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1. Charakteristika organizácie
STARS for STARS je projekt špičkových slovenských športovcov a agentúry B&D
agency Z.z., 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.
Agentúra B&D agency Z.z. 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.

2. Orgány a účel zriadenia
(1) Zriaďovateľom nadácie:
B&D AGENCY, Pluhová 3133/10A, 831 03 Bratislava

(2) Orgánmi nadácie:

a) správna rada:
Roman Šmotlák,
Pavel Uher
Marek Jusko
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b) dozorná rada:
Ing. Juraja Chromíka
JUDr. Renáta Nemcová rod. Uherová
Tomáš Nemčovič

c) správca:
Mgr. Miroslav Masarčin

(3) Účel zriadenia nadácie:
vyhľadávania a podpory talentovanej športovej mládeže,
transparentnej a efektívnej podpory a vytvárania vhodných podmienok pre
slovenských športovcov reprezentujúcich Slovenskú republiku na významných
športových podujatiach európskeho i celosvetového významu,
podpory významných domácich i medzinárodných športových a kultúrnych podujatí
organizovaných na Slovensku.

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 slovenských športovcov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na
najvýznamnejších športových podujatiach sveta
•marketingové a mediálne zastupovanie vybraných úspešných a talentovaných
športových hviezd na slovenskom trhu
•podpora najvýznamnejších medzinárodných športových a kultúrnych podujatí, ktoré
sa organizujú na Slovensku
•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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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 lekár + pediater + fyzioterapeut + šp. psychológ)
•výber mladých talentov do projektu potvrdí mentor daného športu

Kolektívne športy:
•zaradenie do reprezentačného družstva v danej vekovej kategórii
•zaradenie do družstva, ktoré hrá najvyššiu republikovú súťaž
•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.

a) Naše talenty a ich úspechy

i) Viktória Kužmová
Šport:
Dátum a miesto narodenia:
Bydlisko:
Výška:
Hmotnosť:
Hrá:
Tréner:
Klub:
Manažérska agentúra:
Škola:
Vzor:
Vybavenie:
Tenisový cieľ: „Chcela by som

tenis
11. 05. 1998, Košice
Košice
180 cm
61 kg
pravou rukou
Michal Mertiňák (NTC)
VSE TK Akademik Košice
STARS for STARS
VŠ medzinárodných a verejných vzťahov
Rafael Nadal, Mária Šarapovová
rakety Yonex, gripy Tourna
vyhrávať turnaje a živiť sa tenisom.“
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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, 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 Michalom Mertiňákom
bývalým výborným deblistom. „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 v roku 2018
•
•
•
•
•
•
•

semifinalistka WTA turnaja v maďarskej Budapešti
získala 2 body vo Fed Cupe vo dvojhre v dueloch proti Bieloruskám
víťazka antukového turnaja EMPIRE Slovak Open 2018 v Trnave, vďaka čomu
sa prvýkrát v kariére dostala do prvej svetovej stovky rebríčka WTA
semifinalistka WTA turnaja v holandskom Hertogenboschi
16. júla 2018 sa ocitla na 54. priečke v rebríčku WTA, čo bolo jej kariérne
maximum
do novembra 2018 získala dovedna už 14 singlových a 6 deblových titulov na
ženskom okruhu ITF

ii) 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
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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 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.

Akcie a výsledky akadémie v roku 2018:
V roku 2018 dosiahli hráči hokejovej akadémie následovné výsledky:
o

v kategórii kadetov postup medzi 12 top teamov v extralige

o

v kategórii dorast finále play-off o postup do extraligy

o

Hráči narodení v rokoch 2005-2010 – hosťovali v českých kluboch

o

V sezóne 2018/19 sa hokejová akadémia spojila s teamom HC GLADIATORS
Trnava v kategóriách kadeti a dorast

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.

iii) Kristína Juricová
V elitnom tíme STARS for STARS je aj športová fitnesska Kristína Juricová, ktorá patrí
už teraz medzi najlepšie fitnesky v Európe vo svojej vekovej kategórii. Nadácia jej
pomáha nielen finančne, ale aj po odbornej stránke, čo prinesie nový impulz do rozvoja
kariéry rodáčky z Trenčína.
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Šport:
Dátum a miesto narodenia:
Bydlisko:
Výška:
Kategória:
Tréner:
Klub:
Manažérska agentúra:
Škola:
Športový cieľ: „Chcem sa stať

fitness
30. 8. 2000, Trenčín
Trenčín
170 cm
juniorky, dorastenky, ženy
Marianna Holbová
Fitness Gabrhel Trenčín
STARS for STARS
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne
majsterkou sveta.“

Začala s tancom, bol to pre ňu málo akčné Kristína začala v piatich rokoch najprv s
tancom, keď chodila do tanečnej školy. „Veľmi ma to nebavilo, bolo to pre mňa málo
akčné. Kamarátka mojej mamy ma priviedla k fitness, kde chodila aj jej dcéra. Začala
som ako šesťročná. Už keď som prišla na prvé hodiny, vedela som, že to budem robiť
naplno,“ prezrádza na úvod talentovaná fitneska, ktorej sa venovali trénerky Marianna
Holbová aj Andrea Masárová. Prvá menovaná je s ňou dodnes. A prečo ju baví práve
športový fitness? „Lebo skúšame nové veci, stále som sa niečo učila a vždy sa bolo čo
učiť. Tréningy boli zaujímavé a pestré. Od začiatku mi pomáhali aj rodičia. Mamina mi
šila kostýmy - a to ma tiež motivovalo, mať nový kostým na súťaž. S tatinom som zase
doma trénovala a posilňovala,“ pokračovala majsterka Slovenska v dorasteneckom
fitness.
Fitness patrí medzi veľmi náročné športy, keďže sa súťaží v dvoch disciplínach - v
prevedení voľnej zostavy, ktorá obsahuje akrobaciu, tanec a rôzne silové prvky a v
hodnotení postavy. Preto okrem posilňovania (6x do týždňa) sa Kristína venuje aj
ťažkým gymnastickým tréningom (5x do týždňa). „
„Prvým veľkým úspechom bolo pre mňa druhé miesto na majstrovstvách Slovenska v
detskom fitness, vďaka ktorému som sa nominovala na svetový šampionát. Tam som
zdolala aj pretekárku, ktorá ma porazila na Slovensku. Potešilo ma, že dokážem byť
pred našou elitou. Keď som sa začala lepšie umiestňovať, a to nebolo hneď,
motivovalo ma to. Dostávala som sa stále vyššie a vyššie a tým pádom som na sebe
viac pracovala.“ Pripraviť zostavu trvá aj rok, dominuje latino Zostava fitness
pretekárky sa skladá z akrobacie, tanca i šoumenstva. Kristína mala vždy talent práve
na tanec. „Viem pripraviť šou. Príprava zostavy môže trvať aj tri mesiace, ale aj rok.
Kým sa vypiluje každý jeden prvok, tak to trvá. Trénerka vytvorí zostavu, podľa toho
ako sa páči, tak dlho ju mám.“ Každá pretekárka má vlastnú zostavu, ktorú predvedie
rozhodcom a publiku. Čo sa týka hudby, u Kristíny vyhráva latino hudba. „Niekto má
rád rýchlu hudbu, niekto pomalú. Mne najviac pasuje latino hudba. Tú hľadáme všetci
aj na internete, trénerka, rodičia i ja. Keď ma to chytí, tvoríme. Je to
spontánne,“ dodáva s úsmevom fitneska.
Úspechy Kristíny Juricovej v roku 2018:
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•

v máji 2018 sa stala majsterkou Európy v kategórii žien v španielskej Sante
Susanne

•

v októbri 2018 na MS vo fitnes v poľskom Bialystoku ovládla kategóriu nad
163 cm a stala sa svetovou šampiónkou

•

osemnásťročnú Trenčanku navyše vyhlásili za najlepšiu pretekárku svetového
renkingu IFBB

iv) Soňa Stanovská
Talentovaná vodná slalomárka Soňa Stanovská je prvou zástupkyňou tohto u nás
populárneho športu, ktorá sa stáva členkou projektu podpory športovcov STARS for
STARS od februára 2018. Vodný slalom vyniesol Slovensku už množstvo cenných
medailí na medzinárodnej úrovni vrátane letných olympiád, majstrovstiev sveta či
majstrovstiev Európy. Dolnokubínčanka už je striebornou medailistkou z augusta 2018
z ME juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove.
Šport:
vodný slalom
Dátum a miesto narodenia: 27.2.2000, Dolný Kubín
Bydlisko:
Dolný Kubín
Výška:
162 cm
Hmotnosť:
57 kg
Tréner:
Miroslav Stanovský
Klub:
ŠKP Dolný Kubín
Manažérska agentúra:
STARS for STARS
Škola:
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v D. Kubíne
Vzor:
Michal Martikán
Športový cieľ: „Dostať sa na olympiádu a dokázať sa uživiť vodným slalomom.“
Profil na canoeslalom.net: KLIKNI

Vodácke začiatky Soni Stanovskej
„Celé sa to začalo mojím starým otcom, ktorý mal ďalších dvoch bratov. Oni si ešte
skladali kajaky vlastnými silami, mali drevené pádla. To je to, čo viem z rozprávania.
Potom už pokračoval ďalej s vodným slalomom môj ocino, jeho brat a sestra, teda
naša vetva rodiny. Jazdí aj môj brat, moji bratranci... Pochádzam z Dolného Kubína a
pamätám si, že s ocinom sme chodili na preteky, keď som bola veľmi malá. Už vtedy
som si k nemu chcela sadnúť do kajaku. Rodičia ma viedli k vode, plávaniu, teda k
vodným športom. Asi v piatich rokoch som zvládla to pádlo udržať aj sama. Vtedy sme
chodili veľmi často do Poľska, keďže je to blízko, aby sme spoznali iné podmienky na
preteky, iných pretekárov. Moje súperky potom už jazdili v kanáloch v Liptovskom
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Mikuláši alebo v Čunove, ale otec mi vždy hovoril, že som na to ešte maličká a že ma
tam ešte nepustí. Pustil ma tam, až keď som si na to verila.“
Vodácke vzory
„Od každého profesionála v športe si rada vezmem niečo. Zo Slovenska spomeniem
Michala Martikána, lebo si pamätám, ako mi všetci rozprávali, že už ako 16-ročný vedel
sedieť aj 8 hodín v kajaku na vode. Raz som bola aj vo výbere detí, ktorý on trénoval.
Učil ma, ukázal mi jednu bránku aj trikrát a boli sme tam dovtedy, kým som to nezašla.
Bolo mu jedno, či to budeme skúšať 5 minút alebo hodinu. V tomto je veľký
perfekcionista. Jazdí dovtedy, kým to nie je geniálne.“
Najväčšie úspechy v roku 2018
•

v júli 2018 sa umiestnila na 5. priečke vo finále kategórie C1 na druhých
pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v poľskom Krakove

•

v júli 2018 získala striebornú medailu v disciplíne K1 vo svojej vekovej
kategórii na MS juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v
talianskej Ivrei, na ďalší deň pridala bronzovú medailu v disciplíne C1

•

v auguste 2018 vybojovala na ME juniorov a pretekárov do 23 rokov vo
vodnom slalome v bratislavskom Čunove striebornú medailu

•

v septembri 2018 získala bronzovú medailu na pretekoch 4. kola Svetového
pohára vo vodnom slalome v slovinskom Tacene

•

v ankete Kanoista roka 2018 sa stala Kanoistkou roka

v) Olívia Grachová
V ére nadácie ide o zatiaľ o najmladšiu členku, ktorá je od vzniku SfS podporovaná.
Golfistka Olívia Grachová sa narodila v roku 2010.
Tréner: Petr Mrůzek
Klub: Golf Club WELTEN
Manažérska agentúra: STARS for STARS

Golfové začiatky nadšencov
V štyroch rokoch rodičia zistili, že už dcérke nestačia a začali hľadať trénerov, ktorí by
sa jej pravidelne venovali. „Odvtedy začala chodiť trikrát do týždňa na tréningy,
dochádzali sme 130 kilometrov. Najprv sme chodievali na ihrisko do Báču, kde
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trénovala pod dohľadom trénera Zvončeka. Potom, keď už bola na tom technicky
lepšie, prišiel sa na ňu pozrieť známy tréner Petr Mrůzek. Začalo to medzi nimi
fungovať. Povedal, že Olívia je talent a treba sa jej venovať. Zobral si ju pod svoje
krídla.“

Golf miesto večerníčkov, cesta budúcej profesionálky
Olívia sa do golfu doslova zahryzla a je s ním v kontakte, aj keď práve netrénuje na
greene. „V troch rokoch namiesto toho, aby pozerala večerníčky, sleduje motivačné
videá Tigera Woodsa a Roryho McIllroya.

Na Slovensku nemá konkurenciu
Olívia už hrala na turnajoch zo série U.S.Kids Tour SK, trikrát sa stala hráčkou roka do
18 rokov. Na Slovensku nemá konkurenciu. „V roku 2018 bola aj na majstrovstvách
Európy v Škótsku. Bola to otvorená Tour, aj s Američanmi. Dohromady tam bolo asi
650 detí. V jej kategórii ich bolo cez 30. Po prvom kole sa umiestnila siedma. S
celkovým 17. miestom získala druhé najlepšie umiestnenie slovenskej výpravy.

Očami trénera Petra Mrůzeka
Český tréner Petr Mrůzek začal s Olíviou spolupracovať v roku 2018. Zaujalo ho u nej
to, čo už v dnešnej dobe nie je u detí toľko vidieť. Jej posadnutosť športom, v tomto
prípade golfom. „Vidím v tomto veku môjho syna alebo seba, on patrí medzi najlepších
profesionálov v Česku. Veľa detí hrá golf, lebo si to prajú rodičia, čo je fajn, ale bez
toho, aby tam bola chuť po víťazstvách, nevyrastie veľký šampión. Ona to v sebe má
a videl som to na prvý pohľad,“ tvrdí tréner.
Olívia má na svoj vek neskutočne dynamický pohyb. Má veľa predpokladov k tomu,
aby hrala moderný, agresívny golf na vysokej úrovni. Je síce zatiaľ maličká, ale má
neskutočnú silu, dynamiku, výbušnosť. „Je silná aj po psychickej stránke. Vie sa
koncentrovať, spracovávať informácie, a to už vo veku osem rokov. Ak bude
pokračovať týmto tempom, bude ju to baviť, bude mať tie správne informácie aj
podporu zo strany Nadácie STARS for STARS, čaká ju sľubná golfová budúcnosť,“ verí
tréner Petr Mrůzek.

vi) CYKLISTIKA - Foltán Adam
Podpora cyklistiky
V júni 2016 nadviazala Nadácia STARS for STARS spoluprácu so Slovenským zväz
cyklistiky (SZC) sa dohodli na spolupráci v oblasti podpory talentov. V rámci projektu
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STARS for STARS boli finančne podporené talenty v kategórii kadetov. V roku 2018
podporila nadácia v rámci cyklistiky Adama Foltána:
Foltán Adam je talentovaným slovenským cyklistom a členom českého tímu
TOPFOREX-Lapierre Pro Cycling Team.
Šport:
cyklistika
Dátum a miesto narodenia: 07. 05. 2000, Žiar nad Hronom
Bydlisko:
Lovčica - Trubín
Výška:
189 cm
Kategória:
U23
Tréner:
Jiří Mikšík
Klub:
TOPFOREX-Lapierre Pro Cycling Team
Manažérska agentúra:
STARS for STARS
Škola:
Stredná škola - súkromná obchodná akadémia
Športový cieľ: „Prebojovať sa do svetovej cyklistiky, teda na preteky World Tour.
Robiť domestika (pomocníka) v ProContinental tíme alebo v tíme World Tour.“
Cyklistické začiatky
Adam Foltán začínal s cyklistikou ako 10-ročný v cyklistickom klube MŠK CK Žiar nad
Hronom. Ten bol a stále je druhým najlepším mládežníckym tímom na Slovensku. „K
cyklistike ma priviedol môj starší brat, ktorý bol obrovským talentom v cyklistike.
Prvé roky som sa hľadal. Nevedel som, či je to šport, ktorý chcem robiť. No neskôr,
keď prišli prvé úspechy, som sa presvedčil, že tento šport ma baví a chcem ho robiť.
Ako hovorí môj bývalý tréner- úspechy, ktoré som dosiahol, som si vytrpel plačom pretože som dosť ťažko zvládal bolesť v mladších kategóriách,“ usmial sa už Foltán
pri spomienkach.
Úspechy
Prvé roky jeho kariéry boli ťažké, lebo len málokedy sa dokázal umiestniť na
stupňoch víťazov, nie to ešte vyhrať preteky. „Neskôr som to však prestal brať len
ako krúžok a zmenil som prístup. Prichádzali prvé víťazstvá. Na konte mám zatiaľ
niekoľko víťazstiev v celkovom hodnotení Slovenského pohára či už v cestnej
cyklistike alebo v cyklokrose a taktiež mnoho pódiových umiestnení. Svoj prvý titul
majstra Slovenska som získal v juniorskej kategórii U19, keď som v nej bol posledný
rok. Čiže to bola taká čerešnička na torte v mládežníckej kategórii. Inak som získaval
len samé druhé a tretie miesta,“ prezradil.
Foltán bol vďaka svojim výsledkom už od kategórie starších žiakov v reprezentácii
Slovenska a medzinárodné skúsenosti zbieral v skorom veku. „Môj prvý
medzinárodný úspech som dosiahol na Malom závode míru v Českej Republike v
kategórii do 15 rokov, kde som skončil na 3. mieste. V kategórii do 17 rokov som mal
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trošku viac medzinárodných štartov, no najviac som ich mal v kategórii U19, keď sa
začínal Svetový pohár,“ konkretizoval.
Medzi svoje najväčšie úspechy radí účasť na všetkých Svetových pohároch,
majstrovstvách Európy a majstrovstvách sveta. Na Svetových pohároch sa
niekoľkokrát umiestnil v Top 10. „Vybojoval som zopár svetových bodov pre našu
krajinu, ktoré sú veľmi vzácne. Získa ich len prvých 20 pretekárov v celkovom poradí.
Na majstrovstvách Európy som bol oba roky v Top 20 a MS mi nosia dosť smolu.
Keď som bol posledný rok medzi juniormi do 19 rokov, podaril ešte úspech na
medzinárodných pretekoch Regionem Orlícka. Získal som 3. miesto v celkovom
poradí a držal som si dres bodovacej súťaže až do poslednej etapy,“ spomenul
slovenský cyklista.
Ambície
Adam v roku 2019 prestúpil do českého tímu TOPFOREX-Lapierre Pro Cycling Team.
Verí, že ho to priblíži k jeho ambíciám. „ Chcem sa dostať do svetovej cyklistiky, teda
World Tour. Mojim cieľom je robiť domestika (pomocníka) v ProContinental tíme
alebo v niektorom z tímov World Tour. V českom družstve mám výborného trénera,
bývalého olympionika, ktorý vytrénoval veľa profesionálnych cyklistov. Verím, že jeho
metódy pomôžu aj mne. Možno nie som talent ako Sagan, ale dám do cyklistiky
všetko, aby som dosiahol svoj cieľ,“ dodal.

b) TENIS ARENA KIDS TOUR
V roku 2018 Nadácia podporila projekt pre mlade tenisové talenty TENIS ARENA KIDS
TOUR kde finančným príspevkom podporila finalistov celej túry v kategórii chlapci aj
dievčatá do 12 rokov na Slovensku a v Čechách.
c) NAŠA Atletika
V roku 2018 nadácia finančne podporila projekt Jána Volka NAŠA ATLETIKA.
NAŠA Atletika je tím ľudí, ktorí vedia, že šport
• učí deti disciplíne, zodpovednosti, vytrvalosti, schopnosti koncentrovať sa, ale
aj nadchnúť sa …
• učí ich vytvoriť si a dosiahnuť ciele…
• učí ich vyrovnať sa so sklamaním a zakaždým začínať odznova a dať do toho
znova úplne všetko…
• učí ich rešpektovať nielen seba, ale aj ostatných športovcov, funkcionárov a
trénerov…
• učí ich starať sa o svoje zdravie, aby neochoreli, keď sa blížia dôležité preteky…
• učí ich neprestať, keď sú unavené, keď prídu zo školy, nesadnú si k počítaču
ale idú na tréning…
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•
•
•
•

učí ich spolupracovať, byť súčasťou tímu…
učí ich byť vľúdnymi, keď prehrajú, ale aj pokornými, keď vyhrajú…
učí ich byť hrdý na svoje úspechy, ale aj pracovať na dlhodobých cieľoch,
pretože úspech neprichádza sám, potrebuje vytrvalosť…
vďaka športu získavajú priateľstvá a spomienky na celý život …

d) Ukončené podpory v roku 2018
V roku 2018 nadácia ukončila podporu nasledovným talentom:
•

Matej Hliničan – bedminton

•

Basketbalová akadémia BK Inter Bratislava

•

David Damian Brna – tenis

•

Miroslav Pavlák – biatlon

•

Tomáš Košík – zjazdové lyžovanie

•

Tomáš Možný – Kickbox

e) Naši ambasádori v roku 2018

Zdeno Cíger
Dlhé roky patril medzi najlepších útočníkov a dokázal sa presadiť aj v najlepšej lige
sveta - v severoamerickej NHL. Po skončení aktívnej činnosti sa dal na trénerstvo, rád
pracuje s mládežou a preto je ideálnym ambasádorom nového projektu STARS for
STARS, ktorý je určený aj pre talentovaných hokejistov.

Veronika Velez-Zuzulová
Veronika Velez-Zuzulová je bývalá popredná slovenská zjazdová lyžiarka. Veronika je
ambasádorkou Nadácie STARS for STARS z portfólia B&D Agency, ktorá je momentálne
jediným súkromným projektom na podporu športu na Slovensku, pričom podporuje
mladých a talentovaných športovcov v ich ceste za úspechmi.

Ján Volko
Je popredný slovenský atlét a šprintér. Stal sa prvým reprezentantom Slovenska, ktorý
sa prebojoval do finále najkratšieho šprintu na vrcholnom svetovom alebo európskom
atletickom podujatí. Volko je ambasádorom Nadácie STARS for STARS z portfólia B&D
Agency, ktorá je momentálne jediným súkromným projektom na podporu športu na
Slovensku, pričom podporuje mladých a talentovaných športovcov v ich ceste za
úspechmi.
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4. Ročná účtovná závierka

Vybrané položky súvahy a výsledovky v EUR
AKTÍVA

k 31.12.2018
Suma

Neobežný majetok

481 895,00 €

Obežný majetok

33 265,00 €

Dlhodobé pohľadávky

-

€

Krátkodobé pohľadávky

5 000,00 €

Finančné účty spolu:

28 265,00 €
Pokladňa

9 855,00 €

Bankové účty

18 410,00 €

MAJETOK SPOLU:

515 160,00 €

PASÍVA
Suma
Nadačné imanie

6 638,00 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

53 0159€

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-21 637,00 €

Cudzie zdroje
SPOLU

-

€

515 160,00 €
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NÁKLADY
Suma
Ostatné služby - nezdanené

4 659,00 €

Ostatné služby-reklama-daňová

4 000,00 €

Poskytnutie príspevku iným účt. jednotkám

130 094,00 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

91 522,00 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

1 906,00 €

SPOLU

232 724,00 €

VÝNOSY
Suma
Tržby z predaja služieb-zdaňovaný príjem

1 000,00 €

Tržby z predaja služieb-oslobodený príjem

20 000,00 €

Prijaté príspevky od právnických osôb-organizácii

110 510,00 €

Prijaté príspevky od právn.osôb-oragniz.

250,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

77 421,00 €

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

1 906,00 €

SPOLU

210 087,00 €

Nadácia od svojho založenia a zaregistrovania účtuje v systéme podvojného
účtovníctva.
Nadačné (základné) imanie sa oproti roku 2016 nezmenilo, zostalo vo výške 6638,- €
Nadácia vykázala za rok 2018 stratu vo výške 21 636,83 Eur. Celá strata 2018 vo výške
21 636,83 Eur bude započítaná s Nevysporiadaným hospodárskym výsledkom
minulých rokov 2012 a zostatok Nevysporiadaného hospodárskeho výsledku 2012
ostáva vo výške 4 57,83 Eur.
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5. Prehľad príjmov (výnosov)
Celkové výnosy (príspevky) Nadácie STARS FOR STARS, počas roka 2018 dosiahli
výšku 79 577,31 €. Príspevky od:
•

právnických osôb boli vo výške 250,00 €

•

fyzických osôb boli vo výške 77 421,26 € (bližšie bod.6 Výročnej správy)

•

príspevok z 2% podielu zaplatenej dane bol vo výške 1 906,05 €

Tabuľka – prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

Zdroj
Právnické osoby
Právnické osoby
Fyzické osoby

Pôvod
Slovensko
Finančná správa
Slovensko
SPOLU

Suma
250,00 €
1 906,05 €
77 421,26 €
79577,31 €
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6. Prehľad o darcoch
Nadácia STARS FOR STARS získala v roku 2018 príspevky od právnických a fyzických
osôb vo výške 183 181,26 € od nasledujúcich darcov:
Právnické osoby
P.č.

Darcovia

1

NAVITAS, a.s.

2

MADWIRE

Sídlo

Šoltésovej 14, BA

Fyzické osoby
P.č.
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Darcovia

Sídlo

1

Viktória Kužmová

Brnianska 10, 040 11 Košice

2

Charity Shot BGT

3

David Brna

4

Peter Polakovič

5

Ján Trgala

6

Ivana Bohunčáková

7

Tomaš Jaššo

8

Kristína Juricova

7. Celkové výdavky
Celkové náklady/výdavky nadácie tvorili sumu -21636,83 €. Suma 221616,24 € bola
vyplatená obdarovaným, z toho fyzickým osobám boli poskytnuté finančné prostriedky
v sume 91 522,29 € a právnickým osobám v sume 130 093,95 €. Na prevádzkové
účely nadácie sa použila suma 9 201,85 €.

Výdavky (náklady)
suma
Výdavky (náklady)
Suma
Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám
221 616,24 €
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
1 906,05 €
Peňažné dary
221 616,24 €
Nepeňažné dary
Správca nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu
Prevádzka nadácie
9201,85 €
Náhrady výdavkov
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie €
VÝDAVKY SPOLU
232 724,14 €
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8. Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
prostriedky na verejnoprospešný účel
Nadácia STARS FOR STARS poskytla v roku 2018 prostriedky na verejnoprávny účel
týmto fyzickým a právnickým osobám:
P.č

Obdarovaný

Účel využitia prostriedkov

1.

Juricová Kristína

Podpora Talentu

2.

Kužmová Viktória

Podpora Talentu

3.

Hliničan Matej

Podpora Talentu

4.

Pavlak Miroslav

Podpora Talentu

5.

Možný Tomáš

Podpora Talentu

6

Brna Dávid Damian

Podpora Talentu

7.

Foltán Adrian

Podpora Talentu

8.

Hokejová Akadémia Zdena Cígera

Podpora Talentu

9.

Krošlák Jakub

Podpora Talentu

10.

Olivia Grachová

Podpora Talentu

11.

Soňa Stanovská

Podpora Talentu

12

Hulin Patrik

Podpora Talentu

13.

Medveď Jakub

Podpora Talentu

14.

Gonosová Ester

Podpora Talentu

15.

Karasová Emma

Podpora Talentu

16.

Líbalová Jolana

Podpora Talentu

17.

Ján Volko

Podpora Ambasádora

18.

Veronika Velez-Zuzulová

Podpora Ambasádora

19.

Cibulková Dominika

Podpora Ambasádora

20.

Cíger Zdeno

Podpora Ambasádora

21.

NASA akadémia

Podpora atletickej akadémie
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9. Zmeny v dozornej rade nadácie
V zmysle príslušných rozhodnutí správnej rady na zasadnutí zo dňa 28.9.2018 bolo
požiadané o vykonanie nasledujúcich zmien v registri nadácií. Návrh bol podaný dňa
12.10.2018.
Znenie bodu 2. článku I. nadačnej listiny sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným
novým

Vymazáva sa:
3. Členovia dozornej rady nadácie:
Ing. Miroslav Čížek
JUDr. Renáta Nemcová rod. Uherová
Tomáš Nemčovič

Zapisuje sa:

3. Členovia dozornej rady nadácie:
Ing. Juraj Chromík
JUDr. Renáta Nemcová rod. Uherová
Tomáš Nemčovič

10.

Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie

V roku 2018 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi nadácie STARS FOR STARS
ani žiadnemu inému orgánu nadácie.

11.

Nadačné fondy

V roku 2018 nevytvorila nadácia STARS FOR STARS žiadny nadačný fond.
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12.

Zámery nadácie na rok 2019

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.
Nadácia STARS FOR STARS plánuje v roku 2019 pokračovať vo svojej činnosti a
v napĺňaní verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou.
V Bratislave, 27.03.2019

Vypracoval:

Mgr. Miroslav Masarčin
Správca nadácie STARS FOR STARS
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