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Danka pochádza z Banskej Bystrice. Narodila 24.februára 1986. Spolu s rodičmi Silverom 

a Máriou  a mladšou sestrou Veronikou vyrastala na sídlisku v Sásovej.  Rada spomína na 

každoročné rodinné stanovačky na Počúvadle a na prázdniny u tety. Rodičom je vďačná za 

praktickú výchovu, humor, samostatnosť a slobodu, s ktorou prijímali jej športové, 

cestovateľské i životné rozhodnutia.  

Po cirkevnej základnej škole, študovala na osemročnom Katolíckom gymnáziu Štefana 

Moysesa. Tento čas Danka pokladá za veľmi obohacujúci nielen pre rast vo viere, ale aj pre 

rodinnosť a vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi,  no najmä medzi spolužiakmi, ktorým je vďačná 

za všetky pekné chvíle strávené spoločne, či už v triede, na výletoch, alebo mimo nich.  Po 

gymnáziu študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela odbor slovenský jazyk 

a literatúra – telesná výchova.  

So saleziánskou charizmou sa stretala už odmala, odkedy v Bystrici pôsobili bratia a neskôr aj 

sestry saleziánky. Po rokoch intenzívneho hľadania, duchovného a animátorského života 

v tomto prostredí bohatom na radosť a vzťahy, v ktorom prežívala naozaj živé a rodinné 

spoločenstvo sa Danka v roku 2010 rozhodla požiadať o vstup do aspirantátu. 

Po dvoch rokoch formácie v Trnave a dvojročnom noviciáte v Šamoríne, zložila v roku 2014 

prvé rehoľné sľuby. Obdobie juniorátu Danka prežila v Dubnici nad Váhom, kde sa po prvom 

roku stala riaditeľkou Súkromného centra voľného času – Laura, v ktorom pôsobí až doteraz. 

Okrem centra voľného času, učila päť rokov aj na miestnej cirkevnej škole sv. Dominika Sávia 

anglický jazyk a telesnú výchovu.  Hoci je Dubnica malé mesto, o to bohatšie je na vzťahy 

a pastoračné pole pôsobnosti, medzi mladými v spolupráci s bratmi saleziánmi a viacerými 

zložkami saleziánskej rodiny.  

S veľkou vďačnosťou za dar povolania, za radosti i bolesti každodenného života a za všetky 

sestry, bratov, priateľov a mladých, cez ktorých jej dobrý a milosrdný Boh zjavuje svoju krásu 

a lásku, chce dnes Danka zložiť večné sľuby, ako sestra saleziánka.  


