
TEAMBUILDING – VESMÍR NA DOSAH



MISIA pokračuje ďalej. Výberom a kompletizáciou pozemného 
personálu, ktorý sa bude starať o našich astronautov a priebeh  
celej MISIE, nekončíme. Práve naopak. Pred nami je tá najdôležitejšia 
časť – zabezpečiť stopercentnú starostlivosť našim zákazníkom – 
astronautom.

Už dnes máme dokonalú predstavu o ich potrebách, o ich 
očakávaniach a túžbach. No nemenej dôležité je poznať každého 
astronauta do najmenšieho detailu. Len tak môže naša MISIA 
prebiehať skutočne bez komplikácií.

Z toho dôvodu pozývame úsek Korporátni zákazníci (náš pozemný 
personál) na nezabudnuteľné dobrodružstvo, počas ktorého budú 
mať vesmír na dosah. Spoznajú všetky procesy a úskalia, ktorými 
si musí prejsť každý jeden astronaut. Len tak mu budú môcť naši 
manažéri poskytnúť to, čo každý jeden astronaut potrebuje.

Termín akcie: 16. a 17. október 2018

Miesto: LIPTOVSKÝ DVOR



HARMONOGRAM:



TIMELINE
 

16. október:

09.30 – 10.00: check in 
10.00 – 13.00: tréning astronauta I.
13.00 – 14.00: obed
14.00 – 16.00: tréning astronauta II.
16.00 – 17.00: doplnenie paliva (coffee break)
17.00 – 18.30: vesmír očami astronautov (prednáška)
18.30 – 19.30: večera
19.30 – 20.00: vyhodnotenie
20.00 – 20.30: doplnenie paliva (coffee break)
21.30 – 00.00: MOONWALK (tanečná a voľná zábava, pozorovanie 
nočnej oblohy)

17. október:

09.00 – 10.00: raňajky
10.00 – 11.00: check out a odchod z tréningového centra



O čom je tréning astronauta?

Do vesmíru sa dostali vždy len tí najlepší. Výber astronauta 
nepodceňuje žiadna krajina ani organizácia, ktorá na obežnú dráhu 
Zeme, ba ešte ďalej, posiela ľudskú posádku. 

Podmienky nekonečného a tmavého vesmíru sú kruté. Žiadna 
gravitácia, tma, chlad, ticho a neutíchajúci pocit napätia, zodpovednosti 
a stresu. Každý z adeptov sa musí vyznačovať nielen stopercentnou 
fyzickou kondíciou, ale zároveň aj schopnosťou zvládať psychické 
zaťaženie. Budúci astronauti musia vedieť reagovať v každej situácii 
a v praxi je potrebné zúročiť všetky vedomosti, ktoré nadobudli. A to 
s podporou pozemného personálu, ktorý je im nepretržite k dispozícii.

Našu ochutnávku astronautického tréningu a výcviku rozdelíme do 
dvoch fáz. S cieľom čo najvernejšie priblížiť samotný proces prípravy 
človeka na let do vesmíru.



Tréning astronauta I.

Simulátor letu  
(zorbingová guľa)

Lunárne moduly 
(štvorkolky) 

Osudová príťažlivosť 
(bungee running) 



Tréning astronauta II.

Zručnosť je ďalšou predispozíciou úspešného kandidáta 
na let do vesmíru. Mimo planéty Zem sú totiž ľudia 
odkázaní sami na seba. Akékoľvek konštrukčné 
aktivity musia zvládnuť svojpomocne. Skladajú satelity, 
opravujú vesmírnu stanicu, možno raz budú budovať 
marťanské základne. No dokážu si skonštruovať aj 
vlastnú raketu?



Tréning astronauta II.

Výkyvy teplôt  
v beztiažovom stave.  

(Wellness – nesúťažná 
disciplína)

Marťanská  
infraštruktúra  

(DaVinciho most)

Konštrukcia rakety  
(postav svoju vlastnú 

raketu)



Vesmír očami astronautov

Vedomosti, zručnosti, znalosti. Najlepšie sa učíme 
na príkladoch a od skúsenejších. Preto sa každý 
astronaut počas výcviku stretáva s osobami, 
ktoré už vo vesmíre boli, prípadne sa pripravujú 
na náročnejšie misie. Prečo takéto stretnutie 
nedopriať aj členom nášho pozemného personálu?

Sprostredkujme im stretnutie a rozhovor 
s ľuďmi, ktorí mali vesmír a tvrdý tréning na 
dosah, prípadne ho absolvovali.



Ako na inej planéte

Účastníci MISIE budú mať jedinečnú možnosť získať 
fotografiu ako z povrchu červenej planéty. Jedinečná 
fotostena s 3D raketou v duchu našej MISIE umožní 
zachytiť atmosféru z tohto tematického teambuildingu. 
Fotochtiví budú mať k dispozícii aj skafandre s logom 
MISIE. 



Moderátorka

Michaela Kerteszová – moderátorka rádia Europa2, 
redaktorka Telerána, moderátorka TIPOS-u



Pravidlá jednotlivých disciplín  
a princíp vyhodnotenia súťaží

Jednotlivci si po príchode do Liptovského Dvora žrebujú  
svoj asteroid (kamienky podľa počtu účastníkov umiestnené  
v nepriehľadnom vrecúšku označené písmenami A-E).

Tímov bude 5-6 podľa finálneho počtu účastníkov 
astronomického zážitku. 

Každý tím si v úvode štartu disciplín zvolí svoj názov,  
ktorý musí byť v súlade s vesmírnou tématikou. 

Maximálny počet možných získaných hviezdiečiek* 
(bodovací systém) je 5-6 (teda podľa počtu tímov)

Simulátor letu (zorbingová guľa) - každý tím si pri danej aktivite 
zvolí svojho astronauta, ktorého ostatní musia v simulátore letu 
potlačit po obvode ihriska, a to pozdĺž čiar. Každá odchýlka od 
trajektórie letu znamená stop - späť na štart a výmenu astonauta. 
Tím, ktorý zvládne túto úlohu v čo najkratšom možno m čase 
získavá 5 hviezd. Ostatní získavajú po 4, 3, 2 či 1 hviezde, podľa 
jednotlivých dosiahnutých časov v disciplíne. 

 

Lunárne moduly (štvorkolky) - každý člen tímu musí absolvovať 
trasu po marťanskom povrchu. Ten však nie je rovný, no správny 
astronaut nemôže zaváhať a ani zastaviť modul. Tím, ktorý dokáže 
prejsť dráhu s lunárnym modulom bez zastavenia získava 5 hviezd. 
Každý ďalší tím, z ktorého napríklad štyria astronauti nezastavia 
no jeden zastaví získavajú 4 hviezdy atď.
 
Osudová príťažlivosť (Bungee running) - bežať po povrchu inej 
planéty je náročné, najmä ak viete, že na konci sa nachádza 
súčiastka, ktorú potrebujete pre svoju prácu. Každý atronaut  
z daného tímu musí dobehnúť so záťažou na koniec trate, 
kde musí chytiť do rúk svoju súčiastku. Tím, z ktorého všetci 
astronauti chytia svoju súčiastku získava 5 hviezd. 

Marťanská infraštruktúra (DaVinciho most) - 1/2 hodiny nie je 
dlhá doba. Astronautovi však musí stačiť na to, aby zvládol aj 
nemožné, napríklad postaviť funkčný most nad povrchom planéty. 
Tím, ktorý túto úlohu zvládne do časového limitu a jeho dielo 
obstojí aj v záťaži, získava 5 hviezd. 

Postav svoju raketu - výška minimálne 1,5 metra, šírka minimálne 
40 centimetrov, musí samostatne stáť na povrchu planéty, musí 
niesť jeden farebný grafický prvok MISIE, musí mať meno. Každá 
raketa, ktorá obstojí podľa spomenutých kritérií získava 5 
hviezd pre svoj tím. 

Vyhodnotenie aktivít 
Prebehne pred večerným programom. Víťazný tím získa 
doplnenie paliva na celý večer (gigantická fľaša alkoholu - 
dodatočne podľa výberu).



SÚŤAŽ O VÝLET DO CERN-u  
(dlhodobá súťaž po Teambuildingu)

Súťaž bude vyhlásená pred večerným programom, trvanie súťaže 
odhadujeme do konca decembra, resp. úvod januára. 

Cieľ: Podporiť tímového ducha a motivovať ľudí pracovať tímovo.

Princíp: Urob do konca roka niečo pre svojich kolegov. Buď 
nápomocný pri riešení spoločných problémov a urob veľký tímový 
čin. Správaj sa tímovo, veď pracujete všetci iba na jednej MISII. 
Kreativite sa medze nekladú…

Vyhodnotenie: V rámci komunikácie obdržia účastníci MISIE na 
konci roka 2018 online dotazník, kde nominujú jedného kolegu, 
ktorý ukázal skutočného tímového ducha. Účastník MISIE s 
najväčším počtom hlasov od kolegov vyhráva.

Cena: Výlet do CERN-u - zahŕňa 1+1 letenku + ubytovanie na 2 noci 
v Ženeve (vstup do CERN-u je po zaregistrovaní nášho výhercu 
zdarma). 



POHĽAD Z VESMÍRU NA MIESTO  
ODLETU RAKETY 

Lunárny modul
(štvorkolky)

Simulátor letu
(zorbingová guľa)

Konštrukcia 
rakety

Marťanská 
infraštruktúra

(DaVinciho most)

Osudová 
príťažlivosť

(bungee running)

Parkovanie pre hostí

3D Vesmírne 
pódium

Výkyvy teplôt
v beztiažovom stave.

(Wellness – nesúťažná 
disciplína) 


