
Špeciálne olympiády Slovensko sú už 18 rokov 
súčasťou najväčšej medzinárodnej organizácie vo 
svete pre mentálne hendikepovaných športovcov. In-
formácie o aktivitách združenia však na slovenskom 
mediálnom trhu absentovali, a to sme chceli zmeniť. 
Športovcov s mentálnym postihnutím sme postavili 
na úroveň ostatných športovcov, lebo ich výkony si 
rovnako zaslúžia obdiv celej spoločnosti. Komuni-
káciu zastrešujeme mottom Špeciálnych olympiád 
,,Túžbu víťaziť máme všetci rovnakú“. Kampaň na-
šla odozvu aj v zahraničí a vyniesla nám Excellence 
Award v rámci EMEA Sabre Award 2018.

CIEĽ  

Špeciálne olympiády Slovensko organizujú celoroč-
ne súťaže, preteky, workshopy či inkluzívne talkšou 
na školách. Verejnosti približujú svet mentálne po-
stihnutých, ktorým šport pomáha prekonávať vlast-
né hranice a ktorí nás s hrdosťou reprezentujú aj 
v zahraničí. Výzvou pre nás bolo dostať Špeciálne 
olympiády v komunikácii na úroveň iných športových 
zväzov a vytvoriť priestor na prezentáciu združenia a 
jeho športovcov s cieľom, aby médiá spontánne pri-
nášali správy o úspechoch športovcov s mentálnym 
postihnutím, lebo sú rovnocenné ostatným, a hlavne 
nesmierne inšpiratívne.
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STRATÉGIA 

Inšpiratívne príbehy mentálne hendikepovaných 
športovcov nás podnietili k rozvrstveniu komunikácie 
naprieč celospoločenskými aj regionálnymi média-
mi, nielen športovými. Pred odchodom športovcov 
na medzinárodné podujatia sme zorganizovali kla-
sickú TK s účasťou športovcov, nasadili bilboardovú 
kampaň, zapojili ambasádorov z radov úspešných 
športovcov a prizvali vybrané médiá, aby informovali 
o podujatí priamo z dejiska. O poslednom medziná-
rodnom úspechu našich reprezentantiek už spontá-
nne informovali všetky relevantné médiá. 

REALIZÁCIA

Dôsledne komunikujeme formou tlačových konfe-
rencií, brífingov a tlačových správ všetky dôležité 
aktivity Špeciálnych olympiád Slovensko. Do komuni-
kácie zapájame aj ambasádorov z radov olympioni-
kov ako Martina Kohlová, Danka Barteková, Veronika 
Velez-Zuzulová, Matej Beňuš, Jiří Bicek či Filip Šebo. 
Vrcholových športovcov oslovilo nadšenie a radosť, 
ktorú športovci s mentálnym postihnutím prežíva-
jú pri každom dosiahnutom úspechu a prelomilo aj 
mediálnu bariéru. Krok za krokom sme stavali most, 
vďaka ktorému sa dnes informácie o aktivitách Špe-
ciálnych olympiád Slovensko dostávajú pravidelne na 
stránky online portálov, do éteru rozhlasu a televíz-
neho vysielania.

VÝSLEDKY   

Špeciálne olympiády Slovensko už dnes nie sú nezná-
mou “bezpohlavnou” organizáciou. Ich činnosť a po-
slanie vníma verejnosť a stali sa rovnocennou súčas-
ťou slovenskej športovej rodiny. V rámci populárnej 
ankety Športovec roka sa začalo udeľovať ocenenie 
v kategórii Špeciálny olympionik roka. Všetko toto 
sa odrazilo po dlhých rokoch činnosti konečne aj 
vo forme relevantnej finačnej podpory zo štátneho 
rozpočtu. Špeciálne olympiády Slovensko sa zároveň 
stali atraktívnou platformou pre donorov, ku ktorým 
najnovšie pribudla automobilka KIA.


