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Čo je grantový program Ukáž sa! 

Prečo sme pre teba pripravili 
tento e-book?
Možno si na Instagrame varený/á-pečený/á, možno si s ním zatiaľ 
ešte nepracoval/a.  E-book, ktorý sme pre teba pripravili spolu 
s ambasádorom tohtoročného grantového programu Ukáž sa! 
Youtuberom Exploitedom, je plný rád a tipov, ktoré tebe alebo 
tvojmu športovému tímu môžu pomôcť v súťaži. 

Dozvieš sa, prečo byť aktívny/a na sociálnych sieťach, ako ti môže 
Instagram priniesť zaujímavé partnerstvá, ale aj to, čo na sociálne 
siete rozhodne nepatrí. 

Cieľom programu je finančne podporiť budúce športové hviezdy vo veku 
od 13 do 18 rokov. Mladým športovcom a športovým kolektívom sme doposiaľ 
rozdelili 240-tisíc eur a tento rok pridáme ďalších 35-tisíc.

Jubilejný 5. ročník je však iný ako tie predchádzajúce. Ak sa do programu zapojíš, tvojou úlohou 
bude stať sa športovým „influencerom” na Instagrame a nielen nás, ale aj svojich „followerov” 
presvedčiť, že šport pre teba znamená veľmi veľa. 
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Paulína Fialková 
biatlonistka 

Dnes sú sociálne siete pre športovcov skoro až nevyhnutnosť. 
Je to jednoduchý princíp – potrebujeme sponzorov, sponzori 
zas reklamu na sociálnych sieťach. Ja sa snažím zachovať si 
svoju tvár a svoj rukopis. Vždy myslím na to, že som športovkyňa, 
a preto ma ľudia sledujú. Tiež na to, že moje slová majú určitú 
váhu a musím s nimi rozumne narábať. Chcem, aby to, čo 
prinášam ľuďom malo zmysel a úroveň.

Instagram je tiež super aj 
preto, lebo neskôr sa môžeš 
dostať bližšie k fanúšikom 
a dať im možnosť spoznať 
ťa bližšie ako osobnosť. 
Na základe sympatií ti tak 
budú aj viac fandiť.
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Prečo byť aktívny/a na sociálnych sieťach? 

1 .  K A P I T O L A 

Sociálne siete sú veľmi široký pojem. Patrí sem nielen Instagram, ale aj Facebook, 
TikTok, Twitter, YouTube a ďalšie. Na Slovensku i vo svete je jednou z najpopulárnejších 
sociálnych sietí práve Instagram, na ktorom „žije” azda najviac influencerov, celebrít 
i športovcov. 

Vďaka sociálnym sieťam 
môžu byť športovci bližšie 
k fanúšikom. 

Prezrádzajú im viac o sebe, 
svojich cieľoch i svojej ceste 
za úspechmi. 

Na druhej strane zas 
fanúšikovia majú možnosť 
lepšie spoznať osobu, ktorú 
obdivujú a s ktorou sa možno 
nikdy v živote nestretnú 
osobne. 

Vieš, kto je „influencer”?

Listovali sme v slovníku, aby sme ti dali čo najpresnejšie 
vysvetlenie. „Influencer” je osoba, ktorá má veľkú silu 
ovplyvňovať názory a správanie druhých ľudí prostred-
níctvom sociálnych sietí. Áno, „influencer” dokáže ľudí 
presvedčiť, že „tieto najnovšie tenisky od 4F musíš mať, 
pretože ich mám aj ja a sú naozaj super!” 

„Influenceri” sú väčšinou verejne známe osoby, ktoré majú 
na Instagrame okruh svojich fanúšikov – najčastejšie sem 
patria herci, speváci, youtuberi a ŠPORTOVCI. Čím je 
influencer známejší a aktívnejší, tým je väčším lákadlom 
pre firmy, spoločnosti a značky, ktoré sa s ním chcú 
spájať a sponzorovať ho. Influencerom sa pokojne môže 
stať aj športový tím, ktorý prostredníctvom sociálnych 
sietí môže získať partnerstvá a financie na svoju činnosť. 
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Paulína Fialková 
biatlonistka 

Instagram a celkovo sociálne siete sú prostriedok, ako zaujať 
fanúšikov a odkryť im viac zo svojho života. Či už športového, 
alebo súkromného. Dá sa to krásne regulovať, čo je obrovská 
výhoda.



Čím viac fanúšik obľúbeného športovca pozná, tým je jeho zážitok zo športu osobnejší a jeho podpora 
je silnejšia. Prečo? Pretože mu športovec umožní stotožniť sa s ním. 

Predstav si, že zbožňuješ psy a nenávidíš teplé kakao. Tvoj obľúbený športovec si na Instagram pridá 
fotku, na ktorej je so svojimi štyrmi bernardínmi a uverejní „storku”, v ktorej vysvetľuje, že zo všetkého 
na svete najviac neznáša teplé kakao. No nebudeš ho mať radšej? Takýmto spôsobom sa medzi 
športovcom a fanúšikmi postupne vytvára trvalý vzťah, ktorý môže trvať mnoho rokov. 

Ako je to možné?

Instagram ti môže priniesť nielen fanúšikov, ale aj sponzorov
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Jakub Grigar
vodný slalomár 

Z môjho pohľadu by športovci mali byť aktívni na sociálnych 
sieťach hlavne preto, že ich sleduje veľmi veľa ľudí, ktorým 
môžu ísť príkladom. Ako športovci žijeme krásny a discipli-
novaný život a veľakrát sa môže stať, že ním niekoho veľmi 
inšpirujeme!

Teraz sú tvojimi najväčšími fanúšikmi a zároveň sponzormi rodičia. Raz však príde deň, keď sa budeš 
chcieť osamostatniť. Profesionálny športovec venuje všetok čas do tvrdej prípravy na vrcholové 
podujatia. Prečo to nevyužiť a nezískať financie potrebné na kvalitnú prípravu vďaka sponzorom? 
Ako ich získať? Jeden zo spôsobov je stať sa „influencerom”. 

Tým, že sa športovci fanúšikom prihovárajú prostredníctvom sociálnych sietí a dovolia im nahliadnuť 
do zákulisia ich športového života, ukazujú, že im na nich záleží. Fanúšikovia sa cítia byť súčasťou 
niečoho veľkého – životného cieľa, ktorý si športovec vytýčil na začiatku svojej kariéry a ku ktorému 
sa krok za krokom približuje. To isté platí aj pri športovom tíme – ukázať, že členovia tímu sú z mäsa 
a kostí a že tím má svoj cieľ, za ktorým kráča. 

Takýchto verných fanúšikov, ktorí ťa budú sprevádzať dlhé roky, môžeš získať aj ty už 
na začiatku kariéry. 



Najsledovanejšou 
osobou na Instagrame je 
portugalský futbalista 
Cristiano Ronaldo, ktorý 
má 191 miliónov followerov. 
Od októbra 2019 bola
priemerná mediálna 
hodnota jedného z jeho 
príspevkov na Instagrame 
928 000 dolárov. 
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Jakub Grigar
vodný slalomár 

Sociálne siete mi určite pomohli so sponzormi. Už aj pri takom 
obyčajnom a malom instagramovom účte, aký mám ja sa nájdu 
ľudia, ktorí by radi spropagovali svoje produkty, ktoré vám 
s radosťou pošlú alebo vám za to dokonca aj zaplatia. 

Sponzorstvo je jeden z najlepších spôsobov, ako získať 
prostriedky na rozvoj športového talentu. Sponzor si však 
teba alebo tvoj športový tím všimne len vtedy, keď budete 
viditeľní a ľudia vás budú poznať. 

V skratke to znamená, že čím viac fanúšikov 
na Instagrame alebo inej sociálnej sieti budeš mať, 
tým budú značky ochotnejšie s tebou alebo s tvojím 
tímom spolupracovať. 

Vďaka sociálnym sieťam môžeš získať prostriedky navyše, 
ktoré ti pomôžu dosiahnuť svoj najvyšší športový cieľ. 

Ivona Fialková 
biatlonistka 

Pridanou hodnotou Instagramu je sponzoring. Veľa partnerov 
už nevyžaduje umiestnenie loga na športovom oblečení, ale 
zaujímajú sa o rozsah/priestor, ktorý by sme im vedeli poskyt-
núť na svojich sociálnych sieťach. 

Odraz sa hlavne od kvality 
vytvoreného obsahu 
a výpovednej hodnoty. To 
si kupujú sponzori. Nestačí 
len získať „followerov”, 
ale treba s nimi aj pracovať. 



Koniec ukážky e-booku 

Kompletný e-book ti pošleme na tvoj e-mail 
po prihlásení sa 

do grantového programu Ukáž sa!

www.olympic.sk/ukazsa


