
 

9:30 SLÁVNOSTNÉ BOHOSLUŽBY V TELOCVIČNI s programom pre deti aj dospelých (pre bábätká 

bude pripravený detský kútik) 

11:30 OBED V PODOBE ŠVÉDSKYCH STOLOV (pre každého, budeme vďační za príspevok 
v podobe jedla) 

Od 12:45 ODPOLUDŇAJŠÍ PROGRAM v pavilóne A 

PROGRAM (hlavne) PRE MLADŠIE DETI 

Playroom 1 

(prízemie) 

Playroom 2 

(1.poschodie) 

Blue Class A 

(1.poschodie) 

Telocvičňa 

 

13:30 Koncert pre deti 12:30 – 16:30 

Kostýmovňa 

(prezliekanie sa za 

narnijské postavičky), 

maľovanie na tvár 

a tančeky pri hudbe 

14:00 – 16:30 

Spoločenské hry 

 

 

14:30 – 15:00 Čítačka 
kníh  

14:30 – 15:30 
Športové aktivity pre 
deti 
 

15:00 – 15:30 
Bábkové divadielko  

15:30 – 16:30 Tvorivé 
dielničky  

 

 

PROGRAM (hlavne) PRE TEENAGEROV 

Orange Class A Orange Class B Playroom 3 Telocvičňa 

  13:30 Hudobná 
skupina „ZION“ 

 

14:30  
Ako rozhýbať svoje 
lenivé telo (Martin 
Hunčár) 

14:30 Príbehom Narnie 
(moderovaný, spomienky 
na 10 rokov Narnie) 

  

15:30 Ako sa 
neplánovane stať 
spisovateľom (Martin 
Hunčár) 

  15:30 Tanečné 
bláznenie v 
telocvični 

 

PROGRAM PRE MLADŠÍCH AJ STARŠÍCH DOSPELÝCH 

Orange Class A Orange Class B Playroom 3 Telocvičňa 

 12:45 Aby sa láska 
nestratila (Renátka 
a Vlado Sochorovci) 

  

13:30  Kto z koho (Martin 
Štuk) 

 13:30 Hudobná skupina 
„ZION“ 

 

  
14:30  
Ako rozhýbať svoje 
lenivé telo (Martin 
Hunčár) 

14:30 Príbehom 
Narnie (interaktívny 
rozhovor, spomienky 
na 10 rokov Narnie) 

  

15:30 Ako sa 
neplánovane stať 
spisovateľom (Martin 
Hunčár) 

 15:30 Generácia Z alebo 
„Ako duša teenagera hľadá 
šťastie a zmysel života na 
internete" (Števo Machajdík) 

15:30 Tanečné 
bláznenie v 
telocvični 



ANOTÁCIE K SEMINÁROM 

 

Martin Hunčár  

Druhý pastor zboru Slovo života v Bratislave, vedúci vydavateľstva, spisovateľ, autor šiestich dobrodružných kníh, hrá 

v divadle, je manžel a otec dvoch synov 

 

Ako rozhýbať svoje lenivé telo 

Maratón je pre mňa malina, bežal som už aj šesť hodín hrebeňom Nízkych Tatier :-)) Najradšej by som vás všetkých 

riadne popreháňal, ale nebojte sa, nehrozí to. Budem k vám milosrdný, dokonca dám dobrovoľníkom ochutnať mnou 

špeciálne vyrobený nápoj a ... však uvidíte. Dostanete návod, ako začať cvičiť a nevzdať sa, dozviete sa, čo je 

prospešné pre naše telo, nezabudneme ani na dušu.  

 

Kráľovská tvorivosť alebo ako sa stať neplánovane spisovateľom 

Pán Boh každého z nás obdaril tvorivosťou, len ju musíme objaviť a rozvíjať. Na chvíľu sa zahráme na umelcov a dám 

vám návod, ako sa stať milionárom :-)) Pozor, pripravte sa, možno (ne)vybuchne aj bomba... Inak, spisovateľom som 

sa stal náhodou, rozhodli o tom dvaja nezbední chlapci. Prajem si, aby vás môj príbeh podnietil k zmene a aby ste 

všetky vaše talenty a zručnosti využili v kráľovstve nášho Pána.  

 

Števo Machajdík 
kouč a mentor Združenia D3, učiteľ náboženstva a etiky a bývalý člen manažmentu Bilingválneho gymnázia C. S. 

Lewisa, riaditeľ firmy OIL Partner. 

 

 „Generácia Z“ alebo „Ako duša teenagera hľadá šťastie a zmysel života na internete" 

 Prichádzajú a sú ich milióny po celom svete: 

 Chcú mať všetko, všade a hneď. 

 Smartphone maju prirastený k dlani 

 LOL, OMG, WTF, BRB, AFK, NC, THX, TTYL, MEME, SWAG...nerozumiete? 

 Facebook je pre dôchodcov, oni su na Snapchate a Instagrame 

 Pokiaľ ide o weby - násilie, porno ...všetko už videli. 

 Milujú multitasking a networking. 

 „8 sekúnd“ - viac nemáte aby ste ich zaujali. 
 

 

Renátka a Vlado Sochorovci 

Kresťanskí misionári zameraní na oblasť manželstva, pracovníci misijnej organizácie Youth With The 

Mission, rodičia štyroch detí, z ktorých dve sú žiakmi ZŠ Narnia 

 

Aby sa láska nestratila 

Aj vám sa zdá, akoby sa v mnohých manželstvách láska s pribúdajúcimi rokmi nenápadne vytrácala? Akoby to pekné, 

príťažlivé, vzrušujúce patrilo len čerstvo zamilovaným? Je to nevyhnutný proces alebo existuje cesta, ako si užívať spoločný 

život aj po rokoch? Príďte spolu s nami premýšľať nad tajomstvom "happyendu" z rozprávok: ... a žili šťastne, až kým 

nepomreli... 

 

Martin ŠTUK 
Je predsedom občianskeho združenia Stream, ktoré sa venuje tínedžerom prostredníctvom letných táborov 

www.lifecamp.sk. Od roku 2012 je asistentom poslanca NRSR a neskor poslanca Európskeho parlamentu Branislava 

Škripeka.Vedie jeho kanceláriu na Slovensku. Má na starosti domácu politiku a komunity voličov. Žije v Bratislave, je 

ženatý a má 2 deti. 

http://www.lifecamp.sk/


 

KTO Z KOHO? 

Mení politika nás alebo my meníme ju? 

Pre koho pracujú politici? 

Je vôbec možné niečo na Slovensku zmeniť? 

Seminár (diskusia) o tom, ako môžeme my občania tvoriť hodnoty a meniť krajinu, v ktorej žijeme, k lepšiemu. 

 

Hudobná skupina „ZION“ 

Benjamín, Dávid, Lydka, Ester a Laura – skupina mladých ľudí vo veku 18 – 20 rokov, ktorí milujú hudbu a rozhodli sa 

založiť si kapelu, ktorej cieľom je osláviť Pána Boha. Na otázku „prečo?“ odpovedali: „Lebo je toho hodný.“ 

Príďte si vypočuť ich piesne aj ich životné príbeh 


