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„Na čo myslíš po  
väčšinu svojho času?.“

 ako vyzerám, čo si o mne 
myslia, sebavedomie, sex, 

peniaze, zábava…



Objavovať samého seba a toho čo dokážem a čoho som 
schopný /-á, je presne tá cesta za lepšou verziou samého seba, 
ktorú chcem nasledovať (nie je to cieľ). Nechcem byť len kôpkou 

zblúdených myšlienok a neovládateľných emócií, pretože 
každé utrpenie je vždy nejakým spôsobom výsledkom zlých 

myšlienok. Len vďaka sebe dostanem od života to, čo si 
"zaslúžim". A len vďaka svojmu zmýšľaniu mi život ukazuje 
kto som, pretože tak k sebe nepriťahujem to čo chcem, ale to, 

akým som ja sám /-a. A to, kým sa stávam, priamo 
ovplyvňuje aj to, čo od života dostávam. Moje vízie a ideály sú 

prísľubom toho, čím sa jedného dňa stanem.



Tvoríme produkty a organizácie, ktoré formujú 
kultúru výživného pohybu a funkčného 

stravovania v našej krajine….



 • silné telo formuje silného ducha a ten formuje silnú a inteligentnú myseľ 
 • silného človeka ťažko zabiť a inteligentného ťažko oklamať 
 • sila bez inteligencie je deštrukčná, inteligencia bez sily nefunkčná 
 • silní sa stávame nie cez študovanie a plánovanie, ale cez nedokonalé úsilie, 

vytrvalú snahu a mnohoročnú prax (vlastný úsudok) 
 • sebaaktualizácia (pohybová, hodnotová, myšlienková, vzdelanostná, iná) je 

základom fyzickej i duševnej hygieny a bez nej ako by ste sa ani “neumývali” 
 • sebarealizácia, je najvyššia forma uplatňovania svojich duševných schopností v 

reálnom živote a jediná cesta, ako rozširovať možnosti svojho vplyvu na blízke či 
ďaleké okolie 

 • veľkosť úsilia nie je vždy meradlom úspechu, ale dokončené myšlienky a 
dosiahnuté ciele áno, pričom nové lepšie schopnosti sú až ovocím nášho 
úspešného konania 

 • mať vo svojom srdci ideál sveta v ktorom chceme žiť, vlastnú víziu a vlastný 
vnútorný svet je dôležitejšie ako to, čo vidíme cez svoje oči a to, čo počujeme cez 
svoje uši (aj o sebe)

Čo sme sa za ten čas naučili  
a aké životné postoje presadzujeme

Cieľom je vytvoriť si dlhodobo udržateľný životný štýl



rýchlejšie učenie (hľadanie bezpečných limitov) 
vždy mimo komfortnej zóny 
nepreceňovanie svojich zručností, bezpečné riskovanie 
častý flow (rozvoj zručností) 
nie je tam miesto pre perfekcionizmus a sebaklam 
produktívny chaos vedúci k usporiadaniu (systému) 
proaktivita (prekonávanie svojich schopností) 
experimenty a hľadanie skutočnej hodnoty 
večný študent (zistiť čoho všetkého som schopný dosiahnuť)  
rýchlejšie dosahovanie cieľov, snov, túžieb 
riešiť komplexnejšie problémy, motivovať, inšpirovať

Nauč sa žiť život na HRANE

Panic  
monster 

Tim Urban  
TED Talk

dôležité 
vs. 

urgentné?



Výška kvality kontroly vedomia a schopnosť  
koncentrovať sa rovná VÝŠKE KVALITY ŽIVOTA

…pri akej činnosti zažívate VY stav flow  
v súvislostiach s vašim telom?

…tam budujete aj svoje najväčšie zručnosti.



Akým strachom denne čelíte? 
(manažment odvahy a riskovania)



„Ak ti dokážu ublížiť slová,  
zmier sa s ťažkým životom“

Nájdi si mentora. Najlepší priateľ je 
ten, kto ktorí ti dá brutálne úprimnú 

konštruktívnu kritiku.

www.skills.sk 

http://www.skills.sk


Manažment komfortnej zóny (a štandardov)  
aj vďaka výživnému pohybu



Mnohé z nich sa máš možnosť naučiť práve v našich pohybových programoch. 
www.skills.sk  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tieto základné výživné  
pohyby by si mal /-a ovládaťVýživné  

pohyb
y

Od výdrže na 
kolenách až 

po úplne 
rovnú stojku 
na minimálne 
30 sekúnd.

Drep na 
jednej  

nohe 5x  
bez toho,  
aby sa  
kolená  
vbočili.

Vis na dvoch 
pažiach minimálne 

60 sekúnd. Vis  
na jednej paži 
minimálne 30 

sekúnd. Aktívna 
práca v ramenách 

(príťahy).

German 
Hang - 
 výdrž vo 

vise 
minimálne 

na 30 
sekúnd.

Výdrž v  
L-site 

minimálne 
20 sekúnd.

Arching  
Scapula Pull 

Ups (prehnuté 
lopatkové  
zhyby) s 

vystretými 
lakťami. 

Tuck Planche 
(výdrž v kľaku) s 

vystretými 
lakťami i 

chrbtom na 10 
sekúnd 

(alternatíva na 
kruhoch).

Drep (ideálne 
hlboký) s 
vlastnou 

hmotnosťou 
(muži ideálne až 

do 150% z 
hmotnosti).

Súruč na kruhoch 
minimálne 5x pomaly 

bez zrýchlenia. V 
hornej pozícii ukončiť 
s vystretým lakťom a 
výdržou minimálne 20 

sekúnd na konci.

Hlboký drep 
(squat) bez 

guľatého chrbta  
a vbočených 
kolien ako 
oddychová 

pozícia na 20 
minút minimum. 

Mostík bez extrémneho 
prehybania v krížovej 

oblasti. Vydrž v mostíku 
minimálne 30 sekúnd a 

rôzne variácie so 
zdvihnutím jednej paže/
nohy, chôdza v mostíku 

vpred/vzad a iné.

Dragon Flag s 
dotykom zeme 

a mierne 
prehnutým 
chrbátom, 
minimum 5 
opakovaní.

Šplh na  
lane bez 
pomoci  

nôh 2x bez 
prestávky  
(5 metrové 

lano).

Predklony s 
dotykom čela 

o zem vo 
vzdialenosti 

aspoň 90 cm 
od kolien – 
tam aj späť.

Jašterica s  
dotykom kolena a 
lakťa pri každom 
kroku a dotykom 
hrudníka o zem 
minimálne na 
vzdialenosť 10 
metrov - tam aj  

späť

Jednonožný 
výskok s 

dotykom kolena 
o hrudník a 
stabilným 

dopadom bez 
vbočeného 

kolena.

5 záklonov na 
kolenách s 
dotykom 

lopatiek o zem 
bez prehnutia v 
bedrách – tam 

aj späť. 

Skin the Cat najprv s pokrčenými 
kolenami, neskôr s vystretým celým 

telom (lakte od začiatku vystreté) 3x tam 
aj späť cez Front a Back Lever.

Jefferson 
Curl 

minimálne 
so záťažou 

50% z 
vlastnej 

hmotnosti 
5x. 

Výskok na debnu 
vysokú minimálne 

40-50% z 
celkovej výšky 

pre ženy a 
60-70% z 

celkovej výšky 
pre mužov.
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Štandardy a ich vplyv na náš životný úspech



Príklady výziev (projektov),  
pre ktoré by si sa mohl /-a rozhodnúť: 

stojka na pažiach bez opory 
hlboký drep na jednej nohe 
hlboký drep ako relaxačná poloha (30 min) 
vis na jednej paži na 30 s (dve paže 60 s) 
podpor v kľaku a v sede na 20 s (zadok / kolená vo vzduchu) 
šplh na lane bez nôh  
udvihnúť do pása bremeno vážiace 100% z vlastnej hmotnosti 
udvihnúť nad hlavu bremeno vážiace 50 - 80% z vlastnej hmotnosti



Životný štýl a hodnoty



Akcie a činy, pre ktoré sa môžeš  
odvážne rozhodnúť ešte dnes 

aby si zlepšil /-a svoj životný štýl 

navštevovať naše pohybové programy (NR /BA): www.skills.sk  
začať študovať náš blog a social média: www.vladozlatos.com 

@vladozlatos 

http://www.skills.sk
http://www.vladozlatos.com

