Projekt Ukáž sa! pozná víťazov
Rozhodlo o nich viac ako 25 tisíc hlasov
Bratislava, 22. august 2016 – Viac ako 25 tisíc hlasov rozhodlo o tom, kto získa akú
finančnú čiastku z 30 tisícového balíka v grantovom programe Ukáž sa! Nadácia
Slovenského olympijského výboru ukončila hlasovanie včera, kedy sa skončili aj Hry
XXXI. letnej olympiády v brazílskom Riu de Janeiro. Z TOP 12-tky mladých talentovaných
športovcov získal najvyššiu možnú čiastku 4000 tis. eur Adam Halas, na druhom mieste
skončila Simona Antalová, ktorá získa na rozvoj svojej športovej kariéry 3500 eur a na
treťom mieste skončil Oliver Kubačák, ktorému poputuje finančná dotácia 3000 eur.
„Išlo v poradí o prvý ročník toho grantového programu a už dnes môžem povedať, že prevýšil
naše očakávania. Do projektu sa prihlásili kvalitní mladí športovci, z ktorých odborná komisia
vybrala TOP 12 uchádzačov, ktorí súperili medzi sebou v internetovom hlasovaní. Na stránke
Nadácie SOV sme zaznamenali viac ako 50 tisíc návštev a viac ako 25 tisíc hlasov. Až 65 %
návštevníkov tvorili ženy. Som presvedčený, že má zmysel pokračovať v takýchto aktivitách
a podporovať mládež v ich športovej kariére,“ povedal Anton Siekel, predseda správnej rady
Nadácie SOV.

Kompletné výsledky:
1. Adam Halas
2. Simona Antalová
3. Oliver Kubačák
4. Jana Vaňušaniková
5. Vanda Michalková
6. Zuzana Švejdová
7. Dominika Kincelová
8. Slavomír Adam
9. Lukáš Ottinger
10.Zuzana Paňková
11.Patrik Nagy
12.Daniel Bisaha

3915 hlasov
3617 hlasov
3089 hlasov
2871 hlasov
2700 hlasov
2238 hlasov
1808 hlasov
1302 hlasov
1273 hlasov
1258 hlasov
750 hlasov
300 hlasov

15,58 %
14,40 %
12,30 %
11,43 %
10,75 %
8,91 %
7,20 %
5,18 %
5,07 %
5,01 %
2,99 %
1,19 %

4000,3500,3000,2500,2500,2500,2000,2000,2000,2000,2000,2000,-

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. Odovzdanie symbolických šekov prebehne
začiatkom septembra 2016.
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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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