
 sprievodca tvojím poslaním
Jozef Púček

motto:
"Zostať Bohu verný do posledného dychu."

práca a skúsenosti: 
Vyštudoval som NBV a HUV na Katolíckej Univerzite v Ružomberku,  2005  

a v roku 2008 aj PhD. so zameraním na náboženskú výchovu.
4 roky som učil na súkromnej vysokej škole ako odborný asistent. 

Mám skúsenosť aj s prácou obchodného zástupcu. 
Rok som bol na materskej dovolenke s dcérou so všetkým, čo k tomu patrí

 (prebaľovanie, uspávanie, kŕmenie) :). 
Aktuálne štvrtý rok učím náboženskú výchovu a hudobnú výchovu na základnej 

a strednej škole. 
Približne 25 rokov pôsobím ako člen a dobrovoľník v spoločenstve. 

 
 

záujmy: 
lyžovanie, skialpinizmus - skitouring, turistika, hory, príroda, horská cyklistika,

hudba

o mne extra:
Mám rád spravodlivosť a humor. 

Som hravý, manželka tvrdí, že má doma tri deti :) 
 

mentor 



 sprievodca tvojím poslaním

Miriam Bicková

motto:

"Veď ja poznám zámery, ktoré s vami mám, 
hovorí Pán..."   (Jer 29, 11-13)

práca a skúsenosti: 
Vyštudovala som učiteľstvo a tiež katolícku teológiu. 

Väčšina môjho pracovného života sa viazala s výukou anglického jazyka, 
ale teraz už 2.rok pracujem pre občianske združenie V.I.A.C., kde som

zodpovedná najmä za preklady z anglického jazyka. 
 
 

záujmy: 
To, čo robím, je aj moja záľuba. 

Okrem toho rada (neprofesionálne) fotografujem, som zaťažená na západ 
a východ slnka, rada plávam (pre radosť) a chodím na prechádzky 

alebo sa bicyklovať.

o mne extra:
Som gréckokatolíčka a kantorujem, t.j. vediem spev v chráme. 
Najdokonalejší nástroj je ten, ktorý stvoril Boh, teda hlasivky.

 

mentorka 



 sprievodca tvojím poslaním
Marta Pincelová

motto:

Keď všetko prestane existovať, Jeho láska
zostane. 

Pevne sa držte svojej viery. 
Tvrdo stojte za Jeho slovom. V tomto svete

niet inej nádeje.
 

práca a skúsenosti 
Vyštudovala som Katolícku univerzitu odbor Anglický jazyk s literatúrou a filozofiu, a tak som si 

 chcela vyskúšať učiteľstvo aspoň na jeden rok. No, chytilo ma to za srdce a už vyše 12 rokov
pracujem na základnej škole ako učiteľka. Nazvala by som sa medžugorským dieťaťom, lebo práve

tam sa zmenil môj život a od tej chvíle je úzko prepojený s týmto miestom a tiež s prácou s mladými
ľuďmi v modlitbových spoločenstvách.

záujmy: 
Hľadám krásu okolo, a preto rada fotografujem, či sem tam niečo maľujem. Popri tom

milujem prechádzky v prírode a samozrejme dobrú kávu.

o mne extra:
Mojou najväčšou túžbou je ohlasovať Krista svojím životom 

na každom mieste a v každom čase.
 
 

mentorka 



 sprievodca tvojím poslaním

Peter Grivalský

motto:
 Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. 

Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v
Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého

za mňa. 
(Gal 2,20 )

práca a skúsenosti: 
Ježiša Krista som osobne spoznal v roku 2007. Odvtedy som prešiel niekoľkými ročníkmi

animátorskej školy ako účastník, animátor a neskôr koordinátor tímu. Absolvoval som
vodcovskú školu a v službe aj v mojej práci (oblasť marketingu) sa venujem rozvíjaniu

ľudí. S mojou drahou manželkou Annou vedieme malú modlitbovú skupinku. 
 

záujmy: 
Veľmi rád hrám na gitare. Celkovo mám rád hudbu. A rád čítam – od

cirkevných dokumentov až po kvalitné sci-fi.  

o mne extra:
Nosím hustú bradu. Bez nej ma stretnete iba raz

 za niekoľko rokov.  

mentor 



 sprievodca tvojím poslaním

Daniel Lysý

motto:
Ženie nás Kristova láska.

(2 Kor 5, 14)
 

práca a skúsenosti: 
Osem rokov som sa profesionálne venoval oblasti dobrovoľníctva a práci s mládežou 
v rámci farností. Dnes pôsobím ako metodik pre farskú i školskú katechézu. Popritom
tiež učím Mediálnu výchovu, ktorou sa usilujem v študentoch rozvíjať mediálnu
gramotnosť.

 
záujmy: 

Mojou najväčšou záľubou sú vzťahy – keď trávim čas s mojou manželkou 
a deťmi je to pre mňa najvzácnejší čas pri najdôležitejších ľuďoch. Zároveň

mám rád nové priateľstvá a vzájomné obohacovanie, pretože každý človek je
pre môj život novým darom. Ohromne rád čítam knihy výlučne a len s

duchovnou tematikou, keď je mi smutno (a aj keď nie je), zahrám si na gitarke.

o mne extra:
Dokážem hovoriť slová odzadu.  

mentor 



 sprievodca tvojím poslaním

Branislav Kľuska

motto:
„Nebuďte ustarostení o zajtrajšok; 

zajtrajší deň sa postará sám o seba.“ 
(Mt 6,34).

 
 

práca a skúsenosti: 
Vyštudoval som učiteľstvo náboženskej výchovy a slovenského jazyka Na Katecheticko-

pedagogickom inštitúte sv. Ondreja v Ružomberku a neskôr biblickú-teológiu 
na Katolíckej univerzite v Ľubline. Učím pätnásť rokov na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku budúcich učiteľov náboženstva a mám skúsenosti aj 
z biblického apoštolátu.

 záujmy: 
Literatúra, vysokohorská turistika a lezenie

 

o mne extra:
Na prvý pohľad pôsobím vážne, ale mám rád zábavu.

 

mentor 


