
I.O + II.O – spoločný program v škole 

 

9:30 – 10:30/ 10:45 – 11:45 

 
9:30 – 10:30 
PaedDr. Tatiana Majerníková  
a tím CŠPP Košice 

 
Inkognito 
(Uhádni moje povolanie) 
 

 
10:45 – 11:45 
PaedDr. Tatiana Majerníková  
a tím CŠPP Košice 

 
S knihou Gabriely Futovej O Bezvláske 

 

  



III.O + 1. ročník  

9:10 – 11:30 Pastoračné centrum – spoločný program 

 
Tomáš Řehák 
Riaditeľ kresťanskej organizácie 
ABATOP, ktorá sa zaoberá 
starostlivosťou, vzdelávaním a 
školením v oblasti AIDS 

 
 
O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti 
 

 

 

 

12:00 – 13:00 – výber z: GYMES 

1. o. Ladislav Miko, SDB  
 

Kňaz a rehoľník. Pôsobí 
v Košiciach v stredisku Tri 
hôrky. Ako misionár 
absolvoval pobyty 
na niekoľkých zaujímavých 
miestach. 

(max 35 žiakov) 

 
Pakistan, Filipíny, Keňa očami slovenského kňaza 
O misijnom pôsobení aj každodennom živote 
v krajinách, ktoré veľmi nepoznáme  
Ako sa žije v exotike? 
  



2. Tím inštruktorov RBSD – 
reálna sebaobrana Košice 

 
(max 20 žiakov) 

Sebaobrana 
Prečo máme strach a ako ho vieme využiť keď 
sme v nebezpečenstve? 
Ako sa bezpečne vrátiť domov? Ako môžem 
pomôcť sebe alebo kamarátovi v konfliktnej 
situácii? 
Nácvik základných modelových situácií 
a nástrojov na ich zvládnutie. 

3. Bc. Ján Petruš 
 
 
(max 20 žiakov) 

Fyzioterapia 
Ako pomáha fyzioterapia udržať či prinavrátiť 
zdravie. 
O ľudskom tele i o tom, ako mu vieme 
nesprávnym pohybom ublížiť, správnym pomôcť. 
Najčastejšie chybné pohybové stereotypy, metódy, 
ktoré používa fyzioterapia, praktické ukážky. 

4. Peter Cibula 
Herec ŠD Košice. 

 
(max 35 žiakov) 

Divadlo a televízia 
Hrať a hrať nie je to isté.  
Ako sa líši divadelné herectvo od účinkovania 
pred kamerou a aké to je, keď je herec i režisérom. 
Ako sa herec pripravuje a ako vyzerá jeho 
„obyčajný deň“? 
 

 



2. – 5. ročník: Prednášky v troch blokoch – GYMES 

I. Blok 9:30 – 10:30   II. Blok 10:45 – 11:45  III. Blok 12:00 – 13:00 
 

 

 

 

 
I. 
+ II.  

 
1. Tím inštruktorov RBSD – 

reálna sebaobrana Košice 
 
(max 20 žiakov) 

Sebaobrana 
Prečo máme strach a ako ho vieme využiť keď sme 
v nebezpečenstve? 
Ako sa bezpečne vrátiť domov? Ako môžem pomôcť sebe 
alebo kamarátovi v konfliktnej situácii? 
Nácvik základných modelových situácií a nástrojov na ich 
zvládnutie. 

 
I. 
+II. 

 
2. Bc. Ján Petruš 

 
 
(max 20 žiakov) 

Fyzioterapia 
Ako pomáha fyzioterapia udržať či prinavrátiť zdravie?  
O ľudskom tele i o tom, ako mu vieme nesprávnym pohybom 
ublížiť, správnym pomôcť. 
Najčastejšie chybné pohybové stereotypy, metódy, ktoré 
používa fyzioterapia, praktické ukážky. 

I. 
+II. 

3. Janka Prudká 
 
Absolvovala štúdium na 
Medzinárodnom teologickom 
inštitúte. Je spoluzakladateľkou 
Misijnej školy Karola Wojtylu. Viedla 
duchovné obnovy pre mladých napr. 
i v Bosne a Hercegovine, v Lotyšsku, 
v Rakúsku či v Rusku.  

 
 
Teológia 
Dôležitá je ľudská duša. Čo ale s telom? 
Moje telo a Boh 
Ľudská láska a sexualita v Božom pláne podľa katechéz sv. 
Jána Pavla II. - Teológia tela. 



 
I. 
+II. 

4. Mgr. Ľubica Fečková 
 
Špeciálny pedagóg, manželka, matka 
šoférka – skoro obyčajná... 
 

O vytrvalosti pri zvládaní prekážok alebo  
O živote s hendikepom 
Keď práca, rodina ani vodičský preukaz nie sú 
samozrejmosťou alebo 
Ako sa dajú zvládnuť prekážky, keď je človek iný ako ostatní.  

 
 
 
 
 
I. 
+III. 

 
5. Andrew Gorman 

 
Spent ten years working in retail 
management and training.  
Decided to change careers to work in 
teaching - currently working at the 
Gymnazium of St. Edith Stein. 
 

 
Life in Scotland 
Learn more about the regions of Scotland and their history; 
learn about Scottish culture and festivals and how it is different 
to how you live; 
Experience the Scottish lifestyle and what it means to be from 
there. 
 

 

II. 
+III. 
 

 
6. Trevor Trail 

Born in Zimbabwe, grew up in South 
Africa. Worked for the biggest 
insurance company in South Africa. 
Now working as a team leader at 
AT&T. 

 
Growing up in South Africa  
To see what is for someone ordinary, is for another a luxury; 
differences in lifestyle, opportunities and culture; 
& how I copped with Slovak cuisine, lifestyle and traditions. 

 

 
 
I. 
+III. 

 
7. RNDr. Stanislav Hrivňak 

Teoretický fyzik, venuje sa 
počítačovej biofyzike 
a momentálnym trendom v oblasti 
biomedicínskeho zobrazovania.   

 
Ako je možné, že počítače myslia? Prečo sú pre pokrok 
medicíny potrebné matematika a fyzika? 
O potrebe multidisciplinarity, o umelej inteligencii, o tom, ako 
ju vieme využiť pri medicínskej diagnostike aj v terapii, i o tom, 
čo dokážeme vidieť cez mikro CT. 
 



 
I. 
+III. 
 

 
8. npor. ThLic. Radovan Sekan 

 
Pedagóg. Zamestnanec Zboru 
väzenskej a justičnej stráže. Pôsobí 
v ústave na výkon trestu odňatia 
slobody v Košiciach-Šaci. 

 
Prečo treba väzňov vzdelávať a ako sa to dá? 
Ako vlastne vyzerá život odsúdeného? Čo sa dá v „base“ ešte 
naučiť? A má väzeň čas na voľný čas? 
 

 
I. 
+III. 
 

 
9. JUDr. Vladimíra Ledecká 

 
Poradkyňa prezidenta. Vedie 
oddelenie regionálnej politiky a 
zastrešuje aktivity spojené s 
podporou podnikateľského 
prostredia. 
 
 

 
Ako sa radí prezidentovi 
 
O tom, ako funguje tím v kancelárii prezidenta SR, ako sa 
pripravuje prezidentov program a ako sa mladý človek dostane 
rovno z vysokej školy do prezidentskej kancelárie 

 
I. 

 
10.Mgr. art. Igor Dohovič, 

PhD. 
 

Dirigent opery Štátneho divadla 
v Košiciach 
 

 
„Stačí môj nepatrný pohyb a spevák je v kaši...“ 
Ako to funguje v divadelnom orchestri, čo znamená pripraviť 
predstavenie a do akej miery závisí úspech predstavenia od 
práce orchestra. Ako sa dá skoordinovať veľký orchester a čo 
všetko zahŕňa práca dirigenta?  
 

 
I.+II. 

 

 
11. doc. RNDr. Peter Solár, 

PhD. 

 
Prečo Armstrongovi zobrali všetky tituly z TdF? 



Pôsobí na katedre bunkovej a 
molekulovej biológie 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ 
v Košiciach. Venuje sa 
onkologickému výskumu. 

Akú úlohu hrajú molekuly, zodpovedné za vznik krvných 
buniek v iných ako krvných bunkách? Ako ovplyvňujú 
normálne a ako nádorové bunky? 
A ako to súvisí s vrcholovým športom? 
 

 
I. 
+II. 
  

 
12.RNDr. Ján Kaňuk, PhD. 

 
Pôsobí na katedre geografie 
a regionálneho rozvoja FF UPJŠ 
v Košiciach. Venuje sa o. i . 3D a 4D 
modelovaniu krajiny. 

 
Aká je súčasná geografia? 
Bezpilotné letecké zariadenia (drony), laserové skenovanie, 
družice, 3D modely... súčasné spôsoby zobrazovania priestoru 
alebo: Geografia nie je len súbor máp... 
 
 

 
 
II. 
+III. 
 

 
13.Ing. Jozef Dodan Vojtko, 

PhD. 
 
Head of Development, Test & New 
Technologies 
FPT Slovakia. 

 
 
Škola a potom zamestnanie - akých ľudí hľadá IT svet? 
Teória – prax. Na čo sa treba zamerať, ak má človek ambíciu 
uspieť v IT/ korporátnom svete?  
Aké predstavy majú ľudia, keď vstupujú do práce v IT a s čím 
sa tam stretnú. 
 

 
II. 
+III. 
 

 
14.Ing. Stanislav Tury 

Podnikateľ. Firma Tury, s. r. o. 
pôsobí v oblasti stavebníctva, 
projektovania.  

 
Etika v podnikaní 
Vzťahy v podnikaní – založené na zmluvách či na dôvere? 
Je lepšie zamestnať sa alebo podnikať? 
Ako sa stavia v Košiciach? 
 

 
 

  
 



II. 
+III. 

15.MUDr. Terézia 
Rosenbergerová 

 
Detská psychiatrička. Univerzitná 
nemocnica L. Pasteura Košice 
 

„Mám depresiu.“ Naozaj? 
 
O tom, ako je to v skutočnosti s depresiou, aj  tom, prečo 
navštívi mladý človek psychiatra. S akými duševnými 
problémami sa stretávajú deti a mladí ľudia a kedy pomáha 
odborník? 
 

 
III. 
 
 

 
16.Tomáš Řehák 

 
Riaditeľ kresťanskej organizácie 
ABATOP, ktorá sa zaoberá 
starostlivosťou, vzdelávaním a 
školením v oblasti AIDS 
 

 
O priateľstve v cirkvi 
 
Poznáme mnoho ľudí. Ale máme naozaj priateľov?  
O pretvárke medzi najbližšími v cirkvi aj o umelom 
kresťanstve. Človek v spoločenstve, a predsa sám. Dokážeme 
vytvoriť v cirkvi takú atmosféru, kde sa ľudia cítia bezpeční aj 
so svojimi zraneniami a slabosťami? 

 


