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Analýza týždňa

Môj súper bol aj olympijský víťaz Miller
Konateľ spoločnosti IN-ECO Igor Tomek štartoval na majstrovstvách sveta v kombinácii zjazdové lyžovanie a golf.

Tretí na Slovensku

Lukáš Havlík
lukas.havlik@ecopress.sk

Bratislava – Zúčastnil sa na majstrovstvách sveta, pretekal s novodobou legendou zjazdového lyžovania Američanom Bodom Millerom a vďaka svojmu „dokonalému
výkonu“ sa dostal vraj aj na obrazovky televízie Eurosport. Toto všetko dosiahol Igor Tomek, majiteľ
a konateľ spoločnosti IN-ECO, vďaka nezvyčajnej športovej disciplíne –
kombinácii zjazdového lyžovania
a golfu.

Tiger v lese
Zjazdové lyžovanie a golf. Dva neuveriteľne odlišné športy, a predsa
sa dajú skombinovať. Už niekoľko
rokov sa konajú aj majstrovstvá sveta v tejto športovej kombinácii a nie
je to súťaž pre pár nadšencov. Na
minuloročnom šampionáte sa
zúčastnilo viac ako 200 pretekárov
a keď sa človek pozrie na listinu
víťazov, pridá to na prestíži pretekov. Dominujú jej najmä lyžiari, medzi nimi svetoznámy Bode Miller,
ale aj Thomas Sykora, Kalle Pallander alebo Ondřej Bank. Posledný
ročník vyhral stále aktívny lyžiarsky
veterán Patrick Järbyn.
Touto súťažou sa inšpirovali aj na
Slovensku, presnejšie, v golfovom
klube vo Veľkej Lomnici. A keďže
tento klub je domovským pre Igora
Tomeka, šéfa spoločnosti IN-ECO,
vášnivého golfistu, ale aj bývalého
závodného lyžiara, neváhal a pred
dvomi rokmi sa prihlásil na prvú
slovenskú súťaž. A hneď tá ho trocha preslávila. Počas lyžiarskej časti sa totiž nevyhol pádu a skončil až
v lese v tráve. Súťaž sa totiž konala
v jarnom období a sneh sa držal len
na zjazdovke. Celý kúsok sa podarilo nakrútiť kameramanovi televízie TVA, ktorý ho mal dostať do

Tomek lyžuje už od svojich štyroch
rokov, od šiestich dokonca súťažne.
Na vyššiu ako vtedy československú
úroveň to však v mladom veku nedotiahol. Rýchlosť mu však ostala.
„Napriek svojej postave som minulý rok zašiel v obrovskom slalome
najrýchlejší čas. Vo svojej kategórii
som napokon skončil druhý, tretí
celkovo,“ vymenúva svoje úspechy
Tomek. Spomínaný obrovský slalom
je prvou časťou súťaže. Väčšinou je
postavený tak, aby ho tí najlepší
zvládli pod 40 sekúnd. Maximom
však je jedna minúta. Ten, kto je pomalší, pripíše si aj tak 60
sekúnd. Čas sa potom vynásobí
4, čo približne zodpovedá
dvom kolám na golfovom ihrisku. Po lyžovaní sa dve 18-jamkové kolá golfu aj
odohrajú. Pretekár
tak napríklad za 40
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V novom projekte HN+
vám každý deň prinášame
analýzy, rozhovory,
rebríčky, profily dôležitých
ľudí z biznisu. Každý druhý
utorok predstavíme
koníčky manažérov
v seriáli Moje vášne.
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známej relácie o športových karamboloch Watts televízie Eurosport. Tá
dala klipu príznačný názov Tiger
v lese, pán Tomek totiž lyžuje v tigrovanej kombinéze. „O mojom úspechu mi povedali známi, ja som
ho, bohužiaľ, v televízii nevidel,“ dodáva so smiechom.

Kto je
Igor Tomek
Rodák z Moravy, Začiatkom 90. rokov začal podnikať v oblasti gastronomických
služieb a cestovného
ruchu. V roku
1996 spoluzaložil
firmu IN-ECO, kde pôsobil do roku 1999.
Neskôr pracoval ako
manažér pre rôzne
spoločnosti. Od roku
2004 je opäť na čele
obchodno-distribučnej spoločnosti INECO ako generálny
riaditeľ.

sekúnd v lyžovaní získa 160 bodov, keď zahrá v golfe dve kolá po
80, tak získa ďalších 160. Ten, kto
má bodov najmenej, vyhráva.

8 sekúnd za
olympijským víťazom
Vďaka dobrému výsledku
na Slovensku sa Tomek dostal vlani aj na majstrovstvá
sveta v Zell am See. Zúčastniť sa na nich mohol aj o rok
skôr. „Bol som vtedy náhrad-

Dotazník
 Ako ste sa dostali tam, kde
ste dnes?
Motivácie boli dve. Firmu
som založil viac-menej preto,
aby som vytvoril pracovné
miesto pre seba. Druhým dôvodom bolo niečo dokázať
a realizovať sa.
 Koľko hodín denne trávite
v práci?
V priemere je to asi 8 hodín
denne, myšlienkami
nonstop. Práci doma sa
snažím úplne vyhnúť.
 Čo máte na svojej práci
najradšej?
Rád predávam svoje
myšlienky, postupy,
zlepšujem veci a potom
analyzujem výsledky. Je to
pre mňa skvelá
sebarealizácia.
 Čo máte na svojej práci
najmenej rád?
Asi stres. Najmä
z rozhodovania a zo
zodpovednosti. Náš biznis je
totiž založený na platbe
vopred, minimum na faktúru.
Keby vzťahy medzi partnermi
fungovali lepšie, tak by bolo
oveľa menej stresu.
níkom, po zranení jedného člena tímu ma nestihli zaregistrovať. S tímom som však ostal a pomáhal,
najmä pri golfe ako caddy,“ vraví Tomek. Majstrovstvá sveta sú totiž najmä tímovou záležitosťou, jednotlivcov tam štartuje veľmi málo. Tím
má päť členov, ale počítajú sa štyri
najlepšie výsledky za každé kolo.
Pretekári súťažia, samozrejme, aj
medzi sebou. Sú rozdelení medzi
profesionálov a amatérov. Tí sa ešte
delia podľa veku. Tomek skončil vo
svojej kategórii Midage na slušnom
30. mieste zo 73 pretekárov. Celkovo bol 85., tím Black Storck Slovakia
bral 13. miesto. Najznámejším
účastníkom bol už spomínaný
olympijský víťaz, niekoľkonásobný
majster sveta a celkový víťaz Svetového pohára, Bode Miller. Pred dvomi rokmi vyhral, čo mohol, vlani
však nezvládol najlepšie obrovský
slalom, stratu v golfe ešte zvýšil
a celkovo skončil mimo najlepšej desiatky. Tomek za ním v lyžovaní zaostal o necelých osem sekúnd
a v golfe o 4 údery.
Počas mladosti sa totiž chcel vždy
zúčastniť na olympiáde alebo majstrovstvách sveta. „Splnilo sa mi to
až na staré kolená, ale aj tak som
súťažil s tými najlepšími. Neznie to
skvelo?“ Slovenská súťaž je v tomto
roku naplánovaná na apríl. Tomek
má veľkú šancu byť medzi najlepšími a opäť sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta. Tie budú v máji, už
tradične v Zell am See.

Golf ako droga

Igor Tomek lyžuje od štyroch rokov, od šiestich dokonca súťažne. Dnes je však jeho hlavným športom golf. Za sezónu odohrá viac ako 30 turnajov.

Šéf spoločnosti IN-ECO začal s golfom približne pred 5 až 6 rokmi. Pôvodne vyskúšal jeho extrémnejšiu
verziu. „Na jar alebo v lete odpaľovali v Jasnej loptičky priamo zo svahu. Vyskúšal som to, zaujalo ma to
a golfu som sa začal plne venovať,“
vraví Tomek. Na začiatku ho varovali, že treba mať silnú vôľu. A podľa jeho slov mali pravdu, svojho času golfu úplne prepadol. Týždenne
hral aj štyrikrát, z práce utekal často hneď na ihrisko. „Ono je to vlastne normálna droga. Robí mi to veľmi dobre na hlavu. Vyčistím si ju,
odbúram stres,“ vraví.
Golf hrá najmä na Slovensku.
Zúčastňuje sa však aj na mnohých
turnajoch, za sezónu ich zvládne
30 až 35. Hendikep má momentálne 13,6. „Šport mi dal veľmi veľa,
najmä ma naučil vytrvalosti, húževnatosti a aj precíznosti. Tieto
schopnosti sa snažím využívať aj
v podnikaní a myslím si, že aj vďaka nim som úspešný,“ dodáva ToSnímky: HN/Pavol Funtál, archív I. Tomek mek.

