
SLOVENSKÝ OLYMPIJSKÝ TÍM 
Partnerstvo



Sme strešnou organizáciou pre šport  
na Slovensku.

Vytvárame nové projekty, vďaka ktorým  
napĺňame ambíciu priblížiť šport čo najväčšej  
cieľovej skupine ľudí.

Sme transparentnou modernou organizáciou,  
ktorá reprezentuje šport na celom Slovensku  
a rozvíjame ho naprieč celou spoločnosťou.

Uzatvárame dlhodobé partnerstvá, ktoré dávajú  
zmysel a z ktorých profitujú obe strany.

SLOVENSKÝ  
OLYMPIJSKÝ 
A ŠPORTOVÝ  

VÝBOR



Spojíme Vás s najsilnejšou  
značkou na svete

Olympijské kruhy sú chránené zákonom. Právo 
na používanie má iba Slovenský olympijský a športový  
výbor a jeho partneri. 

Kruhy sú vnímané ako značka symbolizujúca globálnosť,  
priateľstvo, rešpekt, tradíciu, mier, rôznorodosť,  
výnimočnosť, inšpiratívnosť a dôveru. 

Využite možnosť spojiť Vašu značku s piatimi kruhmi 
a vytvorte spoločne s nami unikátnu olympijskú kampaň.



Úspechy našich športovcov sú aj Vaše úspechy!

Uzatvorením partnerstva so Slovenským olympijským a 
športovým výborom sa stávate dôležitou súčasťou 
podpory Slovenského olympijského tímu. Vaša podpora sa  
dlhodobo odzrkadľuje na príprave, výkonoch a úspechoch  
našich športovcov. 

Tešme sa z ich úspechov spoločne, využite ich meno 
na unikátnu kampaň založenú na pozitívnych emóciách!
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DLHODOBÉ PROJEKTY  
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO   
A ŠPORTOVÉHO VÝBORU



V spolupráci s Nadáciou SOŠV podporujeme deti a 
mládež v ich športovej aktivite: 
•priama finančná podpora 
•aktivity podporujúce šport a zdravý životný štýl. 

Juniorský olympijský tím (JOT) 
Tím zostavený z najúspešnejších mládežníckych 
športovcov, ktorých podporujeme nielen finančne. 
Juniorom zabezpečujeme aj výživové doplnky, či rôzne 
školenia a semináre pre čo najkomplexnejšiu prípravu 
na ich ďalšiu kariéru. 
https://www.youtube.com/watch?v=hm3S0el6cs8

JOT GAMES 
Teambuilding členov JOT, kde sa mladí športovci 
navzájom  spoznali v duchu hesla „Sme jeden tím“. 

Ukáž sa 
Podpora mladých športových talentov nachádzajúcich  
sa v nepriaznivej sociálnej situácii s cieľom podpory  
rozvoja ich talentu.

www.olympic.sk/ukazsa

Sme spoločensky zodpovední za deti a mládež
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Pomôžte s nami tým, ktorí to potrebujú

Srdce pre seniorov 
Liečebný pobyt pre bývalých olympionikov a 
úspešných šp̌ortovcov ako poďakovanie za úspešnú 
reprezentáciu na európskych a svetových 
podujatiach.

Kvapka krvi  
Pravidelne sa opakujúci projekt Nadácie SOŠV za účasti  
úspešných športovcov s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí  
potrebujú krv na záchranu svojho života.

https://www.youtube.com/watch?v=aiwXN1XgdTU

V spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru organizujeme charitatívne projekty so 
širokým záberom. V rokoch 2017 až 2021 podporila Nadácia SOŠV športovcov, trénerov prostredníctvom rôznych 
projektov sumou vo výške 305 650 eur.
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Stojte s nami pri zrode unikátnych a inovatívnych podujatí, ako aj pri udržiavaní dlhodobých tradícií.

SPORT (R)EVOLUTION 

•flexibilný online či live formát 
•viac ako 1200 účastníkov 
•profesionálne moderované diskusie a prednášky 
•účasť známych športovcov, štátnych 

predstaviteľov, motivátorov, športových 
odborníkov

ŠPORTOVEC ROKA

• LIVE vysielanie na RTVS 
• Novinárska anketa o najúspešnejších športovcoch krajiny 
• 253.000 divákov v cieľovej skupine 
• 2. najsledovanejší program s tradíciou už od roku 1959 
• možnosť injektáže, odovzdávania ocenenia, pomenovania 

ocenenia
https://www.youtube.com/watch?v=sUDGWjfcHF4&t=6s

Organizujeme unikátne projekty pre širokú verejnosť
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OLYMPIJSKÝ 
ROK  2022



Projekty SOŠV 2022
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Fashion show  
Peking 2022

PEKING 2022

Juniorský  
olympijskýtím 
2022Olympijská 

Kvapka 
krvi



• trvanie počas zimných olympijských hier v Pekingu 
• lokácia: Štrbské pleso 
• priame TV a rádio prenosy, vítanie olympionikov 
• kultúrny aj športový program 
• partnerská a gastro zóna 
• športové aj nešportové súťaže a turnaje pre verejnosť 
• sprievodná mediálna kampaň na RTVS a vo Funrádiu

Olympijský festival Peking 2022
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Olympijský odznak  
všestrannosti

• projekt Slovenského olympijského a športového  
výboru (SOŠV), 

• národný športový projekt je určený pre všetky  
základné školy (ZŠ) a 8-ročné gymnázia na území  
SR a je súčasťou školského športu 

• partnermi projektu sú Ministerstvo školstva, vedy,  
výskumu a športu (MŠVVaŠ SR) a Národné  
športové centrum (NŠC).

Školský rok 2020/2021 

•124 škôl zo všetkých ôsmich krajov Slovenska 
(postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení v druhom polroku  
školského roka 2020/2021 umožnilo nadviazať na pilotný ročník). 
•2797 žiakov (1419 dievčat a 1378 chlapcov) 
•Odznak všestrannosti získalo 713 žiakov 
(369 dievčat a 344 chlapcov) čo je 25,5 % testovaných. 
•Zlatý odznak získalo 99 účastníkov 
(47 dievčat a 52 chlapcov), čo predstavuje 3,5 %. 
•Strieborný odznak získalo 199 účastníkov 
(105 dievčat a 94 chlapcov), čo predstavuje 7,1 %. 
•Bronzový odznak získalo 415 účastníkov 
(217 dievčat a 198 chlapcov), čo predstavuje 14,8 %. 

https://www.youtube.com/watch?v=oOs-Vu34y-0
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Ciele projektu

Primárny cieľ 

je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky 
pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie. 

Sekundárny cieľ 

je identifikácia talentovaných žiakov smerom k ich prípadnej ďalšej športovej 
výkonnostnej úrovni vo vybranom športe a tiež podpora súťaživosti.
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Disciplíny projektu
(predchádza zaznamenanie telesnej výšky a hmotnosti žiaka)

Skok do diaľky z miesta znožmo

Hod 2 kg plnou loptou  
(medicinbalom) vpred

Ľah – sed za 30 s

Výdrž v zhybe nadhmatom

Vytrvalostný člnkový beh

Člnkový beh 10 × 5 m
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Olympijské partnerstvo na rok 2022

od 400.000 EUR
ZLATÝ BALÍK  

od 300.000 EUR

STRIEBORNÝ BALÍK  

od 200.000 EUR 

BRONZOVÝ BALÍK  

od 100.000 EUR

od 50.000 EUR bartrové plnenie  na 
základe dohody

Exkluzívne  partnerstvo Hlavné  partnerstvo

Partnerstvo Dodávatelia
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Príklady reklamného plnenia Hlavného partnerstva – Zlatý balík

Hlavné  
partnerstvo

Partnerské balíky sú zostavené individuálne na základe komunikačných 
potrieb a cieľov každého partnera. Ponuka je         šitá na mieru tak, aby z 
nej benefitovali obe strany. 

•možnosť využívať olympijskú symboliku a spájať sa s logom SOŠV – zdieľať  olympijsky content, 
používať olympijskú symboliku pri vašich komunikačných  kampaniach 

•základná vizibilita na všetkých komunikačných nosičoch SOŠV – FB, Instagram,  web, newsletter, 
časopis OLYMPIC vo forme inzercie atď. – pri komunikácii našich  partnerov 

•základná vizibilita na všetkých kultúrnych, športových či mediálnych podujatiach organizovaných 
SOŠV – vo forme brandingu, na fotostenách, beachflagy, atď. 

•možnosť prezentácie partnera v Olympijskom podcaste 

•možnosť výberu športového ambasádora zo skupiny športovcov, s ktorými  SOŠV marketingovo 
spolupracuje – celé ambasádorstvo, od tvorby plnenia až po dotiahnutie realizácie a samotné 
dodanie plnenia, zastrešuje aj zmluvne SOŠV 

•vizibilita na podujatí Olympijský festival – vo forme brandingu, vysielania vašich spotov, voľných 
vstupov pre vašich VIP klientov / zamestnancov

• tailor-made aktivity na sociálnych sieťach venované výhradne hlavnému  partnerovi – 
príklad: produkt Tipovačka s Tiposom 

• produkcia tailor-made videí (či uz zákulisie prípravy, zábery priamo zo športovísk,  
tréningov, ich každodenného života mimo tréningov) s vybranými športovcami,  ktoré budu 
prezdieľané cez naše kanály a k dispozícii aj vám. Športovci budú  obrandovaní (na základe 
vzájomnej dohody) 

• branding vybraných športovcov v projekte Ukáž sa (tričká, šiltovky, športové  náradie) a 
injektáž loga hlavného partnera v propagačných videách projektu  Ukáž sa 

• reklamný priestor v prvom slovenskom Olympijskom múzeu na hlavnej stene  múzea, vo 
vstupnom vestibule s možnosťou odvysielania vlastného spotu 

• možnosť exkluzívneho livestreamu s vybraným športovcom priamo z dejiska  OH / iného 
športového podujatia pod záštitou hlavného partnera 

• špeciálna zóna počas celého trvania Olympijského festivalu venovaná hlavnému  
partnerovi (napr. samostatné športovisko – beachvolleyball area, futbalové ihrisko),  kedy 
by bola daná zona kompletne obrandovaná a všetky aktivity v danej zóne by  sa niesli v tom 
duchu 

• umiestnenie loga hlavného partnera v oficiálnom TV spote Slovenského  olympijského 
tímu

ZLATÝ BALÍK  

od 300.000 EUR
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Ďakujeme partnerom Slovenského olympijského tímu

EXKLUZÍVNY PARTNER

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

DODÁVATELIA
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Boris BELLUŠ 
Marketing manager 

+421 911767111  

bellus@olympic.sk 

www.olympic.sk 

Slovenský olympijský a športový výbor   

Junácka 6 

831 04 Bratislava

http://www.olympic.sk/

