bolo obdarovaných 12 centier, 
zahŕňajúcich niekoľko krízových stredísk, detské domovy 
i tri strediská sestier FMA. Za pomoci všetkých darcov 
sa podarilo obdarovať približne 80 rodín a jednotlivcov. 
Prispela k tomu aj spolupráca so Slovenskou katolíckou 
charitou a s členmi naprieč celou saleziánskou rodinou 
– saleziáni spolupracovníci, sestry FMA aj sestry VDB. 
Konkrétne dary podľa zoznamov poskytlo 59 darcov, 
na účet zbierky prispelo 57 ľudí sumou spolu 9 387,47 €,  
čo je doposiaľ najvyššia suma zo všetkých ročníkov. 
Finančné prostriedky pre dve rodiny sa podarilo 
získať vďaka grantu spoločnosti Orange Slovensko. Do 
dodávky, ktorou prezident združenia a dvaja dobrovoľníci 
rozvážali dary po celom Slovensku, sa zmestilo 70 krabíc 
spotrebičov a  konkrétnej pomoci, ďalších 40 krabíc 
poslali dobrovoľníci kuriérom. 
Konkrétne potreby, ktoré sa pre núdznych vyzbierali 
tvorilo prevažne oblečenie, obuv, potreby do domácnosti, 
trvanlivé potraviny, hračky, drogéria. Medzi darmi boli tiež 
bicykel, kolobežky, postieľka, nábytok, detská vanička, 
matrace a  iné. Núdznym organizátori a dobrovoľníci 
zbierky odovzdali päť chladničiek, šesť mikrovlniek, dve 
sušičky, štrnásť práčok, tri variče, desať rýchlovarných 
kanvíc, tri sporáky, tri notebooky, hriankovač, mixér 
a ďalšie kuchynské zariadenia. Deťom pod vianočné 
stromčeky doputovalo viac než 420 shoeboxov, čo je 
dvojnásobne viac ako v minulom roku.

Zbierka prebiehala na viacerých miestach. Jedným bol 
sekretariát združenia exallievov v Bratislave, kde sa na 
príprave a realizácii zbierky podieľalo 12 dobrovoľníkov. 
Zberným miestom bol aj  Prešov, kde pomáhalo 15 
dobrovoľníkov, ktorých koordinovala Lucia Dobrovičová. 
Zbierku v  Sabinove spolu s  niekoľkými ďalšími 
dobrovoľníkmi organizoval Michal Jurko. Osobitne sa 
zapojili aj farníci z Červeného Kameňa z obce Tuchyňa. 
Zbierali dary pre detský domov v Považskej Bystrici, 
zbierku koordinovali manželia Račkoví. Aktívne zbierali 
dary aj exallievi zo strediska v Trnave pod vedením 
manželov Hajičkovcov a manželia Mrukovci usmerňovali 
zbierku na Čiernej Vode. Žiaci prvého stupňa Základnej 
školy sv. Jána Pavla II. vo Vajnoroch pripravili shoeboxy 
pre svojich rovesníkov. Vedenie školy na čele s pani 
riaditeľkou PaedDr. Lenkou Bubeníkovou sa rozhodlo 
podporiť zbierku aj finančne, na účel zbierky darovali 20% 
z celkového výťažku Adventného bazáru. Ten organizovala 
škola a ochotne sa okrem detí zapojili aj rodičia, medzi 
ktorými aktivity inicioval Vlastimil Maar. 

Exallievi mohli dobro rozšíriť prostredníctvom zbierky aj 
vďaka partnerom, spoločnosti FINAL CD, ktorá zdarma 
zapožičala dodávku na rozvoz darov, spoločnosti FAST 
PLUS, ktorá poskytla zľavy pri nákupe spotrebičov pre 
núdznych, a vďaka portálu Slovo+, ktorý zbierku mediálne 
propagoval. 

„Bolo to pre mňa nesmierne obohacujúce. Vnímať osu-
dy ľudí, ktorí nemajú úplne všetko, ma veľmi pokorilo  
a priviedlo k veľkej vďačnosti. A na druhej strane som 
žasla, akí dokážu byť ľudia štedrí a ochotní pomôcť. 
Ďakovné správy od niektorých rodín, dlhé rozhovory  
s pracovníčkami z charity, to všetko bolo veľmi  

hodnotné a vďaka tomu som tento rok  
prežila opäť Vianoce trošku inak, vníma-
júc chudobu, no zároveň bohatstvo Krista  
v ľuďoch okolo mňa,“ zhodnotila zbierku 
Anna Baňasová, ktorá sa úlohy koordiná-
torky celoslovenskej zbierky zhostila po 
prvýkrát. 
Rozrastajúca sa rodina darcov, ktorá už 
dávno presiahla hranice saleziánskej rodi-
ny, je každým rokom väčšou motiváciou 
i záväzkom posunúť zbierku o krok ďalej. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sú s nami pri tom!

Simona Hrabošová

seniori oslávili dona bosca  
tradične na Trnávke
Na sviatok dona Bosca 31. januára sa tradične stretli 
exallievi seniori, aby spoločne oslávili sviatok nášho 
patróna v Kostole sv. Jána Bosca na Trnávke. S našimi 
seniormi – stále v menšom počte, ale s neutíchajúcim 
mladíckym duchom, tak otvorili 150. jubileum vzniku 
exallievov. Spoločne pookriali na duchu a zaspomínali 
na časy strávené u saleziánov. Svätú omšu slúžil bývalý 
delegát don Ivan Žitňanský a po obede prišiel spoločne 
osláviť sviatok aj Don Zeman, prvý delegát súčasných 
seniorov, ktorý tento rok oslávi krásne životné jubileum 
– 90 rokov. Michal Nemček
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prešovčania odštartovali oslavy 150. výročia exallievov
Aj tento rok sme si v piatok 31. januára pripomenuli 
sviatok svätého Jána Bosca. V každom saleziánskom 
stredisku je to jeden z veľkých nevšedných dní roka. 
Samozrejme, platí to aj pre naše stredisko v Prešove. 
Už druhý rok sme ponúkli komunite naše kapacity 
a  zastrešili sme celú prípravu aj priebeh slávnosti. 
Miestna rada exallievov už v  závere minulého roka 
rozpracovala plán príprav a na prvom tohtoročnom 
stretnutí 9. januára sme v  spolupráci s  komunitou 
vypracovali postup na zvládnutie prípravy aj priebehu 
slávnosti ako takej. Bolo krásne sledovať, ako sa v deň 
slávnosti už od skorých popoludňajších hodín začali do 
oratka zbiehať ľudia rôzneho veku, všetci v dobrej nálade 
s túžbou pomôcť a ponúknuť svoje ruky do služby. 

Do priebehu slávnostnej svätej omše sme zapojili aj 
ostatné zložky saleziánskej rodiny, ktoré pôsobia pri 
stredisku. Svätej omši predsedal otec direktor don Janko 
Jakubov SDB, pre ktorého to bola prvá slávnosť dona 
Bosca od jeho príchodu k nám do prešovského strediska. 
Tak, ako sme si užili duchovný pokrm, tak po záverečnom 
požehnaní a prepustení ľudí z kostola si prítomní začali 
užívať potravinový pokrm a pustili do konzumácie 
pripraveného jedla. Agapé dopadlo výborne a nasýtení 
členovia saleziánskej rodiny ukončili slávnostný večer 
o 21.30 hod. duchovným pásmom o Don Boscovi v prítmí 
kostola. Pre exallievov končila slávnosť tým, že sme dali 
stredisko do pôvodného stavu a najväčšou odmenou 
nám bolo to, keď nás na cestu domov vyprevádzali 
vysmiate tváre spokojných obyvateľov prešovskej 
saleziánskej komunity.

Slávnosti predchádzala ešte jedna udalosť. V sobotu  
25. januára 2020 sme v prešovskom stredisku zorganizovali 
stretnutie exallievov z  východného Slovenska. Bolo 

to prvé stretnutie exallievov na Slovensku, ktoré sa 
konalo v rámci osláv 150. výročia založenia exallievov. 
V Prešove sme odštartovali sériu stretnutí, ktoré majú 
byť na oslavu Boha a na vyjadrenie vďačnosti za celé 
saleziánske dielo i za celú saleziánsku rodinu, ktorej 
sme plnohodnotnou súčasťou. Pre prítomné deti sme 
pripravili kalčetový a stolnotenisový turnaj, ostatní sme 
sa po skončení svätej omše presunuli do čajovne, kde 
sme pokračovali v pracovnej časti. Don Pavol Grach nám 
rámcovo predstavil Strennu na tento rok. Viac času sme 
ale venovali debate, ktorá sa slušne rozbehla. Dotkli 
sme sa napríklad otázky propagácie združenia navonok, 
ale aj dovnútra saleziánskej rodiny, angažovania sa 
v občianskej spoločnosti, ako aj mnohých iných tém. 
Celé naše združenie vkladáme do modlitby, aby sa 
mohli uskutočniť aj ostatné plánované akcie v rámci 
osláv výročia a hlavne, aby nás bolo poznať po ovocí ako 
dobrých kresťanov a čestných občanov.

Radoslav Kriška

exallievska lyžovačka  
rodín z Miletičky
Spoločné „miletičkárske“ lyžovačky už od študentských 
čias – prečo nepokračovať v  tejto milej tradícii?  
12 rokov lyžovania, stretávania, zdieľania nových i starých 
zážitkov...len postupne so stále väčšou obmenou; deťmi. 
Tento rok nastal v Zuberci očakávaný zvrat a po prvýkrát 
nás (zasnene spomínajúcich „večných študentov“) 
počtom prevalcovali naše deti; a niekedy nielen počtom... 
Počas posledného februárového týždňa sa nás stretlo 
spolu 9 rodín v novej a veľkej chate nášho saleziánskeho 
dobrodinca, spolupracovníka, pána doktora Príbelského. 
Okrem lyžovania, sánkovania, prechádzok či rodinných 
výletov do krásneho okolitého prostredia si partia 
skalných ale i  čerstvých skialpinistov takmer každé 
včasné ráno stúpala na hrebene Západných Tatier za 

zimné dobrodružstvá exallievov z Čiernej vody
Na prelome rokov asi 60 z nás absolvovalo 8. ročník 
spoločnej lyžovačky v Čičmanoch. Obsadili sme celý 
Penzión sv. Bystríka, ktorý sa nachádza v strede tejto 
krásnej a 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 18. januára 
v Dome kultúry Vajnory na Farskom plese Čiernej Vody. 
Tento rok bol znovu tematický, témou bol The Beatles 
a 60-te roky. Výber hudby a niektoré outfity nás sku-
točne previezli do Liverpoolu tých čias. Ocenili sme aj  
privítanie Johnom Lennonom a Yoko Oko. Počas plesu 
boli  spomínaní aj exallievi, nakoľko boli účastní príprav, 
ale najmä venovali do tomboly hodnotné ceny.

Vo štvrtok 30. januára sa konala v našom kostole Jána 
Pavla II. na Čiernej Vode slávnostná sv. omša v predvečer 
sviatku nášho patróna don Bosca. Hostí privítal miestny 
kňaz o. Cyril Sitár, ktorý sa vyznal k veľkej spriaznenosti 
k saleziánom. Uviedol aj, že omšu slávi historicky 
najvyšší počet kňazov v dejinách kostola, až päť, z toho 
štyria saleziáni. Po omši nasledovalo agapé, rozhovory 

a stretnutia. Pozdraviť nás prišla dokonca aj delegácia 
exallievov z Trnavy.

Počas februárových jarných prázdnin niekoľko rodín 
exallievov z  Čiernej Vody absolvovalo lyžovačku na 
Kysuciach, v Oščadnici. Naším hosťom bol aj bývalý 
delegát pre exallievov don Ivan Žitňanský, ktorý s nami 
slávil svätú omšu, pričom vo voľnom čase bol ochotný 
pomôcť aj našim dušiam – rozhovorom či spoveďou. 
V priebehu nedeľnej omše dokonca došlo aj k vstupu 
dvoch dlhodobých sympatizantov k nám exallievom, 
čím sa rozšírili rady členov bunky na Čiernej Vode. 
Počas týždňa sa najmä lyžovalo, nevynechali sme ani 
skialpinizmus a bowling, ale odbehli sme aj na návštevu 
Ostravy, kde sa deťom veľmi páčilo v technologickom 
parku. Karol Posluch

Tradičná lyžovačka exallievov
Ani táto zima sa nezaobišla bez 
tradičnej lyžovačky. V dňoch 5. – 8. 
marca sa stretlo takmer 30 lyžiarskych 
nádejí v  penzióne p. Príbelského 
v  Zuberci. V  nádhernom prostredí 
Oravských Roháčov sme si počas 
týchto dní vychutnali výborné lyžiarske 
podmienky. Hoci sa práve v  týchto 
dňoch objavili na Slovensku prví 
pacienti  COVID-19, odvahu nám prišiel 
dodať don Paľko Grach, ktorý nás 
vyspovedal a odslúžil prvopiatkovú 
liturgiu. Don Bosco nás celú dobu na 
svahoch Zverovky ochraňoval a  tak 
veríme, že na nás bude dávať pozor aj 
v týchto ťažkých dňoch, aby sme sa na 
budúci rok mohli zdraví opäť stretnúť 
pod Salatínom.

Marek Slezák

novými adrenalínovými zážitkami. Snehu bolo ako každý 
rok hojne, počasie nám prialo, deti svorne poslúchali 
a  tak veríme, že sa opäť o  rok spoločne stretneme 
a prebádame okrem nových kotlín a strmých svahov aj 
naše staré priateľské spomienky.  Horám zdar!

Andrej Dolnák
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InvestícIa do ľudí  
sa vždy vyplatí

P R Í B E H  E X A L L I E V A

Vážim si čas, ktorí nám mládežníkom dali don Štefan 
Turanský, don Janko Tocký, don Tibor Haluška, don Martin 
Slíž a mnohí ďalší.
Ako si spomínate na štúdium na GJB? Čo vám dala 
saleziánska výchova, ako  vás ovplyvnila v ďalšom 
smerovaní? 
Na štúdium v Šaštíne si spomínam s radosťou a úprimnou 
vďačnosťou. Boli sme dobrý kolektív s  vynikajúcimi 
učiteľmi a  to nielen vedomosťami a poznatkami, ale 
predovšetkým životom. Myslím, že hovorím za nás 
všetkých bývalých absolventov, keď poviem, že sme 
tam dostali veľmi veľa a  že dodnes, možno niekedy 
i  podvedome, stále čerpáme z  tejto skúsenosti. 
Je nesmierna škoda tejto inštitúcie. Vidím to aj tu 
v Ríme, že takéto školy majú veľkú šancu a sú úspešné 
a vyhľadávané. A ak dobre fungujú, tak efekt siaha ďaleko 
do budúcna. Školstvo je z krátkodobého hľadiska vždy 
stratovou záležitosťou, ale nie z dlhodobého. Investícia 
do ľudí, a tu vôbec nemyslím len na finančné a hmotné 
zdroje, sa vždy vyplatí. Tí, čo sa nám za totality venovali 
cez víkendy a po civilnej práci, do ktorej museli chodiť 
a veľa riskovali, sa nikdy nepýtali, čo za to. Obetovali sa 
pre túto službu s ochotným srdcom a pre lásku k Bohu 
a to potom prináša ovocie. A takisto aj naši profesori 
na gymnáziu pracovali s nami s odhodlaním naučiť nás 
žiť a žiť po kresťansky. A to Pán Boh vždy požehná, či sa 
o túto činnosť vo výchove snažia rodičia alebo kňazi, či 
rehoľníci. Táto cesta je v živote istá, o tom nikto nemusí 
pochybovať.
Ako liturgista pracujete aj s liturgickými knihami, 
ako presne? 
Štúdium liturgiky je predpokladom aj pre prácu na príprave 
a obnove liturgických kníh. Štúdiom posvätnej liturgie 
sa nám otvárajú naozaj nesmierne šírky duchovného 
bohatstva našej Cirkvi. Profesor Robert F. Taft, SJ raz 
napísal, že liturgia obrazne vypĺňa ten priestor medzi 
prstami Boha a človeka, ktorý vidno na freske stvorenia 
od Michelangela v Sixtínskej kaplnke. Liturgia nás spája 
s Bohom a Boh sa nám cez ňu darúva. No a liturgické 
knihy dávajú tomuto stretaniu formu a spôsob. Preto 
sú pre nás dôležité. V predchádzajúcom období som 
spolupracoval na príprave viacerých liturgických kníh, 
ktoré momentálne požívame na Slovensku a bola to 
veľmi zaujímavá a obohacujúca skúsenosť, lebo takých 
možností je relatívne málo. Kniha sa pripraví a potom sa 
roky používa v liturgii, takže sa do nej nezasahuje. Preto 
musí byť pripravená naozaj dobre.
Čím momentálne na ústave žijete? Ako vyzerá váš bežný 
deň? 
Epidémia koronavírusu trochu zmenila aj náš program, 
aj keď musím povedať, že nie veľmi. Robíme tie isté 
činnosti, čo aj pred tým, akurát nechodíme mimo areál 
a vyučovanie prebieha cez internet. Ráno máme sv. omšu 
spolu so sestrami Satmárkami, potom bežné povinnosti: 
doobeda administratíva, poobede práca v záhrade, či 
v dome, večer adorácia. Viaceré vonkajšie aktivity sme 

Aká je činnosť pápežského ústavu a kolégia a aká je vaša 
činnosť v rámci nich?
Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda a pápežské 
kolégium sú dve inštitúcie pápežského práva, ktoré 
reprezentujú slovenských katolíkov v Ríme. Mohli by 
sme povedať, že ústav dáva kolégiu strechu nad hlavou. 
Samozrejme v praktickom živote sa ich vzájomné činnosti 
spájajú a navzájom dopĺňajú. Keď v minulosti slovenskí 
kňazi – emigranti založili tento dom (bol otvorený v roku 
1963) tak mu do vienka dali predovšetkým štyri oblasti 
činnosti: slovenské gymnázium pre synov slovenských rodín  
v emigrácii (viedli ho slovenskí saleziáni), vydavateľstvo, 
starosť o slovenskú emigráciu a starostlivosť o sloven-
ských pútnikov prichádzajúcich do Ríma. Po roku 1989 
sa tieto činnosti presunuli na Slovensko: gymnázium sa 
presťahovalo do Šaštína, vydavateľskú činnosť prevzali 
Spolok sv. Vojtecha a Vydavateľstvo Don Bosco. Starosť 
o slovenské komunity v cudzine prevzala KBS a nám 
zostala starosť o slovenských pútnikov v Ríme a pribudla 
nám nová úloha, a to poskytovať zázemie slovenským 
kňazom prichádzajúcim na postgraduálne štúdia do 
Ríma. Úloha rektora teda v sebe zahŕňa celú škálu aktivít, 
od zabezpečenia pobytu, štipendií a všetkých ostatných 
náležitostí kňazov – študentov až po venovanie sa 
pútnikom. Môžem povedať, že každý deň v tejto úlohe je 
takpovediac iný, ale vždy veľmi pestrý.  

O don Boscovi prvýkrát čítal strhujúci príbeh ako malý chlapec dávno pred štúdiom na GJB v Šaštíne. 
Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme tiež navštívil v detstve viackrát, dnes je jeho rektorom. 
Liturgik PaedDr. SLLic. Pavol Zvara, PhD. identitu exallieva prežíva i  na diaľku a  zo saleziánskej výchovy 
čerpá dodnes. 

obmedzili na minimum: neslúžime verejné sv. omše pre 
Talianov, neprijímame pútnikov. Myslím však, že sme 
sa viac stíšili a aj úprimne zblížili. Otázkou je vždy ako 
nás nová skúsenosť dokáže posunúť v  láske k Bohu 
a k bratom a myslím, že aj toto obmedzenie dáva veľké 
príležitosti. 
Ako vnímate združenie exallievov? Udržiavate kontakt 
s bývalými spolužiakmi, a  pod.? Angažovali ste sa  
v združení v minulosti? 
Združenie je výborná vec. Keď sa spoja viacerí v dobrom, 
viac dobra môžu aj dosiahnuť. Združenie nemá byť 
nejakým klubom elity, ale riadi sa princípmi evanjelia 
a odkazom sv. Jána Bosca a tie sú jasné a jednoznačné: 
láska k Bohu a k bratom a sestrám. Ak sa toto zachová 
a  bude rozvíjať, tak je združenie na dobrej ceste. 
A myslím, že tomu naozaj tak je. Stačí len pozrieť na 
aktivity, ktoré koná a napĺňa tak svoj zmysel. Teším sa 
aj rozličným platformám, ktoré existujú: je nutné, aby si 
pomáhali kresťanské rodiny, aby si pomáhali kresťanskí 
podnikatelia, je nutné, aby sme sa formovali, lebo to 
je základ každého rozvoja: duchovného i hmotného. 
Združenie by ešte mohlo popracovať na vytvorení 
platformy kňazov exallievov. Aspoň aby exallievi vedeli, 
kde ich spolužiaci kňazi pôsobia a že sa môžu na nich 
bezprostredne obrátiť. Som členom združenia, snažím sa 
ho podporovať a najmä rád čítam o aktivitách združenia. 
Bohužiaľ pre povinnosti sa ich nemôžem zúčastňovať. Bol 
som však v Šaštíne na stretnutí so študentami a aj na 
Víkende silných zážitkov. 
Všetkým čitateľom a  členom združenia exallievov 
vyprosujem a prajem Božie požehnanie, silný príhovor 
Panny Márie Pomocnice kresťanov a orodovanie sv. Jána 
Bosca. Pýtala sa: Simona Hrabošová

Aká bola vaša cesta až na ústav v Ríme? Kde ste predtým 
pôsobili?
V roku 2003 som bol vysvätený na kňaza v Nitrianskej 
diecéze. Po dvoch rokoch pôsobenia na kaplánskom 
mieste v Bytči ma poslal pán kardinál Korec na štúdium 
liturgiky do Ríma. Po návrate z  Ríma som od roku 
2008 pôsobil ako predstavený a vyučujúci v Kňazskom 
seminári sv. Gorazda v Nitre a v roku 2016 ma slovenskí 
biskupi zvolili ako kandidáta na úlohu rektora v Ríme. 
Avšak ústav som navštívil ešte v roku 1990 ako chlapec 
a potom viackrát, aj počas štúdia na gymnáziu v Šaštíne. 
Nikdy mi však ani len vo sne nenapadlo, že raz budem 
jeho rektorom. 
Odkiaľ pochádzate a aký bol váš prvý kontakt so 
saleziánmi?
Pochádzam zo Žiliny a môj prvý kontakt so saleziánmi bol 
cez príbuzného mojej mamy don Jozefa Evinica. Cez neho 
som sa dostal ku knihe Don Bosko od Jura Kozu-Matejova. 
Bolo to ešte za totality a hoci som bol malý chlapec, čítanie 
tohto príbehu bolo naozaj strhujúce. Potom sme sa ako 
miništranti začali stretať s don Jurajom Malým a s don 
Štefanom Urbanom, ktorí pôsobili tajne v Žiline – Závodí. 
Keď sa otvoril opäť po rokoch Saleziánsky dom v Žiline, 
tak už nič nebránilo tomu, aby sme sa mohli stretať  
so saleziánmi, vnímať ich život a charizmu spoločnosti. 

pavol zvara

Súsošie sv. Cyrila a Metoda od V. Schiffera (1988)
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valdocco 1870
24. jún 1870, Valdocco, Turín. Je sviatok sv. Jána Krstiteľa 
a don Bosco oslavuje meniny. Okrem chlapcov z oratória 
a  jeho spolupracovníkov mu prichádza blahoželať aj 
skupinka dospelých mladých ľudí. Sú to odchovanci 
don Bosca, ktorí odišli z  Valdocca do svojich rodín 
a  vlastných životov. Túto skupinku mladých mužov 
vedie Carlo Gastini. Don Boscovi okrem blahoželania 
odovzdávajú aj dva dary. Strieborný prívesok v tvare 
srdca a sadu šálok. Vďačnosť je to, čo ich v tento letný 
deň privádza naspäť na Valdocco k don Boscovi. Don 
Bosco počas tohto stretnutia jedným zo svojich prvých 
odchovancov hovorí, že ich má rád, azda ešte radšej ako 
keď boli uňho každý deň. Typická láskavosť don Bosca tu 

však nekončí. Don Bosco Carlovi Gastinimu a ostatným 
gratulantom navrhuje, aby ostali s don Boscom stále. 
Vyzýva ich, aby stáli pri ňom a celom saleziánskom diele, 
aby sa medzi sebou stretávali, organizovali a navzájom 
si pomáhali. Pozýva ich ostať živou a aktívnou súčasťou 
saleziánskej rodiny, ktorú dokážu obohatiť svojou laickou 
profesionalitou a talentami.  
24. júna tohto roku uplynie 150 rokov od tohto 
výnimočného okamihu stretnutia don Bosca s  jeho 
odchovancami – exallievmi (z talianského „ex“ – bývalý 
a  „allievo“ – chovanec alebo študent). 24. júna 2020 

však don Boscovi budú blahoželať po svete milióny jeho 
odchovancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Svetová 
konfederácia exallievov don Bosca, ktorá medzinárodne 
združuje všetky lokálne a národné združenia, vyhlásila 
rok 2020 za Jubilejný rok exallievov don Bosca.
Dnes to nie sú už len odchovanci oratórií, ale aj bývalí 
študenti, či priatelia don Bosca, ktorí môžu byť aktívne 
účastní na diele saleziánskej rodiny a žiť tak jeden zo snov 
samotného don Bosca. Dnes milióny exallievov rôznej 
pleti, kultúry či pôvodu, volajú don Bosca svojím otcom 
a napĺňajú jeho pozvanie byť dobrými občanmi a čestnými 
kresťanmi vo vzájomnej pomoci a združovaní sa. 

exallievi na slovenskU
Na Slovensku budeme prežívať toto výročie vo svojich 
komunitách a  strediskách, ale aj na spoločných 
stretnutiach či už doma alebo v zahraničí. Je to priam 
symbolické, že tohtoročná Strenna, ktorú nám ponúka 
don Artime „Dobrí kresťania a čestní občania“ je heslom, 
ktoré sprevádza nás exallievov od don Boscových čias. 
Bol to don Bosco, ktorý pripravil pre každého jedného 
svojho chovanca tento ambiciózny celoživotný plán. Počas 
jubilejného roka sa chceme zamýšľať nad našou úlohou 
v  spoločnosti, v  Cirkvi a  v  saleziánskej rodine práve 
v optike tohtoročnej strenny. Prehlbovať v spolupráci 
so saleziánmi naše napojenie na charizmu saleziánskej 
rodiny. Počas roka prežijeme pri stretnutiach v rámci 
regiónov, ale aj spoločne na národnej úrovni radosť 
a vďaku za všetko, čo sme od don Bosca cez jeho synov 
saleziánov dostali. V roku jubilea plánujeme ešte viac 
myslieť na našich núdznych, ktorých máme okolo seba, 
všímať si potreby ľudí – lebo veľa sme dostali a je čas aj 
dávať. Máme v pláne zúčastniť sa s početnejšou výpravou 
(so zastúpením čo najviac našich stredísk) stretnutia 

exallievov EUROBOSCO v Turíne práve v  júni v  rámci 
ústredných osláv nášho výročia, vyslať našich GEX (giovani 
exallievi – mladí exallievi) na spoločnú púť odchovancov 
do Santiaga a zúčastníme sa na tvorbe spoločnej svetovej 
definície „exalliev pre 21. storočie“ či už počas stretnutí 
prezidentov a delegátov našej konfederácie alebo cez 
vypĺňanie dotazníka, ktorý má za cieľ zozbierať názory, 
pohľady a „best practicies“ z celého sveta.   
GEX (giovani exallievi – mladí exallievi) na spoločnú púť 
odchovancov do Santiaga a zúčastníme sa na tvorbe 
spoločnej svetovej definície „exalliev pre 21. storočie“ či už 
počas stretnutí prezidentov a delegátov našej konfederácie 
alebo cez vypĺňanie dotazníka, ktorý má za cieľ zozbierať 
názory, pohľady a „best practicies“ z celého sveta. 

exallievi vo sveTe
Pri príležitosti tohto vzácneho jubilea, svetová 
konfederácia exallievov don Bosca v spolupráci so 4 
regiónmi sveta organizuje stretnutia, ktoré slúžia na 
oslavu, radosť i  zamyslenie sa nad tým, čo je to byť 
exallievom don Bosca dnes a pre ďalších 150 rokov. 
V Taliansku, Kolumbii, a  Japonsku budeme tento rok 
svedkami veľkých regionálnych kongresov a pre Afriku 
bude tento rok stretnutí hneď niekoľko. Z bohatstva 
a rôznorodosti odchovancov don Bosca má v pláne tento 
rok svetová konfederácia zozbierať 150 dobrých nápadov 
a úspešných projektov, aby sme si mohli byť povzbudením 
a motiváciou naprieč celým svetom. 
Tak ako Carlo Gastini a  jeho priatelia don Boscovi 
priniesli darček, aj exallievi dnes po 150 rokoch by 
chceli don Boscovi zablahoželať. Okrem radostného 
srdca a odhodlania pomáhať si navzájom, tento rok 
pripravujeme znova darček v podobe šálok na kávu. 
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Po 150 rokoch však k týmto šálkam pripájame aj kávu 
exallievov don Bosca – DI BOSCo - ako jeden z príkladov 
toho, ako môže naša vzájomná spolupráca priniesť ovocie 
a vzájomnú pomoc v celosvetovom meradle. 
Pripravili sme 150 darčekových setov šálok a exkluzívnej 
kávovej zmesi ktorá nesie meno Gastini, aby sme si 
uctili vzácny moment vzniku nášho spoločenstva. 150 
darčekových setov budeme počas roka 2020 ponúkať 
v  celom svete v  rámci fundraisingovej aktivity, kedy 

chceme za každý set vyzbierať na sociálne medzinárodné 
projekty exallievov aspoň 150€. Následne všetok zisk 
poputuje na vzdelávanie a zlepšovanie sociálnej situácie 
exallievov don Bosca pracujúcich primárne s kávou. Prvý 
darček dostane 24. júna 2020 v Ríme hlavný predstavený 
saleziánskej rodiny, ktorý je pre nás don Boscom 
dnešných dní a posledný s číslom 150 chceme v ten istý 
deň doručiť pápežovi Františkovi, ktorý je zas otcom celej 
Cirkvi a zároveň je tiež odchovancom don Bosca. 
Prosíme o modlitby za združenie exallievov don Bosca na 
Slovensku a vo svete. Tiež Vás pozývame, aby ste spolu 
s nami oslávili tento rok v radosti z toho čo sme dostali 
a každý deň dostávame od don Bosca.

Róbert Mruk,  
prezident, Združenie exallievov a priateľov  

dona Bosca na Slovensku
Michal Hort, prezident,  

Svetová konfederácia exallievov dona Bosca

Vôľa zapojiť sa do pomoci však bola ešte väčšia  
a v  priebehu pár dní vyzbierali 2871 rúšok. Každé 
jedno rúško zabalili dobrovoľníci z viacerých miest na 
Slovensku do samostatného balíčka, ktorý obsahoval 
inštrukcie na jeho bezpečné používanie a  obrázok 
s relikviou dona Titusa Zemana a Anky Kolesárovej. Vo 
viacerých mestách sa do projektu zapojili rôzne zložky 
saleziánskej rodiny, ako saleziáni spolupracovníci alebo 
členovia ADMA. „Bolo úžasné sledovať, ako rýchlo sa 
vedeli zmobilizovať ženy najrôznejšieho veku, profesie  
a stavu. Rúška ušila 88-ročná pani, ale aj 4-ročné 
dievčatko na svojom hračkárskom stroji. Aké počty 
rúšok dokázali ušiť mladé mamičky, ktoré pri svojich 
malých deťoch a domácej výučbe školákov po večeroch 
sadali k stroju, je obdivuhodné. Do akcie sa zapojila 
aj vyťažená zdravotná sestra bojujúca v prvej línii, ale 
dokonca i onkologická pacientka. Všetci hľadali spôsoby, 
ako pomôcť,“ približuje svoju skúsenosť dobrovoľníčka 
Katarína Pirohová z Prešova. 
„Šiť začal aj manžel a naučila sa šiť aj staršia dcéra, 
takže miestami bola doma bitka o šijací stroj,“ hovorí 

darované rúška oslávili výročie  
a pomohli v pandémii doma i vo svete

Prežívame netradičnú dobu, v  ktorej je obzvlášť dôležité odpovedať na každodenné výzvy, ktoré nám 
pandémia prináša. Mnoho exallievov i  členov saleziánskej rodiny na Slovensku nezostalo v  týchto dňoch 
chladnými na výzvy tohto času a pomáhajú svojim blížnym podľa ich možností. Jednou z príležitostí pomôcť 
bol projekt „Darujme rúško“, ktorého cieľom bolo vyzbierať 10 x 150 rúšok – ako symbol výročia, ktoré si tento 
rok exallievi vo svete pripomínajú. Namiesto osláv, ktoré sa museli presunúť, sme si tak výročie pripomenuli 
netradičným projektom pomoci blížnym. 

dobrovoľníčka Lenka Klingová, ktorá sa do projektu 
zapojila s celou rodinou. „S výrobou šnúrok pomohla 
kamarátka Danka , ktorá nažehlila stovky metrov šikmého 
pásiku. S balením pomáhali aj mladšie deti, bola to 
pásová výroba, takže nakoniec to bola príjemná rodinná 
aktivita. Dostali sme od Boha veľa, máme čo vracať.“

Rúška so strieborným vláknom odovzdali exallievi 
prioritne saleziánom. Podporili taktiež projekty na 
periférii záujmu – rómsku komunitu v Plaveckom Štvrtku 
a projekt marginalizovanej komunity v Nitre – Orechov 
dvor, kde pôsobia sestry FMA. Pri distribúcii pomoci 
mysleli aj na priateľov v krajinách najviac postihnutých 
koronavírusom v  Európe. Skoro 700 rúšok odoslali 
saleziánom do Španielska, do mesta León. Ďalších 
vyše 600 rúšok putovalo do saleziánskych komunít 
v Rumunsku v meste Costanta. Jednu zásielku rúšok 
poslali aj do Talianska. Časť rúšok s logom dona Bosca 
poslali aj do hlavného saleziánskeho domu v Ríme don 
Eusebiovi Muñozovi, ktorého požiadali o ich distribúciu 
medzi spolubratmi. 
Sociálny projekt exallievov Darujme úsmev, ktorý sa 
koná vždy v advente, tak dostal výnimočne nové kontúry. 
Vďaka viac než 40 zapojeným darcom, medzi ktorými boli 
exallievi a saleziánska rodina z rôznych kútov Slovenska, 
sestry satmárky z  Vrícka i Školské sestry de Notre 
Dame z Beckova, tak iniciátori zareagovali na potrebu 
výnimočnej opatrnosti a bezpečnosti počas pandémie 
koronavírusu v jej začiatkoch. 
„Vedel som, že mnoho exallievov je aktívne zapojených 
vo svojich komunitách, napríklad pomáhajú s nákupmi 
starším ľuďom, ale rozmýšľal som, čo by sme vedeli 
urobiť spoločne. Naše aktuálne výročie nás automatický 
nasmerovalo k množstvu, ktoré sme chceli vyzbierať -  
10×150. To, že rúšok bolo nakoniec dvojnásobok – skoro 
3 000 - len dokazuje, že naši členovia sú otvorení pomoci 
blížnym a vedia rýchlo zareagovať,“ hovorí prezident 
združenia exallievov a iniciátor dobročinného projektu 
Róbert Mruk.

Simona Hrabošová, Michal Nemček

Pozn: oslavy 150. výročia sa uskutočnia v náhradných 
termínoch, o ktorých vás budeme informovať  
v budúcom čísle.

V Prešove sa do dobrovoľníckej aktivity „Darujme 
rúško“ zapojili všetky zložky saleziánskej rodiny, 
ktoré v meste pôsobia – saleziáni spolupracovníci, 
ADMA a exallievi. Bolo úžasné sledovať, ako rýchlo 
sa vedeli zmobilizovať ženy najrôznejšieho veku, 
profesie a stavu. Rúška ušila 88-ročná pani, ale aj 
4-ročné dievčatko na svojom hračkárskom stroji. Aké 
počty rúšok dokázali ušiť mladé mamičky, ktoré pri 
svojich malých deťoch a domácej výučbe školákov 
po večeroch sadali k stroju, je obdivuhodné. Do akcie 
sa zapojila aj vyťažená zdravotná sestra bojujúca  
v prvej línii, ale dokonca i onkologická pacientka. 
Všetci hľadali spôsoby, ako pomôcť. Niekto sám 
sadol za stroj a obetavo ušil celé stovky rúšok, iný 
robil osvetu na sociálnych sieťach a potom zbieral 
rúška od známych aj neznámych dobrovoľníkov, ba 
dokonca sa našli aj takí, ktorí rúška pre túto akciu 
kúpili od miestnej krajčírky, aby zároveň podporili 
aj jej podnikanie. Za každým rúškom sa skrýva 
príbeh a podobne ako autori „čotiek“ premodlievajú 
každé zrnko a myslia pri tom na toho, pre koho ich 
vyrábajú, aj tieto rúška boli vyrábané s modlitbami, 
obetami a myšlienkami na tých, ktorí pre koronavírus 
trpia viac ako my. Jedna obetavá žienka mi pri 
odovzdávaní balíka rúšok povedala: „Som vďačná za 
túto príležitosť pomôcť. Zavretá doma sledujúc dianie  
v zahraničí som si pripadala taká bezmocná. Teraz 
som dostala šancu aspoň malou troškou pomôcť. 
Vlastne ste touto výzvou pomohli vy mne.“
Za prešovské stredisko sa do akcie zapojilo približne 
30 dobrovoľníkov a spolu sme odovzdali viac ako 
1300 ks rúšok.

Katarína Pirohová, dobrovoľníčka z Prešova

píše dobrovoľníčka...
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pôvod dvojČlena a jeho 
dejiny
Treba povedať, že tento dvojčlen don 
Bosco nezostavil a nevymyslel. Jeho 
tradícia sa začala už v 16. storočí, keď 
dvojčlen Dobrý kresťan a  užitočný 
obyvateľ kráľovstva používa kardinál 
Silvio Antoniano (1540-1603), ktorý 
takto ako prvý definuje pojem výchova 
k občianstvu. A po ňom toľkí iní.
V úvahách 16. storočia sa tento dvojčlen 
spájal pomerne ľahko. Kráľovstvo 
bolo postavené na kresťanských 
princípoch vo svojom vedení a v celom 
spoločenskom živote. Užitočný 
obyvateľ kráľovstva prirodzene bol aj 
kresťanom.

Prvé trhliny tejto jednoty nastali po Veľkej francúzskej 
revolúcii, kde sa slovo občan stalo jedným zo základných 
pojmov nového štátu, ktorý vznikol na zničení 
predchádzajúceho poriadku. Treba však povedať, že aj 
napriek antikresťanskému charakteru novej francúzskej 
republiky, myšlienky demokratického usporiadania štátu 
neboli úplne cudzie ani kresťanom. Môžeme si priblížiť 
dve skutočnosti, ktoré nám poukážu na to, že podstatná 
myšlienka tejto jednoty zostáva trvale platná.

Heslo roku 2020:

dobrý kresťan,  čestný občan

V SALEZIánSKOM DUCHU

Don Bosco si osvojil v mnohých podobách používať dvojčlen Dobrí kresťania a čestní občania. Často sa s ním 
obracal na mladých, ktorých vychovával, alebo pomocou neho prezentoval svoju výchovnú prácu medzi 
mládežou.

V  roku 1797 vyšlo anonymné dielko, 
ktoré prezentuje skromný pokus o syn-
tézu medzi kresťanstvom a novou for-
mou usporiadania štátu. Píše sa v ňom 
napríklad: Šťastná demokracia, kde sú 
mravy ľudu riadené podľa vznešenej 
božskej morálky evanjelia. V tom istom 
roku vzbudila veľký rozruch vianočná 
kázeň Gregora Chiaramontiho, bisku-
pa z Imoly, ktorý vyjadril možnosť súži-
tia evanjelia a demokracie. Kňazi podľa 
jeho výzvy mali vysvetľovať ľudu pravú 
slobodu a rovnosť, mali ich povzbudzo-
vať k občianskym povinnostiam a pou-
čovať ich o ich právach. Takto by mali 
formovať dobrých kresťanov pre nebo 
a užitočných a veľkodušných občanov 
pre Republiku.

byť obČanoM v pieMonTe po rokU 1848
Don Bosco (1815 – 1888) žil v  časoch, kedy Európa 
prežívala ozveny Veľkej francúzskej revolúcie (1789). 
V  Piemonte sa na určitý čas ešte podarilo žiť tzv. 
reštauráciu kresťanského usporiadania spoločnosti, 
ale postupne sa spoločnosť začala premieňať. Rok 
1848 priniesol separáciu Cirkvi od štátu, náboženskú 
slobodu pre protestantov a v roku 1850 boli zákonmi 

zrušené dovtedy platné cirkevné privilégiá. Vzhľadom 
na rehoľné spoločnosti, proticirkevné sily dokázali 
presadiť, že v 1848 boli z  Piemontu vyhnaní všetci 
jezuiti, ktorí nepochádzali z Piemontu a v roku 1855 boli 
zrušené všetky kontemplatívne kláštory benediktínov, 
augustiniánov, karmelitánov, cisterciánov, kapucínov, 
dominikánov, františkánov, aby sme spomenuli len tie 
najznámejšie.
Len o 4 roky neskôr, v roku 1859, uprostred proticirkevnej 
a protirehoľnej atmosféry don Bosco ponúkne svojim 
najbližším založiť rehoľnú spoločnosť. Tento jeho odvážny 
projekt bol podľa svedectiev jeho súčasníkov inšpirovaný 
aj rozhovormi dona Bosca s Urbanom Ratazzim, ministrom 
vnútra a dlhoročným podporovateľom proticirkevných 
zákonov. V  rozhovore s  ním mal don Bosco dospieť 
k  myšlienke rehoľnej Kongregácie, ktorá obstojí 
v očiach liberálneho a sekularizovaného štátu. Rehoľná 
spoločnosť, ktorá pred štátom figuruje ako slobodné 
združenie občanov, to znamená, že zasvätené osoby, 
ktoré v Cirkvi tvoria rehoľnú spoločnosť sú zároveň osoby, 
ktoré si zachovávajú svoje občianske práva a povinnosti.
Don Bosco však neohrozene držal jednotu dvojčlena, 
nehľadiac na vývoj a charakteristiku politickej situácie. 
V tomto don Bosco a mnohí iní svätí predznačovali cestu 
života kresťanov aj uprostred spoločnosti, ktorá prestala 
byť kresťanskou.

kTo je dobrý kresťan?
Väčšina z  nás má vo svojej predstave veľmi rýchlo 
kresťana, ktorý chodí každú nedeľu do kostola, modlí sa 
ráno a večer, pristupuje k sviatostiam. Nie je to zaiste 
celkom pomýlené, ale pohľad na dobrého kresťana by sa 
nemal odvíjať od našich predstáv a zaužívaných schém, 
ale mal by sa riadiť evanjeliom. Ak by sme niekde mali 
nájsť obraz dobrého kresťana v evanjeliu, predkladá sa 
nám podobenstvo o milosrdnom samaritánovi. 

dobrý, Teda Milosrdný
Dobrota a  milosrdenstvo idú v  kresťanstve vždy 
pospolu. Dobrota nie je len utiahnutosť alebo pasivita 
a milosrdenstvo nie je len odpúšťanie a súcit, ale aj 
mnoho iného. Dobrotu kresťana môžeme veľmi dobre 
porozumieť, ak sa pozorne začítame do tejto krásnej 
state Lukášovho evanjelia.
Všimnime si jeho postoj ako ho opisuje evanjelium: keď 
ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu 
na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje 
dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. (Lk 10, 
33-34) Pozorne sa zamyslime nad jednotlivými slovesami: 
Môžeme ho opísať slovesami, ktoré nachádzame v texte: 
videl ho, pocítil súcit, priblížil sa k nemu, ošetril mu rany, 

naložil si ho na svoje dobytča, priviezol ho do hostinca, 
postaral sa o neho. Kresťanská dobrota má teda svoj 
konkrétny program: vidieť zraneného človeka, priblížiť 
sa k nemu, ošetriť ho, priviesť ho na bezpečné miesto 
a zabezpečiť, aby sa o neho postarali. Takto podčiarkol 
aj Benedikt XVI. v jednom zo svojich príhovorov: program 
Milosrdného (Dobrého) Samaritána, čiže Ježišov program, 
je v prvom rade srdce, ktoré vidí. 
Kresťanská dobrota znamená nechať sa vyrušiť na 
svojej ceste tým, čo vidíme. Iný komentátor tejto state 
zase poznamenáva: Keď vidíme niekoho zraneného na 
ceste nemáme si klásť otázku, čo sa mi stane, keď sa 
pri ňom zastavím. To boli zrejme otázky kňaza i levítu, 
ktorí sa nechceli stať nečistými a zmeškať svoje dôležité 
povinnosti. Je potrebné položiť si otázku, ktorú si zrejme 
položil dobrý Samaritán: Čo sa stane tomu človekovi, keď 
sa pri ňom nezastavím?
V interpretáciách cirkevných otcov na toto podobenstvo 
predstavuje hostinec Cirkev a hostinský biskupa, ktorý 
vlastní dva denáre pre všetkých zranených, ktoré mu dáva 
Kristus: Písmo a Sviatosti. Toto je program kresťanskej 
dobroty, ktorá teda určite nespočíva v tom, že nerobíme 
nič zlé a že sme pokorní a pritom neaktívni. 
Nech nám teda Pán v tomto roku 150-teho výročia dá 
dobre porozumieť, čo znamená byť dobrým kresťanom. 
A nabudúce si priblížime aj to, čo všetko obsahuje v sebe 
byť čestným občanom.

don Pavol Grach SDB

V SALEZIánSKOM DUCHU

GRafIcKé SPRacOvanIE  
a TlaČ TOhTO ČaSOPISu  
PRE váS S RadOSťOu 
ZREalIZOvala



don bosco nám otvára dvere, 
kamkoľvek na svete prídeme
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vedia pretransformovať do lepšej životnej úrovne a aj  
o to nám v projekte ide.
Peter: Zaujímavou pridanou hodnotou je aj to, že 
do spolupráce v prípade potreby pozývame aj iných 
exallievov. Právne záležitosti a zmluvy riešime s Pavlom 
Biksadským a jeho právnou kanceláriou, výrobu tlačovín 
a propagačných materiálov s Milošom Čaladikom a dizajn, 
logo a obaly nám tvorí veľmi šikovný Michal Slovák. 
Takýmto spôsobom sa snažíme myšlienku spolupráce 
medzi exallievmi ešte viac prehĺbiť.
Aké miesto má don Bosco a jeho duch vo vašej spolupráci?
Štefan: Don Bosco je dôležitým, až kľúčovým prvkom 
nášho projektu. Okrem toho, že nám otvára dvere, 
kamkoľvek na svete prídeme – či už sú to raňajky s írskym 
provinciálom saleziánov alebo spoločenstvo farmárov 
presne pod rovníkovým slnkom v Keni – nám dáva určitú 
istotu v podnikaní a komunikácii s našimi partnermi. 
Keďže pre náš direct trade hľadáme ľudí prednostne  
zo saleziánskej rodiny, exallievov a priateľov dona Bosca, 
saleziánskych spolupracovníkov či rodiny saleziánov, 
máme hneď od začiatku oveľa väčšiu mieru vzájomnej 
dôvery. Aj v dlhodobom horizonte sa nám ľahšie budujú 
osobné aj obchodné vzťahy. Ako exallievi chceme dávať 
naspäť tým, ktorí to potrebujú z toho, čo sme dostali. 
Všetci štyria spoločníci na Slovensku sme exallievmi 
a teší nás robiť niečo, čo nás baví, čomu rozumieme 
a sme v tom dobrí a čím vieme robiť dobro. Pre mňa je 
to jedna z možných realizácii toho, čo od nás don Bosco 
chce ako od dobrých kresťanov a čestných občanov. 
Július: Realizácia tohto projektu je pre mňa osobne aj 
príspevok do spoločnosti a tvorba hodnoty. Počas mojej 
pedagogickej praxe v dĺžke takmer jednej dekády som 
sa uistil, že mi záleží, aby som sa v živote venoval a živil 
vytváraním vecí, ktoré tvoria aj hodnoty pre druhých. 
V našom projekte som toto všetko našiel a mám radosť 
z toho, že môžeme vytvárať niečo, čo nás presahuje. Ako 
povedal don Bosco – snažíme sa byť hlavou v oblakoch 
ale nohami na zemi. 
Máte pravidlá, ktorými sa spoločne riadite?
Peter: Vo firme sme si nastavili od začiatku určité 
mechanizmy a zodpovedali sme si vopred niektoré etické 

Ako vznikol nápad spojiť exallievov vo svete pri produkcii 
kávy?
Peter: Tento nápad začal vznikať už v čase, keď som bol 
spolumajiteľom a spolutvorcom inej značky kávy a Štefan, 
mi vtedy v roku 2015 priniesol z výletu z Ríma vzorky kávy 
od thajských exallievov, ktorých tam stretol. Káva vtedy 
nebola úplne dobre upražená a až tak dobre nechutila, 
ale bol to prvý moment, kedy som si uvedomil, že je tu 
zaujímavý priestor pre ďalší rozvoj tejto myšlienky. Keďže 
som chcel tento nápad rozvíjať vo väčšom, odišiel som 
z prvého kávového projektu a začal som pripravovať 
dovoz kávy priamo od farmárov na Slovensko. S prvým 
privezeným vrecom z El Salvadoru tento projekt ožil 
v roku 2016.
Akú pridanú hodnotu ponúka váš projekt?
Jozef: Náš projekt je zaujímavý a dovolím si povedať 
jedinečný tým, že začína pridanou hodnotou a  to 
sociálnou. Celý projekt je postavený tak, aby nás uživil, 
ale od prvého kroku je jeho fungovanie podmienené 
sociálnou pomocou všetkým zúčastnením. Vo vzťahovej 
psychológii i v biznise sa o dobrej spolupráci hovorí 
ako o „win-win“ situácii. My sme si povedali: Chce to 
niečo viac! Tak sme prišli s prístupom 3W: win-win-win. 
V iných kávových projektoch nájdeme kvalitnú kávu – to 

je výhra pre zákazníkov a fungujúci biznis je výhra pre 
podnikateľa. Nám tam však chýbala výhra pre tých, ktorí 
sú na začiatku. Farmárov a pestovateľov. Náš direct trade 
obchod pridáva teda tretie „win“ pre ľudí, od ktorých veľa 
závisí. Vieme ponúknuť lepšiu výkupnú cenu, než veľkí 
importéri, a peniaze tak dokážeme posunúť tým, ktorí to 
potrebujú rýchlo a adresne. Zároveň sa zachováva win 
situácia pre nás, lebo máme kvalitné a exkluzívne kávy 
s príbehom a spojením s donom Boscom. A naši zákazníci 
sa na tejto výhernej situácii podieľajú tiež, keďže môžu 
svojím denným rituálom nielen načerpať energiu v šálke 
kvalitnej kávy, ale aj sa podieľať na adresnej pomoci 
ľuďom, ktorí to potrebujú. 
Július: Na tomto projekte ma fascinuje jeho jednodu-
chosť. Na prvý pohľad sa môže zdať, že budovať nie-
čo, čo je celosvetové, je náročné a ťažko predstavi-
teľné… Čiastočne je to pravda, ale kde je vôľa (a Božie 
požehnanie), tam je cesta. Páči sa mi, že aj keď na prvý 
pohľad tento projekt možno nič prevratné nevytvoril, 
jednoduchou zmenou prináša veľké výsledky a zmeny  
k lepšiemu. Piješ kávu? Daj si kávu DI BOSCo a zároveň 
šír dobro ďalej. Malá zmena pre teba, častokrát obrov-
ská zmena pre farmárov, ktorí za rovnakú námahu dosta-
nú omnoho viac. Omnoho viac nemyslím len finančne, aj 
keď financie sú nezanedbateľné. Financie si však farmári 

Spojiť farmárov a producentov kávy so zákazníkmi v rámci saleziánskej rodiny po celom svete sa podarilo 
štyrom exallievom zo Slovenska. Bratov Petra a Júliusa Kováčovcov spojil so Štefanom Bošnákom a Jozefom 
Fábikom zas don Bosco, preto sa po ňom rozhodli svoj projekt pomenovať. To, čo sa od neho naučili sú dnes 
hodnoty, ktoré ich sprevádzajú aj v neľahkom podnikateľskom prostredí. 

otázky týkajúce sa podnikania. Úžasným zistením počas 
tohto procesu bolo, že sme si uvedomili, že nás viac vecí 
a názorov spája namiesto toho, aby sme medzi sebou 
mali nezhody a rozdielne pohľady na to ako podnikať. 
Nemyslím tým len nápady, akú kávu kúpiť, ako ju upražiť 
a ako bude vyzerať naše logo. Myslím hlavne otázky ako 
pristupovať k zákazníkom, plateniu faktúr, vedeniu si 
účtovníctva a podobne. Pre nás sú tieto oblasti veľmi 
dôležité a radi by sme si v tomto hodnotnom projekte 
zachovali integritu. 
Július: Pravidlá sme si nastavili na začiatku spolupráce 
a teraz počas návalu povinností bežných dní sa ukazuje 
ako veľmi dobré, že sme sa o nich bavili hneď na začiatku 
a máme v tom jasno. Vieme čo približne od druhého 
čakať na základe dohôd. Mužov, s ktorými podnikám  
v tomto podniku si vážim a teším sa, že sa vieme na seba 
navzájom spoľahnúť a byť si vzájomne oporou.
Aké sú výzvy v podnikaní s kávou v dnešnej dobe? S čím 
sa musíte popasovať v konkurenčnom prostredí?
Štefan: Výzvou dnešnej doby je zabezpečenie kvalitnej 
kávy za poctivú nákupnú cenu tak, aby farmár a jeho 
rodina mali slušný život, a zároveň aby zákazník nemusel 
platiť za kávu príliš veľa. Ďalším rizikom je samotná 
infraštruktúra. Podnikanie s kávou je obrovské súkolie 
a v krajinách produkcie, ktoré sú často krajinami, ktoré 
voláme tretí svet, nie je vždy jednoduché vybaviť čestne 
to, čo je potrebné. Zabezpečiť dovoz potraviny, splniť 
všetky regulácie, spraviť to všetko včas, to je celkom 
výzva pre nás i pre iných v tomto prostredí. Na druhej 
strane sa nám do určitej miery podaril zaujímavý krok, 
keď sme nášho jediného konkurenta z Ázie presvedčili, 
aby sme spojili sily a posunuli tak tento projekt spoločne 
na vyššiu úroveň. 
Ako je vaša spolupráca vnímaná v zahraničí? V ktorých 
krajinách už pôsobíte?
Peter: Keď som bol prvýkrát v Dominikánskej republike 
a v Kolumbii a hovoril som saleziánom a exallievom 
o tomto projekte a mojich nápadoch, mal som malú 
dušičku, ako to príjmu. Bol som veľmi prekvapený, keď 
sa každá debata o tomto projekte skončila po piatich 
minútach tým, že ten nápad je dobrý, škoda že sa 
nezačalo skôr. Zväčša som sa hneď dozvedel, že  tu či 

T vo r í m e  h o d n o T y
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Príchod kávy DI BOSCo na ostrov Malta

 Kontrola úrody na plantáži v thajskej džungli 

Peter s farmármi a saleziánom v Keni 



T V O R Í M E  H O D n O T y

tam je taký farmár, taká plantáž a podobne. Samozrejme 
záujem a možnosti je jedna stránka veci, druhá je potom 
samotný proces realizácie, ktorý je zdĺhavý a často aj 
náročný. 
Július: Momentálne naše pôsobenie rozdeľujeme na dve 
roviny – produkčnú a distribučnú. V rámci produkcie 
máme rozpracovaný import v Kolumbii, spomínanej 
Keni, Kostarike, Dominikánskej republike, Laose, 
Kambodži a Thajsku. Máme aj kontakty od ľudí, ktorí sa 
nám ozývajú sami od seba a aktívne komunikujeme so 
saleziánmi a exallievmi o káve vo Východnom Timore, 
Kongu, Mexiku, Tanzánii, Filipínach a Brazílii. Čo sa 
týka distribúcie, resp. lokality našich zákazníkov, tí sa 
nachádzajú poväčšine v iných častiach sveta: doteraz 
sme kávu predali v krajinách ako je Austrália, Thajsko, 
Slovensko, Poľsko, Anglicko, Írsko a Malta. Na Malte 
a v Írsku už dokonca pripravujeme spoluprácu formou 
franšízy a kaviarní pod hlavičkou nášho projektu.  
Po otvorení možnosti cestovať – vzhľadom na situá-
ciu s koronavírusom – máme pripravených zákazníkov 
v Taliansku, Maďarsku, Rakúsku, Francúzsku, Španielsku 
a Hong-Kongu.
Jozef: Našu kávu už mal možnosť ochutnať aj hlavný 
predstavený saleziánov don Angel Artime a tento rok by 
sme ju pri príležitosti 150. výročia vzniku exallievov chceli 
darovať pápežovi Františkovi – ktorý je tiež exalliev. 
Máme pripravenú našu prvú vlastnú zmes, ktorú sme 
nazvali Gastini – po prvom exallievovi a prezidentovi 
exallievov Carlovi Gastinim. 
Na záver ešte prezradím, že neustále pracujeme okrem 
kvality aj na rozširovaní nášho portfólia a tento rok by 
mala pribudnúť v našej ponuke ďalšia exkluzívna kávová 
zmes Marvelli – venovaná pamiatke blahoslaveného 
Alberta Marvelliho – exallieva z  talianského mesta 
Rimini. 
Štefan: Snažíme sa hľadať zaujímavé prieniky 
a hodnotné spolupráce naprieč celým naším projektom. 
Pozývame aj slovenských exallievov, priateľov don 
Bosca a členov saleziánskej rodiny, aby sa stali našimi 
partnermi v projekte DI BOSCo – kávy s hodnotami.

Pýtala sa: Simona Hrabošová
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spomIenky 
na pôsobenIe  
salezIánov  
v topoľčanoch
a ich vplyv na formovanie  
môjho náboženského,  
kultúrneho a spoločenského  
vývoja

Milan chabroň

Pokračovanie z predošlého čísla

Po získaní maturity som zmenil zamestnanie a začal 
som pracovať ako účtovník na roľníckych družstvách.  
Najmä z politického hľadiska to bolo pre mňa výhodné, 
pretože v tomto odvetví v tom čase ešte nefungovala 
taká dôsledná komunistická nomenklatúra a najmä 
účtovníkov bol veľký nedostatok. Pre zvýšenie 
kvalifikácie som si podal prihlášku na externé štúdium 
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Od družstva 
som dostal výborné odporúčanie a prijímacie pohovory 
som absolvoval s úspechom v júni 1960. Dekanát 
školy mi  však oznámil, že nie som prijatý na diaľkové 
štúdium na fakulte. Po porade s mojimi priateľmi  som 
proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie, ktoré bolo 
úspešné. Vtedajšiemu prorektorovi VŠP Prof. Gromovi 
som pri pohovore povedal skutočnú príčinu môjho 
šikanovania zo stany topoľčianskej ŠTB a aj ostatných 
tzv. „zložiek“. Bolo to pre môj postoj ku saleziánom 
a k ich prospešnej činnosti. Prof. Grom zabezpečil  
v Topoľčanoch u príslušných „zložiek“ zmenu posudkov 
a kompetentne rozhodol o mojom prijatí na štúdium. 
Počas štúdia na VŠP v Nitre som pracoval naďalej ako 
účtovník na družstvách. V roku 1964  sa môj brat nevrátil 
zo zájazdu v Rakúsku a rozhodol sa emigrovať do USA. 
Na základe týchto skutočností ma ŠTB priamo z práce  
v JRD Tvrdomestice odviezla do Topoľčian na vypočutie. 
Na družstve bez mojej prítomnosti  vykonávali previerky 
všetkých účtov a iných dokladov. Prišli k záveru, že som 
okradol družstvo o 25 000 ČSK. Následne tento výmysel 
uverejnil v Okresných novinách aj okresný prokurátor 
ako hotový prípad mojej trestnej činnosti. Tiež sa takto 
vyjadroval okresný tajomník OVKSS na mojom novom 
pracovisku  v JRD Obsolovce.
Vzhľadom na to, že v tom čase som svoje diaľkové 
štúdium na VŠP ešte nemal  ukončené (bol som v piatom 
ročníku), hrozila mi možnosť zo strany okresných orgánov 
štúdium pozastaviť alebo úplne zakázať. Našťastie 

Prof. Grom získal informácie, že OVKSS v Topoľčanoch 
pripravuje takýto zákrok voči mne.  Vytvoril mi priestor, 
aby som mohol záverečné skúšky 5. ročníka vrátane 
štátnej skúšky absolvovať do 30. marca 1966. Skúšky som 
úspešne spravil a 31. marca 1966 som bol promovaný 
za poľnohospodárskeho inžiniera. Topoľčianske ŠTB  
a komunisti svoj zámer prekaziť mi štúdium uskutočnili, 
avšak ich materiály boli doručené na VŠP až začiatkom 
apríla 1966.
Následne som sa aj s rodinou rozhodol, že pre ďalší 
pokojný život musíme z Topoľčian odísť a pripraviť pre 
naše deti lepšie životné podmienky, ako sme s manželkou 
prežívali  my vo svojom rodisku.  Podarilo sa mi získať 
zamestnanie v Bratislave na JRD Prievoz, kde som 
nastúpil v novembri 1966 ako hlavný ekonóm. Neskôr  
som vykonával aj volenú funkciu podpredsedu JRD.
V družstve som pracoval do 31.12.1969, kedy som na 
pozvanie môjho priateľa Prof. Groma odišiel pracovať 
na Výskumný ústav chovu a šľachtenia hydiny v Ivanke 
pri Dunaji. Prof. Grom v ústave zastával funkciu riaditeľa. 
Na ústave som sa venoval výskumnej a vedeckej práci. 
Prepracoval som sa až na post vedeckého pracovníka 
s hodnosťou „kandidát poľnohospodársko-lesníckych 
vied“. Tu chcem zdôrazniť, že ako nestraník a bývalý 
politický delikvent, by som bez podpory priateľa riaditeľa, 
nemal najmenšiu šancu pôsobiť na ústave. ŠTB mala 
svojich agentov aj na tomto výskumnom pracovisku. 
Napríklad v roku 1975 jeden deň pred vycestovaním na 
stáž do Francúzska, mi ŠTB odobrala vycestovaciu doložku 
a navrhla mi podpísať spoluprácu ako podmienku 
vycestovania. Spoluprácu som odmietol a do Francúzska 
som nevycestoval.
Po náhlom úmrtí Prof. Groma vo februári 1980 nastali 
pre mňa na mojom pracovisku krušné chvíle. Niektorí 
pracovníci ústavu, ktorí pracovali pre ŠTB, začali proti 
mne zhromažďovať vymyslené materiály a informácie  
v snahe prinútiť ma na odchod z ústavu. V roku 1982, na 
základe udania z pracoviska, som bol ŠTB vyšetrovaný 
za údajnú sabotáž. Mala byť spáchaná tým, že som svoje 
výskumné práce orientoval na závislosť Československého 

hydinárstva na západné technológie a ich genetický 
materiál. Bol som 24 hodín zadržaný u ŠTB v Bratislave. Ich 
vyhrážky pri vyšetrovaní boli až také, že keď nepodpíšem 
spoluprácu s ŠTB, tak moja dcéra nedokončí štúdiom 
na vysokej škole. Mne ŠTB hrozilo trestným stíhaním vo 
veci údajnej sabotáže. Týmto vyhrážkam som nepodľahol  
a spoluprácu som odmietol. Potom nasledoval ďalší zásah 
ŠTB prostredníctvom Ministerstva poľnohospodárstva 
na moje pracovisko. Bol som odvolaný zo všetkých 
odborných funkcií koordinátora štátnych výskumných 
úloh, bol mi zastavený kvalifikačný vedecký postup ako 
aj platový postup a iné. V roku 1987 som ukončil svoje 
pôsobenie v Ivanke pri Dunaji a odišiel som pracovať na 
iné pracovisko.
Po páde komunistického režimu, som na základe 
konkurzu, nastúpil v novembri 1990 do funkcie riaditeľa 
Hydinárskeho podniku UNIGAL a.s. s celoslovenskou 
pôsobnosťou. V roku 1991 som bol plne rehabilitovaný 
z týchto politických tzv. trestných činov. Ústav pamäti 
národa mi v máji 2016 udelil „Ďakovný list za osobnú 
účasť v boji proti komunistickému režimu a svedectvo 
života v utrpení pre zachovanie živej pamäti národa“.
V súčasnosti si ako člen skupiny exallievov – seniorov, 
často spomínam na tie časy, keď som ako mladý oratorián 
účinkoval v hudobných súboroch, v divadle, na športových 
podujatiach a pod. Moji priatelia mi často hovoria  
v súvislosti s mojimi životnými ťažkosťami: „Mal si šťastie, 
že ti to takto dobre dopadlo.“ Toto je len jedna časť môjho 
životného šťastia, ktoré bolo ovplyvnené najmä mojou 
pracovitosťou, podporou mojej rodiny a činnosťou mojich 
podporovateľov. Je tu ale aj druhá časť môjho životného 
šťastia, ktorá pochádza z mojej úcty k don Boscovi od 
mojej mladosti až doposiaľ. Verím, že držal nado mnou 
ochrannú ruku počas celého môjho života.

Milan Chabroň

S E n I O R IS E n I O R I
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Tím DI BOSCo Thajsko - Chiang Mai v tradičnom lokálnom 
oblečení 

Pán Milan Chabroň navždy opustil rady našich 
exallievov - seniorov dňa 3. 1. 2020 vo veku 86 rokov. 
Sme radi, že sa s nami stihol podeliť o svoje životné 
svedectvo neoblomnej viery. S úctou spomíname...

Pán Milan Chabroň s manželkou 



KALENDÁR AKTIVÍT

Z dôvodu koronavírusu sa mnoho udalostí presúva alebo ruší. 
Pre aktuálne informácie sledujte našu webovú stránku 
www.exallievi.sk alebo facebook združenia.

1.-5.
JÚL
2020

DUCHOVNÉ CVIČENIA
Donovaly

24.
JÚN
2020

SVIATOK EXALLIEVOV - 
150. VÝROČIE VZNIKU 
EXALLIEVOV VO SVETE 

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

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


