
 

 

Oceľ sa brúsi oceľou, muži potrebujú mužov. 

 

Potreba rozprávať o mužnosti neustále rastie a naberá na intenzite v každodennom živote. O témy,  

ktoré prezentujeme, javia muži stály záujem a preto sme sa rozhodli pokračovať – prinášame druhý ročník 

konferencie MUŽOM. Našu snahu, ktorá vyplýva nielen z nadšenia a presvedčenia, si všimli aj médiá ako 

Forbes, Aktuality, Denník N, Postoj, show Trochu inak Adely Vinczeovej a ďalší.  

 

“Oceľ sa brúsi oceľou, muži potrebujú mužov. Ak si chlap, ktorý na sebe pracuje, alebo rozumie, že je to 

potrebné, nemal by si chýbať na mieste, kde stretneš mužov, ktorí svojimi príbehmi a skúsenosťami 

chcú ukázať ako na to. Bude to inšpiratívny deň.“, uviedol Peter Podlesný. 

 

Rečníkov vyberáme tak, aby to boli muži s hodnotami a charakterom, profesionáli srdcom aj mysľou. Toto nie 

je vyumelkované “motivačné” stretnutie. Toto je konferencia plná autenticity, výziev a mužov, ktorí odmietli 

pasivitu, ako životný štýl. Byť mužom v 21. storočí si vyžaduje vystúpiť z komfortnej zóny a začať hľadať 

odpovede v sebe a okolo seba.  

 
 

“Chceme, aby to bol čas, ktorý naplno využiješ, nielen pre spíkrov a program, ktorý sme starostlivo pripravili, 

ale aj preto, že spoznáš nových ľudí zmýšľajúcich podobne. Budeš počuť a zrejme aj pocítiš, že prekážky 

sú prirodzenou súčasťou života a dajú sa prekonať. Stráviť jeden deň na mieste, kde sa stretneš s výzvou, 

môže byť diskomfort. Konferencia MUŽOM ťa však privedie do zóny, v ktorej sa môžeš naučiť niečo nové.”, 

dodali Martin Valach a Anita Kardum. 

 

Čaká nás aj Ne.obyčajná – večerná Agora. Talkshow, na ktorej sa spolu s hosťami ohliadneme za 

konferenčným dňom, povyťahujeme múdrosti aj zaujímavosti a aj tento rok budeme hľadať prieniky a rozdiely 

medzi mužmi a ženami. Všetko čo sa udeje na Agore zostáva na Agore. 

 

 

Tešíme sa na vás 24.9.2022 v DoubleTree by Hilton v Bratislave,  

predaj vstupeniek na konferencia.muzom.sk/vstupenky/. 

 

Video z prvého ročníka konferencie nájdete na konferencia.muzom.sk/preco-prist/.   

  

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

alebo pod oficiálnym označením #muzom2022 na sociálnych sieťach. 
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