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STRETNITE SA S PETROU VLHOVOU!  

OLYMPIJSKÁ VÍŤAZKA BUDE UŽ TENTO VÍKEND NA SVETOVOM POHÁRI V ŠPINDLEROVOM 

MLÝNE  ROZDÁVAŤ AUTOGRAMY 

 

Bratislava, 24. január 2023 – Olympijská víťazka a držiteľka krištáľového glóbusu Petra Vlhová opäť 

zabojuje v známom českom lyžiarskom stredisku Špindlerův Mlýn o stupienok víťazov. Už tento 

víkend sa postaví na svah počas Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Okrem bohatého 

sprievodného programu Petra navštívi aj stan národnej organizácie pre podporu a propagáciu 

cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL, ktorej je ambasádorkou. Po druhom kole slalomu sa stretne 

so svojimi fanúšikmi na hlavnom pódiu, kde sa bude konať talkshow „Moja cesta k olympijskému 

zlatu“ a krátka autogramiáda.  

 

„Ohromné sebazaprenie, talent, motivácia a pokora robia z Petry najlepšiu slovenskú športovkyňu. 

Sme nadšení, že hviezda takejto úrovne je ambasádorkou SLOVAKIA TRAVEL a pomáha nám šíriť dobré 

meno Slovenska,“ povedal generálny riaditeľ národnej organizácie pre podporu turizmu na Slovensku 

Václav Mika. „Práve preto sme si Petru vybrali ako hlavnú tvár našej jesennej a zimnej kampane Tak 

blízko k zážitkom, tak blízko k vám,“ dodal Mika.  

 

Súčasťou sprievodného programu podujatia bude aj talkshow s Petrou Vlhovou a krátka 

autogramiáda. Fanúšikovia, ktorí chcú získať podpis a  fotografiu s najznámejšou slovenskou lyžiarkou 

navštívia stánok SLOVAKIA TRAVEL vo fanzóne, ktorý bude otvorený po celý víkend. Tam ich čakajú 

nielen informácie ohľadom stretnutia, ale aj zaujímavé tipy na ideálne miesta, kde sa dá na Slovensku 

stráviť atraktívna dovolenka a užiť si zasnežené kopce. „Dovolenkujte na Slovensku! Na Slovensku je 

stále čo objavovať,“  hovorí samotná Petra Vlhová. 

 

Rodisko šampiónky predstaví Darina Bartková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného 

ruchu Región Liptov. Práve na kopcoch Nízkych Tatier sa Petra učila lyžovať. „Liptov je jeden z 

najkrajších regiónov s nesmiernym prírodným bohatstvom, ktoré ho predurčilo na rozvoj cestovného 

ruchu. Nájdete tu na jednom mieste vysoké hory vhodné na turistiku, cyklistiku, lyžovanie a iné 

športy, ktoré dopĺňajú termálne a minerálne pramene, bohatú históriu a kultúru,“ uviedla Darina 

Bartková. „Aj vďaka Petre si jej domovské lyžiarske stredisko Jasná, ktoré je súčasťou regiónu Liptov, 

upevňuje svoje miesto na mape svetového lyžovania,“  zhodnotila nakoniec. 
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