Nadácia SOV hľadá talentovaných mladých športovcov.
V rámci projektu Ukáž sa! prerozdelí 30-tisíc eur.
Bratislava, 11. apríl 2016 – Ukáž sa! je názov nového grantového programu Nadácie Slovenského
olympijského výboru, v rámci ktorého prerozdelí mladým talentovaným športovcom až 30-tisíc
eur. Do programu sa môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú
v niektorom olympijskom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú
finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.
Registračný formulár je dostupný na novej internetovej stránke Nadácie SOV www.nadaciasov.sk. Zo všetkých žiadostí vyberie
nadácia 12 uchádzačov a tí zabojujú o finančnú podporu prostredníctvom verejného hlasovania, ktoré bude prebiehať na
internetovej stránke Nadácie SOV.
„Na Slovensku máme veľa talentovaných mladých športovcov, ktorí sú na začiatku svojej športovej kariéry. Cieľom našej
nadácie je vyhľadávať tieto talenty a podporovať ich tak, aby napredovali a stali sa z nich o niekoľko rokov slovenskí
olympijskí reprezentanti. Aj preto sme sa rozhodli v rámci grantového programu Ukáž sa! vyzvať talentovanú mládež, aby sa
ukázala verejnosti, predstavila svoj športový príbeh a uchádzala sa o finančný príspevok z Nadácie SOV. Na tento účel celkovo
prerozdelíme až 30-tisíc eur,“ povedal Anton Siekel, predseda správnej rady Nadácie SOV.
Od 11. apríla do 10. júna 2016 bude na stránke www.nadaciasov.sk/ukazsa dostupný registračný formulár so žiadosťou
o finančný príspevok. Spolu s registračným formulárom musia žiadatelia zaslať aj krátke motivačné video, v rámci ktorého
zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o príspevok z nadácie a na aký účel chcú príspevok využiť. Podmienkou grantového programu
je vek žiadateľa od 12 do 18 rokov, musí ísť o talentovaného športovca, ktorý sa venuje individuálnemu alebo kolektívnemu
športu. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.
Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu vyberie najneskôr
do 30. júna 2016 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke
Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať počas Hier XXXI. olympiády v brazílskom Riu de Janeiro od 5. do 21. augusta 2016.
Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra.
Ambasádormi programu sú: Danka Barteková, Petra Vlhová, Juraj Bača, Ľubomír Višňovský a Richard Nagy.
„Mám radosť z každej aktivity, ktorá pomáha mladým športovcom. Športové podmienky na Slovensku nie sú jednoduché
a je dôležité podporovať športové talenty, aby rozvíjali svoj potenciál, tvrdo na sebe pracovali a prebojovali sa v náročnej
konkurencii medzi svetovú športovú elitu. Tento projekt Nadácie SOV im k tomu určite veľmi pomôže. Aj preto som sa rozhodla
podporiť tento projekt a prijala som ponuku stať sa jeho ambasádorkou. Už teraz sa teším na žiadosti, v ktorých nájdeme určite
veľa zaujímavých športových príbehov,“ hovorí Petra Vlhová, slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a ambasádorka
grantového programu Ukáž sa!
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Nadácia SOV zároveň odovzdala symbolický šek a prerozdelia za rok 2015 desiatim mladým športovcom celkovo 20-tisíc eur.
Podporila atlétov Tomáša Veszelku a Michaelu Peškovú, džudistu Miroslava Kopiša, lukostrelkyňu Alexandru Longovú, plavca
Tomáša Púchleho, bežkyňu na lyžiach Barboru Klementovú, strelcov Patrika Jányho a Luciu Kopčanovú, tenistku Lenku Starú
a rýchlostnú kanoistku Marianu Petrušovú. V roku 2016 podporí mladých talentovaných športovcov na základe výsledkov
grantového programu Ukáž sa!, ktorý štartuje 11. apríla 2016..
Koniec

O Nadácii SOV
Nadáciu SOV založil Slovenský olympijský výbor v roku 2007. Jej hlavným poslaním je podporovať mladých talentovaných
športovcov a športové podujatia. Okrem toho aktívne pracuje s olympijskými seniormi a realizuje ďalšie aktivity na pomoc
a podporu športu.
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