Podmienky získania finančného príspevku pre mladých talentovaných športovcov z Nadácie
Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „Nadácia SOŠV“)
O Nadácii SOŠV
Nadáciu SOŠV založil Slovenský olympijský a športový 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.
Názov programu
Grantový program Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru Ukáž sa!
Ciele programu
Hlavným cieľom programu Ukáž sa! je pomôcť mladým športovcom a juniorským kolektívom, ktorí
nemajú ideálne podmienky na rozvoj svojho talentu. Našou prioritou je zabezpečiť podmienky na
plnohodnotnú športovú prípravu našich budúcich športových nádejí.
Komu sú príspevky z Nadácie SOŠV určené
Finančný príspevok môžu získať talentovaní mladí športovci, vo veku od 10 do 18 rokov, žijúci v SR, s
trvalým pobytom na jej území a mládežnícke kolektívy s pôsobnosťou na území SR, ktorí majú sťažené
tréningové podmienky alebo sa venujú mládeži zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Kritéria programu
1. Musí ísť o talentovaných mladých športovcov vo veku od 10 do 18 rokov a mládežnícke (juniorské)
kolektívy. Rozhodujúci je vek v deň podania žiadosti. Žiadosť, ktorá je na internetovej stránke
www.olympic.sk/ukazsa musí byť riadne a včas vyplnená, jej súčasťou musí byť 5 fotografií.
2. Nadácia SOŠV podporí talentovaných juniorských športovcov a mládežnícke kolektívy, ktoré sa
nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojho
športového talentu. Nadácia SOŠV podporí aj kolektívy, v ktorých sú členmi deti zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
3. O finančný príspevok môžu požiadať juniorskí športovci jednotlivci alebo kolektívy, alebo v jeho/ich
mene ich zákonný zástupca, tréner alebo učiteľ, športový klub, zväz, alebo iný subjekt športového
hnutia.
4. Uchádzači o finančnú podporu nemôžu byť členmi Juniorského olympijského tímu 2022 ani
predchádzajúcich ročníkov JOT a rovnako ani finalistami predošlých ročníkov Ukáž sa!.
Finančné podmienky
Príspevok je možné použiť iba na rozvoj svojho športového talentu a na športovú činnosť, ktorej sa
športovec venuje. Oprávnenými výdavkami sú výdavky na zabezpečenie športovej prípravy (tréningový
proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia v SR, prípravné stretnutia a súťaže v
zahraničí a pod.). Zoznam oprávnených výdavkov bude ako príloha darovacej zmluvy.
Vyúčtovanie finančného daru
Finančný príspevok je potrebné použiť najneskôr do 31. decembra 2022. Akceptované sú doklady z
celého kalendárneho roka 2022. Podporení žiadatelia sú povinní vyúčtovať použitie finančného
príspevku, a to najneskôr do 15. februára 2023 (vrátane). V prípade nevyúčtovania finančného daru,
bude musieť žiadateľ vrátiť nevyúčtovanú výšku daru Nadácii SOŠV a to do 3 dní od písomnej výzvy
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Čo sa stane s predloženými žiadosťami
• Prihláseným pošleme automatický e-mail o ich registrácii.
• Všetky žiadosti budú skontrolované, či spĺňajú podmienky súťaže. Žiadosti, ktoré nebudú spĺňať
podmienky súťaže budú automaticky vyradené.
• Správna rada Nadácie SOŠV do 3. júna 2022 vyberie 43 žiadostí v nasledovnom členení:
-13 superfinalistov (10 jednotlivcov a 3 kolektívy), ktorí postupujú do hlasovania verejnosti a zabojujú
o granty od 5000 eur do 1500 eur,
-30 finalistov (bez členenia na jednotlivcov a kolektívy), ktorí nepostupujú do hlasovania verejnosti
a získavajú garantované granty vo výške 500 eur.
Pri výbere superfinalistov a finalistov sa zohľadňujú nasledovné kritéria:
1.talent
2.sociálny status
3.motivačný status
4.dosiahnuté športové úspechy
Superfinalisti
• Každému superfinalistovi bude mediálnym tímom SOŠV v termíne 6. jún – 23. júl 2022 natočené
súťažné video, s ktorým sa bude superfinalista uchádzať o hlasy verejnosti.
• Profily superfinalistov so súťažnými videami budú zverejnené najneskôr do 24. júla 2022 na stránke
olympic.sk/ukazsa za účelom hlasovania verejnosti, ktoré potrvá od 25. júla 2022 (00:00) do 7. augusta
2022 (23:59).
• Hlasovanie za jednotlivcov a kolektívy bude prebiehať oddelene.
• Výsledky hlasovania budú zohľadňovať výšku získaného finančného príspevku nasledovne:
Jednotlivci

Kolektívy

1.miesto – 4.000 €
2. miesto – 3.500 €
3. miesto – 2.750 €
4. miesto – 2.250 €
5. miesto – 2.000 €
6. miesto – 1.900 €
7. miesto – 1.800 €
8. miesto – 1.700 €
9. miesto – 1.600 €
10. miesto – 1.500 €

1.miesto – 5.000 €
2.miesto – 4.000 €
3.miesto – 3.000 €

Finalisti
• Správna rada vyberie spomedzi všetkých žiadostí 30 finalistov, ktorí budú mať garantovanú sumu
podpory vo výške 500 €. Finalisti budú mať za účelom ďalšej prezentácie vytvorené profily na stránke
olympic.sk/ukazsa.
• S podporenými žiadateľmi bude uzavretá darovacia zmluva, na základe ktorej bude finančný
príspevok vyplatený na bankový účet žiadateľa.
• Podanie žiadosti nezakladá právny nárok na získanie finančného príspevku.

Finančné prostriedky určené pre program
Nadácia SOŠV je garantom, vyhlasovateľom a realizátorom projektu. Nadácia SOŠV rámci grantového
projektu Ukáž sa! prerozdelí na podporu celkovú sumu 50 000 EUR. Spoluorganizátorom projektu je
SOM a.s.
Uzávierka prijímania žiadostí:
22. máj 2022
Proces výberu a hlasovania
Po uzávierke prijímania žiadostí a formálnej kontrole splnenia podmienok budú žiadosti predložené
správnej rade Nadácie SOŠV. Následne členovia správnej rady vyberú 13 superfinalistov (10
jednotlivcov a 3 kolektívy) a 30 finalistov (bez rozdelenia na jednotlivcov a kolektívy).
Superfinalistom budú natočené súťažné videá, ktoré spolu s poskytnutými fotografiami a informáciami
o účastníkovi, tak ako bolo uvedené pri registrácií, budú zverejňované na sociálnych sieťach
Slovenského olympijského tímu a webovej stránke www.olympic.sk/ukazsa. Verejnosť svojim
hlasovaním rozhodne o poradí superfinalistov jednotlivcov a kolektívov, ktorým bude vyplatená výhra,
resp. grant na základe poradia. Hlasovania verejnosti sa môže zúčastniť ľubovoľná osoba staršia ako 16
rokov. V prípade, že sa dodatočne ukáže, že hlasovala osoba mladšia ako 16 rokov, táto osoba stráca
akýkoľvek nárok, ktorý jej môže v budúcnosti vzniknúť v súvislosti s takýmto hlasovaním (najmä výhra
v prípade žrebovania spomedzi hlasujúcich, vernostná odmena a pod.).
Zverejnenie výsledkov
Výsledky budú zverejnené najneskôr do 10. augusta 2022 a finančný príspevok bude poukázaný na
bankový účet do desiatich dní od podpisu darovacej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Mená
podporených žiadateľov s výškou sumy podpory zverejníme na www.olympic.sk/ukazsa.
Ochrana osobných údajov
Mladý športovec alebo kolektív, ktorý sa zapojí do programu, udeľuje Nadácii SOŠV, SOŠV, SOM súhlas
uvádzať ich mená a priezviská spolu s fotografiami pri akejkoľvek propagačnej aktivite, ktorá sa bude
týkať grantového programu Ukáž sa! bez toho, že by takéto použitie priznávalo akékoľvek iné práva,
ako vyššie uvedené. Viac informácii o tom, akým spôsobom a na aké účely v SOŠV spracúvame osobné
údaje zapojených športovcov a mládežníckych kolektívov a aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní
osobných údajov, nájdete v Podmienkach ochrany súkromia dostupných na webe
https://www.olympic.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov-sukromia.

Podmienky ochrany súkromia tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok programu. Vyplnením
prihlasovacieho formulára športovec/ športový kolektív potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s
Podmienkami grantového programu, ako aj Podmienkami ochrany súkromia.

Organizátor projektu si vyhradzuje právo zmeny podmienok projektu.

V prípade otázok kontaktujte Nadáciu SOŠV emailom na adrese: nadacia@olympic.sk.

