TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M + M BRATISLAVA
pri ZŠ Ostredková
Člen SZTŠ
DANCESPORT CLUB M+M BRATISLAVA ☼ DSC M+M BRATISLAVA
...........................................................................................................................................................................................................................................

V Bratislave dňa: 18.01.2021

Vážení členovia klubu, rodičia, priatelia a priaznivci tanečného športu.
Máme tu nový rok a s ním príležitosť finančne podporiť poukázaním 2 % alebo 3% zo
zaplatených daní čí už klub, alebo priamo konkrétny tanečný pár.
Sme Vám nesmierne vďační za príspevky z poukázaných daní za predchádzajúce
roky, vďaka ktorým sme mohli v rámci možností úspešne a profesionálne vykonávať činnosti
v oblasti tanečného športu. Rok 2020 nebol ani pre tanečný šport typickým rokom. Už
samotný fakt, že sme priebežne, počas roka vedeli zabezpečiť tréningovú činnosť za
dodržania všetkých obmedzení, je povzbudením aj do roka 2021. Ba čo viac, naše tanečné
páry sa pekne umiestnili v súťažiach, ktorých počas roka nebolo veľa, o to viac si umiestnenie
ceníme: Na Majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch sa náš pár
Jesenský/Pavlovičová, víťaz vlaňajšej ankety športovec Ružinova, umiestnil dvakrát vo finále,
medzi mládežou a medzi pármi do 21 rokov. Tento pár bol úspešný aj na jednej z mála
organizovaných medzinárodných súťaží Brno open, kde skončil v semifinále na 12.mieste
spomedzi 50 párov. Na MSR v latinskoamerických tancoch sa novozložený pár Gratzer/
Brestovanská prebojoval do štvrťfinále. Dva začínajúce juniorske páry sa zúčastnili na
niekoľkých usporiadaných súťažiach a získali 4 krát finálové umiestnenie.
Pre viac detailov k úspechom nášho klubu prosím navštívte stránku klubu
www.tskmm.sk. Okrem iného tu nájdete aj podmienky alokovania podpory pre konkrétny
tanečný pár.
Našou ambíciou je vychovávať aj naďalej kvalitných športovcov. Ak chceme rozvíjať
ich talent, potrebujeme opäť Vašu priazeň. Po ťažkom roku 2020, poznačenom množstvom
obmedzení, Vašu priazeň potrebujeme asi najviac v histórii klubu. Preto sa na Vás obraciame
s prosbou podporiť nás i tento rok a venovať nám 2 % alebo 3% zo zaplatených daní za rok
2020.Vami poskytnuté finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie a skvalitnenie
športovej činnosti mladých športových talentov.
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JUDr. Stanislav Bauer – notár
Za Vašu nezištnú pomoc Vám vopred ďakujeme.
Tešíme sa na osobné stretnutia a želáme Vám úspešný, zdravý a tanečný Nový rok 2021.
S pozdravom
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