


Dôležité je robiť to, čo nás baví a byť šťastný v živote.
Pri tréningoch učím svojich zverencov k pokore, úcte,
nezneužívať silu voči slabším a vedieť povedať aj nie.
Šport ich učí k disciplíne, avšak všetci berieme
športovanie s ozajstným úsmevom a veľkou radosťou.
To, čo robíme, nás napĺňa a radi by sme ukázali celému
Slovensku, ako mať radosť zo športu a mať motiváciu
do života.



O projekte

• Počas nasledujúceho roka mám so svojim tímom, dnes už
úspešnými športovcami, v pláne precestovať celé Slovensko,
navštíviť spolu až 450 základných a stredných škôl, obchodné
a rekreačné centrá, mestá a obce a zorganizovať športové dni pre
verejnosť.

• Naše príbehy píše život a každý z nás začal s jedným veľkým
snom!

• Cieľom projektu Vyboxuj si svoj sen je pomôcť stovkám ľudí nájsť
motiváciu k športu či stratené sebavedomie.

• Okrem toho bude našim hlavným cieľom pomôcť deťom, ktoré to
naozaj potrebujú aj po sociálnej stránke.

• V neposlednom rade chceme týmto charitatívnym projektom,
ktorého výťažok poputuje na dobudovanie Akadémie Tomiho
Kida, pomôcť aj boxerským a športovým talentom, ktoré
v živote nemali toľko šťastia ako ostatní a vychovať z nich
šampiónov.



Deti sú naša budúcnosť

• Vždy som vravel, že deti sú naša budúcnosť.

• V detstve získajú základy k celému životu. Vyrastal som
v robotníckej rodine, kde nám naši rodičia dali najväčšie
hodnoty, ktoré sú LÁSKA, POHYB, MOTIVÁCIA,
DOBRODRUŽSTVO, ÚSMEV, RADOSŤ a DÔVERA. Všetky
hodnoty mi dodnes zostali v krvi. V spomienkach na detstvo sa
mi namiesto materiálnych vecí zobrazujú zážitky a emócie a
odhodlanosť.

• Práve to chcem priblížiť aj dnešným deťom na základných a
stredných školách na Slovensku. Poukázať na hodnoty, ktoré
sú v živote veľmi dôležité.

• Dokážeme, že máme nárok plniť si svoje sny.



Deti sú naša budúcnosť



Program na školách 

Vystúpenie na základných školách bude obsahovať:

Motiváciu pomocou našich príbehov – ako sme sa dostali
k športu

Predstavenie našich začiatkov a dnešných úspechov (Ako sa
nám zmenil život a aké dvere sa nám „otvorili“ vďaka
disciplíne a odhodlanosti )

Ukážky cvičení s mojimi zverencami, vysvetlenie dôležitosti
pohybu a motiváciu detí k športom

Športové a zábavné súťaže so zapojením detí zo škôl

Rozdávanie pozitívnej energie, radosti a úsmevu

Rozhýbeme celé SLOVENSKO! ;) 



Mestá, ktoré sme navštívili 
Skalica 6.12.2016 



Príbehy, ktoré píše sám život

• V našom klube máme mnoho krásnych životných príbehov.
Pred mojimi očami vyrastajú z detičiek aktívni športovci a
šampióni.

• Mená reprezentantov ako Filip Meszároš, Andrej Czemes,
Tibor Varga a ďalší preslávili náš klub a šport nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí.

• Náš šport nás učí k disciplíne, úcte a k čestnosti.

Som šťastný človek a ďakujem môjmu oteckovi, že mi daroval
športový život. Obom rodičom za obrovskú podporu v mojej
ceste. Mojej mamičke, ktorá síce preplakala moje zápasy, no
nikdy mi nezakázala vstúpiť do telocvične a do ringu. Mojej
polovičke, ktorá ma prijala takého, aký som, zaľúbený do boxu a
človek, ktorý spraví všetko pre svojich zverencov.



Príbehy, ktoré píše sám život - LUKÁŠ FORRO

• Prvý úspech prišiel v roku 2010, keď sme s „Bucom“ – Lukáš
Forro, priniesli bronzovú medailu z ME Schoolboys
v Bulharsku.

• Buco prišiel medzi nás v roku 2008, mal 11 rokov, bol malý
„tučnučký“ chlapec, ktorý chcel veľmi zmeniť svoj život! Chcel
boxovať a robil preto všetko.

• Po jeho prvom zápase sa ukázalo, že má obrovské srdce. Makal
a stal sa majstrom Slovenska! Jeho telo sa časom zbavilo tuku
a stal sa REPREZNTANT SR vo váhe do 57 kg.

• Dokázal všetkým, že to ide a vyhrával nad svojimi súpermi rad
radom. Okrem bronzovej medaile na ME sa stal aj
5násobným majstrom SR a verím tomu, že ešte neskončil
zbieraním medailí.



Príbehy, ktoré píše sám život - VILIAM TANKÓ

• Šampión z chatrče – takto ho volajú médiá. Viliam Tankó je momentálne
najúspešnejší amatérsky boxer Slovenska.

• Vyrastal vo veľmi chudobnom prostredí, kde doslova žili pri smetisku.
Napriek všetkým ťažkostiam sa dobre učil a pravidelne športoval.

• Po prestupe z Obecného boxerského klubu z Tomášikova do Galanty sme
hlavne tvrdou prácou začali meniť jeho život k lepšiemu.

• Vyhral mnoho veľkých bojov v ringu, no tiež v samotnom súkromnom
živote. Vyštudoval Marketing management, momentálne je
zamestnanec v NŠC a zbiera úspechy pre Slovensko.

• V roku 2014 porazil olympionika na MEU a získal bronz. V roku 2015
získal bronz na 1. Európskych hrách v Baku. Momentálne je na 22.
priečke vo svetovom rebríčku. Má 21 rokov a je 11 násobným majstrom
Slovenska. Veríme, že jeho „dobrá vlastnosť“ – vyhrávať zápasy, mu ešte
dlho zostane



Príbehy, ktoré píše sám život - VILIAM TANKÓ



Príbehy, ktoré píše sám život - JANKO KURUCZ

Poraziť rakovinu a potom získať medailu na Majstrovstvách Európy? Áno, aj
to sme dokázali!

• Janko Kurucz je 15 ročný reprezentant Slovenska, ktorý dokázal
obrovskú vec. Po diagnostikovaní rakoviny prišla operácia a liečba
chemoterapiou. Janko to všetko zvládol a hneď ako to bolo možné,
makal naspäť v telocvični.

• O rok neskôr prišla jeho chvíľa a na ME Schoolboys získal bronz.
Chlapec, ktorého vychovali starí rodičia, dostal v Rusku prezývku
„Slovakian buldozer“. Pred zápasom o medailu som mu sľúbil, že ak
vyhrá, skočím oblečený do bazéna, bol november a riadna zima.
Nezabudnem na tú chvíľu, keď mu rozhodca zdvihol ruku. Janko sa otočil
ku mne a ukázala, že ma čaká plávanie



Príbehy, ktoré píše sám život - JANKO KURUCZ



Výťažok z akcie

• Výťažok z každej akcie pôjde na dobudovanie 
Akadémie Tomiho Kida pre rozvoj boxerských 
a športových talentov.

Aktuálny stav Akadémie



Výťažok z akcie – dobudovanie Akadémie 
Tomiho Kida

• V Akadémii Tomiho Kida bude vytvorených
niekoľko zón pre ľudí každého veku, či rôzneho
športového zamerania.

• Veľká časť Akadémie bude venovaná hlavne
deťom, pretože deti sú naša budúcnosť a je
veľmi dôležité sa im venovať už od skorého
veku, ako po pohybovej, či výchovnej stránke.

• Avšak miesto si tu nájde naozaj každý, kto hľadá
šport, motiváciu, odhodlanosť, či relax a
regeneráciu.



Výťažok z akcie – aktuálny stav Akadémie Tomiho Kida



Výťažok z akcie – vizualizácia hotovej Akadémie Tomiho Kida



Tešíme sa na spoluprácu

V prípade otázok a záujmu osobného kontaktu nás 
neváhajte kontaktovať:

Tomi Kid Kovács +421 908 734 139

Mail: tomi@tomikid.com

Mária Schutová +421 907 139 417 

Mail: manager@tomikid.com

www.vyboxujsisvojsen.sk

mailto:tomi@tomikid.com
mailto:manager@tomikid.com
http://www.vyboxujsisvojsen.sk/
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