
 

 

Neprestávame. Pokračujeme. Spolu s vami. 
 

Priatelia, uplynulé dni boli unavujúce. Aktuálne dianie v súvislosti s COVID-19 na Slovensku,  
ale aj v Čechách držali celý organizačný team v napätí. Keď sme sa dozvedeli, že nové nariadenie 
vlády, ale aj jeho následné upravenie neprajú konferencii Mužom, popravde nás prepadla frustrácia.  
 
Prešli sme x rôznych scenárov, no pri každom sme museli vypustiť veci, ktoré v konečnom dôsledku 
tvorili dušu konferencie. Nové hygienické podmienky obmedzuju spoluprácu s našimi sponzormi, 
dotýkajú sa viacerých českých prednášajúcich a obmedzujú aj vzájomný kontakt a komfort 
účastníkov konferencie.  
 
Zaiste sa objavili čierne myšlienky o rezignácii, ale ak si máme zachovať integritu s tým, čo píšeme 
a hovoríme v Mužom.sk, musíme vydržať. Vydržte s nami. Píšete slová podpory, pýtate sa,  
ako môžete pomôcť. Zachovajte nám priazeň, pretože každý nápad, každá myšlienka  
smerom ku konferencii vzniká kvôli vám. 
 
„Aktuálne opatrenia rešpektujeme, nechceme ich nijako obchádzať. Našu historicky prvú 
konferenciu nechceme presunúť̌ ani do online priestoru. Chceme si podať navzájom ruky a pozrieť 
si pri tom s úsmevom do očí.“, uviedol organizačný tím konferencie. 
 

 
 
Konferenciu Mužom presúvame na nový dátum. Udeje sa 15.5.2021 na neznemenom mieste v hoteli 
Hilton v Bratislave. Sme nadšení z toho, že už dnes sa k novému termínu pridali aj viacerí speakri, 
veríme, že vo finále sa nič nezmení. Všetky doposiaľ kúpené vstupenky sú platné. 

 
„Podstatou konferencie zostávate vy. Muži, ale aj ženy, ktorí porozumeli, že tu nejde len o nejakú  
z množstva konferencií, ale že spoločne budeme účastní niečoho, čo prinesie zmenu do životov 
chlapov na Slovensku a v Čechách. Nie ste len účastníkmi tejto udalosti, ste jej organizátormi.“, 
uviedli Peter, Martin a Anita. 
  
„Nie je dôležitý kritik; nie je dôležitý ten, kto poukazuje na to, ako silný muž padá alebo ako by mohol 
svoje činy vykonať lepšie. Uznanie patrí človeku v aréne, ktorého tvár je zašpinená prachom, potom 
a krvou, ktorý urputne zápasí…, ktorý vie, čo je nadšenie a oddanosť, a ktorého život stravuje vec, 
ktorá je toho hodná. Ktorý, keď sa všetko podarí, napokon zakúsi víťazstvo a dosiahne veľký úspech. 
Ak zlyhá, tak práve preto, že sa odvážne pokúšal bojovať. Nemôžeme ho zaradiť medzi  
tie ustráchané a plaché duše, ktoré nikdy nezakúsili ani víťazstvo, ani porážku.“ - Theodore 
Roosevelt, 23. 4. 1910, Sorbone 



 

 

Vidíme sa 15.5.2021 v priestoroch v DoubleTree by Hilton v Bratislave, 
predaj vstupeniek na konferencia.muzom.sk/vstupenky/. 

  
Aktuálne informácie o konferencii nájdete na našom Facebooku - fb.me/konferencia.muzom 

alebo pod oficiálnym označením #muzom2020 a #muzom2021 na sociálnych sieťach. 


