
Beh mi zmenil život ...

predtým

teraz 



Každý úspech sa začína snom. 



Moje úspechy

1.MIESTO

� MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MARATÓNE  2016 – BANSKÁ BYSTRICA,SK

� WINGS FOR LIFE WORLD RUN 2016 – BRATISLAVA,SK

� LEIPZIG MARATON 2018, DE

3.MIESTO

� MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MARATÓNE 2015 – KOŠICE,SK 

� WINGS FOR LIFE WORLD RUN V ROKU 2017 - FLORIDA, USA

4. MIESTO 

� POLMARATON 2017 A 2018, MALTA, EU



� OSOBNÉ REKORDY

3 km 8:59 min. 
5 km 15:30 min. 
10 km 31:43 min. 
polmaratón (21,1 km) – 1:11:10 hod. 
maratón (42,2 km) – 2:29:56 hod. 



Moje mimobežecké aktivity

PRÁCA

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ

� pre firmy 

� verejnosť – Profesia days, 
základné školy



TRÉNINGOVÁ ČINNOSŤ 

� pre firmy 

� verejnosť – skupinovo 

- individuálne



Charita
� Formou sociálnych sietí a médií – noviny, 

televízia. 

� Podpora a pomoc sociálne slabším a chorým. 

� V roku 2O17 podpora Rebeky, ktorej sme za 

vyzbierané peniaze kúpili nový vozík a 

notebook.

� V roku 2018 podpora Krištofka, ktorému 

peniaze zo zbierky pomohli na rehabilitačné 

procedúry.

� V roku 2020 propagácia ,,Vybehaj s nami 

pomoc“ 



Život nemá žiadne obmedzenia, okrem 
tých, ktoré si sami vytvoríte. 

� Začiatky nie sú jednoduché.

� Všetko je v hlave, ak sa vzdá hlava je koniec.

� Prekonávať samého seba.

� Vytrvalosť je kľúčom k úspechu.

� Po daždi vždy vyjde slnko.



Verte, že môžete a ste v polovici cesty 

� Cítiť strach, mať obavu a urobiť to aj tak.

� Nemusíte byť skvelí , aby ste začali ale musíte začať, aby ste boli skvelí.

� Cieľ , čas, trpezlivosť.



Ak neplánujete, pripravujete sa na 
úspech. 

� Dream big.

� Čím viac času investujem tým viac sa mi vráti.

� Tvrdá práca , vždy porazí talent, ak talent nepracuje usilovne. 

� Neexistuje zlé počasie, len zle oblečený bežec.

� Disciplína –správne tempo a rezervy.



Buď chceš, alebo nechceš. Ostatné sú 
kecy. 

� Ak nie si schopný manažovať seba , ako budeš schopný 
manažovať iných?

� Zamerať sa na silné stránky.

� Tréning s ľuďmi , ktorí sú lepší/

dostať sa mimo zónu komfortu

� Akceptovať prehru ako bežnú súčasť života.



Cesta dlhá tisíc míľ sa začína prvým 
krokom. 

� Rovnováha medzi prácou a oddychom.

� Tajomstvo behania – dobrá regenerácia.

� Vek nie je prekážkou.

� Hlad po úspechu.

� Ak by to bolo jednoduché robil by to každý.



Život je behom na dlhú trať. 



NO HUMAN IS LIMITED. Eliud Kipchoge



Ďakujem za pozornosť. 


