Tlačová správa pre mediálny okruh

Viac ako 40-tisíc hlasov rozhodlo o prerozdelení podpory
mladým športovcom v programe UKÁŽ SA!
Bratislava, 11. august 2016 – Grantový program Nadácie Slovenského
olympijského výboru UKÁŽ SA! naberá na popularite. Do druhého ročníka sa
zapojilo viac ako 40-tisíc ľudí, ktorí svojimi hlasmi rozhodli o prerozdelení
podpory medzi T0P 12 mladých talentovaných športovcov. Tí postúpili do užšieho
výberu nadácie spomedzi 116 prihlásených uchádzačov o grant. Najúspešnejším
športovcom v hlasovaní sa stal mladý atlét Daniel Kováč. Na ďalší rozbeh jeho
športového napredovania mu poputuje najvyššia čiastka - 4000 eur. Celkovo
Nadácia SOV prerozdelí medzi TOP 12ku 30-tisíc eur.
Druhý ročník grantového programu UKÁŽ SA!, ktorého cieľom je podporiť nádejné
športové talenty, sa stretol s pozitívnymi reakciami a po viacerých stránkach bol
úspešnejší než jeho premiérový ročník. „Od mladých športovcov sme obdržali 116
žiadostí, čo bolo o 40 viac v porovnaní s minulým ročníkom. Do verejného internetového
hlasovania zameraného na prerozdelenie podpory medzi 12 vybraných uchádzačov sa
zapojilo o 60 % viac návštevníkov stránky Nadácie SOV než počas prvého ročníka. Z týchto
výsledkov sa veľmi tešíme. Potvrdzuje nám to, že tento typ grantového programu na
Slovensku chýbal a tiež aj to, že verejnosť sa zaujíma o mladých športovcov, ktorí budú
v budúcnosti hrdo, a pevne veríme aj úspešne, reprezentovať našu krajinu ,“ konštatuje
Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského výboru.
Od 1. do 29. júla dalo svoj hlas niektorému z 12 športovcov až 40 543 návštevníkov
webovej stránky nadácie. Pridelením svojho hlasu rozhodli o poradí v rámci nadáciou
vybranej TOP 12-ky. Celková suma 30 000 eur určená na podporu mladých športových
talentov, bude na základe výsledkov hlasovania prerozdelená nasledovne:
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meno – šport
Daniel Kováč – atletika
Klaudia Nemcová – lyžovanie
Mária Nagyová – spoločenský tanec
Jessica Zatlkajová – rýchlostná kanoistika
Sabína Kupčová – plávanie
Tatiana Blattnerová – para plávanie
Jessica Triebeľová – box
Alžbeta Peruňská – bedminton
Ema Gabániová – krasokorčuľovanie
Julián Enrik Smoliga – karate
Martin Józsa – snowboarding
Jakub Jenčuš – MTB cross

suma v €
4 000
3 500
3 000
2 500
2 500
2 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

počet hlasov v %
19
16
11,2
11
10,4
8,4
7,4
5,6
4,8
3,4
1,6
1,4

TOP 12 žiadateľov o grantový príspevok vybrala spomedzi všetkých 116 prijatých
žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu
UKÁŽ SA!, ktorými sú plavec Richard Nagy, lyžiarka Petra Vlhová a hokejista Dominik
Graňák.
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Do programu sa mohli zapojiť športovci vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí 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 2017.
Ďalší 16 športovci, ktorí poslali svoju žiadosť a nedostali sa do finálovej TOP 12-ky, sa
budú môcť vďaka Nadácii SOV ešte opäť uchádzať o podporu. Ich videovizitky budú
sprístupnené v priebehu septembra na webovej stránke www.nadaciasov.sk a tiež na
stránke Nadácie SOV na Facebooku. „Musíme konštatovať, že uchádzači o grantový
príspevok sa tento rok naozaj snažili a o podporu bojovali zo všetkých síl. Medzi zvyšnými
104 žiadateľmi, ktorí sa nedostali do užšieho výberu, je stále veľa talentov - šikovných
a húževnatých športovcov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť. Hlavne kvôli tomu v septembri
umožníme potenciálnym darcom zo strany jednotlivcov a firiem poslať im finančnú
podporu. Veríme, že to bude veľká výzva pre týchto športovcov a že sa nám ich podarí
spoločnými silami posunúť vpred smerom k ich úspešnej budúcnosti,“ hovorí Dušan Guľáš,
predseda Správnej rady Nadácie SOV.
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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