
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

Predvolebný mediálny tréning: 
Mladá generácia a tradičné politické strany na Slovensku ! 

Hotel Satel, Poprad, 27.-29.11.2015 
  

Program tréningu: 
 
Piatok, 27. novembra 2015: 
 
17:00 – 20:00  Príchod účastníkov 
 
20:00 – 20:30  Večera 
   Úvodné slovo: Jozef Švagerko – primátor Popradu, (KDH) 
 
20:30 – 21:30  Diskusia: Mladí kandidáti vo voľbách do NRSR 
   Denis Cáder – (Sieť, ODM) 
   Miroslava Szitová – (KDH)  
   Martin Klus – (SaS) 
   Moderuje: Martin Tokár – predseda ODM  

 
Sobota, 28. november 2015: 
 
08:00 – 09:45  Raňajky 
 
10:00 – 13:00  Thank You for Arguing, psychológia komunikácie, osobný, komunikačný štýl, ako 

skoncovať s trémou a nervozitou  
    Michal Novota 

 
13:00 – 14:00  Obed  

     
14:30 – 19:00 Thank You for Arguing - presilovky v komunikácií, dobrá argumentácia, príbehy a ich 

použitie, praktická diskusia, kamerové skušky 
   Michal Novota 
   
20:00 – 21:00   Večera 

 
Nedeľa, 29. november 2015: 
 
8:00 – 9:30  Raňajky 
 
10:00 – 11:30  Vplyv médií na kampaň na národnej a lokálnej úrovni 
   Richard Rybníček – primátor Trenčina, bývalý riaditeľ STV, (tbc) 

  



	

	

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Jozef Švagerko pôsobí ako primátor mesta Poprad. V roku 2010 sa stal poslancom 
mestského zastupiteľstva a o niečo neskôr bol zvolený aj za poslanca Prešovského 
samosprávneho kraja. Zastával tiež pozíciu člena komisie pre regionálny rozvoj a cestovný 
ruch. V roku 2011 pôsobil ako riaditeľ Daňového úradu.  
	

	 Miroslava Szitová je podpredsedníčka KDH pre mládež, školstvo, kultúru a spolužitie 
s Rómami, zastáva funkciu komunálnej poslankyne a zároveň pracuje ako školská 
psychologička a sociálna pedagogička. Miroslava v minulosti pôsobila v mládežníckej politike 
v Kresťansko-demokratickej mládeži (KDMS), oficiálnej mládežníckej organizácií KDH a 
kandiduje do NRSR na kandidátke KDH z druhého miesta.  
 

	 Martin Tokár je občiansky aktivista a predseda Občiansko-demokratickej mládeže od roku 
2012. Počas štúdia práva na UMB v Banskej Bystrici absolvoval študijné pobyty na univerzite 
v Ljubljane v Slovinsku a je absolventom prestížnej letnej školy Georgetown University. 
Popri akvitách v ODM a štúdiu pracoval na Okresnej prokuratúre v Banskej Bystrici, 
advokátskych kanceláriách a v Európskom parlamente v Bruseli pri skupine Európskych 
ľudovcov. Momentálne stážuje vo Wilfried Martens Centre for European studies, think-tanku 
Európskej ľudovej strany v Bruseli.  

	 Denis Cáder je lídrom mládežníckej politiky. Od roku 2010 funguje v Občiansko-
demokratickej mládeži Slovenska, kde je druhé obdobie jej podpredsedom. Minulý rok 
študoval Ekonómiu a medzinárodný obchod v Španielsku a aktuálne je študentom piateho 
ročníka Univerzity Komenského v Bratislave. Kľúčové témy, ktorým sa venuje, sú - 
komunálna politika, verejné financovanie a bezpečnosť. V roku 2013 pracoval na Ministerstve 
obrany SR a o rok neskôr kandidoval na post poslanca mestského zastupiteľstva za politickú 
stranu Sieť. 
	

 

	 Martin Klus je politológ, poslanec MsZ Banská Bystrica a tímlíder SaS pre zahraničnú 
politiku a politický systém. V rokoch 2009 – 2014 pôsobil ako politický analytik, 
vysokoškolský pedagóg a občiansky aktivista. Už od roku 2007 sa pokúša blogovaním viesť 
aktívnu verejnú diskusiu k otázkam, ako spravovať veci verejné efektívnejšie a 
zodpovednejšie v prospech občana. 
 

	 Michal Novota sa venuje konzultingu a koučingu v oblasti reštartu a rozvoja značiek, PR 
stratégií, komunikačných, manažérskych a líderských zručností v spoločnosti Restartup. 
Konzulting v oblasti politického marketingu rozvíja v spoločnosti Campaigns, pôsobiacej v 
Českej a Slovenskej republike. Je tiež fundraiserom v Slovenskej organizácií pre vesmírne 
aktivity. Pracoval ako strategic planner reklamnej agentúry MARK/BBDO, tréner a program 
officer v International Republican Institute, hovorca a šéf komunikácie KDH a hovorca 
agentúry SARIO. 

S podporou: 


