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Nadácia Slovenského paralympijského výboru a NERO drinks sa rozhodli podporiť mladé športové para talenty od 6 do 23 rokov. Každý, kto spĺňa tento vekový limit, môže sa uchádzať o finančnú podporu po splnení daných podmienok.
Projekt pod názvom #nerozlučiteľní je určený telesne, zrakovo či mentálne
znevýhodneným športovcom a zároveň sa snaží motivovať tých, ktorí by radi
začali športovať. Nechá prehovoriť príbehy nerozlučiteľných partnerstiev a spojení. Stačí sa zamyslieť nad tým, s kým alebo s čím je život konkrétneho mladého
športovca „nerozlučiteľný“. Môže to byť blízka osoba, rodič, súrodenec, učiteľ,
tréner či kamarát. Rovnako aj domáce zvieratko, vec alebo zdravotná či športová
pomôcka, ktorá má v jeho živote pevné miesto.
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) a Petr Rund (zakladateľ NERO Drinks).
Nadácia Slovenského paralympijského výboru a NERO Drinks následne po zverejnení poradia prerozdelia čiastku vo výške 6.000 € nasledovne:
•
•
•

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.
Každý, kto má záujem sa uchádzať o finančnú podporu, vyplní registračný
formulár na stránke www.nerozlucitelni.sk, nahrá svoju fotografiu a odpovedá
na otázky. Zaujíma nás akému športu sa venuje, s kým, alebo s čím je
nerozlučiteľný a tiež krátky popis, prečo sú #nerozlučiteľní. Na záver je
potrebné pridať, na aký účel bude použitá prípadná finančná podpora.
Vyhlásenie výhercov prebehne vo februári 2021 prostredníctvom webovej
stránky SPV a projektu #nerozlučiteľní.
www.nerozlucitelni.sk

NADÁCIA SPV
Bola prvýkrát predstavená na tlačovej konferencii 22. augusta 2013. Jej predsedom sa stal Imrich Béreš, dlhoročný člen Čestného predsedníctva SPV. Ako hneď
v úvode zdôraznil, poslaním tejto inštitúcie nie je iba podporovať rôzne aktivity
v oblasti paralympizmu, ale kľúčovou úlohou bude priviesť zdravotne znevýhodnenú mládež na športoviská, ako je to momentálne bežné všade vo vyspelej
Európe. „Veríme, že sa nám to podarí. Naša nadácia bude pripravovať také projekty, ktoré budú pre firmy zaujímavé a rady sa do nich zapoja“, dodal. Vlani 21.
novembra Nadácia SPV spolu s SPV udelili prvýkrát aj ocenenie R. K. Ignis, ktorého laureátkou sa stala dlhoročná predsedníčka Čestného predsedníctva SPV
Mária Machová.
NERO DRINKS
S touto českou spoločnosťou, vyrábajúcou vitamínové nápoje, spolupracuje SPV
oficiálne od 15. marca 2019, kedy došlo k podpisu Memoranda. Jeho súčasťou je
odvádzanie 20 centov z predaja každej plechovky na podporu nádejných para
športovcov na Slovensku a práve výťažok z neho teraz prerozdelia v rámci projektu #nerozlučiteľní. Inšpiráciou pre spoluprácu bol v Česku prebiehajúci projekt „PodporujemeHrdiny“, ktorý spustili zhruba rok pred tým. Konateľ spoločnosti Petr Rund charakterizuje výrobky spoločnosti ako „vitamínové nápoje
s minerálmi bez konzervantov, ktoré sa dajú piť celý deň počas bežnej aj športovej činnosti“.
25 ROKOV SPV
Premiérové vyhlásenie projektu finančnej podpory na rozvoj športového talentu
#nerozlučiteľní sa koná v roku osláv 25. výročia založenia Slovenského paralympijského výboru (SPV). Ustanovujúce valné zhromaždenie SPV sa konalo
v januári 1995 z iniciatívy štyroch zväzov, zastupujúcich telesne, zrakovo, mentálne a sluchovo znevýhodnených športovcov (tí v roku 2005 opustili rady SPV
na vlastnú žiadosť a vydali sa vlastnou cestou). Do Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) bol SPV prijatý 3. júna 1995. Do roku 1992 boli slovenskí paralympionici súčasťou čs. výpravy na viacerých letných i zimných paralympijských hrách. Od ZPH 1994 v Lillehammeri štartujú pod slovenskou vlajkou. Na
letnej paralympiáde debutovali v slovenských farbách v Atlante 1996 a celkove
sa zúčastnili na 13 paralympijských hrách (7 x na zimných a 6 x na letných). Získali na nich spolu úctyhodných 114 medailí, z toho 34 zlatých, 40 strieborných
a 40 bronzových!

