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v Bratislave dňa 10.01.2017 
 
 
 
Vážení priatelia, rodičia a priaznivci tanečného športu, 
 

na úvod dovoľte, aby som Vám zaželal do nového roka veľa úspechov v pracovnej 
oblasti, rovnako aj v súkromí, pevné zdravie a dobrú telesnú i psychickú kondíciu.  

 
Úprimne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ste neváhali s poukázaním 2% alebo 

3% zo zaplatených daní za rok 2015 pre členov nášho klubu. Ďakujeme, že podporujete 
profesionálnu pôsobnosť nášho klubu a pomáhate nám vytvárať vhodnejšie podmienky pre 
športovo-tanečný rozvoj našich detí a mládeže. Aj vďaka Vám sa nám podarilo dosiahnuť 
v roku 2016 množstvo úspechov. Naše tanečné páry sa dostali medzi reprezentáciu SR 
v kategórii juniorov pre štandardné tance a rovnako aj v kolektívnych choreografiách popri 
aktuálnom titule vicemajstrov SR pre rok 2016, sme získali titul vicemajstri Európy juniorov. 

 
Aby sme mohli aj naďalej tak úspešne napredovať, obraciame sa na Vás i v tomto roku 

v súvislosti s poukázaním 2 % alebo 3% zo zaplatených daní za rok 2016 s prosbou o 
podporu činnosti nášho tanečno športového klubu v roku 2017.  

Finančné prostriedky poskytnuté Vami budú zaručene použité na zabezpečenie 
a zdokonalenie športovej činnosti mladých ľudí, ktorí sa venujú športovej disciplíne s veľkou 
ambíciou dosiahnuť nie len úspechy na Slovensku, ale i v zahraničí. Získane finančné 
prostriedky budú použité na zabezpečenie  najúspešnejšej medzinárodnej profesionálnej 
tanečnej súťaže Bratislava Open – SLOVAK OPEN v SR, ktorej návštevnosť bola po uplynulé 
ročníky priemerne v počte 700 tanečných párov z celého sveta, o čom svedčí aj pravidelná 
účasť aktuálnych majstrov sveta v hlavných tanečných kategóriách a rovnako aj TOP 
tanečných párov, ktorí aktuálne bodujú v rankingu svetového rebríčka WDSF v prvej desiatke.    

Okrem podpory športových súťaží, ktorých sa zúčastňujú naši zverenci, je ambíciou 
klubu finančne podporovať aj zabezpečenie tanečných sústredení pre našich rozvíjajúcich sa 
tanečníkov a reprezentantov. 

 
 
Členmi občianskeho združenia – Tanečno-športový klub M + M Bratislava pri ZŠ 

Ostredková, zaregistrované notárskou komorou SR – sú najmä deti a mládež, ktorí sa 
cieľavedome venujú tanečnému športu. Podľa schválených stanov naše občianske združenie 
napomáha športovej príprave a športovaniu všetkým vekovým skupinám. Aktuálne máme 
aktívnych členov v detských a juniorských kategóriách. 
 
Zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ: 
– potrebujú potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení daní a vyhlásenie. 

Ostatní (FO a PO): 
– na konci daňového priznania do príslušnej tabuľky vyplnia údaje organizácie, ktorej chcú 

venovať 2 % alebo 3%. 
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Naše údaje: 
Názov klubu:  TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M + M  BRATISLAVA 

 pri ZŠ Ostredková 
Sídlo:    Ostredková 14, 821 02 Bratislava 2 
Tréningové priestory: ZŠ Ostredková 14, Bratislava 
Právna forma:  Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. 

IČO: 31785131 
DIČ: SK 2021441455 

V notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované  dňa 
06.12.2016 (šiesteho decembra dvetisícšestnásť),  
pod spisovou značkou  NCRpo  8262/2016. JUDr. Stanislav Bauer – notár. 

Ďalšie informácie o klube ako aj o jeho aktivitách nájdete na: www.tskmm.sk. 
 
 

Možnosti reklamy sponzorskej organizácie: 
- prezentácia loga organizácie na webovej stránke alebo facebookovom profile nášho klubu, 
- prezentácia loga na športovom podujatí Bratislava Open – Slovak Open Championship 2017, 
- možnosť exhibičných vystúpení na prezentačných akciách organizácie, 
- prezentácia organizácie v priestoroch tanečného klubu TŠK M+M Bratislava.   
 
Za pochopenie a za Vašu nezištnú pomoc Vám vopred ďakujeme. 
 
S pozdravom  
 

Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava 
pri ZŠ Ostredková 

Milan Špánik, predseda 
 

 
Členovia TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková, exhibičné vystúpenie - Slovak Open Championship 2016 

a vicemajstri Slovenska v choreografiách 2016 v ktg Junior v LAT. 
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