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SKILL LAB
Tvoja mentálna a fyzická evolúcia



Existujú chvíle a myšlienky, ktoré môžu 
kompletne zmeniť tvoj následovný osud a vtedy 
zistíš, že si na túto chvíľu čakal celý svoj život… 



Každý by si želal vedieť saltá, premety a 
rôzne atraktívne akrobatické kúsky. Ale už 
len málokto je ochotný každý deň v roku 
na sebe pracovať, aby sa to aj skutočne 

naučil. A čo ty? 
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“Skromnosť, to nie je nič iné, ako miera tvojich možností, schopností 
a cieľov, ktoré si si určil vlastným postojom. Naozaj chceš v živote 

využívať skromnosť? Si spokojný s tým čo máš a vieš?” 



Ak ti prezradíme, že vedieť takéto saltá a premety ťa 
bude stáť minimálne 1000 hodín tvrdej práce, budeš 

ochotný túto cenu zaplatiť? Čas ide ďalej tak, či 
onak. Čo budeš vedieť o 1, 2 alebo 5 rokov ty? 

Rozhoduješ o tom dnes svojim postojom.



Zdá sa to byť v 
rozpore, ale proces 
sebaobjavovania 
je vždy závislý od 
toho, aby sme 
dokázali prijať 
vyššiu výzvu (risk), 
ako si myslíme že 
dokážeme zvládnuť. 
U nás sa učíš 
bezpečne riskovať  
a zároveň objavovať 
svoj nenaplnený 
potenciál… 



So zvyšujúcou sa kondíciou sa zvyšuje aj mentálna kapacita 
ovládať svoj strach a prekonávať sa prirodzeným  
a bezpečným spôsobom. To však časom spôsobuje, že výzvy 
(mentálne aj fyzické), ktoré je atlét schopný bezpečne 
utiahnuť, nadobúdajú brutálny rozmer, ktorý bežne zmýšľajúci 
človek vníma ako čistý extrémizmus, adrenalín či hazard… 



Naučiť sa správne používať 
(manažovať) vlastný strach je 

zručnosť, ktorú si človek odnáša aj 
do pracovného a osobného života. 
Len ten, kto dokáže ovládať svoj 
strach (a nie naopak), objaví cestu 

ako napĺňať svoj vlastný potenciál… 



Nie je náhoda, že dnešná mládež je tak veľmi závislá na počítačových hrách.  
V porovnaní s realitou sa tam môžu stať rýchlo niekym, kto má vplyv  
a uznanie. Môžu byť “výnimočné”, môžu byť “najlepšie”, môžu byť 
“úspešné” za malú cenu v porovnaní s tým, akú vysokú cenu by museli za 
tieto úspechy “zaplatiť” v reálnom živote. V reálnom svete nás nik neučí 
riskovať a ovládať svoj strach, pretože môžeme zlyhať, byť vysmiaty, 
stratiť peniaze, vzťahy, zdravie či iné pre nás dôležité veci. Vďaka strachu je 
osobnostný rast a napĺňanie potenciálu pomalšie ako slimačie tempo…



Virtuálna hra nám dáva všetko to, čo v reálnom živote len tak ľahko nedosiahneme. 
V hre máme viac uspokojivej práce, viac vnútornej motivácie, viac nádeje v 
úspech, silnejšie sociálne prepojenia a šancu pracovať na niečom, čo má vyšší 
zmysel. Ale čo ak existuje taká hra aj v reálnom živote?



Náš šport je presne ako hra. V tejto hre však neexistuje 
posledný level a nikdy si nemôžeš povedať, že si najlepší na 
svete a vieš úplne všetko. V tom spočíva to čaro. Je to 
nekonečný osobný príbeh sebazlepšovania a objavovania 
svojich schopností v reálnom svete…



“V našej “hre” učíme 
mládež prevziať nad 
svojimi činmi i životom 
kontrolu už v 
myšlienkach. Len ten, 
kto má kontrolu nad 
svojimi myšlienkami, 
má kontrolu aj nad 
svojim telom či 
životom. Áno, naša 
hra je nebezpečná a 
má tvrdé pravidlá. Ale 
nie je náhodou reálny 
život plný rizík, hrozieb 
a nástrah na ktoré 
často nie sme ani 
trochu pripravení? 
Prečo by práve Skill 
LAB nemohol byť 
tým miestom, kde sa 
pripravíš na realitu?  



Ak sa bojíš, že v živote zlyháš, tak skutočné zlyhávaš. Ak sa bojíš že 
spadneš tak spadneš preto, lebo sa bojíš. Čo ťa lepšie pripraví na 
realitu ak nie reálna hra na lepšiu verziu samého seba, kde cez pády a 
zlyhania sa učíš výhrávať nad sebou a svojimi slabosťami? 



Cesta k úspechu a pocitu napĺňania svojho potenciálu vedie vždy najprv cez 
pády, nevydarené pokusy a pocity slabosti i trápnosti nad svojou 
nešikovnosťou a neschopnosťou. Tajomstvom úspechu je zdvojnásobiť 
množstvo týchto nepodarkov, ktoré neskôr vybudujú základné piliere tvojho 
úspechu a skúseností. Tak, ako raz zo žaluďa vyrastie silný dub, tak aj zo 
všetkých drobných pokusov sa vyskladá majster sveta v čomkoľvek. A preto 
ľudí učíme nikdy sa nevzdávať a základné heslo znie:  

“Nevadí že ti to nejde, vadí že sa o to 
nepokúšaš a zbytočne váhaš. Si 
produktom vlastného uvažovania a 
pýtame sa ťa, či si s týmto produktom 
spokojný. Ani ten najsilnejší dub sveta 
nevyrástol za jeden rok, tak prečo by sa to 
malo podariť práve tebe?”



Schopnosti, ktoré u nás v sebe objavíš tvrdou prácou: 
!
	•	schopnosť ovládať svoje telo a objavovať svoje fyzické    

i mentálne kvality (zdravé sebavedomie), 
	•	schopnosť správne sa rozhodovať v zlomkoch sekundy    

(viem čo robím tu a teraz), 
	•	schopnosť preberať za seba plnú zodpovednosť (nepreceňovať sa),   
	•	schopnosť ovládať svoj strach (manažment strachu),   
	•	schopnosť rozumne riskovať v rámci svojich možností    

(napĺňanie a objavovanie potenciálu), 
	•	schopnosť vidieť cestu tam, kde iní vidia prekážky    

(nekonvenčné uvažovanie a riešenie problémov), 
	•	schopnosť ako neustále zvyšovať svoj výkon (sebaprekonávanie),   
	•	schopnosť nevzdávať sa aj napriek nezdaru, únave    

(disciplína a nevšímanie si nezdaru). 



CIELE A BUDÚCNOSŤ PROJEKTU SKILL LAB  
!
Od roku 2004 nám pod rukami prešli tisíce mladých ľudí. Vlado Zlatoš vybudoval team skvelých ľudí, 
ktorí pracujú na zmysluplných projektoch. Od záujmového krúžku sme sa vyvinuli až po serióznu 
športovú organizáciu s vlastnou filozofiou. Za ten čas sme sa neustále posúvali spolu s našimi žiakmi a 
pokúšali sa vytvárať stále lepšie a lepšie tréningové možnosti. Momentálne telocvične prevádzkujeme v 
Nitre i v Bratislave a disponujeme veľkým objemom vlastného vybavenia, hoci telocvičné priestory si 
zatiaľ stále len prenajímame. Ďalší level v našej hre dosiahneme vtedy, keď budeme disponovať aj 
vlastnými tréningovými priestormi (vlastné telocvične). Naše ambície však siahajú ďalej:

!
	 •	 chceme 500.000 detí naučiť salto vzad (čo sa za touto vetou skrýva asi tušíte: úsilie, pot, drina,     

fyzická zdatnosť, zdravie niekoľkých generáciií detí, viac leadrov, viac podnikateľov),

	 •	 chceme vybudovať vlastné veľké tréningové centrum (v Bratislave),
    
	 •	 chceme pomocou našich trénerov prevádzkovať menšie tréningové centrá aj v iných mestách,
    
	 •	 chceme realizovať certifikovanie vlastných trénerov pre Parkour, Freerun, Workout, detskú prípravku     

a iné disciplíny, ktoré u nás vyučujeme,

	 •	 chceme školiť učiteľov telesnej výchovy a iných záujemcov, ktorí by chceli vyučovať Parkour a     

Freerun nie len na školách pod našou záštitou,

	 •	 chceme pripravovať mládež na to, aby sa mohla stať sa zdrojom bohatstva pre seba,      

pre svoju rodinu a pre celú našu krajinu.

!

Páčia sa vám naše ciele a chceli by ste sa na ich realizácii nejako podieľať?

Neváhajte nás kontaktovať:


!
PaedDr. Vlado Zlatoš, PhD.


0904 140 305

vlado@vladozlatos.com


mailto:vlado@vladozlatos.com


www.skills.sk !
Užitočné linky na video odkazy

Čo sa naučili naši študenti na tréningoch:!
1. Atléti žiaci Nitra: https://www.youtube.com/watch?v=1dxEWSONHX0 !
2. Atléti žiači Bratislava: https://www.youtube.com/watch?v=S6-nS9azqUc !
3. Vystúpenie žiackych atlétov: https://www.youtube.com/watch?v=5s59_mz-WdU  !
!
Čo všetko sa dá robiť na našich tréningoch:!
1. Bratislava vybavenie: https://www.youtube.com/watch?v=rYA9lZzpQN4 !
2. Spoločný tréning žiakov i trénerov: https://www.youtube.com/watch?v=Yu3C91iW5-w !
!
Ako vyzerá príklad našich video návodov zo študijného plánu!
1. Sklopka - http://www.youtube.com/watch?v=ParXCH2IyH4&feature=plcp !
2. Premet vpred z hlavy - http://www.youtube.com/watch?v=Wfe6DGOrzKg&feature=plcp !!
Ako vyzerá mediálny výstup o našich športoch a Skill LAB-e:!
Reportáž pre STV - http://www.youtube.com/watch?v=pFK1-2b9ymc!!
Ako vyzerajú príklady motivačného video seriálu pre fyzickú zdatnosť:!
1. Kliky Dr. Hulka - http://www.youtube.com/watch?v=u52d8t_Or7I !
2. Planche - http://www.youtube.com/watch?v=RzG2R9jDe6c !
3. Skupinové kliky - http://www.youtube.com/watch?v=wNCD56AN1Mc !
4. Heavy Metal Combo - http://www.youtube.com/watch?v=EYjZ8qBT2xI !!
Ako vyzerajú príklady motivačného video seriálu pre akrobatickú zdatnosť:!
1. Salto od steny na kváder - http://www.youtube.com/watch?v=jTCg2u8hot0 !
2. Monkey Gainer - http://www.youtube.com/watch?v=nJUF9IMZSSw !
3. Skupinové triky - http://www.youtube.com/watch?v=EKts_tFbqpE !
4. Gainer Layouts - http://www.youtube.com/watch?v=OHyiDpr0MUA !!
Ako vyzerajú fyzické možnosti trénerov, ktorí na sebe neustále pracujú?!
Team SX Promo 2012 - http://www.youtube.com/watch?v=kTD9XxeT-n8 
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Kde trénujeme a kto nás navštevuje

Tréningové centrá máme v Nitre (2x) a v Bratislave (1x)

V rámci našich programov, sa venujeme aj deťom do 13 rokov (detská 
pohybová prípravka) a všetkým ostatným nad 14 rokov (bez 

obmedzenia) v pohybových krúžkoch ako Parkour & Freerun, Open 
Gym, Workout a ďalšie. Viac informácií nájdete na našej web stránke: 

www.skills.sk 

http://www.skills.sk


PS: Dokázali sme svojpomocne vybaviť aj jednu celú telocvičňu

a všetci sa tešíme na tréning s tebou. 
www.skills.sk

http://www.skills.sk

