NADÁCIA
STARS FOR STARS

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017
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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.
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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

b) dozorná rada:
Ing. Miroslav Čížek
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.
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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 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

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.

5

Naše talenty a ich úspechy

Viktória Kužmová

Profil
Šport: tenis
Dátum a miesto narodenia: 11. 05. 1998, Košice
Bydlisko: Košice
Výška: 180 cm
Hmotnosť: 61 kg
Hrá: pravou rukou
Tréner: Ján Sabovčík (NTC)
Klub: VSE TK Akademik Košice
Manažérska agentúra: STARS for STARS
Škola: Športové gymnázium v Košiciach na Užhorodskej
Vzor: Rafael Nadal, Mária Šarapovová
Vybavenie: rakety Yonex, gripy Tourna
Tenisový cieľ: „Chcela by som vyhrávať turnaje a živiť sa tenisom.“

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.
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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 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.“
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!
V rovnakej zostave nadviazali Slovenky na úspech v Prostějove o dva roky neskôr na
juniorskom Fed Cupe v Mexiku, kde sa stali Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková a
Tamara Kupková vicemajsterkami sveta, keď podľahli iba vo finále Američankám.
V júli 2015 sa prebojovala do semifinále dvojhry na juniorskom
grandslamovom turnaji vo Wimbledone, v septembri dokonca získala titul
vo štvorhre na juniorskom US Open spolu s Ruskou Alexandrou
Pospelovovou.
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vo februári bola najprv na turnajovej šnúre v Austrálii v semifinále, potom finále i
štvrťfinále turnajov ITF s 25-tisícovou dotáciou, aby napokon vyhrala záverečné
štvrté podujatie v Mildure






v júli 2017 pridala ďalší titul na 25-tisícke, tentoraz v talianskej Imole, kde jej
trofej dával do rúk samotný Alberto Tomba, bývalý vynikajúci taliansky lyžiar a
trojnásobný olympijský víťaz
čo sa týka prestížnych grand slamových turnajov, Kužmová sa najviac dostala do
povedomia na US Open 2017 v New Yorku. Slovenka sa na ňom prebojovala z
kvalifikácie dvojhry do hlavnej súťaže, kde vypadla v úvodnom kole s 9. nasadenou
a skúsenou veteránkou Venus Williamsovou
v rebríčku WTA bola najlepšie na 130. mieste na svete v októbri 2017 vo dvojhre
medzi ženami

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 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 akadémie:
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v sezóne 2016/2017 zabojovali hráči akadémie pod hlavičkou klubu ŠKP o postup
do najvyššej ligy, skončili druhí
tohtoročným cieľom bol postup od najvyššej ligy, dorastenci boli v tabuľke na 1.
mieste
kadeti postúpili do extraligy kadetov, keď sa stali víťazmi 1. ligy

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?
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.“

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
9

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.

Tréningový kemp v Brne
Člen STARS for STARS a bedmintonista Matej Hliničan trávil v roku 2017 najviac času
v Brne, kde sa venuje tréningovému procesu spolu s českým bedmintonistom Adamom
Mendrekom.. „O pár dní neskôr odlietam aj so slovenským tímom na Jamajku. Odtiaľ
pôjdem aj na turnaj do Brazílie. Tieto podujatia budú pre mňa veľmi dôležité najmä z
bodového hľadiska, takže preto som zvolil takúto dlhú prípravu, nech som na sto
percent pripravený urobiť dobré výsledky,“ spomenul Hliničan.
sezóna 2017








marec 2017: počínal si výborne na podujatí III Jamaica International 2017 v
jamajskom Kingstone, bol vo finále štvorhry a semifinále dvojhry a získal dôležité
body do svetového bedmintonového rebríčka
kvalifikoval na významný vrchol sezóny – ME v dánskom Koldingu, ktoré sa
uskutočnili v apríli
zúčastnil sa ďalšieho výberového kempu Centre of Excelence, ktoré vzniklo 1.
septembra v dánskom meste Holbaek, ide o najväčší projekt Bedminton Europe
za ostatných 50 rokov
hral na bedmintonových MS zmiešaných družstiev v Austrálii, kde reprezentoval
spolu s ostatnými spoluhráčmi Slovensko
absolvoval prestížne podujatie - letnú univerziádu na Taiwane
získal striebornú medailu vo štvorhre na turnaji Morroco International 2017
v Maroku
bol v semifinále mužskej dvojhry národného bedmintonového šampionátu
v Trenčíne

Basketbalová akadémia BK Inter
Vznik a existencia Akadémie Interu Bratislava SfS je úzko spätá s miestnym
basketbalovým tímom. V roku 2014 sa stal práve Martin Rančík z Interu
ambasádorom projektu STARS for STARS. Celá táto spolupráca plynule prešla do
podpory mladých talentovaných basketbalistov, ktorí nájdu v akadémii ideálne miesto
pre prípravu.
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David Damian Brna.
Profil
Šport: tenis
Dátum a miesto narodenia: 21. 05. 1998, Trnava
Bydlisko: Trnava
Výška: 180 cm
Hmotnosť: 70 kg
Kategória: junior
Hrá: pravou rukou
Tréner: Karol Brna
Klub: TC EMPIRE Trnava
Manažérska agentúra: STARS for STARS
Škola: Súkromné športové gymnázium v Trenčianskych Tepliciach
Vybavenie: Wilson (rakety, gripy), Pacific (výplet)
Tenisový cieľ: „Chcel by som byť v Top 10 rebríčka ATP.“

Člen mládežníckej tenisovej reprezentácie Slovenska na rok 2015, dvojnásobný
bronzový medailista z halových majstrovstiev Slovenska mladších dorastencov z roku
2014 i letných M-SR 2014, slovenský reprezentant do 14 rokov, halový vicemajster SR
v kategórii starších žiakov. David Damian Brna je ďalším talentom, ktorého podporuje
STARS for STARS.

Tenisové začiatky Davida Damiana Brnu
Trnavčan David Damian Brna začal s tenisom v štyroch rokoch v rodnom meste a
hrával v klube TC Slávia Trnava (od roku 2009 TC EMPIRE Trnava). K bielemu športu
ho priviedol otec Karol Brna, ktorý bol tiež tenista a hrával ligu. „Zvykol ma aj vypýtať
zo škôlky a išiel som na kurty. Tenis ma bavil už od začiatku. Nemusel som byť v škôlke,
mohol som trénovať. Chytilo ma to a začal som hrávať častejšie, tréning som mal
najprv hodinu denne,“ opisuje David Damian svoje začiatky. Aj neskôr sa mu
výsledkovo darilo a preto mal motiváciu pokračovať. „V súťaži Hľadáme tenisových
olympionikov (HTO) do 9 rokov som vyhrával veľmi veľa turnajov, takmer všetky. Preto
ma to dosť bavilo.“
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Tréner a silné stránky
Trénerom Davida Damiana Brnu je jeho otec Karol Brna. „Tatko bol dobrý tenista. Bol
mojim prvým a v podstate jediným trénerom. Trénuje ma dodnes. Ako tréner je veľmi
prísny, ale tak to má byť,“ hovorí 16-ročný hráč, ktorý na rozdiel od svojich rovesníkov
nemá špeciálny tenisový vzor. „Sledujem Federera, Nadala aj Djokoviča. Páčia sa mi
všetci, nechcem vyberať iba jedného,“ hovorí Brna, ktorý považuje za svoje silné
stránky forhend a servis. „Potrebujem zlepšiť bekhend, voleje, lebo nechodím veľmi
na sieť. Na kurte sa snažím sa byť pokojný a v pohode, ale sem-tam si schuti buchnem
raketou,“ pousmeje sa mladý tenista, ktorý nepreferuje žiaden povrch.
Rok 2017






hral s voľnou kartou v hlavnej súťaži dvojhry na mužskom antukovom turnaji
kategórie ITF Futures s dotáciou 15 000 USD, ktorý sa konal v auguste v Bratislave
a zvíťazil v prvom kole - získal svoj premiérový bod do mužského rebríčka ATP
„Súper ma na začiatku zaskočil veľmi agresívnou hrou, ktorá sa ťažko zvládala.
Ale potom som sa dostal do rytmu, držal som si servis, ktorý mi celkom padal,
brejkol som súpera a už to išlo samo. Druhý set bol podobný, v jeho závere som
dal do toho všetko, aby som to úspešne doklepol,“ povedal Brna po víťazstve nad
Ukrajincom Prihodkom.
člen trnavskej medzinárodnej tenisovej akadémie EMPIRE Tennis Academy potom
v septembri 2017 pridal aj druhý bod do rebríčka ATP, keď bol v druhom kole na
turnaji XIXO Open Székesfehervár v Maďarsku
patrí len k niekoľkým slovenským tenistom, ktorí majú v 19 rokoch už prvé body
v profesionálnom rebríčku ATP vo dvojhre

Miroslav Pavlák
Biatlonista Miroslav Pavlák je jednou z najväčších nádejí tohto zimného olympijského
športu pod Tatrami, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie u nás. Je majstrom Slovenska
a členom reprezentačného výberu, v roku 2015 bol súčasťou slovenskej výpravy na
XII. zimnom EYOF-e. Členom STARS for STARS sa stal v októbri 2015.

Profil
Šport: biatlon
Dátum a miesto narodenia: 15. 1. 1998, Banská Bystrica
Bydlisko: Banská Bystrica
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Výška: 174 cm
Hmotnosť: 63 kg
Kategória: kadet
Tréner: Marek Matiaško
Klub: VŠC Dukla Banská Bystrica
Manažérska agentúra: STARS for STARS
Škola: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica
Atletický cieľ: „Bojovať za Slovensko na olympiáde.“
Vzor: Ole Einar Björndalen

Biatlonové začiatky Miroslava Pavláka
Miroslav Pavlák sa narodil v Banskej Bystrici a biatlonu sa venuje od svojich jedenástich
rokov. Možno by bolo všetko inak nebyť jeho mamy. „O tomto športe sa dozvedela od
kolegyne. Potom sme si raz s rodinou zastrieľali zo vzduchovky. Mne sa to veľmi páčilo
a išlo mi to. Mamina sa ma opýtala, či to nechcem vyskúšať. Mal som vtedy jedenásť
rokov. Biatlon mi nakoniec prirástol k srdcu. Zo začiatku sa mi stávalo, že sa mi
nechcelo ísť na tréning, ale potom si človek uvedomí, že ak chce niečo dosiahnuť, tak
musí makať,“ prezrádza o svojich začiatkoch Pavlák, ktorému sa vryl do pamäte prvý
úspech v trinástich rokoch. „V zime na majstrovstvách Slovenska sa mi podarilo byť
počas víkendu dvakrát tretí. To ma nadchlo a inšpirovalo, aby som sa biatlonu venoval
aj naďalej.“ Veľkým vzorom Mira je fenomenálny nórsky biatlonista Ole Einar
Björndalen. „Na to, koľko má rokov, ešte dokáže stále pretekať na vysokej úrovni a
patrí medzi biatlonovú špičku. Obdivujem, že sa udržiava v skvelej kondícii.“
Očami trénera Mareka Matiaška
Trénerom Pavláka nie je nikto iný ako bývalý výborný biatlonista Marek Matiaško, piaty
zo ZOH v Turíne vo vytrvalostných pretekoch, na ktorých mu tesne ušla olympijská
medaila. „Prvýkrát som sa s ním stretol, keď som mal ísť ako dorastenec na tréning.
Pocit z prípravy aj trénera bol veľmi príjemný,“ hovorí Pavlák o Matiaškovi. Mladý
biatlonista je známy tým, že si rád pridáva tréningové dávky. „Na Donovaloch majú
chalupu, čo je asi 25 km cez horu z Banskej Bystrice. Pol roka sa mi bál priznať, že
tam chodí behom alebo na bicykli. Dával si tréningy navyše. Jeho skôr v tomto musíme
krotiť,“ rozpovie príhodu Matiaško. „Treba byť opatrný, aj keď ma to veľmi baví. Musím
si dávať pozor, aby som to neprešvihol a nezničil sa,“ uvedomuje si už Pavlák, ktorému
sa Matiaško venuje od pätnástich rokov. Predtým ho trénoval Ľuboš Čaja. „Je
výnimočný svojou povahou. Je úprimný voči sebe, je cieľavedomý, vie sa ovládať. Má
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v sebe pokoru. Mirko už pri vzduchovke vyzeral, že má naviac. Preto dostal možnosť
vyskúšať si skôr malorážku, lebo prechod je ťažký. Je to iná zbraň, ale on to
zvláda,“ dodáva Matiaško.

Rok 2017:







nominoval sa na majstrovstvá sveta kadetov v Osrblí
zúčastnil sa na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v biatlone v Osrblí
mládežnícky svetový šampionát sa konal vo februári 2017, súťažilo na ňom takmer
450 pretekárov z 37 krajín vrátane 15 Slovákov
zúčastnil sa pretekov v letnom biatlone v Osrblí a na súťaž sa pripravoval pod
vedením staronového trénera a bývalého popredného slovenského reprezentanta
Mareka Matiaška
v októbri 2017 absolvoval sústredenie v nemeckom Oberhofe, ktoré mali pod
vedením slovenského reprezentačného trénera juniorov Mareka Matiaška
je stabilným členom slovenskej reprezentácie vo svojej vekovej kategórii

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.
Profil
Šport: fitness
Dátum a miesto narodenia: 30. 8. 2000, Trenčín
Bydlisko: Trenčín
Výška: 170 cm
Kategória: juniorky, dorastenky, ženy
Tréner: Marianna Holbová
Klub: Fitness Gabrhel Trenčín
Manažérska agentúra: STARS for STARS
Škola: Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne
Športový cieľ: „Chcem sa stať majsterkou sveta.“
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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:
 Kristína Juricová zaznamenala najväčší úspech svojej kariéry v rumunskom meste
Bistrita, kde sa stala juniorskou majsterkou sveta
 v máji 2017 si vybojovala v 16 rokoch na majstrovstvách Európy v španielskom
meste Santa Susana nielen titul majsterky Európy medzi juniorkami, ale pridala aj
prvé miesto medzi ženami
 od 2. do 3. decembra sa konali Majstrovstvá sveta žien vo fitness vo Francúzsku v
meste Biarritz, kde štartovala aj členka STARS for STARS Kristína Juricová, v
náročnej konkurencii si vybojovala perfektné druhé miesto
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Zaujímavosti o Kristíne Juricovej
Obľúbené: Film: filmy o Harrym Potterovi
Seriál: The Big Bang Theory, How I Met Your Mother
Herec: Johnny Depp
Hud. skupiny: The Neighbourhood, Twenty One Pilots
Mesto: Trenčín

ATLETIKA
Nadácia STARS for STARS v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom v roku 2016
po prvý krát ocenila nádejných slovenských atlétov v kategórii dorastu do 17 rokov.
V roku 2017 nadácia podporila troch najlepších atlétov/atlétky v dorasteneckej
kategórii, ktorí v roku 2016 dosiahli naj výkony.
Zoznam podporených dorastencov s ich najhodnotnejšími výsledkami v roku 2017:
Gajanová Gabriela – beh na 800 m
 3. vo finále na 800 m a 8. vo finále na 4 x 400 m na juniorských ME v Grossete
 2. na 400 m v medzištátnom juniorskom stretnutí Slovinsko - Česko - Maďarsko Slovensko v Trnave
 1. na 800 m v A-kategórii EP klubov v Brne (hosťovala za AK Olymp Brno) - časom
2:05,51 min na 800 m sa dostala na 8. miesto v historických tabuľkách SR medzi
ženami
 druhá v ankete Slovenského atletického zväzu v kategórii MLÁDEŽ za rok 2017
 patrí medzi najtalentovanejšie a najperspektívnejšie mladé atletické talenty na
Slovensku za ostatné obdobie
Zavilinská Monika - skok do výšky
 skočila si osobný rekord 181 cm, čím si zabezpečila postup na Banskobystrickú
latku a taktiež postup na majstrovstva Európy do Talianska
 účasť na ME juniorov a 17. miesto a 2 tituly majsterky SR junioriek v skoku do
výšky
 180 cm - 21.1.2017 skočila v Bratislave, 1x sa dostala ponad výšku 180 cm
 181 cm - 1.2.2017 v Nitre- tohtoročný naj výkon, ktorým si zabezpečila aj postup
na BB latku
 180cm - na BB latke - skákala s výškarkami z celého sveta (ženami- bola tam
najmladšia),
 177cm - ME Taliansko - táto výška bola pre ňu dôležitá, lebo ju dokázala skočiť aj
so zdravotnými problémami
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Baran Adrian - hod diskom a vrh guľou
 slovenský guliar splnil limit na juniorské ME v talianskom Grossete, kde obsadil 15.
miesto vo vrhu guľou, v novom osobnom maxime 18,05 m so 6 kg guľou
 získal juniorský titul majstra Slovenska v guli v hale i na dráhe a titul majstra SR
v disku
 obsadil 3.miesto na M-SR mužov a žien vo vrhu guľou v hale i na dráhe
 víťazstvo na medzištátnom štvorstretnutí CZE-HUN-SLO-SVK vo vrhu guľou
(17,52m)

CYKLISTIKA
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
STARS for STARS boli finančne podporené talenty v kategórii kadetov.
Zoznam podporených dorastencov s ich najhodnotnejšími výsledkami v roku 2017:
Foltán Adrián
 absolvoval všetky preteky Svetového pohára, ktorých počet je na jedného
pretekára obmedzený
 na Svetovom pohári vo Francúzsku sa na pretekoch Trophee Centre Morbihan sa
v etape umiestnil na 10. mieste
 na majstrovstvách Európy v dánskom Herningu sa umiestnil na 21. mieste a
zároveň bol 3. z prvoročiakov medzi juniormi
 na pretekoch Paris-Roubaix sa umiestnil na 45. mieste, no sprevádzal ho pád a
následne samostatný dojazd do cieľa, na týchto pretekoch neprišlo do cieľa 2/3
pretekárov..
 na slovenských pretekoch zvíťazil na podujatí v Prešove a bol celkovo 3. na
Slovenskom pohári 2017
Bugár Marek
 3. miesto v prvej etape českých pretekov GP Matoušek
 2. miesto na M-SR v časovke
 1. miesto na M-SR v časovke do vrchu
 3. miesto v 4. etape pretekov Regionem Orlicka
 4. miesto v 1.etape AskoRradjungentour
 1. miesto v celkovom hodnotení SP
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Tomáš Košík
Nadácia STARS for STARS podporuje aj juniora Tomáša Košíka, ktorý je
reprezentantom Slovenska v zjazdovom lyžovaní. Rodák z Liptovského Mikuláša patrí
k najväčším talentom slovenského lyžovania, pričom jeho prístup k tréningom a
pretekaniu je predpokladom ďalších úspechov.
Profil
Šport: zjazdové lyžovanie
Dátum a miesto narodenia: 30. 5. 2000, Liptovský Mikuláš
Bydlisko: Liptovský Mikuláš
Výška: 177 cm
Hmotnosť: 65 kg
Kategória: junior
Tréner: Radoslav Košík
Klub: TJ Družba Smrečany - Žiar
Manažérska agentúra: STARS for STARS
Škola: Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Športový cieľ: „Pretekať vo svetovom pohári, na majstrovstvách sveta a

reprezentovať Slovensko na olympiáde.“
Vzor: Marcel Hirscher

Pretekárske začiatky Tomáša Košíka
Tomáš Košík mal 10 rokov, keď mu zjazdové lyžovanie „zavoňalo“ a lyže už potom
nepustil z rúk. „K lyžovaniu ma priviedol ocino. Mal som desať rokov, keď sa konali
firemné preteky, na ktoré ma zobral, aby som si to len vyskúšal. Dali mi štartové číslo
a keď som si ho na seba obliekol a začal pretekať, tak som už nikdy nechcel prestať.
Rodičia sa rozhodli, že ma prihlásia do lyžiarskeho klubu. Začal som napredovať veľmi
rýchlo a zdolával som aj deti, ktoré s lyžovaním začali skôr. Chodili sme na tréningy do
Rakúska, trénoval som aj s českým tímom Ondřeja Banka po dobu troch rokov. Potom
sme sa vybrali vlastnou cestou, pričom otec nechal prácu, aby sa mi mohol
stopercentne venovať a dal sa na trénerstvo,“ hovorí Tomáš Košík o svojich začiatkoch
pre www.starsforstars.eu.
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Lebo je to individuálny šport a miluje hory
Dôvody, prečo si Tomáš zamiloval zjazdové lyžovanie, sú viaceré. Ale od začiatku je
jasné, že mu tento šport prirástol k srdcu a nikdy by ho za nič iné nevymenil. „Je to
individuálny šport, čo v ňom dosiahnem, si vybojujem len ja sám. Nie je to ako pri
kolektívnych športoch, že keď tam urobím chybu, potiahne ma ešte celý tím. Nie je to
ani jednotvárne, mení sa vždy trať, počasie. A odjakživa milujem hory,“ opisuje dôvody,
prečo ho baví zjazdové lyžovanie. Čo sa týka športu, je všeobecne nadaný. „Venoval
som sa aj gymnastike, hrával som futbal, za školu basketbal, jazdil som na skateborde.
Šport ma baví,“ dodáva Košík, ktorý chodí pravidelne trénovať a pripravovať sa na
lyžiarsku sezónu do Talianska.
Sezóna 2017:







február 2017: zúčastnil sa Veľkej ceny Barbory, ktorá bola zaradená medzi preteky
Európskeho pohára FIS/UNI a konala sa vo Vyšnej Boci v Žilinskom kraji - umiestnil
sa na dobre bodovanom siedmom mieste
vo februári si vyjazdil aj dôležité body a nominoval sa na majstrovstvá sveta
juniorov vo Švédskom Are, ktoré sa konali od šiesteho do štrnásteho marca
v sezóne 2016/2017 dovedna absolvoval až 46 štartov v ôsmich rôznych štátoch
podarilo sa mu splniť hlavný cieľ, ktorým bol vstup do reprezentačného družstva
do 21 rokov pre sezónu 2017/18
mal nabitý mesiac júl, odjazdil 46 hodín na svahoch a 93 kilometrov
mesiac október 2017 bol pre lyžiara vrcholom z hľadiska tréningovej prípravy na
sezónu 2017/18 - absolvoval dva prípravné kempy na talianskom ľadovci Passo
dello Stelvio a strávil na nich 15 dní

Zaujímavosti o Tomášovi Košíkovi
Obľúbené:
Film: Nedotknuteľný, Interstellar, Rocky
Seriál: The Big Bang Theory
Herec: Will Smith
Skupiny: Foo Fighters, Linkin Park
Mesto/obec: Liptovský Mikuláš - See more at: http://www.starsforstars.eu/sk/Nasetalenty/Tomas-Kosik.html#sthash.tIrl2wQG.dpuf
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Naši ambasádori v roku 2017
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.

Dominika Cibuľková
Už teraz v mladom veku je vzorom pre mnohé malé hráčky, ktoré snívajú o tom, že
raz budú ako ona. Svojou húževnatosťou, bojovnosťou, nadšením a energiou pre tenis
dokazuje, že zároveň môže byť ideálnou ambasádorkou a tvárou projektu STARS for
STARS, ktorý je určený i pre talentovaných tenistov.

Martin Rančík
Ambasádorom STARS for STARS je aj basketbalista Martin Rančík, jeden z najlepších
hráčov v slovenskej histórii. Hrával aj na univerzite v USA, v ligách v Taliansku či v
Španielsku a teraz pôsobí v BK Inter Bratislava, pri ktorom vznikla Basketbalová
akadémia STARS for STARS.
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4 Ročná účtovná závierka

Vybrané položky súvahy a výsledovky v EUR

AKTÍVA

k 31.12.2017
Suma

Neobežný majetok

469204 €

Obežný majetok

68297 €

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

6776 €

Finančné účty spolu:

61521 €
Pokladňa

11269 €

Bankové účty

50252 €

MAJETOK SPOLU:

537501 €

PASÍVA
Suma
Nadačné imanie

6638 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

114138 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

416020 €

Cudzie zdroje

705 €

SPOLU

537501 €
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NÁKLADY
Suma
Ostatné služby

52942 €

Poskytnutie príspevku iným účt. jednotkám

32000 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

72916 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

1134 €

SPOLU

158992 €

VÝNOSY
Suma
Tržby z predaja služieb-zdaňovaný príjem

3 356,00 €

Tržby z predaja služieb-oslobodený príjem

543 184,00 €

Prijaté príspevky od právnických osôb-organizácii

11 330,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb

17 801,00 €

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane

1 135,00 €

SPOLU

576 806,00 €

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 2017 zisk vo výške 416020. Celý zisk bude preúčtovaný na
Nevysporiadaný hospodársky výsledok minulých rokov.
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5 Prehľad príjmov (výnosov)
Celkové výnosy (príspevky) Nadácie STARS FOR STARS, počas roka 2017 dosiahli
výšku 30266,00 €. Príspevky od:
•

právnických osôb boli vo výške 11330,00 €

•

fyzických osôb boli vo výške 17801,00 € (bližšie bod.6 Výročnej správy)

•

príspevok z 2% podielu zaplatenej dane bol vo výške 1135,00 €

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

Zdroj
Právnické osoby
Právnické osoby
Fyzické osoby

Pôvod
Slovensko
Finančná správa
Slovensko
SPOLU

Suma
11 330,00 €
1 135,00 €
17 801,00 €
30 266,00 €

6 Prehľad o darcoch
Nadácia STARS FOR STARS získala v roku 2017 príspevky od právnických a fyzických
osôb vo výške 30266,00 € od nasledujúcich darcov:
Právnické osoby
P.č.
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Darcovia

Sídlo

1

EUROPLAST s.r.o

Dunajská 4, 811 08 Bratislava

2

QENERIKA s.r.o

Nádražná 58/1489, 900 28 Ivánka pri Dunaji

3

IMET SQUASH KLUB

M.Sch.Trnavského 2/B, 841 01 Bratislava

4

BENEFIT MANAGEMENT

Lublaňská 40, 120 00 Praha 2

Fyzické osoby
P.č.

Darcovia

Sídlo

1

Mlynka Tibor

2

Charity Schot Kutná Hora BGT

3

BGT Lomnica

4

Dušan Sládeček-Golf Lomnica

5

Rastislav Kočan OPEL

6

Jozef Zahorec-SPOPEL

7

Vladimír Klčo

8

Ing. Marek Víg-SPOPEL

9

Charity shop Rakúsko

10

Ing. Branisla Gabriš

11

Jana Opátová

Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava

12

Ing. Július Katina

Dekreta Matejovie 1526-16, Zvolen

13

Tobola ZALA Spring

14

Juraj Kreml

15

Tomáš Vranský

16

Ing. Martin Šulák

17

Viktória Kužmová

Galaktická 8, 821 02 Bratislava

Brnianska 10, 040 11 Košice

7 Celkové výdavky
Celkové náklady/výdavky nadácie tvorili sumu 158992,02 €. Suma 106050 € bola
vyplatená obdarovaným, z toho fyzickým osobám boli poskytnuté finančné prostriedky
v sume 74050 € a právnickým osobám v sume 32000 €. Na prevádzkové účely nadácie
sa použila suma 52942,02 €.
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Výdavky (náklady)
suma
Výdavky (náklady)
Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
Peňažné dary
Nepeňažné dary
Správca nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu
Prevádzka nadácie
Náhrady výdavkov
Mzdové náklady
Iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie
VÝDAVKY SPOLU

Suma
104 915,00 €
1 135,00 €

52942,02
158992,02

8 Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
prostriedky na verejnoprospešný účel
Nadácia STARS FOR STARS poskytla v roku 2017 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.

Zavilinská Monika

Podpora Talentu

8.

Gajanová Gabika

Podpora Talentu

9.

Baran Adrian

Podpora Talentu

10.

Bugar Marek

Podpora Talentu

25

11.

Foltán Adrian

Podpora Talentu

12.

Hokejová Akadémia Zdena Cígera

Podpora Talentu

13.

Basketbalová Akadémia INTER
Bratislava

Podpora Talentu

14

Cibulková Dominika

Podpora Ambasádora

15.

Cíger Zdeno

Podpora Ambasádora

9 Zmeny v nadačnej listine
1. V súlade so znením platnej Nadačnej listiny nadácie sa dňa 13.2.2017
uskutočnilo zasadnutie správnej rady nadácie za účelom „Rozšírenia predmetu
činnosti Nadácie“
V zmysle príslušných rozhodnutí správnej rady na zasadnutí zo dňa 13.2.2017 bolo
požiadané o vykonanie nasledujúcich zmien v registri nadácií. Návrh bol podaný dňa
17.2.2017.
1. Článok II. nadačnej listiny s názvom „Verejnoprospešný účel nadácie“ sa v plnom
rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„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 význam športových
podujatiach európskeho i celosvetového významu,
c.) podpory významných domácich i medzinárodných športových podujatí organizovaných
na Slovensku,
d.) vykonávania podnikateľskej činnosti v nasledovných predmetoch podnikania:
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom.“
2. Bod 1. článku X. nadačnej listiny s názvom „Iné použitie majetku nadácie“ sa v plnom
rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Nadácia nemôže podnikať, s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu,
organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto
činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade
s verejnoprospešným účelom nadácie.
V súlade s uvedeným nadácia vykonáva podnikateľskú činnosť v nasledovných predmetoch
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podnikania:
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom.“

2. V súlade so znením platnej Nadačnej listiny nadácie sa dňa 21.3.2017
uskutočnilo zasadnutie správnej rady nadácie za účelom „Zmeny nadačnej listiny
v článku III s názvom Zakladateľ“
V zmysle príslušných rozhodnutí správnej rady na zasadnutí zo dňa 21.3.2017 bolo
požiadané o vykonanie nasledujúcich zmien v registri nadácií. Návrh bol podaný dňa
4.4.2017.
1. Zakladateľom nadácie je:
Spoločnosť:
B & D , s.r.o.
Sídlo:
Hrachová 14G, 821 05 Bratislava
IČO:
35 808 209
Obchodná spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 23689/B
2. Zakladateľ nadácie, spoločnosť B & D , s.r.o., so sídlom Hrachová 14G, 821 05 Bratislava,
IČO: 35 808 209, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 23689/B zmluvou o prevode práv a povinností zo dňa 20.03.2017 previedol
všetky práva a povinnosti zakladateľa na záujmové združenie právnických osôb B&D
AGENCY, so sídlom Hrachová 16697/14G, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 50697773,
zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedeného na Okresnom úrade
Bratislava pod č. OU-BA-OVVS1-2017/007769.

3. V súlade so znením platnej Nadačnej listiny nadácie sa dňa 6.7.2017 uskutočnilo
zasadnutie správnej rady nadácie za účelom:
a. Zmena sídla Nadácie
b. Odvolanie člena správnej rady Nadácie
c. Voľba člena správnej rady Nadácie
d. Odvolanie správcu Nadácie
e. Voľba správcu Nadácie
f. Odvolanie členov dozornej rady Nadácie
g. Voľba členov dozornej rady Nadácie
V zmysle príslušných rozhodnutí správnej rady na zasadnutí zo dňa 6.7.2017 bolo
požiadané o vykonanie nasledujúcich zmien v registri nadácií. Návrh bol podaný dňa
14.7.2017.
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Znenie bodu 2. článku I. nadačnej listiny sa v plnom rozsahu nahrádza nasledovným novým
znením: „Sídlo nadácie: Pluhová 3133/10A, 831 03 Bratislava – Nové Mesto“
Vymazáva sa:

1.

Správca nadácie:

Mgr. Marek Kubíček

2.

Členovia správnej rady nadácie:

Roman Šmotlák
Pavel Uher
Mgr. Miroslav Masarčin

3. Členovia dozornej rady nadácie:
Ing. Stanislav Baláž
Ján Ďurana
Diana Šmotláková

Zapisuje sa:

1. Správca nadácie:
Mgr. Miroslav Masarčin

2. Členovia správnej rady nadácie:
Roman Šmotlák
Pavel Uher
Marek Jusko

3. Členovia dozornej rady nadácie:
Ing. Miroslav Čížek
JUDr. Renáta Nemcová rod. Uherová
Tomáš Nemčovič
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4. V súlade so znením platnej Nadačnej listiny nadácie sa dňa 14.12.2017
uskutočnilo zasadnutie správnej rady nadácie za účelom „Zmena
verejnoprospešného účelu Nadácie“
V zmysle príslušných rozhodnutí správnej rady na zasadnutí zo dňa 14.12.2017
bolo požiadané o vykonanie nasledujúcich zmien v registri nadácií. Návrh bol
podaný dňa 19.12.2017
1. Článok II. nadačnej listiny s názvom „Verejnoprospešný účel nadácie“ sa v plnom
rozsahu nahrádza nasledovným znením:
„Nadácia sa zriaďuje za účelom:

a.) vyhľadávania a podpory talentovanej športovej mládeže,
b.) transparentnej a efektívnej podpory a vytvárania vhodných podmienok pre
slovenských aj zahraničných športovcov a mladých športových talentov,
c.) podpory významných domácich i medzinárodných športových, kultúrno-športových,
kultúrnych, vzdelávacích a iných spoločenských podujatí.“

10 Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2017 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi nadácie STARS FOR STARS
ani žiadnemu inému orgánu nadácie.
11 Nadačné fondy
V roku 2017 nevytvorila nadácia STARS FOR STARS žiadny nadačný fond.
12 Zámery nadácie na rok 2017
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 2018 pokračovať vo svojej činnosti a
v napĺňaní verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou.
V Bratislave, 27.03.2018

Vypracoval:

Mgr. Miroslav Masarčin
Správca nadácie STARS FOR STARS

29

