ALPSKÉ LYŽOVANIE
DÁVID BOČEK (21)
Všestranný športovec Dávid sa od malička venuje alpskému lyžovaniu, plávaniu,
cyklistike a stolnému tenisu. V Hnutí Špeciálnych olympiád (SHŠO) súťaží už 9
rokov. Jeho najväčšími úspechmi sú zisk zlatej olympijskej medaily v zjazdovom
lyžovaní na Svetových zimných hrách špeciálnych olympiád v Južnej Kórei a zisk
zlatej medaily v plávaní na Európskom šampionáte plavcov s Downovým
syndrómom vo Veľkej Británii. V súčasnosti navštevuje zariadenie polyestetického vzdelávania ArtEst, kde sa venuje divadlu a výrobe darčekových
predmetov.
MOJMÍR CIKRAI (26)
Mojmír, rodák z Bratislavy, navštevoval Špeciálnu základnú školu na Dolinského
ulici. V súčasnosti je klientom Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya.
Členom SHŠO sa stal v roku 2014, kedy sa na Národných pretekoch špeciálnych
olympiád umiestnil na prvom mieste. Nasledujúce roky získal na národných
hrách tri zlaté a jednu striebornú medailu v alpskom lyžovaní. Špeciálna
Olympiáda v Rakúsku bude pre neho prvou medzinárodnou súťažou. Okrem
lyžovania sa Mojmír venuje rôznym športom ako behanie, plávanie, ale medzi
jeho záľuby patrí aj recitácia a výtvarné aktivity.
STANISLAVA GEMBICKÁ (33)
Rodáčka z Mošoviec je vyučenou krajčírkou a zručnosti v práci s textilom
uplatnila aj po ukončení štúdia v chránenej dielni. Od roku 2013 navštevuje
domov sociálnych služieb Méta v Martine, kde sa venuje mnohým športovým
aktivitám. Súťaží v lyžovaní, plávaní a v stolnom tenise. Práve v alpskom lyžovaní,
v ktorom získala zlatú medailu na pretekoch v Žiarskej doline, bude
reprezentovať Slovensko na Špeciálnej olympiáde v Rakúsku. Stanka
navštevovala aj ZUŠ vo Vrútkach, kde sa venovala kresleniu a maľovaniu. Medzi
jej záľuby ďalej patrí turistika, starostlivosť o svojho psíka a domáce práce, v
ktorých je veľmi zručná.
LADISLAV JAKUBČO (34)
Lacko je z Bratislavy, momentálne žije s rodinou v Tatrách. Hry v Grazi sú jeho
prvou Špeciálnou olympiádou. Zjazd a obrovský slalom sú disciplíny, v ktorých
zabojuje o čo najlepší výsledok a nadviaže tak na úspechy zo súťaží na
Slovensku. Okrem zimných športov sa venuje plávaniu a verí, že sa mu podarí
kvalifikovať sa aj na najbližšiu letnú Špeciálnu olympiádu v Abú Dhabí. Medzi
Ladislavove záľuby patrí príroda, turistika a v lete rád chodí na hríby.
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MICHAL ŠTUBŇA (24)
Michal reprezentoval Slovensko na Špeciálnej letnej olympiáde v Šanghaji v
cyklistike a zúčastnil sa tiež zimných hier v Pchjongjangu, kde súťažil v alpskom
lyžovaní. Na športové podujatia ho pripravuje brat Mikuláš, ktorý mu je
trénerom. Michal navštevoval odborné učilište pre deti so špeciálnymi
potrebami a podarilo sa mu zamestnať sa v hoteloch, kde upratoval, alebo
vydával stravu. Bol jednou z tvárí kampane Každá firma potrebuje svojho autistu,
ktorý v roku 2016 predstavila Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
(SPOSA).
JURAJ ŠUSTER (39)
Juraj je skúsený zjazdový pretekár s Downovým syndrómom, ktorý prvýkrát
štartoval na súťaži už ako trinásťročný. Doposiaľ si na Svetových zimných
špeciálnych olympijských hrách vybojoval tri zlaté, tri strieborné a jednu
bronzovú medailu. Pevne verí, že sa mu na tohtoročnej Špeciálnej olympiáde
podarí zbierku rozšíriť. Juraj absolvoval odborné učilište, je vyučený záhradník.
Po ukončení školy vyskúšal viaceré zamestnania, okrem záhradníctva vypomáhal
aj v domove seniorov, umýval riady, či upratoval. Dnes pracuje ako čašník v
kaviarni Radnička, ktorá je projektom združenia Inklúzia.
SIMONNE SADLOŇOVÁ (41)
Simonka sa narodila so zriedkavých ochorením s názvom Williamsov syndróm.
Rodáčka z Bratislavy ukončila povinnú školskú dochádzku na Špeciálnej
základnej škole a športové nadanie mohla naplno rozvinúť v Zariadení sociálnej
starostlivosti pre mládež a dospelých na Javorinej ulici v Bratislave. Simonne je
členkou SHŠO už od jeho vzniku (1993) a venuje sa najmä alpskému lyžovaniu a
plávaniu. Počas svojej športovej kariéry sa zúčastnila na štyroch Svetových
zimných špeciálnych olympijských hrách, kde vybojovala dve zlaté, dve
strieborné a jednu bronzovú medailu. V plávaní súťažila na troch Svetových
letných špeciálnych olympiádach, kde získala tri zlaté a jednu striebornú
medailu. Medzi jej záľuby patrí folklórny tanec a vyskúšala si už aj skupinové
vystúpenie v modernej gymnastike.
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BEŽECKÉ LYŽOVANIE
ELIN BALÁŽOVÁ (15)
Mladá športovkyňa z Považskej Bystrice sa k stolnému tenisu, ale i behu na
lyžiach sa dostala vďaka učiteľom a vychovávateľom v detskom domove. Práve
na bežkách bude reprezentovať Slovensko na Špeciálnej zimnej olympiáde v
Rakúsku. Ako sama hovorí, na olympiádu sa svedomito pripravovala aj vďaka
veľmi dobrým podmienkam, ktoré jej v detskom domove vytvorili. Elin dúfa, že s
pomocou dobrých ľudí a s podporou priateľov v škole a v domove, sa jej podarí
dosiahnuť viac a byť príkladom pre svojich súrodencov. Dnes Elin navštevuje
Špeciálnu internátnu školu a vie, že vďaka vzdelaniu si môže zabezpečiť lepšiu
budúcnosť.
DENISA JEDLIČKOVÁ (30)
Denisa je absolventkou strednej odbornej školy v odbore pomocný kuchár. Už
viac ako dva roky žije v Centre sociálnych služieb TAU, kde sa prvý krát dostala k
behu na lyžiach. Špeciálne olympijské hry v Rakúsku budú jej prvou veľkou
súťažou v zimných športoch a preto túži uspieť. Medzi jej záľuby patrí
fotografovanie, počítače, vybíjaná, bedminton, behanie, stolný tenis, aerobik a
bicyklovanie. Okrem toho rada hrá v divadle a navštevuje výtvarný krúžok. Z jej
diel bola vytvorená výstava v rámci krajskej súťaže amatérskych tvorcov. Ako
sama hovorí, bežkovanie ju veľmi baví a dúfa, že aj vďaka kurzu základov
angličtiny ktorý absolvovala, si počas hier v Grazi nájde mnoho nových priateľov.
JAKUB KRIŠŠÁK (24)
Skúsený pretekár zo Žilinského kraja zabojuje o zlatú medailu v behu na lyžiach
na 5 km a 7,5 km. Špeciálna zimná olympiáda v Grazi nebude jeho prvou, zlato
priniesol už pred štyrmi rokmi z kórejského Pchjongjangu. Z jeho úspechov sa
tešia obaja rodičia, najmä otec ktorý mu je trénerom.
GABRIELA PETROVIČOVÁ (21)
Gabika je z Michaloviec, momentálne žije v Košiciach a vďaka vedeniu pedagógov
sa od malička venovala kresleniu, plávaniu a lyžovaniu - behu na lyžiach. S
výtvarnými prácami sa zapojila do projektov Slniečko, Modrá škola, či súťaže V
tieni gotickej katedrály. V športovaní dnes pokračuje v Domove sociálnych
služieb DOMKO v Košiciach. Na Špeciálnej olympiáde v Pchjongjangu sa
umiestnila v behu na lyžiach na 50 m na výbornom štvrtom mieste. Vo svojom
voľnom čase sa venuje hudbe, tancu, spevu a pravidelne cvičí v posilňovni.
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ROMAN POLÁK (45)
Roman je z Oravy, býva v Centre sociálnych služieb v Tvrdošíne. So športom
začal v roku 2008, kedy sa Centrum rozhodlo naplno využívať svoj pekný areál
a výborné podmienky na zimné športy, ktoré región prináša. Roman bude
pretekať v bežeckom lyžovaní v Grazi na 50 a 100 m. Chcel by nadviazať na svoje
úspechy zo Špeciálnej olympiády v Južnej Kórei, odkiaľ si priniesol dve bronzové
medaily. V lete rád hráva bocciu a chodí na turistiku.
MILAN PUMPA (43)
Milan súťaží za SHŠO od roku 1994. Získal už päť zlatých a sedem strieborných
medailí zo Svetových hier špeciálnych olympiád v letných aj v zimných športoch.
V súčasnosti pracuje ako pomocný opatrovateľ v zariadení sociálnych služieb
(ZSS) v Bardejove. Podľa jeho slov je v práci spokojný a dáva mu možnosť
sebarealizácie. Verí, že raz sa bude môcť osamostatniť a žiť v chránenom bývaní
v Prešove alebo Bardejove. Milan je zanietený športovec a jeho najväčšou
záľubou je futbal, tenis, či stolný tenis.
ROMANA ZÁSLAVOVÁ (22)
Rodáčka z Dolného Kubína vyrastala v rôznych detských domovoch v Žilinskom
kraji, dnes je klientkou Centra sociálnych služieb TAU v obci Turie. V súčasnosti
pracuje na chránenom pracovisku ako pomocná sila v kuchyni. Podľa jej slov ju
šport veľmi baví a napĺňa. Vo svojom voľnom čase sa venuje koníčkom, ktorých
je mnoho. Už tri roky navštevuje heligonkársku školu, tancuje v country skupine
Mississipi, rada spieva a počúva hudbu. Okrem toho sa venuje integrovanej
bocci, korčuľovaniu, bicyklovaniu, behaniu a v Centre mala možnosť vyskúšať si
aj snowboardovavnie.
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KRASOKORČUĽOVANIE
MAREK BEDNÁR (17)
Marek je stredoškolák, budúci cukrár. Ku krasokorčuľovaniu sa dostal vďaka
svojmu otcovi, ktorý našiel článok o krasokorčuľovaní ako terapií pre autistov.
Úspechy na súťažiach dosahuje v tomto športe aj vďaka odbornému vedeniu
Hildy Múdrej a Ivety Fitošovej. Zimný štadión sa pre neho stal miestom, kde sa
naučil vytrvalosti, samostatnosti, schopnosti sústrediť sa, ale i potrebnej
disciplíne. Na medzinárodnej súťaži špeciálnych olympiád v krasokorčuľovaní vo
Viedni získal pred piatimi rokmi zlato a v Pchjongjangu sa umiestnil na výbornom
piatom mieste. Závodne tancuje aj štandardné a latinsko-americké tance.
PETER DLUGOŠ (21)
Peter sa ku krasokorčuľovaniu dostal vďaka svojej mame, ktorá sa dozvedela
o tréningoch Hildy Múdrej a Ivety Fitušovej pre mládež s mentálnym
postihnutím. Vďaka tejto spolupráci sa Petrovi podarilo dosiahnuť viacero
krasokorčuliarskych úspechov, vrátane striebornej medaily na pretekoch vo
Viedni. Práve tieto momenty patria k najšťastnejším v jeho športovej kariére,
a teší sa z nich aj celý prípravný tím a rodičia. Okrem krasokorčuľovaniu sa Peter
venuje aj hre na klavír. Ako hovoria trénerky, jeho koncerty a úspechy v hudbe
im rovnako robia veľkú radosť.
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