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1 Martin Fertáč €500,00 S cimbalom okolo sveta
Kúpa cimbalu pre talentovanú 9-ročnú Viktóriu, ktorá 
hrá vo folklórnom súbore.

2 Anna Mokošáková €500,00
Máš rád vodu? Poď hrať 
vodné pólo

Podpora športovania mladej vodnej pólistky Martiny, 
ktorá v roku 2018 dosiahla 1. miesto na medzinárodnom 
turnaji Step Cup v Prahe.

3 Júlia Bilošová €295,00 Cyklo Sagan Cyklokemp pre 10-ročného nádejného cyklistu Mateja.

4 Eleonóra Klenovič €500,00 Mladý Jackie Chan
Rozvoj talentu 9-ročného karatistu Peťka, ktorý už 
dosiahol 2. najvyšší stupeň v jeho kategórii.

5 Eleonóra Klenovič €400,00 Karate Kid
Podpora napredovania 8-ročného Šimona, karatistu, 
ktorého ambíciou je dosiahnuť najvyšší stupeň žiackej 
kategórie (1. kyu).

6 Monika Hačková €500,00 Wakeboarding
Športová výbava pre talentovanú 12-ročnú 
wakeboardistku.

7 Miriam Bobčíková €500,00 Podpora talentu
7-ročný nádejný futbalista Samko je členom klubu FK 
Slovan Levice a vďaka podpore môže ďalej rozvíjať svoj 
talent.

8 Kristína Ádámová €500,00 Olympionik Viktor
Napredovanie 16-ročného judistu Viktora, ktorý sa 
pripravuje na Majstrovstvá sveta a Majstrovská Európy.
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9 Lucia Trčanová €500,00 Malý veľký hokejista
7-ročný Riško a podpora jeho sna stať sa veľkým 
hokejistom v KHL.

10 Iveta Goceliaková €340,00 Keď umienie baví
Podpora talentovanej 10-ročnej Dominiky, ktorá vyniká 
v tanci a speve vo folklórnom súbore.

11 Bohuslava Fabová €500,00 Výstrel k úspechu
17-ročný športový strelec Alexander a zlepšenie 
podmienok pre jeho napredovanie a reprezentovanie 
Slovenska.

12 Erika Mazáková €480,00
Podpora talentovaného 
bubeníka

Najmladší talent Simon a jeho cesta za dráhou 
úspešného bubeníka.

13 Zoran Sitár €485,00 Alex Água - Capoerista
Alex vyniká v capoeire a svoj talent rozvinie na 
sústredeniach s medzinárodnou účasťou.

14 Renáta Žitná €400,00
Žiadosť o podporu 
talentu

Atlétka  Adelka je majsterkou Slovenska v skoku o žrdi, 
vďaka podpore sa skvalitní jej tréningová príprava.

15 Alena Beľanová €500,00 Sen o zlatej medaile
Plavecké tréningy pre 10 ročnú Dominiku, ktorá vyniká v 
rýchlostnom plávaní na krátke trate.

16 Miroslava Šilhavíková €500,00
MX ŠILO - mladý 
motocrossový talent

Jakub sa venuje motocrossu 2,5 roka a za tento krátky 
čas získal titul majstra SR.
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17 Marcela Péliová €300,00 Politik-Matematik
15-ročného Dominika najviac zaujíma matematika a 
počítače. Vyhral niekoľko matematických olympiád. 
Inklinuje  aj k histórii a politike.

18 Petra Lobíková €480,00 Tanec v srdci
Rozvoj pohybového nadania 7-ročnej Ely, ktorá tancuje v 
tanečnej skupine Bambula  v Trenčíne.

19 Martina Krajcovicova €500,00 Tenis
Ashley má 13, tenisu sa venuje od svojich 4 rokov. Jej 
cieľom je hra na profesionálnej úrovni.

20 Diana Šúthová €500,00 Hrať hokej je najviac
Vladko má 10 rokov a okrem výborného školského 
prospechu sa s veľkou radosťou venuje ľadovému hokeju.

21 Kokavec Michal €500,00 Univerzalny futbalista
8-ročný futbalista Adamko je univerzálny hráč, vie 
zabezpečiť obranu, dávať góly a aj ich chytať. 

22 Alena Belanova €500,00
Zlepšenie v dlhých 
tratiach

Aktívny plavec - 8 ročný Maroško bude môcť rozvíjať svoj 
talent v plaveckom klube X-Bionic.

23 Zdenka Jančariková €496,00 Mladá volejbalistka
Talentovaná 16-ročná  volejbalistka Viktória dosahuje v 
tomto športe krásne výsledky.

24 Miroslava Ručkayová €500,00 Brazílske jiu jitsu
8-ročný Sebastián sa 2 roky venuje brazílskemu jiu jitsu a 
dostavujú sa prvé úspechy.
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25 Valéria Sinaiová €300,00 Pri keyboarde s radosťou
14-ročná Miroslava sa 9 rokov venuje hre na klavír a 
keyboard. Svoj hudobný talent rozvinie aj  hrou na nový 
hudobný nástroj. 

26 Alena Šimčíková €500,00
Hudbou cez divadlo a 
históriu k športu

14-ročný Matej je nadané dieťa, ktoré vyniká v rôznych 
oblastiach. Podporíme ho kúpou nového klavíra.

27 Iveta Zvarová €260,00
Srdcom aj duchom 
športovec

9-ročný Samko sa venuje aktívne futbalu od svojich 5 
rokov. Hrá za klub Železiarne Podbrezová a dosahuje 
pekné výsledky.

28 Janka Kováčová €498,00 Animák
17-ročný Lukáš študuje animovanú tvorbu na súkromnej 
umeleckej škole a plánuje naďalej svoj talent rozvíjať.

29 Prokschová Ľudmila €225,00 Kreslí a maľuje
12-ročná Sofia vyniká vo výtvarnom umení, venuje sa 
kresbe i maľbe.

30 Michal Jeník €250,00 Tenis je môj život
11-ročný Šimon sa venuje 4 roky tenisu. Dosahuje v ňom 
nie len individuálne, ale aj skupinové ocenenia.

31 Radoslav Jakubov €500,00 Cesta na olympiádu

Magdaléna má 12 rokov a dosahuje vynikajúce výsledky v 
olympijskej lukostreľbe. Jej cieľ je reprezentovať 
Slovensko na Olympijských hrách mládeže v 2022 v 
Dakare.

32 Alena Šimčíková €400,00 Moja kreativita
11-ročná Zuzka je nadaná vo viacerých oblastiach, v 
ktorých dosahuje výborné výsledky. V budúcnosti sa 
chce uplatniť v architektúre alebo módnom návrhárstve. 
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33 Eva Langová €500,00 Sebiho návrat

Sebi veľmi rád maľuje a zároveň je úspešným futbalovým 
brankárom. Okrem miestnych súťaží sa zúčastnuje 
turnajov s medzinárodným obsadením a prináša domov 
ocenenia za najlepšieho brankára.

€14 609,00


