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20 rokov Slovenskej zenovej školy KWAN UM 



 
 

List mojim slovenským Sestrám a Bratom v Dharme 
Bon Jo (Grazyna Perl) 
zenová majsterka  

 
 

Drahá slovenská sangha 
 
Chcem Vám s radosťou poblahoželať k Vašim 20. narodeninám a popriať 

Vám ešte mnoho, mnoho ďalších. 
Je pre mňa veľkým šťastím, že som sa s Vami mohla stretnúť, spoločne          

s Vami praktizovať a byť tak súčasťou úžasnej rodiny. 
 

Napriek tomu, že už mnoho rokov spoločne zdieľame túto Cestu, musím 
Vám povedať, že každé naše stretnutie vždycky bolo a je dôležitou súčasťou mojej 
vlastnej praktiky či už ako študentky, alebo aj učiteľky, pretože sa neustále 
dokážeme jeden od druhého učiť. Ale najviac zo všetkého si na Vás cením, ako 
dokážete len jednoducho byť spoločne v Dharme, v praktike a v živote bez 
kontrolovania a bez zbytočného myslenia, ale radšej priamo s mysľou "Just Do It" 
("Len to rob").  

Za to Vám ďakujem. 
 

...pokračovanie... 



 
 

Keď môžem s Vami zdieľať praktiku a vidieť Vašu úprimnosť a vytrvalosť, 
ktorú do nej vkladáte, a cítiť teplo Vašich sŕdc a otvorenosť, s ktorou ma stále 
privítate do svojho domova Dharmy, cítim, že moja práca má zmysel. Ďakujem 
Vám za to. 
 

S mnohými z Vás sme už starí priatelia, s niektorými noví. Niektorí z Vás 
cestujete ďaleko a tak Vás vidím len zriedka a s niektorými z Vás udržujem veľmi 
úzke kontakty. Ale nezáleží na tom, ako ďaleko ste a ako často sa stretávame. 
Nezáleží ani na tom, koľko času ubehlo, lebo v momente, keď sa opäť stretávame, 
akoby čas ani neexistoval a náš kontakt tak ostáva stále bez prerušenia, veľmi 
blízky a plný lásky. Aj za to Vám ďakujem. 

Prosím, ostaňte takíto. Prosím, pokračujte v tom, čo robíte a len skúšajte, 
skúšajte a skúšajte 10 tisíc rokov bez prestania, ako nás často učil náš veľký 
Učiteľ, zenový majster Seung Sahn. Spoločne takto dosiahneme osvietenie a 
zachránime všetky bytosti od utrpenia. 
 

S láskou v Dharme, 
Bon Jo 

 
 



 
 

Dvadsať rokov tu a teraz 
Ľubor Košút 
starší učiteľ dharmy slovenskej zenovej školy Kwan Um 
opát Bratislavského zenového centra Myo Sahn Sa („Chrám Mystickej hory“) 

 
Pred dvadsiatimi rokmi vo februári sa v jednej z prednáškových sál 

Univerzity Komenského zišlo asi 500 ľudí. Pred nich predstúpil poľský mních Do 
Am Sunim (Andrzej Czarnecki), zareval KATZ!!! a všetci sme dosiahli osvietenie. 
Aspoň na chvíľočku.  

Dvadsať rokov je ako stotina sekundy 
Stotina sekundy je ako dvadsať rokov 

Zjavili sa prvé šediny vo vlasoch študentov 
Zlatý Buddha na oltári sa stále rovnako usmieva 

 

 
Do Am Sunim (Andrzej Czarnecki) a slovenská sangha na jednom z prvých ústraní, dole Oleg s bradou a Palo, 

v poslednom rade Eugen a Ľubor (Bratislava, zima 1990) 
 
 

...pokračovanie... 



 
 

Povznesená porevolučná nálada niesla so sebou možnosť otvoreného 
hľadania duchovna, čo sme za časov socializmu cítili ako chýbajúci prvok nášho 
života. Otváralo sa pred nami mnoho brán, veľa duchovných lákadiel, na každom 
z nás bolo, ktorou bránou prejde a ktorú cestu si zvolí. 

Cestu budhizmu som okúsil omnoho skôr, už v r. 1987. Po prečítaní knihy 
Buddhizmus od Vincenta Lesného som začal meditovať. Ešte pred revolúciou som 
sa zúčastňoval meditačných sústredení organizovaných p. Houserom z Brna. 
Duchovná cesta oslobodená od zbožňovania akejkoľvek ľudskej, či božskej bytosti 
dávala väčší zmysel ako slepé nasledovanie viery, a bola tiež tolerovaná vtedajšou 
svetskou vrchnosťou. 

Revolúcia v mojom živote sa začala ešte pred 17. novembrom 1989. Pár dní 
predtým som spoznal svoju budúcu ženu, Janku, ktorá bola vtedy učiteľkou jogy. 
Zistil som, že je možné venovať sa meditácii a zároveň ju vnímať ako základ našej 
duchovnej cesty.  

Od toho dňa až po dnes sa v našom živote stále deje niečo revolučné, niečo 
nové. Stali sme sa slobodnými bytosťami, ktoré si v tomto živote robia svoju 
prácu, niekedy konáme správne, inokedy nesprávne. Niekedy urobíme chybu, 
spadneme, ale máme možnosť sa postaviť, poučiť sa z tej chyby a ísť ďalej: ako ti 
môžem pomôcť? 

Oleg Šuk (teraz náš prvý slovenský JDPSN), Palo Lachkovič a Eugen Nagy boli 
prví študenti, ktorí sa začali aktívne podieľať na cvičeniach v štýle Kwan Um 
v Bratislave. Ja som v tom čase meditoval jeden mesiac v  anglickom 
théravádskom kláštore. Dni sa vliekli pomaličky, anglické upršané leto ma tlačilo 
do knižnice, kde som po prvýkrát chytil do ruky knihu „Odklepávanie popola na 
Buddhu“ od Dae Soen Sa Nima. Z mojej izby sa začal pravidelne ozývať  šťastný 
smiech. Konečne som našiel svojho učiteľa a svoju cestu: Najskôr pomôž sebe, 
potom pomôž ostatným. 

 Jedného dňa prišiel jeden študent z Chicaga do Zenového centra  
v Providence a spýtal sa Seung Sahna, Sen Sa Nima: "Čo je to zen?"  

Sen Sa zdvihol svoju zenovú palicu nad hlavu a povedal: "Rozumieš?" 
Študent povedal: "Neviem." 

Sen Sa povedal: "Táto myseľ neviem, to si ty.  
Zen znamená pochopiť seba samého." 

 
 

...pokračovanie... 



 
 

Keď som sa vrátil v auguste domov, Oleg Šuk bol už odsťahovaný do Košíc. 
Pred svojím odchodom Oleg zavolal 16-ročnému Palovi Lachkovičovi, odovzdal 
mu igelitku s dvoma meditačnými vankúšmi, soškou Buddhu, vonnými tyčinkami 
a dvoma spevníkmi a povedal mu: „Odteraz je vedenie cvičení na tebe.“ 

Hneď som začal chodiť na cvičenia. Zúčastňovalo sa ich vtedy veľa ľudí, 20 – 
30 býval bežný počet. Palo mi na jednom z cvičení povedal: „Mal by si robiť Kwan 
Um“, povedal som mu: „OK.“  Naučili sme sa spievať, postupne zvládali formy 
jednu za druhou, chodili na ústrania vždy, keď sa to dalo. 

 
Od roku 1991 sme začali organizovať jedno ústranie za druhým. Do Am 

Sunim, náš prvý učiteľ, prichádzal do Bratislavy 4-krát do roka a pomáhal, kde sa 
len dalo. Jeho priama a niekedy divoká energia priťahovala na ústranie nielen 
našich študentov, ale aj ľudí z okolitých zenových skupín z Poľska, Čiech, 
Maďarska, Nemecka a Rakúska. Bežne sme mávali 40-50 cvičiacich účastníkov. 

 Zen sa šíril po Bratislave a čoskoro po celom Slovensku ako dym zapálenej 
vonnej tyčinky po meditačnej sále. Priamočiare a jasné učenie oslovovalo 
duchovne hladných, mladých i starších študentov. 

Oleg čoskoro otvoril v Košiciach zenovú skupinu a spolupráca bola taká 
intenzívna, ako sa len dalo. Pomáhali sme si v organizácii cvičenia, ústraní, 
v pozývaní učiteľov. 

 
Výnimočné stretnutie so zenovým majstrom Su Bong Sunimom (Bratislava, leto 1993)  

 
 

...pokračovanie... 



 
 

Onedlho sa v Bratislave zjavili ďalší učitelia. Od roku 1992 začal pravidelne 
navštevovať a viesť naše ústrania zenový majster Wu Bong (vtedy Jacob Perl, 
JDPSN).  Na oslavách 20. výročia školy v Providence Zen Center v októbri 1992 
som do Bratislavy pozval zenovú majsterku Bon Yoen (vtedy Jane McLaughlin, 
JDPSN), ktorá potom dlhé roky viedla pravidelné ústrania v Bratislave i v iných 
mestách. Roku 1993 nás navštívil zenový majster Su Bong Sunim  a viedol v máji 
a júli ústrania s hojnou medzinárodnou účasťou. 

Tesne po jeho smrti, v júli 1994, prišla do Bratislavy zenová majsterka Bon 
Yoen a v Trenčianskej Dobrej viedla týždňový JMDD s účasťou 108 študentov zo 
všetkých okolitých medzinárodných sángh. 

Prichádzali ďalší študenti, veľa z nich prijímalo budhistické predpisy, mnohí 
z nás sa stali učiteľmi dharmy. Na druhej strane veľa našich priateľov prestalo 
cvičiť, niektorí sa odsťahovali mimo Slovenska, avšak vždy nás bolo dosť na to, 
aby sme našu skupinu udržali aktívnu. V roku 1994 sa nám konečne podarilo nájsť 
vhodný priestor pre zenové centrum v byte na ulici Ľudovíta Fullu s možnosťou 
rezidentného pobytu, a tak nám ho zenový majster Wu Bong v máji pokrstil 
otváracou ceremóniou.  

 
Začalo sa pravidelne cvičiť denno-denne, ráno i večer, prví rezidenti 

udržiavali plamienok cvičenia a ďalej prichádzali noví študenti. Minimálne raz do 
mesiaca sme organizovali celovíkendové a celodenné cvičenia a reči dharmy 
v zenovom centre, či v meste. Začali sme žiť bohatým dharmovým životom, boli 
sme jedna rodina, zdieľajúca spoločné cvičenia, ale aj voľné chvíle mimo 
zenového centra.  Chodili sme na výlety, vychádzky do prírody, navzájom sa 
navštevovali. Otvorili sme zenové skupiny v Trenčíne (karatisti okolo okinawskej 
školy Petra Fila nám vždy boli blízki) a v Považskej Bystrici (skupinu viedol Tomáš 
Foltín, ktorí v tom čase žil a pracoval v neďalekej Bytči). 

Život okolo cvičenia nie je vždy len harmonický a pohodový. Boli okamžiky, 
keď po osobných či názorových nezhodách odišli niektorí študenti, učitelia 
dharmy a začali sa venovať svojej vlastnej ceste. Vždy sme sa však snažili 
organizovať niekoľko ústraní ročne za účasti našich skvelých učiteľov. Snažili sme 
sa stále udržiavať Kto som? – Neviem a udržiavať smer: Ako ti môžem pomôcť? 

Ukázalo sa, že tento smer napraví všetky chyby, všetko utrpenie a ostáva len 
radosť z výcviku a každodenného života.  

 
...pokračovanie... 



 
 

V zenovom centre na Ľudovíta Fullu sa vystriedalo viacero rezidentov. Na 
samom začiatku to bol Rudy Opavský (teraz býva so svojou ženou a rodinou 
v Seattli). Dlho v ňom pobývali aj Peter Košút a tiež Palo Lachkovič, ktorý neskôr 
odišiel do Mexika a založil tam zenové centrum. Neskôr sa nasťahoval Ľuboš 
Kmeťko (Kamil), ktorý následne naprogramoval prvý internetový portál 
Slovenskej zenovej školy Kwan Um.   

 
Po svojom presťahovaní do Paríža nás prvýkrát v roku 1998 navštívila 

zenová majsterka Bon Yo (Grazyna Perl, JDPSN) a neskôr sa stala aj našou 
vedúcou učiteľkou. Odvtedy nás pravidelne navštevuje každý rok.  

 

 
Na ústraní so zenovou majsterkou Bon Yo (Bratislava, jeseň 2001) 

Po pozitívnych ohlasoch o sile našej sanghy navštívila Bratislavu a naše 
bratské Košické zenové centrum aj Heila Downey, JDPSN a neskôr aj Andrzej Stec, 
JDPSN (vtedy Oh Jin Sunim). Po roku 2000 nás začal navštevovať majster dharmy 

 
...pokračovanie... 



 
 

Chong An Sunim a v roku 2004 zenový majster Dae Jin Sunim (vtedy Mu Shim 
Sunim, JDPS).  

 

 
Zenová učiteľka až z Afriky, Heila Downey JDPSN, vždy dokázala vytvoriť okolo seba priam materské 
prostredie (Brno, jar 1998) 

 
 

V septembri roku 2009, takmer po 20-tich rokoch fungovania, sa naša 
sangha stala kompletnou, keď Oleg Šuk, „praotec“ našej zenovej rodiny dostal 
inka od zenového majstra Wu Bonga.  Aj keď je to úžasný osobný úspech nášho 
priateľa a teraz nášho vedúceho učiteľa, vidím za tým aj snahu nás všetkých, 
každodenné skúšanie a neprestajné „len choď vpred, neviem“. 

Vo februári tohto roku nás navštívila hlavná učiteľka Zenovej školy Kwan 
Um, zenová majsterka Soeng Hyang. Predniesla verejnú reč dharmy a na druhý 
deň ráno s nami cvičila a dala konganové rozhovory. Strávili sme s ňou skvelé 
chvíle plné priateľskej a rodinnej atmosféry.  

 

Bratislavské zenové centrum je už tri roky presťahované do bytu Petra 
Košúta na Hanulovej ulici v Dúbravke. Každodenná prax je už samozrejmosťou, 
osvojili sme si aj pravidelné ceremónie, každý mesiac sa snažíme zrealizovať 
celodenné cvičenie a dvakrát do mesiaca jeden zo starších študentov prednesie 
svoju reč dharmy a odpovedá na otázky zúčastnených. 

...pokračovanie... 



 
 

Kde je tých dvadsať rokov? Ako sme ich využili a čo sa s nami stalo? Neviem. 
Niekedy je študentov v zenovom centre viacej, niekedy menej. Ráno sme na 
cvičeniach rovnako ospalí ako predtým a pri poklonách a sedení nás bolia kolená 
ako „za mlada“. Večer, keď sedíme, vtáci spievajú za oknom svojmu potomstvu 
uspávanku za pravidelného rachotu električiek a dúbravskej dopravy. Na jar je 
tráva zelená a na jeseň sú stromy v lese farebné ako maliarova paleta. Ľudia 
prichádzajú a odchádzajú, svet sa snaží napraviť jednu katastrofu za druhou, ľudia 
rovnako trpia svojimi problémami a chorobami a rovnako sa radujú zo svojho 
šťastia a úspechov. 

 

 
Oleg, Palo, Ľubor  1990/2010 

 
 
Prečo však naďalej cvičíme? Prečo každý deň ráno vstávame a večer ideme 

spať? Prečo jeme každý deň? Dosiahli sme za ten čas niečo významné? Alebo sa 
len nechávame bezcieľne vliecť svojím životom? BUM!!! Dvadsať rokov života 
ukázalo, že nič nie je dôležitejšie, než smer našej činnosti. Čo som, odkiaľ som 
prišiel a kam smerujem? je ako základné vlákno v tkanive podstaty nášho života.  

 
Ak strácame seba samého a prevláda naše malé ja, rodí sa jedna chyba za 

druhou, vzniká utrpenie, bolesť a plač. Ak nachádzame svoje vyššie ja, zjavuje sa 
bódhisattva, napráva to chyby všetkých bytostí a rozosmieva celý tento svet. Pred 
20-mi rokmi, či tu a teraz, žiaden rozdiel.  

 
...pokračovanie... 

 



 
 

Dvadsať rokov tu a teraz 
Tu a teraz dvadsať rokov 

Sivá brada vykrútila zubatý úsmev 
Zlatý Buddha sa nehýbe zo svojho miesta 

 
Gratulujem celej našej slovenskej sanghe k úžasnému výročiu a želám 

ďalších 10 tisíc rokov spoločného konania. 
 
Ľubor Košút 
 
 
 

 
Ešte československá sangha so zenovým majstrom Seung Sahnom, De Sen Sa Nimom a  

zenovým majstrom Wu Bongom (apríl, Varšava 1992) 
 

 
 



 
 

Láska, súcit a jednota nás všetkých – prirodzené 
vlastnosti slobodnej, čistej a otvorenej mysle 
 

Dušan Silváši 
starší učiteľ dharmy slovenskej zenovej školy Kwan Um 
opát Košického zenového centra Šin Džom Sa („Chrám Nový bod“) 

 
 
Tento rok sa dožívame veľmi významnej udalosti. Už 20 rokov nepretržite 

existuje na Slovensku skupina ľudí, ktorí spoločne skúšajú nadobudnúť naspäť 
svoju vnútornú slobodu.  

Je to priam až symbolické, i keď pochopiteľné, že rovnako uplynulo 20 rokov 
i od Nežnej revolúcie, ktorá nám zas priniesla slobodu vonkajšiu. V skutočnosti 
však vonkajšia a vnútorná sloboda nie sú dve. Sú to len rôzne prejavy, no 
podstata ostáva rovnaká – nepripútanosť, spokojnosť, láskavosť.  

Na chvíľu, počas Nežnej revolúcie, sa tieto kvality slobody dostali spontánne 
na povrch a každý, kto sa čo len trochu zúčastnil týchto udalostí TO pociťoval ako 
niečo nepredstaviteľne silné a veľké, bez hraníc nášho malého, neustále 
ustráchaného „ja“. Vtedy sa naozaj spontánne prejavila láska, súcit a jednota nás 
všetkých. 

Čiže tieto kvality nie sú vôbec ničím zvláštnym – sú len prirodzenými 
vlastnosťami slobodnej mysle, mysle čistej a otvorenej, mysle nefixovanej jedine 
na uhol pohľadu z perspektívy svojho malého „ja“. A práve to je dôvodom aj 
vzniku sanghy, ako spoločenstva ľudí hľadajúcich svoju cestu k slobode, k svojmu 
vlastnému životu. Preto je naozaj potešiteľné, že už 20 rokov máme na Slovensku 
na takéto hľadanie jeden druhého, čo je veľmi, veľmi vzácne hlavne dnes, keď 
sloboda Nežnej revolúcie sa z ulíc nedostala do nášho každodenného života, lebo 
túto obrovskú silu opäť raz prekryla naša malá myseľ, stará známa a hlboko 
„zažraná“.  

Je to veľký paradox, podobný tomu v kong-ane o troch bránach zenového 
majstra Ko Bonga – Aj keď je Slnko nepredstaviteľne veľké a má v priemere okolo 
1,4 milióna kilometrov a svieti na všetky strany, zacloní ho malý obláčik. Ako je to 
možné?? 

...pokračovanie... 



 
 

Oleg, ako prvý zo Slovenska sa už v roku 1989 zúčastnil niekoľkých ústraní     
v Prahe pod vedením viacerých učiteľov, ešte za totality. Zažil ešte strach a 
možno aj trocha dobrodružstva pred odhalením tajnou políciou, ktorá činnosť 
takýchto skupín neustále monitorovala a marila. V roku 1990 tesne po Nežnej 
revolúcii sa mu podarilo pritiahnuť do Bratislavy na prvú verejnú prednášku 
nášho prvého učiteľa, majstra dharmy Do Am Sunima. Takto sa pred 20 rokmi 
sformoval zárodok slovenskej sanghy. 
 

 
Prednáška Jane McLaughlin z USA (jar 1993, Košice) 

 
Moja osobná skúsenosť so sanghou začala pred 17 rokmi (začiatkom roka 

1993) po absolvovaní pre mňa úchvatnej verejnej prednášky majsterky dharmy 
Jane McLaughlin (v súčasnosti už zenovej majsterky Bon Jon) v Košiciach, po 
ktorej som sa okamžite začal zúčastňovať pravidelných cvičení.  

V tom čase sme mali v Košiciach cvičenia dvakrát týždenne: v stredu večer 
na Svornosti 5 v „ofise“ Stromu života a v nedeľu večer u Olega doma. Živo si 
viem vybaviť ten pocit vzrušenia pred každým cvičením, pretože to bola pre mňa 
stále nová príležitosť odhaliť tajomstvo svojho života a jeho smerovania, ktorý 
som práve začínal žiť ako novopečený dospelý mladý človek. 

...pokračovanie... 



 
 

Rovnako živo si spomínam aj na svoje prvé ústranie, týždňový Jong Meng 
Džong Džin s úžasným zenovým majstrom Su Bong Sunimom (teraz už po smrti) a 
na to, ako som už po troch dňoch ľutoval, že som sa vôbec na to nechal Lackom 
Hegyim nahovoriť :-) Na konci ústrania som ho však velebil za jeho polopravdy, 
ktorými ma na ústranie nalákal :-D V roku 1994 bol potom prvý pokus                    
o vydávanie nášho lokálneho časopisu pod názvom „Cesta bódhisattvu“ – vyšli 
dva diely pod redakčným vedením Igora Jakeša. 
 

 
Ústranie so zenovým majstrom Su Bong Sunimom (leto 1993, Prievidza) 

 
Neskôr sme sa v Košiciach stretávali už len raz týždenne na Jesenského 8. 

Bolo to za čias, keď sa Oleg len sporadicky mohol zúčastňovať spoločných cvičení 
kvôli rodinným povinnostiam po narodení ich druhého dieťaťa.  

Vtedy celé vedenie sanghy doslova spadlo do lona Peťa Ďurišina a mňa.       
A bol to pre nás, stále ešte len začiatočníkov, naozaj čas tvrdých skúšok odvahy a 
vytrvalosti, hlavne, keď sme samostatne zorganizovali a aj odprednášali našu prvú 
verejnú prednášku!  

...pokračovanie... 



 
 

Pamätám si ako dnes, že jediné moje želanie v deň prednášky bolo, aby 
naše plagáty zaujali čo najmenej ľudí :-) Nestalo sa tak a nakoniec sme my dvaja 
museli predstúpiť pred zástup viac než 50 ľudí dychtiacich po Dharme, ktorých 
naše plagáty (na potvoru) pritiahli. Doteraz veľmi nerozumiem tomu, ako sme to 
dokázali a o čom sme vlastne hovorili, ale na ďalší týždeň došlo aspoň 30 ľudí, 
ktorí si to, o čom sme hovorili, túžili aj prakticky vyskúšať. Zakaždým a pred 
každou takouto prednáškou – neviem ako to bolo u Peťa, lebo ten bol predsa len 
odo mňa o tri roky starší :-) ale u mňa to stále prinášalo taký zvláštny ale zato 
silný a pálčivý „riedky“ pocit v dutine brušnej. No robili sme to aj napriek tomu, 
lebo aj keď nám veľa vecí nebolo vôbec jasných, o jednom sme nepochybovali – 
toto učenie dokáže pomôcť mnohým ľuďom a tak je potrebné, ba priam nutné ho 
podávať stále ďalším a ďalším a nenechávať si ho pre seba. 
 

Po určitom čase sme s Peťom zistili, že nadišiel čas intenzívnejšieho cvičenia 
a tak v roku 1995 sme si od nášho priateľa v dharme Rasťa Kolesára prenajali 
malú garsónku na Kurskej ulici na Furči aj napriek tomu, že jediní naozaj stáli a 
tým aj jediní platiaci členovia v tej dobe sme boli my dvaja a to na dôvažok jeden 
z nás ešte stále len študent :-) V tejto garsónke takto vznikla prvá naozaj stála sála 
dharmy košickej sanghy, prvý zárodok ozajstného zenového centra, kde sme 
začali organizovať prvé pravidelné víkendové celodenné cvičenia. V roku 1997 
sme sa prvý krát s Peťom odhodlali znovu v Košiciach (po 3 rokoch od prvého a 
zatiaľ jediného ústrania s majstrom) zorganizovať druhé takéto ústranie, v tej 
dobe s našim vedúcim učiteľom a zároveň hlavným učiteľom pre Európu, 
zenovým majstrom Wu Bongom. Toto ústranie malo veľký úspech a odvtedy sme 
v Košiciach zorganizovali ďalších viac než 30 ústraní s 10 vynikajúcimi učiteľmi        
z celého sveta. 

Naša sangha sa nikdy nesnažila uzatvárať pred svetom, čoho dôkazom je aj 
to, ako sme už opäť spoločne aj s Olegom pomohli zorganizovať prvú prednášku 
slávneho lámu Oleho Nydahla na Slovensku a tým aj pomohli rozbehnúť jeho 
sanghu v Košiciach.  

 

V roku 1999 sme presťahovali naše zatiaľ ešte neoficiálne zenové centrum 
do inej garsónky na Milosrdenstva 8, o poschodie nižšie ako býval Peťo.  

 
 

...pokračovanie... 



 
 

To už bolo zenové centrum, ako sa vraví „se vším všudy“ a tam sa aj udiala 
oficiálna ceremónia otvorenia Košického zenového centra (KZC) 29.10.2000 
majstrom dharmy Čong An Sunimom (v tom istom roku vzniklo aj občianske 
združenie, ktoré od vtedy dáva našej sanghe oficiálny štatút). Od vtedy naša 
sangha neustále, síce pomaly ale zato isto rastie ako do počtu, tak aj do kvality a 
sily a trúfam si po viacerých stretnutiach európskej sanghy povedať, že 
momentálne patrí medzi zopár najsilnejších a najstabilnejších sángh v celej 
Európe aj napriek tomu, že svojho vlastného učiteľa „dostala“ len koncom 
minulého roku. Za toto patrí ozajstná vďaka všetkým našim aktívnym členom! 
 

 
Otvorenie košického zenového centra s majstrom dharmy Čong An Sunimom (október 2000) 

 
 
 

...pokračovanie... 

 



 
 

Začiatkom roka 2001 začíname pravidelne vydávať časopis nášho zenového 
centra, ktorý nesie jeho názov „Nový bod“ pod mojim redakčným vedením, 
neskôr pod vedením Zuzky Krišťákovej, ktorý pravidelne vydávame dodnes, teraz 
opäť pod vedením Igora Jakeša – kruh sa uzavrel :-) 

 
V roku 2003 sa zenové centrum presťahovalo na Letnú 43, kde už našlo 

vhodné podmienky i na skutočný rezidentský výcvik. Prvými rezidentmi KZC boli    
v poradí: Olinka Silvášiová, Dušan Silváši a Maťa Hovanová. Po viac než piatich 
rokoch na Letnej získalo KZC v roku 2009 nové útočisko v byte Peťa Ďurišina (za 
čo mu opäť patrí nesmierna vďaka) na Orgovánovej 8 – zjavne je 8 nášmu centru 
súdená :-) 

 
 

Koncom roka 2007 sa nám podaril 
husársky kúsok. Po viac než piatich rokoch 
tvrdej práce a príprav, na ktorej sa zúčastnili 
viacerí členovia našej sanghy – KZC vydalo 
prvú pôvodnú zenovú knihu v histórii 
Slovenska: „Skutočný zen pre skutočný 
život“ s podtitulom „alebo prečo prišiel 
Bódhidharma na Slovensko“. V roku 2008 
sme usporiadali na túto počesť verejný 
„krst“ knihy, na ktorom sa zúčastnilo okolo 
130 hostí, ktorí si okrem iných zaujímavých 
bodov programu mohli vypočuť dnes            
v povedomí našej sanghy už priam 
legendárny zen-jam-session v podaní 
neopakovateľného Mariána Čekovského a 
našej bývalej rezidentky Ulky Kisiel, úžasnej 
klaviristky z Poľska. 
 
    

     Obálka knihy s Olegovou fotografiou 

 
 

...pokračovanie... 



 
 

 
Ceremónia uvedenia do života prvej slovenskej zenovej knihy (máj 2008, Košice) 

 
Nebudem sa tu ani len snažiť menovať všetkých z našej košickej sanghy, 

ktorým by som sa chcel srdečne poďakovať, lebo určite by som na niekoho 
zabudol, pretože za týchto 20 rokov sa v našej sanghe vystriedalo viac než 100! 
aktívnych členov, ktorí svojou intenzívnou a pravidelnou praktikou podporovali 
košickú sanghu a jej životaschopnosť. V súčasnosti je nás takýchto okolo 30. Nedá 
mi však nespomenúť aspoň niektorých z nich: Oleg Šuk DDPSN s manželkou 
Zuzkou (naši prví členovia a zakladatelia košickej aj slovenskej sanghy vôbec), Igor 
Jakeš (jeden z najdlhšie aktívnych členov a učiteľov dharmy), Lacko Hegyi, Rasťo 
Kolesár a Peter Vaco (prvé "piliere" košickej sanghy od r. 1991), Peťo Ďurišin, 
Miro Mizík a Marcel Polončák ("druhá generácia" od r. 1993), Ľuboš Kmeťko, 
Janka Bohdanová, Deniska Nagyová, Deniska Borošová, Zuzka Bartošová, Braňo 
Sobotka (momentálne opát Pražského zenového centra), Zuzka Krišťáková, Kamil 
Kušnír (momentálne vo výcviku za mnícha v chráme Won Kwang Sa) a Milan 
Štofánik ("tretia generácia" od r. 1995-1997), Ľudka Paňáková, Maťo Švarc, 

 
...pokračovanie... 



 
 

 
Marián Štuchal (súčasný, siedmy rezident KZC), Jožo Matuszák, Štefan Janovič,  
Štefan Nuss, Zuzka Vargová, Olinka Silvášiová (prvá rezidentka KZC, vtedy ešte 
Mašírová), Maťa Hovanová (tretia rezidentka KZC) a Marta Karbulová (od r. 1999-
2000), Karol Skoumal, Inga Siváková, Peter Bačák (štvrtý rezident KZC), Robo 
Broniševský (momentálne superaktívny člen, za čo mu špeciálne a od srdca 
ďakujem), Ulka Kisiel (piata rezidentka KZC a zároveň dlhoročná zenová študentka 
z Poľska po svojom rok a pol trvajúcom výcviku v Kórei) a Aďa Puškášová (od r. 
2004-2005), Aline Couillec (šiesta rezidentka KZC) a najčerstvejší ale o to 
aktívnejší členovia: Vierka Pamulová, Ivka Lebedová a Janka Jurčová.  

Všetkým týmto, aj ostatným nemenovaným patrí naša vrelá vďaka!! 
 
Táto sangha nie je a nikdy počas svojej 20 ročnej histórie tu nebola len pre 

nás samotných, pretože takto by nebola sanghou. Bol by to len záujmový krúžok, 
alebo nejaká uzavretá komunita. Práca každého, ktorý sa k nám pridal čo i len na 
krátky čas nebola prácou pre nás. Čas venovaný tejto sanghe, čiže časť života 
každého z nás nie je len pre nás – je pre všetkých, ktorí do tejto sanghy ešte len 
zavítajú, je pre všetkých našich blízkych a priateľov, s ktorými sa stretávame, je 
pre všetkých ľudí vôbec, je pre všetky bytosti. Len vtedy si toto zoskupenie 
priateľov môže hovoriť sangha. Lebo sangha je spoločenstvo priateľov 
praktizujúcich Dharmu, čo je učením prebudenia sa do svojej pôvodnej podstaty, 
do pôvodnej jednoty.  

Pred 65 rokmi, tesne po ukončení 35 ročnej okupácie Kórey Japonskom 
napísal slávny zenový majster Man Gong (praučiteľ zenového majstra Seung 
Sahna) kaligrafiu kvetom namočeným do atramentu: „Celý svet je jeden kvet.“ 
Celý svet sme jednou rodinou, jednou sanghou, jednou pôvodnou podstatou a 
nikdy to ani nebolo inak. Len naše „malé“ myslenie vytvára rozdiely. Vtedy 
musíme vytvárať sanghu, ktorá nás opäť spája dohromady. Keď sa však 
nenecháme vodiť za nos našim „malým“ myslením, načo nám je potom sangha?? 
Odpoveď je veľmi jednoduchá – pre iných!  

Hlavne zo začiatku často prichádzame do sanghy ako do útočiska pred 
problémami, ktoré nám vytvára naše malé „ja“ tým, že nás neustále presviedča    
o našom oddelení od tohto sveta, od ostatných, od seba samého, zažívajúc tak 
pocity odlúčenia, osamelosti, strachu a pocit ničoty tohto života.  

...pokračovanie... 

 



 
 

V sanghe, spoločne s podobne hľadajúcimi priateľmi potom praktizujeme 
nazeranie do našej podstaty, až kým na vlastnej koži nespoznáme skutočnosť, 
pravdu o našej pravej podstate, ktorá je podstatou nás všetkých, ktorá je pravdou 
celého vesmíru tu a teraz. Takáto veľká skúsenosť, keď je dostatočne podporená 
našou praxou, naším silným centrom, už nenechá priestor malému „ja“, pretože 
už vypĺňa celé naše bytie. Vtedy naše cvičenie v sanghe môže pokračovať pre 
iných. 
 

Po 20 rokoch tak naša sangha dospela a dôkazom je náš prvý učiteľ, majster 
dharmy Oleg Šuk. Týmto sa naša sangha stala úplnou a dospelou, čiže nezávislou, 
ako keď dospieva mladý človek a už viac nie je závislý od svojich rodičov.  

 

 
Po Olegovej ceremónii Inka (september 2009, Varšava) 

 
...pokračovanie... 



 
 

Druhou, neoddeliteľnou stranou mince nezávislosti je však zodpovednosť. 
Zodpovednosť za seba, za svoje činy a za svoje rozhodnutia. Preto je dnes 
dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým, aby sme k svojej sanghe pristupovali veľmi 
bdelo a s jasnou mysľou. To znamená, aby sme sa snažili vidieť nie len svoje 
momentálne úmysly, ale aj ich eventuálne dôsledky na život celej sanghy. 
 

Na záver sa chcem poďakovať a pogratulovať všetkým našim učiteľom, ktorí 
stáli pri jej zrode pred 20 rokmi, ktorí pomáhali pri jej prvých krokoch na ceste 
dharmy, aj so zvládnutím jej puberty až k dospelosti a ktorí ju, dúfam že aj 
naďalej budú podporovať svojou múdrosťou a skúsenosťami. Menovite sú to: Do 
Am Sunim DDPSN (náš prvý učiteľ na Slovensku), Wu Bong SSN (náš prvý vedúci 
učiteľ), Bon Jon SSN (Jane McLaughlin-Dobisz), Su Bong Sunim SSN (in 
memoriam), Bon Jo SSN (naša bývalá vedúca učiteľka), Andrzej Stec DDPSN (Oh 
Džin Sunim), Bon Šim SSN (Ola Porter), Heila Downey DDPSN (učiteľka až z Južnej 
Afriky), Čong An Sunim DDPSN (najčastejší hosť v Košiciach), Dae Kwang Sunim 
SSN (opát Medzinárodnej školy Kwan Um), Dae Džin Sunim SSN (Mu Šim Sunim z 
Kórey), Andrzej Piotrowski DDPSN (z Poľska) a náš novopečený a zároveň prvý 
učiteľ zo Slovenska, Oleg Šuk DDPSN (súčasný vedúci učiteľ). 
 

Ďalej ďakujem a gratulujem všetkým členom našej sanghy, i tým, ktorí s ňou 
čo i len na krátky čas zdieľali časť svojho života prinášajúc tak so sebou neustále 
čerstvý vietor, i tým, ktorí ju podporujú alebo podporovali svojím cvičením oveľa 
dlhšie. Toto ďakujem je zároveň pre nás aj určitým záväzkom, aby sa všetka táto 
energia investovaná do sanghy nestratila, ale aby naozaj bola nasmerovaná na 
pomoc tým, ktorí to raz budú potrebovať, lebo sangha nie je nikto iní, ako my a 
naša spoločná skúšajúca myseľ. Preto, keď budeme každý z nás jednotlivo 
schopní dodržať učenie nášho zakladajúceho učiteľa, zenového majstra Seung 
Sahna: „Len skúšaj, skúšaj, skúšaj 10000 rokov bez prestania,“ tak táto sangha má 
pred sebou ďalších minimálne 9980 rokov búrlivého a určite zaujímavého života 
pre všetky bytosti. 
 
v Dharme a v Sanghe, 
Dušan Silváši  



 
 

Kde bolo, tam bolo  
 

 
Poviem Vám, kedysi boli zenoví učitelia ako chránený druh, jeden v Poľsku, 

ďalšia hŕstka za oceánom. Slovo zen sa vyskytovalo iba v homeopatickom 
množstve. Sadrový Buddhíček si sedel spokojne na stoličkovom oltári. Myseľ 
začiatočníka bola pri všetkom zenovom, čo sme vtedy robili.  

A nenápadne sa to menilo. Dharma hustla. Viac žiakov, viac učiteľov. Viac 
jazykov, ktoré hovorili čo je zen. Po poľštine, angličtina, nemčina, 
maďarčina...slovenčina. Zenovým žiakom narástli šaty až po zem. Buddha na 
oltári otvoril svoje oči. 

A tak sme teraz tu. Je to tak, ako sme si to vždy predstavovali. Ako povedal 
náš prvý učiteľ Do Am Sunim: „Dávajte si pozor čo si želáte, lebo sa Vám to môže 
vyplniť.“ 

Aj Neviem je stále tu. Cítiť jeho dych. Čaká odpoveď na otázku - Kto som? 
Poviem Vám, je šťastím vyhrať jackpot keď Vám vyplatia ľudské telo, 

dharmu a sanghu. Ale, ako tiež povedal náš prvý učiteľ Do Am Sunim: „Na výhru 
v lotérii sa ti poskladá celý svet a ty mu to budeš musieť vrátiť.“ 

A za 20 rokov sa tuším ten dlh riadne nabalil.  
 
Teším sa, že môžeme spolu osláviť začiatok zbytku našej spoločnej cesty. 
Pre všetky cítiace bytosti. 
 
Igor Jakeš 
učiteľ dharmy 
 
 
 

 
  



 
 

Živijóó, živijóó, živijóó !!! 
20 rokov... ako jeden moment... 

 
Oleg Šuk JDPSN a Zuzka Šuková, staršia učiteľka dharmy 

 
V  tomto momente je všetko dokonalé. Všetko je také, aké je. Nebo je 

modré, tráva je zelená, starší žiaci majú šediny vo vlasoch, sme o niečo múdrejší a 
o niečo hlúpejší.  

Niektorí  sme boli pri začiatkoch našej školy a vytvárali sme ju tak, ako sme 
to najlepšie vedeli.  

A ona vytvárala nás.  
Zdá sa  to možno ako jeden deň, ale medzitým naše dieťa vyrástlo, oslávi 20 

rokov a je z neho dospelý človek. 
Nebolo to však všetko iba zásluhou nás čo sme tu boli prítomní... 

Bola to dharma, ktorá cez nás prúdila a všetko vytvárala. Energia Neviem, ktorú 
sme sa len snažili v tomto svete uskutočniť. Nemáme sa teda až tak čím chváliť. 
To len naše malé ja si na tom môže prihrievať svoju polievočku. 

Možno príde chvíľa, keď budeme oslavovať 10 000 rokov našej sanghy.        
V porovnaní s tým sme doteraz cvičili naozaj málo. Dokonca aj 2500 rokov 
buddhizmu je  malé číslo. Takže máme ešte čo robiť.  

V tento moment sa ale stávajú všetky tie roky jedným momentom. 
Oslavným.  

Keď praktikujeme a udržiavame neviem, ostáva len tu a teraz. A to, ako to 
vieme realizovať pre iných.  
 

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami začínali, ktorí prichádzali, pokračovali, 
prestávali a začínali znova alebo úplne odišli, tým, čo si myslia, že ešte stále 
praktikujú, aj tým, čo si myslia, že dosiahli osvietenie. Za to, že robia čo môžu. Že 
stále skúšajú...Neviem... 

Ďakujem našim učiteľom, že sa celé tie roky vydržali na toto všetko dívať 
a napriek tomu nás neprestali učiť, dokonca sú tu aj dnes fyzicky s nami 
a môžeme sa tešiť spolu s nimi. 

 
...pokračovanie... 

 



 
 

 
 

Pred 20 rokmi 
bolo nebo modré, 
tráva bola zelená. 

Po 20 rokoch  
je nebo modré 

a tráva je zelená. 
 

Máme však viac priateľov, čo môžeme objať a neprekvapia sa. 
A skúšame byť bdelí k utrpeniu sveta. Ba čo viac, k svojim blízkym. 

 
Ďakujeme Buddhovi, že to celé začal, 
De Sen Sa Nimovi, že pokračoval,  
Našim učiteľom, že vydržali 
a Vám všetkým, že sme dnes tu. 

 
Oleg Šuk JDPSN a Zuzka Šuková 


