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Banská Bystrica, 10.1.2023. 
 

DARCOVSKÁ VÝZVA  pre firmy, podnikateľov i fyzické osoby na prispenie 
finančných prostriedkov k výmene havarovaného auta ŠK UMB 
 

Dňa 29.decembra 2022 auto s rakúskou ŠPZ nedalo prednosť autu ŠK UMB Banská 
Bystrica (ďalej len ŠK) a spôsobilo dopravnú nehodu s takým poškodením, že poisťovňa pri 
obhliadke v autoservise rozhodla o nerentabilnosti nákladov opravy 16-ročného auta ŠK -  
VW Caddy a určila takú sumu odškodnenia, že ŠK si nemôže dovoliť zabezpečiť výmenu 
havarovaného auta zakúpením aspoň za obdobné ojazdené auto. 

 

Športový klub UMB sa preto obracia na firmy, podnikateľov i fyzické osoby 
o finančnú výpomoc k získaniu finančného fondu aspoň 10 tis. €, aby sme mohli zakúpiť 
aspoň jazdený automobil pre potreby športového klubu. 
 

K príjmu sponzorských príspevkov ekonomické oddelenie ŠK vytvorilo samostatný podúčet  
na ktoré je možné finančné príspevky zasielať: 
 

Slovenská sporiteľňa: SK75 0900 0000 0000 5019 0818, variabilný symbol 2023 
 

Pre potreby sponzora je možné podpísať Zmluvu o poskytnutí finančného daru na 
telovýchovné a športové účely podľa § 628-630 Občianskeho zákonníka. Vzor Zmluvy je 
zverejnený na web stránke ŠK v rubrike „O nás“ Dokumenty a tlačivá. Športový klub UMB 
bude priebežne a aj po ukončení VÝZVY zverejňovať nárast finančných prostriedkov na 
bankovom účte ŠK na web stránke ŠK v rubrike „Najnovšie oznamy“ v členení:  
suma príspevku, darovateľ pri FO (meno a priezvisko, mesto), darovateľ pri PO (názov firmy, 
IČO). V tomto členení bude ekon.odd.ŠK evidovať príspevky. ŠK bude akceptovať 
požiadavku sponzora o jeho neuvádzaní na web stránke ŠK. 
 

Vážení sponzori, prispievatelia a podporovatelia športu. 
 

Vopred Vám ďakujeme za finančnú pomoc, spoluprácu a dúfame že naša VÝZVA 
nájde u mnohých z Vás odozvu k jej naplneniu a odvráti ohrozenie športovej a telovýchovnej 
činnosti. A my v športovom klube budeme môcť vyriešiť situáciu s autom, do ktorej sme sa 
dostali bez nášho pričinenia. 
 

S pozdravom 
        PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. 
             prezident ŠK UMB Banská Bystrica 
      peter.zbinovsky77@gmail.com    m.0907 843 516 
 

 


