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1.) Charakteristika organizácie
STARS for STARS je projekt špičkových slovenských
športovcov a agentúry B&D, s. r. o., ktorého
základným zmyslom a zameraním je rozvoj športu a
zvýšenie povedomia verejnosti o tomto fenoméne i o
športových reprezentantoch Slovenska. Cieľom je
podpora
športových
hviezd
zajtrajška,
teda
talentovaných a nadaných mladých ľudí, ktorí budú s
veľkou
pravdepodobnosťou
reprezentovať
našu
krajinu
vo
svojich
disciplínach
v
neďalekej
budúcnosti. Propagáciu projektu zabezpečia a budú
sa na ňom podieľať súčasní i bývalí slovenskí
reprezentanti, ktorí sa výrazne zapísali do histórie
športu u nás a budú vystupovať v úlohe ambasádorov
projektu.

Šport je základom zdravia a telesnej kultúry človeka,
zmierňuje stres a prispieva k pozitívnemu i telesnému
vývoju a práve toto je jeden z dôvodov, prečo je
potrebné
športovú
aktivitu
podporovať
od
najmladšieho veku a po profesionálnu úroveň
športových výkonov. Šport na profesionálnej úrovni
však nie je, nebude a nikdy ani nebol finančne
nenáročnou činnosťou.
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Agentúra B&D, s. r. o. preto ponúka aj možnosť
zúčastniť sa na podpore nielen najznámejších a
najúspešnejších
slovenských
športovcov,
ktorí
Slovensko zviditeľňujú na majstrovstvách sveta,
majstrovstvách Európy, olympijských hrách čo
podobných
vrcholových
podujatiach,
ale
predovšetkým talentovaných mladých reprezentantov,
ktorí aj vďaka tejto podpore budú môcť napredovať.

K projektu je pridružená nadácia STARS for STARS,
ktorá je jedným zo zdrojov financovania a
podporovania mladých športových talentov, aby sme
spoločnými silami prispeli k rozvoju slovenského
športu.
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2.) Orgány a účel zriadenia
(1) Zakladateľom nadácie je:
B & D, s.r.o., Hrachová 14G, 821 05 Bratislava
(2) Orgánmi nadácie sú:
a) správna rada:
Roman Šmotlák,
Ing. Miroslav Čížek
Ing. Stanislav Baláž
b) dozorná rada:
Pavel Uher
Ing. Miroslav Brondoš
Martin Kovačovič
c) správca:
Mgr. Marek Kubiček
(3) Nadácia sa zriaďuje za účelom:
a/ vyhľadávania a podpory talentovanej športovej
mládeže,
b/ transparentnej a efektívnej podpory a vytvárania
vhodných podmienok pre slovenských športovcov
reprezentujúcich Slovenskú republiku na významných
športových podujatiach európskeho i celosvetového
významu,
c/ podpory významných domácich i medzinárodných
športových podujatí organizovaných na Slovensku.
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3.) Ciele projektu
•hlavným cieľom je nájdenie a podpora talentovanej
mládeže, ktorá im môže pomôcť k dosiahnutiu vysokej
športovej úrovne bez ohľadu na ekonomické možnosti
ich rodičov a príbuzných
•transparentná a efektívna podpora a vytvorenie
vhodných podmienok pre vrcholových slovenkých
športovcov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku
na najvýznamnejších športových podujatiach sveta
•marketingové a mediálne zastupovanie vybraných
úspešných a talentovaných športových hviezd na
slovenskom trhu
•podpora
športových
Slovensku

najvýznamnejších
podujatí, ktoré sa

medzinárodných
organizujú na

•pridanou hodnotou pre partnerov projektu bude
reklamné prepojenie vybraného TOP športovca z tímu
STARS for STARS s imidžom a menom vašej
spoločnosti
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a.) Kritériá výberu mladých talentov do
projektu
Individuálne športy:
•umiestnenie do 3. miesta v celoštátnom rebríčku v
danej vekovej kategórii
•medailové umiestnenie na M-SR jednotlivcov
•zaradenie do reprezentačného družstva
•medailové umiestnenie zo súťaži na úrovni ME, MS,
príp . OH
•zdravotný stav
(športový
fyzioterapeut + šp. psychológ)

lekár

+

pediater

+

•výber mladých talentov do projektu potvrdí mentor
daného športu
Kolektívne športy:
•zaradenie do reprezentačného družstva v danej
vekovej kategórii
•zaradenie do družstva,
republikovú súťaž

ktoré

hrá

najvyššiu

•zdravotný stav (športový lekár + pediater +
fyzioterapeut + šp. psychológ), výber mladých talentov
do projektu potvrdí mentor daného športu
Vekové rozmedzie pre zaradenie talentov do projektu
STARS for STARS je 12 až 16 rokov. V prípade
výnimočnosti talentu si agentúra vyhradzuje právo na
výber talentu bez vekového obmedzenia.
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b.) Naše talenty a ich úspechy
Viktória Kužmová
Majsterka sveta, Talent roka 2012, niekoľkonásobná
majsterka Slovenska vo dvojhre i štvorhre. Práve to
všetko už dosiahla Košičanka Viktória Kužmová, ktorá
sa stala ďalším talentom projektu podpory športovcov
STARS for STARS.
Kto je Viktória?
Talentovanú hráčku priviedol k tenisu otec Radovan,
ktorý je až dodnes aj jedným z jej trénerov. „Začala
som hrať, keď som mala tri roky. Najprv sme to
skúšali doma, keď mi tatko nahadzoval lopty na
záhrade. Potom ma priviedol na kurty. Neskôr založil
tenisový klub, kde trénujem až doteraz,“ hovorí o
svojich začiatkoch Viktória Kužmová.
Členka klubu VSE TK Akademik Košice je na svoj vek
(r. 1998) vysoká 180 cm, z čoho zároveň ťaží aj pri
svojej hre. „Najviac si verím pri podaní, prvé servisy
mi padajú a to sa súperkám ťažko returnuje. Keď sú
vyrovnané stavy, vtedy mi podanie veľmi pomôže,“
hovorí juniorka, ktorej ďalšou silnou stránkou je
forhend.
Viktória vyrastala v Košiciach na antuke, ktorá je
zároveň aj jej najobľúbenejším povrchom. „Na antuke
trénujem stále. Keď mám turnaj na tvrdom povrchu,
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prídem si naň zahrať 4-5 dní predtým. Najhorší je pre
mňa betón,“ vysvetľuje tenistka.
Tréneri a vzory
Mladá hráčka trénuje nielen s otcom Radovanom, ale
aj s Jánom Sabovčíkom z Košíc. „S otcom hráva teraz
viac mladšia sestra Katka. Oboch ich rešpektujem, to
musím, oni vedia, prečo mi to a to radia a hovoria.“ A
aká je Viktória na kurte, dokáže sa nahnevať? „Keď
som bola menšia, bola som trošku emotívna, teraz je
to už lepšie. Už si aj poviem, prečo som to urobila zle
a pokúsim sa hrať lepšie v ďalšej výmene.“
Keď sa zvrtne reč na idoly, Viktória z ich
vymenovaním neváha. „Mojimi najväčšími vzormi sú
Rafael Nadal a Maria Šarapovová. Jeho obdivujem pre
jeho hru, používa liftované údery, veľa behá. Má
skvelú kondičku,“ prezrádza.
Najväčšie úspechy na turnajoch
Viktória sa spolu s Terezou Mihálikovou a Tamarou
Kupkovou postarala o najväčší mládežnícky úspech
slovenského tenisu v minulom roku. Slovenské
tenistky do 14 rokov získali v českom Prostějove v
obrovskej konkurencii titul majsteriek sveta, keď vo
finále zdolali Veľkú Britániu 2:1. „Chceli sme uhrať čo
najlepší výsledok, lebo sme vedeli, že tam prídu
najlepšie hráčky sveta. Keď sa žrebovalo, najväčšími
favoritkami boli Američanky. Nikto ich nechcel dostať,
ale my sme ich nakoniec mali v skupine. Hrali sme s
nimi tretí deň a vyhrali sme. Každý bol prekvapený.“
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Slovenky si potom verili čoraz viac a viac a zdolali aj
tradičné súperky z Česka, s ktorými predtým
prehrávali. Aj vďaka tomuto výsledku sa stala Viktória
Talentom roka 2012 v ankete STZ. Počas roka sa stala
dokonca európskou jednotkou do 14 rokov!
sezóna 2013
víťazka halových majstrovstiev Slovenska 2013
v kategórii
mladších
dorasteniek
vo
dvojhre
i v štvorhre
Swiss Junior Trophy (ITF G4) - semifinále štvorhry
Luxembourg Indoor Junior Open (ITF G4) - finále
dvojhry
Malta ITF Junior Tournament (ITF G4) – semifinále
dvojhry
San Michel International Tournament (ITF G5) – finále
dvojhry
Nazmi Bari Cup (ITF G4) - VÍŤAZKA DVOJHRY
Montenegro Open (ITF G4) - FINÁLE DVOJHRY A
VÍŤAZKA ŠTVORHRY
Letné majstrovstvá SR
SEMIFINÁLE DVOJHRY

mladšieho

dorastu

-

ITF Junior Tunisia (ITF G4) - VÍŤAZKA DVOJHRY AJ
ŠTVORHRY
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Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) v
Utrechte - ZLATÁ MEDAILISTKA Z DVOJHRY AJ
ŠTVORHRY
Herodotou Tennis Academy ITF U18 - SEMIFINÁLE
DVOJHRY
prvých 6 bodov do rebríčka WTA na ITF turnajoch v
tureckej Antalyi
2. v ankete STZ Juniorka roka a Talent roka

Hokejová akadémia Zdena Cígera STARS for
STARS
Akadémiu založil bývalý hokejista Zdeno Cíger už v
roku 2011. Pôvodne mala sídlo v bratislavskej
Trnávke,
ale
v auguste
2013
sa
definitívne
presťahovala do Ružinova na Drieňovú ulicu. „Našli
sme tu skvelé priestory, ktoré majú deti dostatok
možností na trénovanie a svoju realizáciu. Pomohla
nám mestská časť Ružinov a Nadácia STARS FOR
STARS“, vyjadril sa ambasádor tohto projektu Zdeno
Cíger.
Cieľ akadémie:
Zámerom tohto projektu je pomáhať talentovaným
deťom zo sociálne slabších rodín, aby aj oni mali
možnosť rozvinúť svoj talent. „Do nášho tímu
angažujeme mladých hokejistov od 8 do 14 rokov z
celého Slovenska. Dostávajú u nás výstroj zdarma,
majú k dispozícii trénerov, rehabilitáciu a počas
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letných kempov až trojfázové tréningy,“ prezradil
Cíger. „Našim cieľom je nájsť talentovaných chlapcov
a potom ich postupne posunúť do profesionálnych
tímov. Momentálne ich máme v mužstve do 40 a
môžem povedať, že sú medzi nimi hráči, ktorí majú
šancu niečo dokázať.”

Na slávnostnom otvorení Akadémie Zdena Cígera
STARS for STARS boli a myšlienku podporili aj
hokejové hviezdy - Marián Hossa, Ľubomír Višňovský,
Richard Lintner či Marek Uram. „Je len dobre, keď na
Slovensku vyrastie niečo také. Nikdy som na
syntetickom ľade nekorčuľoval, ale podobá sa to na
bežný ľad. Počul som od chalanov, že je to dosť ťažké.
Myslím si, že mladým talentom to môže len pomôcť,“
kvitoval myšlienku hviezdny Marián Hossa.

Nadácia STARS for STARS:
Na otvorení akadémie nechýbal ani zástupca projektu
STARS for STARS Roman Šmotlák. „Dlho sme sa
rozhodovali do akých projektov budeme investovať.
Hokej je národný šport a Zdeno Cíger je garantom, že
spolupráca s ním bude fungovať. Chceme s ním nájsť
talenty, ktoré budú mocť v budúcnosti reprezentovať
Slovensko,“ vyjadril sa Šmotlák.
Akcie akadémie:
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Hokejová akadémia Zdena Cígera STARS for STARS sa
bude pravidelne zúčastňovať aj kvalitne obsadených
medzinárodných turnajov. „V sezóne 2012/13 sme
absolvovali tri akcie v zahraničí a jeden turnaj v
Bratislave. Zakaždým sme mali možnosť konfrontácie
s ruskými, českými, nemeckými tímami či družstvami
z ďalších krajín. Je to iba dobré, že mladí chlapci
vidia, ako to funguje v zahraničí,“ informoval Cíger.
Ambasádor:
Za týmto projektom stojí bývalý hokejový reprezentant
a tréner Zdeno Cíger. Okrem toho, že niekoľko sezón
pôsobil v NHL, od roku 1998 hrával za bratislavský
Slovan, kde získal štyri hráčske a dva trénerské tituly.
Ako tréner pôsobil aj pri národnom tíme, takže má
obrovské skúseností, ktoré teraz odovzdáva mládeži.
„Táto práca ma baví, vidím v tom budúcnosť a rád
posuniem svoje skúsenosti deťom,“ dodal Cíger.

Matej Hliničan
Slovenský bedminton ešte nemal talent, akým je Matej
Hliničan. Rodák z Trenčína patril medzi absolútnu
európsku juniorskú špičku a medzi širšiu svetovú,
teraz už bojuje v kategórii dospelých. Je začlenený v
projekte STARS for STARS, vďaka ktorému môže
rozvíjať svoju kariéru v zahraničí.
Kto je Maťo?
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Nebyť bedmintonovej haly na Ostrove v Trenčíne,
možno by dnes Maťo behal po futbalových trávnikoch.
Raketu vzal do rúk prvýkrát, keď mal osem rokov.
Vtedy ešte hrával aj futbal. „No raz prišiel domov otec
a povedal mi, že otvorili novú halu a že je tam
bedminton, čo to môže byť? Poďme to vyskúšať,
hovoril,“
opisuje
svoje
začiatky
talentovaný
bedmintonista. „Potom sme si išli zahrať celá rodina.
Začínalo sa tu s klubom, do ktorého hľadali malé deti.
Prišiel za mnou majiteľ haly a oslovil ma, nech si to
prídem vyskúšať. Dotiahli ma na tréning a vtedy to
začalo. Dostal som sa v klube do popredia, aj keď som
patril medzi najmenších. O dva roky som začal
vyhrávať majstrovstvá Slovenska. Medzitým som
skončil s futbalom. Mal som 11 rokov a už som bol na
turnajoch v Slovinsku a Chorvátsku,“ pokračuje
nadaný hráč.
S bedmintonom do sveta
Matej vôbec neľutuje, že si vybral bedminton, a nie
futbal. Veď ani nemá prečo. Jednak sa mu v ňom darí
a jednak cestuje po celom svete. „Je síce pravda, že
keď si dobrý vo futbale, máš peniaze. V bedmintone to
tak nemusí byť, ale práve tento šport mi dal väčšie
možnosti ísť do sveta. Futbal by som možno hral iba
na Slovensku, veď konkurencia je vyššia. Som rád, že
som bedmintonista, je to pre mňa stavaný šport,“
vysvetľuje reprezentant, ktorý ho spája aj so svojou
povahou. „Aj v tímoch som vynikal ako individualita,
radšej som hral sám, spoliehal sa iba na seba.“
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Útočný hráč
Náš talent je členom domáceho klubu M-Sport
Trenčín a bedmintonovú ligu hráva za francúzsky
Mulhouse Red Stars. Charakterizuje sa ako útočný
hráč, ktorý má hru na kurte rád pod kontrolou.
„Útočím, chcem protihráča dostať pod tlak. Nemám
rád tie tipy, ktoré len vrátia všetko na druhú stranu.“
Výsledkom jeho taktiky bolo aj to, že na Slovensku 7(!)
rokov neprehral zápas v juniorskej kategórii.
V Dánsku vďaka STARS for STARS
Odvážnym šťastie praje a to platí aj o Maťovi. On sám
oslovil zástupcov projektu podpory slovenských
športových talentov. A dostal pozitívnu odpoveď.
Keďže patrí medzi špičku vo svojom športe, je jedným
z prvých mladých športovcov, ktorých podporilo práve
STARS for STARS. Vďaka nadácii mohol využívať
výhody kodanskej International Badminton Academy,
kde trénoval od začiatku augusta 2012 do septembra
2013. „Veľmi ma to potešilo a najmä zachránilo, že
som mohol odísť do zahraničia. Rok na Slovensku by
som už asi neprežil. Európa by mi úplne odskočila,“
priznal sa Matej Hliničan, ktorého veľkým snom je sa
prebojovať na olympiádu v Riu v roku 2016.
Najväčšie úspechy na turnajoch
Turnaj Grand Prix A dospelých v Bratislave - titul
(prvý seniorský)
9-násobný majster Slovenska vo dvojhre juniorov
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mnohonásobný
štvorhre a mixe

majster

Slovenska

víťaz dvojhry na VICTOR
INTERNATIONAL 2011

v

juniorskej

SLOVAK

JUNIOR

(prvý Slovák v histórii, ktorý triumfoval na juniorskom
okruhu Europe Junior Circuit)
víťaz dvojhry na Spanish Junior International 2012
2. miesto na MULTI ALARM Hungarian International
Junior Championships 2013
2. miesto na Plock Polish Junior International 2013
2. miesto na Czech Junior International 2011
2. miesto na Polish Junior International 2012
3. miesto na Yonex Czech Junior International 2012
3. miesto na Portugal Junior International 2011
vo svetovom rebríčku juniorov bol najlepšie na
historickej 4. priečke!
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4.) Finančná správa
(1) Prehľad výnosov
Výnosy
Úroky

Hlavná činnosť Zdaňovaná Spolu
nezdaňovaná
činnosť
2,44

0

2,44

Prijaté dary

0

0

0

Prijaté
príspevky od
iných org.

18770

0

18770

18772,44

0

18772,44

Spolu

(2) Prehľad nákladov
Náklady
Ostatné
náklady
Poskytnuté
príspevky
fyz.os.
Spolu

Hlavná činnosť Zdaňovaná
nezdaňovaná
činnosť

Spolu

109,82

0

109,82

7000

0

7000

7109,82

0

7109,82
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5.) Záver
Základným zmyslom a zameraním Nadácie Stars for
Stars je rozvoj športu a zvýšenie povedomia
verejnosti o tomto fenoméne i o športových
reprezentantoch Slovenska. Podporujeme športové
hviezdy zajtrajška, talentovaných a nadaných
mladých
ľudí,
ktorí
budú
s
veľkou
pravdepodobnosťou reprezentovať našu krajinu vo
svojich disciplínach v neďalekej budúcnosti.

Vypracoval:

Mgr. Marek Kubiček
Správca nadácie
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