
 

SPECIAL OLYMPICS MARKETING, s.r.o. 

 

SOM, s.r.o. v roku 2019 zvýšilo svoje tržby z predaja marketingových a reklamných práv , čo umožnilo 

vydotovať priamo činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko sumou 30 000€. Zároveň spoločnosť vytvorila 

zisk po zdanení vo výške takmer 20 000€. Spoločnosť SOM, s.r.o.  teda v roku 2019 vytvorila 5 násobne 

viac disponibilných zdrojov pre potreby ŠOS ako v predchádzajúcom roku. Okrem reklamných plnení pre 

partnerov, uchovávaní duševných práv a uskutočnenie objemných celoslovenských reklamných kampaní 

marketingová spoločnosť taktiež participovala finančne na príprave a organizačno-technickom zabezpečení 

slovenskej delegácie na Svetových zimných hrách Špeciálnych olympiád Abu-Dhabi.     

  

REKLAMNÉ KAMPANE A MEDIÁLNE VÝSTUPY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD 

7. marca  Tlačová konferencia k odchodu výpravy Špeciálnych olympiád na Svetové hry Špeciálnych 

olympiád Abu Dhabí. Logo partnera uverejnených na tlačovinách, roll-up, reprezentačné mikiny, press stena, 

propagácia na sociálnych sieťach, mediálny výstup v TV, rádiu a printoch. 

Marec – apríl      REKLAMNÁ KAMPAŇ Špeciálna olympiáda ABU DHABI 2019 Billboardy - 150 ks po 

celej SR 

Citylighty  -   250 ks po celej SR 

Funrádio –  26 reklamných spotov + súťaž na sociálnych sieťach facebook a instagram Funrádia 

Printy –  Denník Plus 1 deň (4 x uverejnenie: 13.3., 20.3., 3.4., 10.4.2019) 

Denník SME (4 x uverejnenie: 1.4., 3.4., 4.4., 10.4.2019) 

PR článok v týždenníkoch Zdravie a Slovenka 

Apríl                   PR KAMPAŇ ŚPECIÁLNA OLYMPIÁDA V ABU DHABI  
eventy 

TV relácie 

Rozhlas 

September         REKLAMNÁ KAMPAŇ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD 

V MODERNEJ GYMNASTIKE  
Billboardy –  150 ks 

Citylighty   -  100 ks 

Printy        -   Denník Plus 1 deň (4 x uverejnenie: 17.9., 18.9., 19.9., 3.10.2019)  

        Denník SME (4 x uverejnennie: 17.9., 18.9., 19.9., 3.10.2019) 

                      Týždenník ŠPORT žurnál – týždenné uverejnenie 

 

November – december   REKLAMNÁ ĎAKOVACIA KAMPAŇ 

 Média      –   RTVS: TV sponzorský odkaz pred reláciou 10 sek.,   po relácii 10 sek.,   

                      Rozhlasový spot – 30 sek. 

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V 15 ŠPORTOCH 

Na všetkých podujatiach Majstrovstiev Slovenska boli prezentovaní partneri Špeciálnych olympiád na 

banneroch, roll-upoch, prezentačných materiáloch, web stránkach, facebooku a instagrame ŠOS. 

8.-10.február 2019  Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v zimných športoch, Monkova 

dolina (slalom, obrovský slalom, snežnice, bežecké lyžovanie, bežecké lyžovanie-štafeta) 

11.-12. apríl 2019 Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v plávaní, Trenčín 

26. apríl 2019  Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád vo florbale, Modra 

7. máj 2019   Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v stolnom  

tenise, Bratislava 

24.-25. jún   Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike, Košice 



 

24. august  Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v jazdectve, Santovka  

25 – 28. august  Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v tenise spojené s tenisovým 

táborom, NTC Bratislava 

16. september  Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v cyklistike, Slovakia Ring – 

Orechová Potôň 

20. október   Majstrovstvá Slovenska v spoločenskom tanci, Bratislava 

4-6. december  Turnaj v unifikovanom futbale V4, Púchov 

11. december   Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v bocci, Bratislava 

20. december  Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní  

 

MEDZINÁRODNÉ PODUJJATIA  

Na všetkých podujatiach medzinárodných podujatiach boli prezentovaní partneri Špeciálnych olympiád na 

banneroch, roll-upoch, prezentačných materiáloch, pozvánkach, web stránkach, facebooku a instagrame 

ŠOS. 

7. – 22. marec   Svetové hry Špeciálnych olympiád Abu Dhabí 

29. jún    PTS Grand Prix Šamorín – inkluzívna štafeta 

6. september   1.Majstrovstvá Európy v modernej gymnastike, Nitra 

 

INÉ DOMÁCE PODUJATIA 

Na všetkých podujatiach boli prezentovaní partneri Špeciálnych olympiád na banneroch, roll-upoch, web 

stránkach, facebooku a instagrame ŠOS. 

8. máj  Ukážka unifikovaného malého futbalu na medzinárodnom podujatí, Galanta  

11. máj                 Plavecký maratón, Bratislava 

3. jún    Valné zhromaždenie, Bratislava 

4. – 9. jún   Parasport24 Tour – podpora klubom ŠOS, celá SR 

29. november   1.pohár Špeciálnych olympiád v plávaní, Bratislava 

 

PROJEKTY, VZDELÁVANIE A SEMINÁRE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD 

Na všetkých projektoch a seminároch boli prezentovaní partneri Špeciálnych olympiád na banneroch, roll-

upoch, fotografie na web stránkach, facebooku a instagrame ŠOS. 

13. január   Workshop krasokorčuľovanie, Prešov 

25. máj- 2. jún   Európsky futbalový týždeň, celé Slovensko 

12. jún    Metlife Mladí športovci, Bratislava 

17. – 20. júl   MATP, Zvolen 

23. – 27. september  Európsky týždeň športu, BEACTIVE Night, celá SR 

12. – 16. november  Zamierené na talenty, unifikované sústredenie, Šamorín 

Počas celého roka  Inkluzívna talkshow o športe na stredných a vysokých školách Bratislava, Košice, 

Trenčín 

 

VÍZIE NA ROK 2020 

V Špeciálnych olympiádach sa budeme aj v roku 2020 snažiť verejnosť edukovať a vysvetľovať, že je viac 

ako potrebné aby sa náš svet, a teda svet ľudí s intelektuálnym znevýhodnením stal čo najviac inkluzívnejší, 

pretože veríme, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta inklúzie. V žiadnom inom odvetví nepocítia ľudia 

s intelektuálnym znevýhodnením pocit víťazstva a pocit prekonávania samých seba ako pri športe. 

Pripravujeme osvetovú kampaň deklarácia inklúzie, ktorou chceme dosiahnuť akceptáciu v spoločnosti, 

rovnosť, dôstojnosť a uznanie spoločnej ľudskosti.  


