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Milí priatelia, vážení rodičia a priaznivci tanečného športu, 
 

opäť prichádza nový rok, do ktorého Vám chcem čo najsrdečnejšie zaželať veľa 
zdravia, radosti, fyzickej kondície, rodinnej pohody a úspechov v pracovnom i súkromnom 
živote.  

 
Za predsedníctvo tanečného klubu TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková, aktívnych 

členov klubu a ich rodičov sa Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu štedrosť, že ste  
prispeli na aktívnu činnosť nášho klubu poukázaním 2% alebo 3% zo zaplatených daní za rok 
2016. Nesmierne si vážime, že podporujete nielen profesionálnu úroveň nášho klubu,          
ale rovnako, že pomáhate zviditeľniť do povedomia spoločnosti súťažný tanec, jeho eleganciu, 
vášeň a rozvoj tohto krásneho párového športu. Práve vďaka Vám v spolupráci s kvalitnými 
trénermi a talentami našich juniorských tanečníkov sa nám podarilo dosiahnuť v roku 2017 
opäť vynikajúce úspechy na domácej, ale i medzinárodnej pôde. Naše tanečné páry sa dostali 
medzi reprezentáciu SR v kategórii Junior II pre štandardné tance, ďalej získali vynikajúce 
semifinálové umiestnenia na domácich majstrovských súťažiach, na medzinárodných 
súťažiach obsadili finálové umiestnenia a  rovnako aj v kolektívnych choreografiách popri 
aktuálnom titule majstrov SR pre rok 2017 sa stal naším najväčším medzinárodným 
úspechom titul vicemajstri Európy juniorov.  

 
V septembri 2017 náš klub úspešne spoluorganizoval jednu z najúspešnejších 

a najväčších medzinárodných tanečných súťaží v Európe - Slovak Open Championship. 
Súčasťou podujatia boli Majstrovstvá sveta tanečných párov kategórie Junior II,                   
tiež Majstrovstvá Európy Mládeže v štandardných tancoch. Návštevnosť bola priam veľkolepá, 
nakoľko celkový počet súťažiacich tanečných párov až zo 42 krajín sveta dosiahol fantastické 
číslo 751. V rámci súťaží WDSF World Open a WDSF Youth v štandardných a latinsko-
amerických tancoch nechýbala účasť tanečnej elity, ktorá boduje na popredných priečkach 
v rankingu svetového rebríčka. Množstvo ďalších súťaží bolo organizovaných na tomto 
významnom tanečnom podujatí, kde samozrejme nechýbali aj naši aktívni juniorskí tanečníci. 
Nesmierne nás teší, že sa náš klub mohol odprezenentovať ako spoluorganizátor podujatia. 

 
Aby sme mohli aj naďalej rozvíjať talent našich tanečníkov, profesionálne rásť 

a pripísať si i v budúcom roku na konto nové tanečné úspechy a úspešné projekty, obraciame 
sa na Vás s veľkou prosbou o poukázanie 2% alebo 3% zo zaplatených daní za rok 2017, 
ktorými podporíme aktívnu činnosť nášho tanečno-športového klubu počas roka 2018. Naším 
cieľom je podporovať tanečno-športové súťaže a sústredenia, kde majú možnosť naši 
zverenci profesionálne rásť a získavať nové skúsenosti, ktoré im prinášajú nielen krásne 
zážitky, ale i nové tanečné úspechy.  
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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%. 

 
 
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 
09.11.2017 (deviateho novembra dvetisícsedemnásť),  
pod spisovou značkou  NCRpo  3193/2017.  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 2018, 
- 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 
 

 

http://www.tskmm.sk/

