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v Bratislave dňa 24.01.2019

Vážení členovia klubu, rodičia, priatelia a priaznivci tanečného športu,
s príchodom nového roka nastáva opäť príležitosť poskytnúť finančnú podporu
prostredníctvom poukázania 2% alebo 3% zo zaplatených daní za rok 2018. Aj vďaka Vášmu
rozhodnutiu venovať nám percento zo zaplatených daní za rok 2017 sme získali nové
možnosti skvalitnenia našej činnosti pre aktívnych členov nášho klubu, čo viedlo
k mimoriadnym úspechom a vynikajúcim súťažným výsledkom. V roku 2018 sme dosiahli
historický úspech a členovia nášho klubu získali titul majster Slovenska v štandardných
tancoch, vicemajster Slovenska v 10 tancoch a stali sa absolútnymi víťazmi Slovenského
pohára v kategórii juniorov. Vďaka týmto úspechom sa naši tanečníci opäť zaradili medzi
reprezentáciu SR. Rok 2018 priniesol rovnako aj úspechy na medzinárodnej pôde, kde sa
nám podarilo získať medailové umiestnenia v rámci súťaží so zapísaním sa do svetového
rebríčka a najväčšie súťažné skúsenosti sme získali vďaka štvrťfinálovému umiestneniu
na Majstrovstvách sveta v Rumunsku. Výsledok týchto kvalitných úspechov je aj Vašou
zásluhou, preto Vám patrí obrovská vďaka za finančnú podporu.
Našou ambíciou je vychovávať aj naďalej množstvo kvalitných športovcov, podporovať
ich rozvoj prostredníctvom absolvovania športovo-tanečných sústredení nielen doma, ale
i v zahraničí. Na to, aby sme mohli rozvíjať ich talent, potrebujeme opäť Vašu priazeň. Preto
sa na Vás obraciame s prosbou podporiť nás i tento rok a venovať nám 2% alebo 3% zo
zaplatených daní za rok 2018.
Vami poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie a zdokonalenie
športovej činnosti mladých športových talentov. Našou ambíciou je prezentovať nielen klub,
ale predovšetkým tanečný šport a Slovensko na medzinárodných súťažiach. Stáva sa už
dlhoročnou tradíciou, že sa podieľame na zabezpečení jednej z najúspešnejších
medzinárodných tanečných súťaží Bratislava Open – SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP,
ktorej rekordná návštevnosť dosiahla po uplynulé ročníky takmer 800 tanečných párov
z celého sveta. Na tejto súťaží štartujú najlepšie tanečné páry, ktoré aktuálne bodujú
v najvyššom rankingu svetového rebríčka WDSF v prvej desiatke. Svojou prítomnosťou nás
niekoľko krát poctili aj aktuálni majstri sveta.
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, juniorských, mládežníckych a seniorských 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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Identifikačné údaje
Názov klubu:
Sídlo:
Tréningové priestory:
Právna forma:

TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M + M BRATISLAVA
pri ZŠ Ostredková
Ostredková 14, 821 02 Bratislava 2
ZŠ Ostredková 14, Bratislava
Občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
IČO: 31785131
DIČ: SK 2021441455

V notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa
11.12.2018 (jedenásteho decembra dvetisícosemnásť),
pod spisovou značkou NCRpo 11532/2018.
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 a facebookovom profile nášho klubu,
prezentácia loga na športovom podujatí Bratislava Open – Slovak Open Championship
2019,
možnosť exhibičných vystúpení na prezentačných akciách organizácie,
prezentácia organizácie v priestoroch tanečného klubu TŠK M+M Bratislava pri ZŠ
Ostredková

Za pochopenie a za Vašu nezištnú pomoc Vám vopred ďakujeme.
Tešíme sa na osobné stretnutia a želáme Vám úspešný, zdravý a tanečný Nový rok 2019.

S pozdravom
Predsedníctvo TŠK M+M Bratislava
pri ZŠ Ostredková
Milan Špánik, predseda
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