Začína sa hlasovanie, v ktorom Nadácia SOV prerozdelí
talentovaným športovcom 30 – tisíc eur
Bratislava, 4. august 2016 – Už zajtra sa začína najväčší športový sviatok, Hry XXXI.
letnej olympiády v brazílskom Riu. Počas celého trvania olympiády bude na Slovensku
prebiehať hlasovanie v projekte Ukáž sa! TOP 12 mladým talentovaným športovcom
Nadácia Slovenského olympijského výboru v grantovom programe prerozdelí až 30 tisíc
eur. O tom, ktorý športovec získa akú finančnú podporu rozhodne verejnosť
v internetovom hlasovaní, od 5. do 21. augusta 2016 na stránke nádácie SOV
http://www.nadaciasov.sk/ukazsa/sportovci kde sú zverejnené profily športovcov.

„Olympiáda je vždy centrom pozornosti širokej verejnosti. Tešíme sa na výkony nielen našej
olympijskej výpravy, ale s nadšením sledujeme aj olympijské a svetové rekordy športovcov.
Som rád, že Nadácia SOV sa aspoň symbolicky pripája k tomuto športovému sviatku
a upriamuje pozornosť aj na mladých talentovaných športovcov, z ktorých raz vyrastú slovenskí
olympijskí reprezentanti. Našim cieľom bolo finančne podporiť tých najtalentovanejších. A preto
sme sa rozhodli spustiť grantový program Ukáž sa! v ktorom ich podporíme celkovo čiastkou 30
tisíc eur,“ povedal Anton Siekel, predseda správnej rady Nadácie SOV.

Ambasadormi projektu sa stali súčasní alebo minulí olympijskí reprezentanti Danka Barteková,
Petra Vlhová, Juraj Bača, Ľubomír Višňovský a Richard Nagy, ktorí zo 73 prihlásených
projektov vybrali TOP12.

„Nebolo jednoduché vybrať finálovú dvanástku. V tejto chvíli je to všetko v rukách verejnosti. Už
zajtra spúšťame celoslovenské hlasovanie na stránke
http://www.nadaciasov.sk/ukazsa/sportovci ktoré bude prebiehať až do ukončenia olympiády
– teda 21. augusta. Pozývam všetkých na stránku Nadácie SOV, podporte a zahlasujte za toho
športovca, ktorého príbeh vás najviac oslovil. Od hlasov verejnosti totiž závisí výška príspevku,
ktorú športovec získa z 30 tísícového balíka, ktorý prerozdeľuje Nadácia SOV“, hovorí Ľubomír
Višňovský, ambasádor projektu UKÁŽ SA!
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Dominika Kincelová – judo
Jana Vaňušaniková – karate
Lukáš Ottinger – biatlon
Oliver Kubačák – krasokorčuľovanie
Patrik Nagy - bikros, BMX
Slavomír Adam – triatlon
Zuzana Paňková – kanoistika
Zuzana Švejdová – atletika
Daniel Bisaha – atletika
Vanda Michalková – športové lezenie
Simona Antalová – zjazdové lyžovanie

Do programu sa mohli zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú
v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú
podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Celkové výsledky a odovzdanie symbolických šekov
prebehne začiatkom septembra 2016.
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ďalšie aktivity na pomoc a podporu športu.
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