Podmienky získania finančného príspevku pre športových odborníkov z Nadácie
Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „Nadácia SOŠV“) v rámci
rezervného fondu Pripravení pomáhať
O Nadácii SOŠV
Nadáciu SOŠV založil Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2007. Jej hlavným poslaním je
podporovať mladých talentovaných športovcov, trénerov a mládežnícke športové podujatia. Okrem
toho aktívne podporuje športové osobnosti, ktoré nás v minulosti reprezentovali doma i v zahraničí.
Názov programu
Grantový program Nadácie Slovenského olympijského a športového výboru „Dáme to“ – trénujte
s tými, ktorí to nevzdávajú.
Ciele programu
Prostredníctvom Nadácie SOŠV, Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „SOŠV“)
a rezervného fondu Pripravení pomáhať máme primárne záujem pomôcť športovým odborníkom, ktorí
v dôsledku koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia COVID – 19 prišli o pravidelný finančný príjem.
Snažíme sa rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu, nakoľko systematická podpora zasiahnutých osôb zo
strany štátu je časovo náročnejšia. Keďže v súčasnosti nevieme posúdiť, ako dlho bude súčasná kritická
situácia pretrvávať, rozhodli sme sa v tejto chvíli nestanoviť presný termín ukončenia grantového
programu, a ani finálneho zverejnenia podporených športových odborníkov. Žiadosti o podporu
budeme prijímať priebežne a v nadväznosti na ne, budeme na základe kritérií vyberať tých žiadateľov,
ktorých sa rozhodneme podporiť. O špecifikách prijímania žiadostí a procese vyhodnocovania, rovnako
ako aj o všetkých zmenách s tým súvisiacich, budeme informovať verejnosť prostredníctvom našich
sociálnych médií bez zbytočného odkladu.
Sekundárnym, ale rovnako dôležitým cieľom programu je vytvoriť športovým odborníkom priestor na
vlastnú propagáciu na webe Slovenského olympijského a športového výboru www.olympic.sk/dameto,
kde budú mať športoví odborníci vytvorený profil s krátkou vizitkou a harmonogramom svojich online
cvičení na sociálnych sieťach, prípadne informácie o ich vlogoch, blogoch či o termíne online
psychologickej poradne. Vďaka tejto iniciatíve si budú môcť športoví odborníci nájsť nových
potencionálnych klientov, s ktorými budú v nadviazanej spolupráci pokračovať aj po opätovnom
sprístupnení športovísk širokej verejnosti.
Komu sú príspevky z fondu Pripravení pomáhať určené
Finančný príspevok môžu získať športoví odborníci vo veku 18 rokov a starší, medzi ktorých patria
tréneri, fyzioterapeuti, športoví psychológovia a ďalší, ktorí v dôsledku koronavírusu SARS-CoV-2 a
ochorenia COVID-19 boli nútení zostať doma a na diaľku cez rôzne komunikačné kanály motivujú ľudí
k aktívnemu pohybu.

Kritériá programu
Športový odborník, ktorý má záujem o podporu, musí za účelom registrácie do programu riadne vyplniť
registračný formulár, súčasťou ktorého sú odkazy na sociálne siete alebo iné komunikačné kanály, na
ktorých pravidelne uverejňuje videá, vlogy, blogy alebo poskytuje iné športové poradenstvo.
Správna rada Nadácie SOŠV spoločne s vybranými športovými odborníkmi rozhodne o udelení grantu
na základe nasledovných kritérií:
1. Dopad koronakrízy na trénerskú či odbornú športovú činnosť
2. Motivácia športového odborníka získať podporu z Nadácie SOŠV
3. Štúdium, dĺžka praxe, certifikáty, vzdelávacie aktivity, ktoré športový odborník realizuje v záujme
zvyšovania odbornej športovej kvalifikácie
4. Forma motivácie zverencov k aktívnemu pohybu cez dostupné komunikačné kanály
Finančné podmienky
Nadácia SOŠV podporí vybraných športových odborníkov sumou v rozmedzí 500 – 1000 Eur na základe
odporúčania členov správnej rady. Po prijatí žiadosti zasadne správna rada Nadácie SOŠV, ktorá bude
priebežne rozhodovať o podporení/ nepodporení jednotlivých žiadateľov. Nadácia SOŠV bude
následne kontaktovať vybraných žiadateľov, ktorých žiadosti boli pozitívne ohodnotené. Žiadateľ,
ktorého žiadosť nebude správnou radou Nadácie SOŠV schválená, a ktorému nebude poskytnutý
príspevok, o tom nebude nijakým spôsobom vyrozumený. V prípade aktívnej spolupráce športového
odborníka s Nadáciou SOŠV je možné predĺženie finančnej podpory aj do ďalších období.
Ako postupovať
→ Vyplňte formulár žiadosti, ktorý nájdete na stránke www.olympic.sk/dameto.
→ Vaša žiadosť bude zaevidovaná a posúdená správnou radou Nadácie SOŠV a vybranými športovými
odborníkmi.
→ Všetky predložené žiadosti o príspevok budú posudzované individuálne so zohľadnením
horeuvedených kritérií.
→ Podanie žiadosti nezakladá právny nárok na získanie finančného príspevku.
→ V prípade kladného vybavenia žiadosti Vás budeme kontaktovať na Vami uvedenú e-mailovú
adresu.
→ S podporeným žiadateľom bude uzavretá zmluva, na základe ktorej bude finančný príspevok
vyplatený na bankový účet žiadateľa.

→ Vybraným žiadateľom Nadácia SOŠV vytvorí profil na webovej stránke www.olympic.sk/dameto,
súčasťou ktorého bude vizitka s harmonogramom online aktivít.
→ V zmluve o poskytnutí príspevku bude bližšie špecifikovaný rozsah plnenia zo strany žiadateľa.
→ Športový odborník bude naďalej pokračovať vo svojej aktivite na svojich sociálnych sieťach alebo
prostredníctvom iných komunikačných kanáloch.
Finančné prostriedky určené pre program
Nadácia SOŠV je vyhlasovateľom a realizátorom grantového
a spoluorganizátorom programu je Slovenský olympijský a športový výbor.

programu.

Garantom

Tieto subjekty si zároveň vyhradzujú právo na zmenu týchto podmienok grantového programu.
Ochrana osobných údajov
Športový odborník, ktorý vyplní prihlasovací formulár a zapojí sa do programu, udeľuje Nadácii SOŠV
a SOŠV súhlas publikovať ich prihlásené príspevky so športovou tematikou, odkaz na ich sociálne
médiá, uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou bydliska a fotografiami pri akejkoľvek
propagačnej aktivite, ktorá sa bude týkať programu a podpory z rezervného fondu Pripravení pomáhať,
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
športových odborníkov, či ďalších kontaktných osôb, 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 športové odborník potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s Podmienkami grantového
programu, ako aj Podmienkami ochrany súkromia.

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

