
 
 

 

PODMIENKY ZÍSKANIA FINANČNEJ PODPORY 
Z NADÁCIE SPV V RÁMCI PROJEKTU 
#NEROZLUČITEĽNÍ 

dasdas 
Nadácia SPV 
Nadácia Slovenského paralympijského výboru (ďalej len „Nadácia SPV“) sa od svojho vzniku v roku 2013 
sústreďuje na projekty podpory mladých športových nádejí, ktoré pomáhajú hľadať nasledovníkov súčasných 
paralympijských medailistov. Kľúčovou úlohou tejto inštitúcie je priviesť zdravotne znevýhodnenú mládež na 
športoviská a vytvárať im podmienky na športovanie. Nadácia SPV tejto myšlienke pomáha prostredníctvom 
rôznych aktivít a charitatívnych podujatí. 
 
 
Názov projektu 
#nerozlučiteľní 
 
 
Popis projektu  
#nerozlučiteľní spája talentovaných mladých ľudí so športom a pohybom. Finančná podpora je určená na 
podporu rozvoja športu talentovaných zdravotne znevýhodnených detí a mládeže. Cieľom projektu je pomôcť 
mladým športovcom zabezpečiť finančne náročné športové vybavenie, kompenzačné pomôcky pre zdravotne 
znevýhodnených ako ortézy, protézy, športové vozíky a umožnenie účasti na tréningových kempoch, 
sústredeniach v zahraničí či medzinárodných športových podujatiach. 
 
 
Pre koho je finančná podpora z Nadácie SPV určená 
Projekt #nerozlučiteľní je určený telesne, zrakovo či mentálne znevýhodneným športovcom od 6 do 23 rokov 
s trvalým pobytom na území SR, ktorí z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie nemajú dostatok financií na rozvoj 
svojho športového talentu.  
 
 
Podmienky účasti 
Prihlásenie prebieha cez registračný formulár na stránke www.nerozlucitelni.sk , ktorého súčasťou je nahranie 
fotografie, na ktorej je uchádzač s niekým, alebo niečím, s kým/s čím je nerozlučiteľný a to ideálne pri športe.  
Môže to byť blízka osoba, rodič, súrodenec, učiteľ, tréner či vec alebo zdravotná pomôcka, ktorá má v živote 
mladého športovca pevné miesto. Registračný formulár musí byť riadne a včas vyplnený. O finančnú podporu 
môžu požiadať mladí športovci alebo kolektívy, alebo v ich mene ich zákonný zástupca, alebo tréner. 
 
 
Priebeh projektu 
NOVEMBER – JANUÁR 2020 - Prihlasovanie pomocou registračného formulára na stránke www.nerozlucitelni.sk .  
 
FEBRUÁR 2020 – Vyhodnotenie 
Všetky prihlášky bude vyhodnocovať odborná porota v tomto zložení: 

• Jakub Krako, paraalpský lyžiar  
• Juraj Medera, člen VV SPV zodpovedný za mládež 
• Imrich Béreš, predseda Nadácie SPV 
• Petr Rund, zakladateľ Nero Drinks 

 
  



 
 

 

FEBRUÁR 2021 - Vyhlásenie výhercov 
S účastníkmi, ktorí budú vyhodnotení na odovzdanie finančnej pomoci bude uzatvorená Darovacia zmluva. 
Vyplnenie registračného formulára nezakladá právny nárok na získanie finančnej podpory.  
 
 
Vyúčtovanie finančného daru 
Finančný príspevok je potrebné použiť najneskôr do 30. novembra 2021. Akceptované sú doklady z kalendárneho 
roka 2021. Podporení žiadatelia sú povinní vyúčtovať použitie finančného príspevku, a to najneskôr do 
10. decembra 2021.  
 
V prípade nevyúčtovania finančného daru, bude musieť žiadateľ vrátiť nevyúčtovanú výšku daru Nadácii SPV. 
Vyúčtovanie je potrebné zaslať poštou na adresu: Nadácia SPV, Benediktiho 5, Bratislava 811 05 alebo 
elektronicky epodatelna@spv.sk . 
 
 
Finančná podpora určená pre projekt #nerozlučiteľní 
Nadácia SPV a NERO Drinks spolu prerozdelia čiastku vo výške 6.000 € na podporu mladých zdravotne 
znevýhodnených športovcov: 
 

• 1. miesto finančná podpora vo výške 3.000 € 
• 2. miesto finančná podpora vo výške 2.000 € 
• 3. miesto finančná podpora vo výške 1.000 € 

 
Každý výherca tiež získa balíček NERO Drinks a výživové doplnky značky Kompava. 
 
 
Uzávierka  
Uzávierka prihlášok je 31.01.2021. 
 
 
Zverejnenie výsledkov 
Mená výhercov projektu budú zverejnené najneskôr 26. februára na webovej stránke www.spv.sk 
a www.nerozlucitelni.sk . Uchádzačov, ktorým bude poskytnutá finančná podpora budú kontaktovaní 
prostredníctvom e-mailu.  
 
 
Ochrana osobných údajov 
Uchádzač o finančnú podporu v projekte #nerozlučiteľní udeľuje súhlas na zverejnenie mena, priezviska, mesta 
bydliska a nahranej fotografie na stránke a sociálnych sieťach Slovenského paralympijského výboru, Nero Drinks 
a stránke projektu Nerozlučiteľní. 
Všetky informácie ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na stránke Slovenského 
paralympijského výboru https://spv.sk/info/ochrana-osobnych-udajov-text . 
 
 
Kontakt 
V prípade otázok prosím kontaktujte Nadáciu SPV emailom na spcoffice@spv.sk . 
 


