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Dobrý deň, 
Ahojte,  

Volám sa Peter Išpold,  som reprezentant Slovenska s intelektuálnym znevýhod-
nením a Ambasádor Špeciálnych olympiád Slovensko. 

Tak ako slovenskí olympionici, paralympionici, či  deaflympionici aj my túžime 
dobre reprezentovať Slovensko.  Avšak naša ročná podpora zo strany štátu je 8x 

menšia ako podpora inej národnej organizácie športu zdravotne postihnutých. Na 
rozdiel od  športovcov zdravých, telesne, zrakovo či sluchovo postihnutých sme my 

športovci s intelektuálnym znevýhodnením vylúčení z podpory na tréningovú 
prípravu. Nie sme zaradení na možnosť žiadania finančnej podpory Top tímu, 

máme právo, ale nie sme zaradení ani v zákone „renta“ , ale nevzdávame sa.

  Špeciálne olympiády spolu s našimi rodičmi a trénermi sa snažia čo najlepšie 
zabezpečiť našu prípravu tak, aby sme reprezentovali Slovensko dôstojne a úspešne.  
Ale nie je to len o nás siedmich reprezentantoch. V Špeciálnych olympiádach Slov-
ensko športuje v 20 športoch viac ako 1300 športovcov s intelektuálnym znevýhod-

nením. Stretávame sa na akciách Špeciálnych olympiád, ktorých je každý rok viac 
a viac. Vidím tiež, že sa prihlasujú na šport stále nové a nové tváre, ktoré pravidelne 

trénujú a chcú prísť ukázať na súťaž svoj výkon. 



Preto si Vás, v mene nás všetkých športovcov, dovoľujem veľmi 
pekne požiadať o podporu rozvoja nášho športu, športu osôb 

s intelektuálnym znevýhodnením.  

Verím, že si nájdete čas a budem Vám môcť osobne porozprávať, čo všetko aj napriek 
intelektuálnemu znevýhodneniu dokážeme. Každú ponúknutú príležitosť využi-
jeme na 100%. Naša húževnatosť nám pomáha a naša diagnóza nás  nezastaví. Aj 

keď svet vnímame inak, túžbu víťaziť máme rovnakú. 

Dovoľte mi predstaviť Vám niekoľko mojich kamarátov, veľmi úspešných športovcov 
Slovenska s intelektuálnym znevýhodnením.

Podrobnejšie vizitky svojich kamarátov a seba Vám prikladám v prílohe listu. 

Zo srdca ďakujem, 

Peter Išpold
Ambasádor športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko

Reprezentant Slovenska s intelektuálnym znevýhodnením



Gizela Billíková – moderná gymnastka. 
Najlepšia gymnastka na svete s downovým 

syndrómom.  Majsterka sveta, Majsterka 
Európy a zlatá medailistka zo Svetových 

hier Špeciálnych olympiád.

Filip Graňo – jazdec na koni 
s downovým syndrómom. Má zlatú

 a striebornú medailu zo Svetových hier 
Špeciálnych olympiád a stále je 

aktívny pretekár jazdectva. 
Skúša aj nový šport - golf a ide mu 

parádne.                    

Michaela Oravcová – najlepšia zjazdová 
lyžiarka s downovým syndrómom. Nomino-
vaná na Svetové hry Špeciálnych olympiád. 

Držiteľka certifikátu Special Olympics 
asistentka trénera. Som na ňu hrdý.

Michal Štubňa – cyklista a zjazdový 
lyžiar s autizmom. Niekoľkonásobný 

medailista zo Svetových Hier 
Špeciálnych olympiád. Je mojím 

veľkým úprimným fanúšikom a ja jeho. 



Vanda Kračunová – plavkyňa 
s downovým syndrómom. Zlatá 

medailistka zo Svetových hier 
Špeciálnych olympiád. Počas prvej 

vlny pandémie, keď sa všetko 
zavrelo bola prvá, ktorá 

plávala v jazere.

Marek Varga - plavec s downovým 
syndrómom. Marek ma inšpiruje svojim 

odhodlaním byť čo najlepší. Bolo mu
 odopreté študovať na vybranom učilišti, 

tak dokazuje svoje zručnosti v športe.                  

Veronika Máčková – reprezentantka
 v bežeckom lyžovaní nominovaná na 

Svetové hry Špeciálnych olympiád. 
Vidíme v nej nádejný a mladý talent.

Rád sa predstavím aj ja. Volám sa Peter Išpold –  
mám intelektuálne znevýhodnenie. Tento rok som 

sa stal majstrom sveta v tancovaní spolu 
s unifikovanou partnerkou. Vďaka dlhoročnému 
tréningu plávania som začal súťažiť v triatlone. 

Trénujem spolu so zdravými triatlonistami.  



PETER ISPOLD
     triatlon

Miluje život a miluje šport, pretože šport je jeho 
život. Najbližšou métou je byť čo najúspešnejší 
na SPECIAL OLYMPICS WORLD GAMES v 
triatlone - BERLIN 2023 a obrovská výzva do 

budúcnosti - to be the IRONMAN.

Zlatá medaila Special Olympics World Championships                    
v tancovaní, Graz 2021

7 miesto v kategórii Muži 30-39 rokov - Challenge Sprint, 
Šamorín 2021 

Strieborná medaila v plávaní - Svetové hry Špeciálnych olympiád, 
Abú Dhabí 2019

Bronzová medaila v plávaní - Svetové hry Špeciálnych olympiád, 
Abú Dhabí 2019

Dve zlaté laté medaile Special Olympics Sommerspiele, 
Brucken bauen 2018



GIZELA BILLIKOVÁ
   moderná gymnastika

Pre Gizku je šport a tanec motivujúcim prvkom pre 
šťastný život. Je nesmierne húževnatá, rada prijíma nové 

výzvy ,teší sa z každého úspechu. Rada pomáha pri 
tréningoch svojim kamarátom v klube a učí ich nové 

prvky v gymnastike. Jej cieľom je účasť na Svetových 
hrách v Nemecku 2023. Jej snom je popri športe venovať

 sa modelingu. 

3x zlatá medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Abú Dhabí 2019
          2x striebrorná medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Abú Dhabí 2019

 
  Strieborná medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Atény 2011
4x bronzová medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Atény 2011  

              5x strieborná medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Šanghaj 2007

Strieborná medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Los Angeles 2005
4x bronzová medaila -  Svetové hry Špeciálnych olympiád, Los Angeles 2005  

4x zlatá medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Dublin 2003    
Strieborná medaila - Svetové hry Špeciálnych olympiád, Dublin 2003



FILIP GRANO
  jazdectvo

Ctižiadostivosť, cieľavedomosť,
 dobrosrdečnosť a dobroprajnosť. To je Filip.

Ma rád steak a dobré jedlo, zábavu a prítomnosť 
priateľov. V športe rád  zdoláva prekážky a má 

rád nové výzvy -golf. Chce dosiahnuť uznanie.

2 x strieborná medaila v jazdectve na Svetových hrách 
Špeciálnych olympiád, Abu Dhabí 2019

Zlatá medaila v jazdectve na Svetových hrách Špeciálnych 
olympiád, Los Angeles 2015

Strieborná medaila v jazdectve na Svetových hrách Špeciálnych 
olympiád, Los Angeles 2015

 
 Majster sveta barrel race WBHA - Paraequestrian Champion 2016  

Víťaz Svetového pohára NBHA barrel race hendikepovanych, 2015

Dvojnásobný Majster Európy hendikepovanych EXCA, 2014



MICHAELA ORAVCOVÁ
    zjazdové lyzovanie

     2x zlatá medaila v slalome a obrovskom slalome na Zimných národných 
hrách Špeciálnych olympiád Slovensko, Štrbské Pleso 2020

           
2x zlatá medaila v slalome a obrovskom slalome na MSR Špeciálnych

 olympiád Slovensko, Monkova dolina 2019

2x strieborná medaila v slalome a obrovskom slalome na MSR Špeciálnych
 olympiád Slovensko, Monkova dolina 2018

 
         2x zlatá medaila na MSR v Cyklistike, Orechová Potôň 2019

 
         Zlatá medaila na MSR v bocci, Bratislava 2018

 
                                                            

Michaela je želiezkom Slovenska s Downovým 
syndrómom nominovaná v zjazdovom lyžovaní 

na Svetové hry Špeciálnych olympiád. 
Z rekreačnej športovkyne  sa stala preborníčka 

na stupňoch víťazov v lyžovaní, cyklistike
 a boccií. Medzi špičku sa radí aj vo 

vysokohorskej turistike.



MICHAL STUBNA
    cyklistika

Michal, športovec s autizmom má 
rád ľudí, prírodu a cestovanie.

 Športom to spojil dokopy a preto 
chce v ňom byť naďalej úspešný.

Zlatá medaila na Svetových hrách Špeciálnych  olympiád 
v cyklistike / časovka 500m, Abu Dhabi 2019

      Strieborná  medaila-  na Svetových hrách Špeciálnych  olympiád 
v cyklistike /časovka 1km, Abu Dhabi 2019

                            Strieborná medaila na Svetových hrách Špeciálnych  olympiád 
v cyklistike / časovka 5km, Abu Dhabi 2019

                             Strieborná medaila na Svetových hrách Špeciálnych  olympiád                     
v alpskom lyžovaní / obrovský slalom, Schladming 2017                                

                         Strieborná medaila na Svetových hrách Špeciálnych  olympiád         
                           v alpskom lyžovaní / super obrovský slalom, Schladming 2017                     



VANDA KRACUNOVÁ
           plávanie

Bronzová medaila na Európskych hrách hendikepovanej mládeže, 
Brno 2021

2x zlatá medaila v plávani na Svetových hrách Špeciálnych olympiád,
 Abu Dhabí 2019

6x zlatá medaila na MSR plavcov s Downovým syndrómom,
 Trenčín 2018

Viacnásobna majsterka Slovenska 
Špeciálnych olympiád v plávaní a atletike

 

Šport pre Vandu znamená všetko, ale hlavne
 silu a chuť víťaziť. Ako sama Vanda vraví: 

“Som a budem úspešná plavkyňa
 a reprezentantka Slovenska. Reprezentovanie 

mi robí radosť.”



MAREK VARGA
     plávanie

Marek  je všestranný športovec. Miluje jazdu
 na koni. Špecializuje sa na plávanie a chce
 sa  zúčastniť Svetových hier Špeciálnych 

olympiád.  Šport mu pomáha aj v škole 
zvládnuť každú úlohu.  

Bronzová medaila na MSR v tenise, Bratislava 2021

Zlatá medaila v medzinárodnej online plaveckej súťaži,
 Special Olympics Hungary,  2021

Strieborná medaila na MSR v jazdectve  Špeciálnych olympiád 
Slovensko, Santovka 2020

Zlatá medaila na MSR v plávani/kraul 100 m, Trenčín 2019

Zlatá medaila na MSR v plávani/kraul 50 m, Trenčín 2019



VERONIKA MÁCKOVÁ
     bezecké lyzovanie

Zlatá medaila v bežeckom lyžovaní, Švajčiarsko 2020 

Zlatá medaila v bežeckom lyžovaní na  Zimných národných hrách
 Špeciálnych olympiád Slovensko, Štrbské Pleso 2020

Zlatá medaila v cyklistike,  Orechová Potôň 2019

Strieborná medaila v plávaní, Trenčín 2019

 

                   
Veronika je multišportový talent, je húževnatá a 
cieľavedomá. V  športe chce dosiahnuť čo najviac, 
rada víťazí a nikdy sa nevzdáva svojich cieľov. 
Šport jej priniesol do života iný pohľad na svet a 

veľa kamarátov.



Deklarácia inklúzie
Nie sme len športovci. Sme ambasádormi Inklúzie. Pokojní demonštranti, ktorí 

nesúhlasia s vyčleňovaním odlišnosti.

Naše požiadavky sú rovnocennosť, dôstojnosť a uznanie spoločnej ľudskosti. 
Nezastavíme sa a nebudeme akceptovať nič menej. Je to naše právo. Keď 

súťažíme, zviditeľňujeme inkluzívnejší svet. Sme šampiónmi na športoviskách, 
ale aj v tomto svete. Náš svet je dnes viac rozdelený ako kedykoľvek predtým a 

naša akceptácia nebola nikdy tak naliehavá. Inklúzia je cesta. Nie je inej cesty.

Jediné rozhodnutie, ktoré musíš urobiť je, akým spôsobom sa k nám pridáš. Sme 
Special, Pridaj sa! Podpíš deklaráciu a poďme spolu budovať svet inklúzie. 

Potrebujeme Ťa.

Special Olympics International #InclusionIsRevolution #ChooseToInclude 

#smespecial
Marketingové práva Špeciálnych olympiád Slovensko pri prevedení na tretiu osobu budú ad-hoc  upravené ku konkrétnej zmluve o reklamnej spolupráci s potencionálnymi partnermi v súlade s Accreditation
License Agreement a General Rules Special Olympics International. Oprávnenými osobami na podpis zmlúv o reklamnej spolupráci je v súlade s rozhodnutím Výkonného orgánu podľa Čl.59 Stanov ŠOS je 
výlučne prezident, alebo národný riaditeľ ŠOS.




