
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.  
 
Ciele programu  
Prostredníctvom Nadácie SOŠV chceme pomôcť mladým talentovaným športovcom, ktorí sa venujú 
individuálnemu alebo kolektívnemu športu. Cieľom programu je podporiť mladé športové talenty, 
ktoré sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú pomoc na rozvoj svojej 
juniorskej športovej kariéry.  
 
Komu sú príspevky z Nadácie SOŠV určené  
Finančný príspevok môžu získať talentovaní mladí športovci žijúci v SR, s trvalým pobytom na jej 
území, vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí majú sťažené sociálne podmienky, alebo nemajú dostatok 
financií na rozvoj svojej športovej kariéry.  
 
Kritéria programu  
1. Musí ísť o talentovaných mladých športovcov. Žiadosť, ktorá je na internetovej stránke 
www.olympic.sk/ukazsa musí byť riadne a včas vyplnená, jej súčasťou musí byť 5 fotografií a krátke 
max. 2 min. motivačné video, v ktorom žiadateľ uvedie motiváciu, prečo by mal byť podporený z 
Nadácie SOŠV a na aký účel chce príspevok využiť.  

2. Nadácia SOŠV podporí talentovaných juniorských športovcov, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej 
sociálnej situácii, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojho športového talentu.  

3. O finančný príspevok môžu požiadať juniorskí športovci jednotlivci alebo kolektívy, alebo v jeho/ich 
mene ich zákonný zástupca, tréner, športový klub, zväz, alebo iný subjekt športového hnutia.  
 
Finančné podmienky  
 
Príspevok je možné použiť iba na rozvoj svojho športového talentu a na športovú činnosť, ktorej sa 
športovec venuje. Napríklad na nákup športovej výstroje, na úhradu nákladov súvisiacich so 
sústredením, zahraničným alebo domácim športovým podujatím na ktorom športovec štartuje, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelným tréningom atď.  
 
Vyúčtovanie finančného daru 
 
Podporení žiadatelia sú povinní vyúčtovať použitie finančného príspevku, a to najneskôr do 
5.12.2019. V prípade nevyúčtovania finančného daru, bude musieť žiadateľ vrátiť finančný dar SOM 
a. s. Vyúčtovanie je potrebné zaslať poštou na adresu SOM a. s. , Kukučínova 26, 831 08, Bratislava 
alebo mailom na adresu vidova@olympic.sk 
 
Ako postupovať  
Vyplňte formulár žiadosti, ktorý nájdete na stránke www.olympic.sk/ukazsa  
 
Čo sa stane s Vami predloženými žiadosťami  
• Vaša žiadosť bude zaevidovaná a posúdená správnou radou Nadácie SOŠV a športovcami, ktorí sú 
zároveň ambasádormi programu.  
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• Všetky predložené žiadosti o príspevok budú posudzované individuálne so zohľadnením týchto 
kritérií:  
 

1. dosiahnuté športové úspechy  

2. motivačný status  

3. sociálny status  

4. účel využitia finančného príspevku  
 
• TOP 12 žiadostí jednotlivcov a 6 kolektívov bude zverejnených najneskôr do 31. júla 2019 na 
stránke Nadácie SOŠV za účelom verejného hlasovania, ktoré potrvá od 1. augusta 2019 do 31. 
augusta 2019.  

• Výsledky hlasovania budú zohľadňovať výšku získaného finančného príspevku nasledovne:  
12 individuálnych žiadostí 

1. miesto 4 000 eur  

2. miesto 3 500 eur  

3. miesto 3 000 eur  

4. – 6. miesto 2 500 eur  

7. – 12. miesto 2 000 eur  

Spolu: 30-tisíc eur  
 
6 kolektívov 

1. miesto 10 000 eur  

2. miesto 8 000 eur  

3. miesto 6000 eur  

4. – 6. miesto 2000 eur  

Spolu: 30-tisíc eur  
 
 
• S podporeným žiadateľom 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 a vyhlasovateľom projektu. Realizátorom projektu je SOM a. s., ktorá v 
rámci grantového projektu UKÁŽ SA! prerozdelí na podporu celkovú sumu 60 000 EUR.  
 
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. 7. 2019  
 
 



Proces výberu a hlasovania 
Po registrácií sa všetky poskytnuté súťažné fotografie a videá účastníkov, ktorí splnili podmienky 
účasti v projekte vyhodnotia internou komisiou zriadenou Nadáciou na tento účel. Následne komisia 
určí 12 účastníkov a 6 kolektívov, ktorých fotografie a videá budú posunuté do druhej fázy projektu, 
v ktorej budú osobné údaje súťažiacich v rozsahu ako bolo uvedené pri registrácií zverejnené na 
sociálnej sieti a webovej stránke www.olympic.sk, kde verejnosť svojim hlasovaním rozhodne 
o víťazovi, ktorému následne Nadácia vyplatí výhru, resp. grant v súlade s podmienkami projektu 
 
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.). 
 
V priebehu registrácie resp. prihlasovania sa pred hlasovaním máte možnosť prihlásiť sa použitím 
Vášho účtu na sociálnej sieti. Tým, že si zvolíte túto možnosť, dávate nám súhlas na použitie Vašich 
osobných údajov, ktoré nám poskytne príslušná sociálna sieť ako prevádzkovateľ Vašich osobných 
údajov. 
 
Zverejnenie výsledkov  
Výsledky budú zverejnené najneskôr do 15. septembra 2019 a finančný príspevok bude poukázaný na 
bankový účet do konca októbra. Výsledky o podporení, prípadne nepodporení, budeme žiadateľom 
posielať e-mailom.  
Mená podporených žiadateľov s výškou podporenej sumy zverejníme na www.olympic.sk/ukazsa  
V prípade otázok kontaktujte Dominiku Šmihulovú  emailom na adrese: smihulova@olympic.sk alebo 

telefonicky 0915 479 505. 

http://www.olympic.sk/

