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Vážení priatelia dona Bosca,
25 rokov. Veľa či málo? Toľko rokov si pripomína naša Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka. 
Bolo to začiatkom mája v roku 1991, keď malá žilinská komunita, pozostávajúca z dvoch kňazov 
a štyroch mladých spolubratov, dostala obálku z Ministerstva školstva. Skrývala informáciu, že 
táto škola bola zaradená do siete slovenských škôl. Bola to prvá cirkevná škola tohto typu. 
Začínalo sa so štyrmi odbormi: murár, maliar, stolár, elektromechanik. V každom odbore bolo po 
12 učňov. Našli sa dobrodinci, ktorí požičali lavice, stoličky, tabule, najpotrebnejšie veci pre chod 
školy, internátu, a neskôr aj jedálne, ale aj ľudia, ktorí radili ako napredovať. Ale boli aj neprajníci, 
aj z radov najbližších, ktorí pokladali otvorenie školy za jeden veľký nezmysel. Našťastie, dovolili 
škole rásť až do dnešného dňa. Za 25 rokov sa vystriedali piati riaditelia, desiatky učiteľov a 
majstrov, prešli ňou tisícky študentov. Zasadený strom prináša ovocie. Kde je ochotná vôľa, kde 
je spolupráca s Božou milosťou, tam sa ovocie ukáže vo svojom čase. 

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

don Ferdinand Kubík
direktor profesorskej
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Od septembra začala v našej farnosti príprava na 1.sv. prijímanie niekoľkých desiatok 
žiakov tretieho ročníka ZŠ na sídliskách Hliny V. a VII. a taktiež v Bánovej. Deti sa 
okrem hodín náboženstva so svojimi katechétmi stretávajú raz v mesiaci na sv. omši 
vo Farskom kostole sv. Jána Bosca, ktorú pre nich vysluhuje náš pán farár Marián 
Bundzel SDB. Po omši sa deti presunú do oratória, zatiaľ čo ich rodičia ostávajú 
v priestoroch kostola, kde majú osobitnú „prípravu“. V oratóriu sa detí ujíma tím 
animátoriek a animátorov, ktorí pre nich majú pripravený program pozostávajúci 
z príbehu a k nemu nadväzujúcej katechézy. Vyvrcholením je hra, či už vonku na 
ihrisku alebo v klubovniach. Celú prípravu zavŕšia posledným stretnutím 22.mája 
a následným 1.sv. prijímaním, ktoré bude 28.mája. Modlíme sa za tieto deti, aby sa 
pre nich stal Ježiš, ktorého čoskoro príjmu do svojho života, najväčším priateľom.

Príprava na 1. sv. prijímanie nielen pre deti

Od  pondelka 4. apríla 2016, je na Štefánikovej ulici 
v  Žiline oficiálne otvorená galéria ikon. „Ikona  je 
typ sakrálneho umenia, pôvodom z Byzancie, ktorá 
znázorňuje osobu a udalosti života Ježiša a svätých,“ 
vysvetľuje Don Peter Ondrej. Slávnostnej vernisáže sa 
zúčastnili zástupcovia viacerých kresťanských cirkví 
spolu so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom, 
ktorý vyzdvihol výnimočnosť tohto miesta a jednotlivé 
ikony požehnal. Kurátor výstavy a majiteľ vystavených 
exponátov Milan Urbaník st. priznáva, že hlavným 
dôvodom, prečo sa rozhodol pred štyrmi rokmi zbierať 
ikony, je ich neopísateľná krása, ktorá preniká do duše 
každého človeka. „Ikony, ktoré sú  vystavené v týchto 
priestoroch, pochádzajú z Bulharska, Grécka, Rumunska 
a Ruska. Najstaršia ikona zobrazuje proroka Jonáša a je zo 16. storočia.“, dopĺňa. Expozícia je prístupná pre verejnosť od 
utorka do piatku vždy v čase od 13,00 do 17,00. Vstup je voľný. Komentované prehliadky zabezpečujú dobrovoľníci.

Oficiálne otvorenie galérie ikon v Žiline               . . : : :
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Ako vnímate rozvoj školy od jej založenia? Som 
rád, že dielo, ktoré sme pred štvrťstoročím začínali, 
pokračuje a pekne sa rozvíja. Myslím, že škola 
pevne stojí na nohách a saleziánska rodina môže 
byť na ňu hrdá.

V čom vidíte jej najväčší prínos do životov 
učiteľov a žiakov? Na škole sú desiatky (dnes už 
stovky) mladých s ktorými sú saleziáni, učitelia, 
majstri či vychovávatelia denne v kontakte, a ktorí 
im pomáhajú postaviť sa na nohy, pripravujú ich 
na život. Táto práca je zmysluplná. I keď, neraz 
študenti, ich prácu nedoceňujú, po rokoch si 
spomínajú na „zlaté časy“ a sú vďační za všetko, 
čo dostali. 

Čím Vás pôsobenie na škole obohatilo? Bol som 
pustený na more a musel som sa zorientovať. 
Objavil som, že okolo nás žije množstvo úžasných 
ľudí, s ktorými sa dajú robiť krásne veci. Dôležité 
je objaviť ich, správne ich motivovať a ďakovať 
Pánovi za to, že nám ich posiela. Tešilo ma, že som 
našiel ochotných ľudí, ktorí nám pomáhali postaviť 
sa na nohy, ktorí nám pomáhali získať priestory, 
ktorí nám radili, ako pokračovať. 

Čo prajete k narodeninám a do budúcna? Ak je 
to Božie dielo, Pán jej dopraje krásnu budúcnosť. 
Prajem jej, aby pomáhala mladým dobre sa 
pripraviť na život, aby ich naučila pracovným 
zručnostiam a správnym zásadám, ktoré uplatnia 
v osobnom, rodinnom, ale aj spoločenskom živote.

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline oslavuje tento rok svoju štvrťstoročnicu. Od jej vzniku, v roku 1991, 
ubehlo už 25 rokov. Počas nich sa tu vystriedali stovky zručných študentov, dnes mnohých úspešných remeselníkov a 
špecialistov vo svojom odbore. Popritom vedenie školu inovovalo a rozvíjalo a teóriu i prax tu vyučovali skúsení učitelia, 
odborníci z praxe, ale aj saleziáni. Ako spomínajú na ťažké začiatky a svoje pôsobenie v jedinej saleziánskej odbornej 
škole na Slovensku, nám porozprávali prvý riaditeľ don Ferdinand Kubík, dlhoročný vychovávateľ don Peter Lukáčik 
i súčasný riaditeľ don Viliam Riško. S úsmevom na perách dokonca každý z nich pridal osobné prianie do ďalších rokov.

Jubileum žilinskeJ saleziánskeJ školy

Aký je Váš pohľad na rozvoj školy? Strávil som v nej celkovo 9 
rokov. Bol som pri oslavách 10., 15. a 20. výročia a som tu aj dnes pri 
25. výročí, aj keď na škole už priamo nepôsobím. Za ten čas urobila 
veľké pokroky. Veľkým úspechom je, že máme na 100% vyťažený 
internát pre vlastných žiakov školy. Aj to svedčí o tom, že škola má 
dobré meno nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku a ponúka 
nielen vzdelanie, ale aj kvalitnú výchovu.  

Plní škola v rámci žilinského saleziánskeho diela konkrétnu 
úlohu? Don Boscova myšlienka o saleziánskom oratóriu je, že je 
to dom, ktorý prijíma; farnosť, kde človek rastie vo viere; ihrisko, 
kde sa mladí stretajú v radosti a škola, ktorá vychováva pre život. 
Som rád, že naše žilinské saleziánske dielo je takto komplexné. Je to 
skutočne jedno veľké ORATÓRIUM. 

Čo vidíte ako najväčší prínos školy v živote saleziánov, 
pedagógov a žiakov, všetkých, ktorí ňou prešli? Keď sme spolu 
hľadali motto školy, prišli sme k myšlienke „Kráčame spoločne“. Má 
to vyjadriť, že všetci - saleziáni, pedagógovia, žiaci i rodičia, sme na 
ceste, kde na seba vzájomne pôsobíme,  formujeme a vychovávame 
sa. Jednoducho „Kráčame spoločne“.

Čím obohatila škola Vás? Žil som don Boscove: „Byť s vami, to 
je vlastne môj život.“ Pochopil som kľúčové slovo saleziánskeho 
preventívneho systému – ASISTENCIA, t.j. neustála prítomnosť 
medzi tými, ktorých vychovávam. Bol som s nimi nielen hodinu na 
stretku či na omši, ale stále: v jedálni, pri štúdiu, v kaplnke, na ihrisku 
či pri robení poriadku. Spolu sme prežívali radostné chvíle, aj tie 
menej veselé.  

Aké je Vaše narodeninové prianie? Škole prajem veľký rozvoj 
a krásnu budúcnosť a všetkým, ktorí ju navštevujú alebo do nej 
v budúcnosti prídu, aby skrze saleziánov, pedagógov a všetkých 
zamestnancov pocítili, že Boh ich miluje a obdaril ich mnohými 
darmi a talentami, ktoré sú povolaní rozvíjať, lebo od nich bude 

závisieť budúcnosť našej spoločnosti. 

Peter Lukáčik
Vychovávateľ 
Pôsobil v rokoch 1999-2001 a 2005-2012

Ferdinand Kubík
Prvý riaditeľ 
Pôsobil v rokoch 1991-1994



RADNOSTSALEZIANIZILINASaleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk

Ako vnímate rozvoj školy? Myslím si, že ako každé saleziánske 
dielo si prechádza svojimi etapami. Z odborného hľadiska mal 
veľký význam rozvoj odboru autoopravárov. Z výchovného 
hľadiska to bolo rozšírenie pôsobenia saleziánov okrem 
internátu aj do teoretickej a praktickej výučby. A z pohľadu 
výstavby to bola realizácia európskeho projektu na obnovu 
školy a výstavba multifunkčného ihriska. Navyše zostávame 
aj naďalej prítomní pri remeselníkoch. Nechceme ísť cestou 
výlučne štvorročných odborov ako ostatné školy. Máme 
prakticky zručných chlapcov, ktorí sa budú živiť práve prácou 
svojich rúk, a to sú naši adresáti. 

Aký vnímate prínos školy pre študentov, učiteľov a 
saleziánov? Škola má v saleziánskom poslaní dôležité miesto. 
Tá naša mala aj svoje krízové obdobia, kedy hrozil zánik alebo 
zrušenie internátu, takže je veľké šťastie, že sa stále rozvíja. 
Veľký význam pre mladých je to, že je tu ako cirkevná odborná 
škola. Cirkev na Slovensku je len veľmi málo prítomná medzi 
robotníckou triedou, a v tom vidím veľký prínos odbornej 
školy pre chlapcov, ich rodičov, učiteľov i cirkev. Ako všetky 
saleziánske školy sa snažíme byť na čele pokroku a udávať 
trendy v odbornom vzdelávaní. Učitelia zas pracujú vo 
výchovne jednotnom prostredí. A pre saleziánov je prínosom v 
tom, že odborné školy zvyšujú disciplínu rehoľníkov.

Čím Vás doteraz obohatila? Myslím, že viac dala ako vzala. 
Tak najviac asi hlbšie a plnšie poznanie tejto vrstvy mládeže a 
budem stále citlivý na tento typ mladých, vo všetkých dielach, 
kde sa objavím. Veľmi ma to obohatilo po ľudskej a komunitnej 
stránke. Myslím, že v oratku sa salezián nestretne s toľkými 
výchovnými potrebami, požiadavkami a problémami, ktoré 
riešime tu.

Kde vidíte školu o ďalších 25 rokov? Netrúfam si povedať. 
Myslím si, že pôjde smerom týchto remeselníckych odborov, o 
ktoré máme záujem, sme im verní a držíme sa ich. Máloktorá 
škola to takto má, často otvoria jeden až dva odbory, podľa 
toho koľko študentov sa hlási. Verím, že automobilový sektor 
bude veľmi silný a posilnia sa aj ponuky internátu, tam by som 
chcel školu vidieť.

Čo by ste chceli škole popriať? Ďalšiu 25ku. Slúži mladým, 
ktorí sú najohrozenejší, často sa nevedia zorientovať v 
ponukách. Keď im dá človek do ruky prácu a povedomie, čo je 
jeho poslanie v živote, nájde sa vo svojom povolaní. Keď bude 

toto aj ďalej plniť prinesie svoj veľký úžitok, a to jej prajem.

V utorok 29. apríla sa skupina odvážnych tretiakov vydala 
na dobrodružnú cestu za donom Boscom, do jeho rodného 
kraja, na miesta, kde pôsobil tento veľký svätec. Cestovali v 
noci, aby ušetrili čas a v stredu ráno sa už zobudili v Turíne, 
kde navštívili expozíciu histórie vzniku automobilov. Videli 
prvé auto i najmodernejšiu formulu F1. K presunu po meste 
využili aj miestne metro, ktoré nemá vodiča a ako jediné na 
svete jazdí s pneumatikami. V meste si prezreli historické 

centrum, ktorého počiatky siahajú až do rímskej ríše. 
Vyhlásili aj súťaž o najlacnejší nákup zeleniny a ovocia. Kilo 
jahôd za jedno euro? No nekúp to! Cestou na Valdocco, 
na miesto kde don Bosco začal svoje veľké dielo, navštívili 
kostol, kde je uložené Turínske plátno a pozostatky svätca 
mladých Piergiorgio Frassatiho. Na Valdoccu videli ako 
jednoducho začínalo dielo dona Bosca a ako sa rozvinulo až 
do dnešných čias po celom svete. Prezreli si prvú kaplnku, 
kde mali sv. omšu, baziliku Panny Márie Pomocnice, izby 
kde býval don Bosco a dvor využili na hru freesbee. 
Jeden deň strávili v horách, kde viacerí siahli na dno svojich 
síl a vyšli až na vrchol hory s úžasným výhľadom. V sobotu 
ráno sa vydali na spiatočnú cestu cez Benátky. Výletom 
loďou, ktorý bol veľkým zážitkom, sa dostali na ostrov, 
kde sa vyrába slávne benátske sklo, čo si mohli aj pozrieť. 
Neskôr pokračovali do centra, na Námestie sv. Marka k 
bazilike a ich pohľadom neušli preplnené gondoly. Večer 
už vyrazili na spiatočnú cestu domov, spokojní a šťastní z 
množstva zážitkov.

V rámci jubilejného roka zavítali tretiaci školy do Talianska, 

kde navštívili miesta, na ktorých sám don  Bosco rozbiehal 

svoje prvé oratórium a školu. V krátkosti vám prinášame 

opis ich nebojácneho a odhodlaného putovania.

   OdváŽlivci, ktOrí navštívili 
   hiStOrické meStá i mieSta talianSka

Viliam Riško
Súčasný riaditeľ 
Pôsobí od roku 2009
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Vaše príspevky očakávame na:
dbzilina@gmail.com

/max. 1000 znakov + foto/
Redakcia si vyhradzuje právo  

na apretáciu príspevkov

5.5.     Nanebovstúpenie Pána 
  Prikázaný sviatok

7.5.     Ďakovná sv. omša
     don M. Valábek, kostol o 15:00

8.5.    Beh Dominika Savia 
  Bánova, pred kostolom o 15:00

13.-15. Hokejbalový turnaj U19
  máj   Oratórium

15.5.   Turice 
  Slávnosť

21.5.   Strenutie salez. rodiny
     Oslava P. M. Pomocnice, 
    začiatok v kostole o 15:00

22.5.    Stretnutie 1.prijímajúcich
    Kostol o 15:30

28.5.   Prvé sv. prijímanie 
  Kostol u saleziánov

5.6.     Prvé sv. prijímanie 
  Kostol v Bánovej

Don Bosco v Žiline 
Rajecká 17, 010 01 Žilina

redakčná rada:  
don Peter Lukáčik, Kristína Zelná, Matúš Ďuraňa, 
Peter Boško, Barbora Müllerová, Michal Čelko, 

Miroslav Podstavek, Matúš Matušiska.

Začína byť tradíciou, že Detský orchester sa každý rok vyberie na „Turné“ do iných 
krajov. Po minuloročnom úspechu v Poľsku ich tentoraz pozvali do českého Zlína. 
Chýry o nich sa tam dostali „zrejme“ cez ponovica Vlastíka Vajďáka, ktorého s 
týmto mestom nespája len český jazyk. V piatok, po menšom chaose pri nakladaní 
nástrojov, techniky a orchestrákov napokon vyrazili. Ešte pred večerou si prešli 
celé oratko i kostol a po večeri mohli otestovať vymoženosti miestneho strediska. 
Nedalo sa však ponocovať, ďalší deň bola totiž v pláne zoologická. Vstávali v 
nekresťanskú hodinu a hneď po raňajkách sa už presunuli do zoo. Niekto sa kochal 
zámkom v areáli, zvieratami z rôznych strán a kútov, no a niekto dokonca našiel 
vo výbehoch stratených príbuzných. Veľa času nebolo a po obede sa presunuli 
do kostola. Po rýchlej zvukovej skúške a posledných módnych úpravách to začalo. 
„Úprimne, čakala som, že tam bude pár ľudí, lebo Česká republika nefiguruje na 
horných priečkach v počte veriacich, no nakoniec boli moje obavy vyvrátené a 
stáli sme pred plným kostolom. Myslím, že sa im naše vystúpenie páčilo, lebo 
nás odmenili obrovským potleskom“, hovorí vedúca prvých huslí Lucia Valúšková. 
Potom už prišlo iba rýchle balenie, večera a hurá domov.
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V apríli putovali chlapi deväťmiest-
nym autom k sedembolestnej do 
Šaštína. Obnovu tela aj ducha uza-
tvoril sv. omšou pomocný biskup 
českobudějovický Pavel Posád.

Púť mužov

Hudobný festival pre mladých sa 
uskutoční 3. - 4. júna v historickom 
centre Trnavy. Okrem skvelej hudby 
festival ponúka skvelé workshopy, 
zábavu s improvizačným divadlom 
3T či hudobníkom Mariánom Če-
kovským.

Festival Lumen

V našom saleziánskom dome orga-
nizujeme v máji dva veľké turnaje 
pre chlapov (do 19r.) a chlapov (nad 
19r.) zo saleziánskych stredísk na 
Slovenku. Srdečne pozývame po-
vzbudzovať. Termíny nájdete v ka-
lendári.

Hokejbalový turnaj

Uskutoční sa 3.-4.6. v malebnom 
prostredí na úbočí Martinských hôr. 
Bližšie info a prihlásenie možné na 
rodiny.sdb@gmail.com alebo u di-
rektora don Petra Lukáčika.

Duchovná obnova pre ženy

ŠKOLA ANimácie RODiNNýcH SPOLOČeNSTieV 
  má svojich absolventov

Saleziáni dona Bosca Žilina - www.zilina.sdb.sk
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Úspechy žnú doma i v zahraničí!

V mesiacoch január až apríl 2016 mali rodiny 
žilinského saleziánskeho diela možnosť prejsť 
Školou animácie rodinných spoločenstiev, tzv. ŠARS. 
Tento projekt vznikol pred pár rokmi na východe 
Slovenska a čerpal z vyše tridsaťročnej skúsenosti 
rodinných spoločenstiev, ktoré úspešne fungujú 
pri saleziánskych strediskách v Prešove a Sabinove. 
Primárne je určený pre manželské páry, ktoré by sa 
chceli povzbudiť k stretaniu v malých skupinách, či už 
ako animátori alebo účastníci stretka. Seminár  ponúka 
zaujímavé témy: čo znamená nová evanjelizácia a 
ako dnes prežívať vieru, prečo združovať rodiny 
do spoločenstiev, ako vzniká spoločenstvo či ako 
viesť rodinné spoločenstvo. „Otec direktor don 
Peter Lukáčik prizval vzácnych hostí, ktorí nás 
sprevádzali svojim povzbudivým slovom“, hovorí 
účastník Miroslav Šutka. Pre tento seminár bola v 
Žiline zvolená forma troch sobôt a jedného cvičného 
stretka, kde mohli účastníci vyskúšať predstavený 
model stretnutia, založený na modlitbe, meditácii nad 

Božím slovom, katechéze a zdieľaní.  „Účastníci „Školy“ boli veľmi 
povzbudení. „Veríme, že naše rodinné spoločenstvá sa skvalitnia a 
možno vzniknú aj nejaké nové spoločenstvá, ktoré pomôžu lepšie 
prežívať manželstvo nielen sebe, ale aj párom, ktoré sa do nich 
postupne pripoja“, dodáva 
Šutka.

21.5.2016 o 15:00 
v kostole sv. Jána Bosca

Sv. omša, slávnostná procesia na Oratko, 
kde sa ako rodina stretneme pri guláši.

Oslava Panny Márie
Pomocnice kresťanov

Stretnutie
SaleziánSkeJ rOdiny


