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. V neposlednom rade chceme
mladých športovcov a kolektívy naučiť efektívne pracovať so sociálnymi sieťami, ktoré sú fenoménom
dnešnej doby.
Komu sú príspevky z Nadácie SOŠV určené
Finančný príspevok môžu získať talentovaní mladí športovci, vo veku od 13 do 18 rokov, žijúci v SR, s
trvalým pobytom na jej území a mládežnícke kolektívy s pôsobnosťou na území SR, ktorí majú sťažené
sociálne podmienky, alebo nemajú dostatok financií na rozvoj svojej športovej kariéry.
Kritéria programu
1. Musí ísť o talentovaných mladých športovcov vo veku od 13 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.
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.
4. Uchádzači o finančnú podporu nemôžu byť členmi Juniorského olympijského tímu 2021 ani
predchádzajúcich ročníkov JOT a rovnako ani finalistami predošlých ročníkov Ukáž sa!.
5. Všetci prihlásení, ktorí splnia podmienky súťaže budú vyzvaní počas dvoch týždňov 17. júla 2021 –
30. júla 2021 alebo 31. júla 2021 – 13. augusta 2021 tvoriť kreatívny obsah na Instagrame.
6. Instagramový účet musí byť verejný.
7. V priebehu 2 sledovaných týždňov, kedy si uchádzači tvoria svoj obsah, musí byť v Instagramových
príbehoch (Instagram stories) uverejnených aspoň 40 príbehov (maximálne však 60), z toho minimálne
20 musí byť formou videa.
8. Súťažiaci musí vytvoriť 2x reels. Jedno reels sa bude týkať športového sna a druhé fandenia
slovenským športovcov na OH v Tokiu.1
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Súťažiaci, ktorý si vyberú prvý termín súťaženia (17.júla – 30. júla 2021) budú v prvom týždni tvoriť kreatívny
obsah na tému „môj športový sen“ a v druhom týždni je témou „ako fandím našim športovcom na OH v Tokiu“.
Súťažiaci, ktorý si vyberú druhý termín súťaženia (31.júla – 13. augusta) budú v prvom týždni tvoriť kreatívny
obsah na tému „ako fandím našim športovcom na OH v Tokiu“ a v druhom týždni je témou „môj športový sen“

9. Súťažiaci musia počas dvoch súťažných týždňov uverejniť na svoju nástenku minimálne 3 fotografie
alebo videá.
10. Na svojom Instagramovom profile si účastníci programu Ukáž sa! musia urobiť výber (highlights) zo
všetkých príbehov uverejnených v 2 sledovaných týždňoch s názvom Ukáž sa!, ktorý bude obsahovať
40 príbehov.
11. V prípade, že sa súťažiaci prebojuje medzi 25 finalistov, bude jeho povinnosťou odoslať 20
vybraných publikovaných stories a obidva reels prostredníctvom elektronickej úschovne: Wetransfer,
Google disk, Icloud alebo Dropbox na emailovú adresu nadacia@olympic.sk.
Tím SOŠV z týchto materiálov zostrihá krátke propagačné video, ktoré bude uverejnené v profile
súťažiaceho v rámci verejného hlasovania. V odoslanom videu obsahu by sa mali nachádzať
nasledujúce typy príbehov:
-predstavenie súťažiaceho a jeho športu
-zábery z tréningov, súťaží
-s tematikou „ako fandím slovenským športovcom na OH v Tokiu“
-záverečné poďakovanie fanúšikom za sledovanie a podporu počas dvoch súťažných týždňov
-výzva, aby fanúšikovia súťažiacemu držali palce a hlasovali za neho v prípade, že sa prebojuje medzi
finalistov.
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 20. novembra 2021. Akceptované sú doklady z
celého kalendárneho roka 2021. Podporení žiadatelia sú povinní vyúčtovať použitie finančného
príspevku, a to najneskôr do 30. novembra 2021 (vrátane). V prípade nevyúčtovania finančného daru,
bude musieť žiadateľ vrátiť nevyúčtovanú výšku daru SOŠV a to do 3 dní od písomnej výzvy Nadácie
SOŠV. Vyúčtovanie je potrebné zaslať poštou na adresu Nadácia Slovenského olympijského
a športového výboru, Junácka 6, 831 04, Bratislava s poznámkou „Vyúčtovanie Ukáž sa“ a rovnako aj
mailom na adresu nadacia@olympic.sk.
Čo sa stane s predloženými žiadosťami
• Prihláseným pošleme automatický e-mail o ich registrácii. K e-mailu budú pripojené aj pomôcky k
tvorbe zaujímavého Instagramového obsahu. Pomoc od nás nájdu aj v pripravenom e-booku, ktorý
bude prílohou mailu.
• Všetky žiadosti budú zaevidované a skontrolované, či spĺňajú podmienky súťaže.
• Súťažné obdobie bude prebiehať 17. júla 2021 - 30. júla 2021 a 31. júla 2021 – 13. augusta 2021.
Súťažiaci si pri registrácii vyberú, v ktorom termíne chcú tvoriť obsah, ktorý bude hodnotený správnou
radou Nadácie SOŠV.

• Správna rada Nadácie SOŠV do 20. augusta 2021 vyberie 25 finalistov so zohľadnením týchto kritérií:
1.sociálny status
2.motivačný status
3.dosiahnuté športové úspechy
4.práca na sociálnej sieti za zvolené obdobie
• Každému finalistovi bude do 5. septembra 2021 zostrihané súťažné video z IG obsahu.
• Profily 25 finalistov so súťažnými videami budú zverejnené najneskôr do 5. septembra 2021 na
stránke olympic.sk/ukazsa za účelom hlasovania verejnosti, ktoré potrvá od 6. septembra 2021 (00:00)
do 19. septembra 2021 (23:59).
• Výsledky hlasovania budú zohľadňovať výšku získaného finančného príspevku nasledovne: 1. miesto
– 4.000€, 2. miesto – 3.000€, 3. miesto – 2.500€ 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€, 11. miesto –
1.400€, 12. miesto – 1.300€, 13. miesto – 1.200 €, 14. miesto – 1.100€, 15. miesto – 1.000€, 16. miesto
- 900€, 17. miesto - 800€, 18. miesto - 700€, 19. miesto – 600€, 20.-23. miesto - 500€, 24. miesto 400€, 25. miesto - 350€
• 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, vyhlasovateľom a realizátorom projektu. Nadácia SOŠV rámci grantového
projektu Ukáž sa! prerozdelí na podporu celkovú sumu 34 000 EUR. Spoluorganizátorom projektu je
SOM a.s. Projekt je v celej výške financovaný zo zdrojov od Nadácie x-bionic® sphere.
Uzávierka prijímania žiadostí:
4. júl 2021
Proces výberu a hlasovania
Po kreatívnej práci na Instagrame sa všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky na zapojenie do projektu
vyhodnotia správnou radou Nadácie SOŠV. Následne členovia správnej rady vyberú 25 finalistov, pre
ktorých bude zostrihané súťažné video. Natočené videá, poskytnuté fotografie a informácie 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 finalistov, 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 20. septembra 2021 a finančný príspevok bude poukázaný na
bankový účet do desiatich dní od podpisu darovacej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Výsledky o

podporení, prípadne nepodporení, budeme žiadateľom posielať e-mailom. 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 a SOŠV súhlas
uvádzať ich mená a priezviská spolu s adresou bydliska a 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.
V prípade otázok kontaktujte Nadáciu SOŠV emailom na adrese: nadacia@olympic.sk.

