
 
 

  
A: KLUBOVÉ ČLENSKÉ:  
Číslo účtu:   Tatra Banka: 2626012133 / 1100, IBAN SK4411000000002626012133 
 
Identifikácia platby  
Variabilný symbol:  číslo klubového členstva / č. Karty, resp. identifikačné číslo z mailu /  
Špecifický symbol:  prvých 6 čísel rodného čísla  
Správa pre príjemcu: priezvisko + druh členstva (hráč, rodič, tréner, člen real. teamu, VIP člen)  
Frekvencia úhrad:  1 x ročne 
Termín úhrady:   priebežne  
Informáciu o úhrade klubového členstva s vyplnenými údajmi treba posielať na mbkkarlovka@mbkkarlovka.sk. 
Klubová karta bude vydaná do 14 dní po zaslaní údajov a overení úhrady.   
 
Výška klubových členských poplatkov  

Mládežníci ( do 18 rokov) 12 eur / rok  
Dospelí ( nad 18 rokov ) 24 eur / rok  
VIP členovia 120 eur / rok  

 

B: TEAMOVÉ ČLENSKÉ:  
Číslo účtu: Tatra Banka: 2626012133 / 1100  
 
Identifikácia platby 
Variabilný symbol:  prvých 6 čísel rodného čísla  
Špecifický symbol:  Polrok za ktorý sa platí ( 1 , 2)  
Správa pre príjemcu: Priezvisko+ Družstvo ( MLM., STM, MLZ, ZIA, STZ, KAD, JUN )  
Frekvencia úhrad  
Polročné poplatky:  
 I. Polrok = Aug, Sept, Okt, Nov, Dec, Jan  do 30.09.2017 

II. Polrok = Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl  do 01.02.2018 
 
Výška teamových členských poplatkov  

Kategórie teamov  Teamové členské - základné  
 

v Eur 

Teamové členské - znížené 
s odovzdaným poukazom  

v Eur 

Názov  Skratka  Polročne  Ročne  Polročne  Ročne  

Ml. mini MLM 100  200 I. 70 / II. 100 170 

St. mini STM 120  240 x x 

Ml. žiaci MLZ 140 280 x x 

Žiaci ZIA 160 320 x x 

St. žiaci STZ 180 360 x x 

Kadeti  KAD  200  400  x  x  

Juniori  JUN  220  440  x  x  

Členské teamové poplatky pre teamy prípravky sú stanovené osobitne podľa podmienok na jednotlivých 
školách. 

 

 

 

 

 

MBK KARLOVKA,  Mládežnícky basketbalový klub  
Strmý vŕšok 34, 841 06 Bratislava 

IČO: 30847435 DIČ: 2021738125 

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. Číslo účtu: 2626012133/1100 
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C: SPONZORING  

 

Klubový a teamový poplatok je možné uhradiť formou sponzorskej zmluvy podľa zákona o športe, firma/SZČO 
si môže uplatniť do nákladov celú sumu.  
Podmienky sú nasledovné: 

1. Je pripravený vzor zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi MBK Karlovka a sponzorujúcou firmou (fyzickou 
osobou - SZČO). 

2. Platí sa celá suma naraz kvôli zvýšenej administrácii, je vítaná úhrada vyššej čiastky. Zo sumy, ktorá je  
navyše, je 70% priradené k teamu hráča, za ktorého je poplatok uhradený. 

3. Záujemcovia o túto formu úhrady poplatkov musia poslať nasledovné podklady na 
mbkkarlovka@mbkkarlovka.sk:  
Meno a priezvisko hráča 
Team 
Názov firmy/fyzickej osoby - SZČO 
Adresa 
IČO 
DIČ, resp. IČ DPH 
Suma príspevku 

 
 
 

D: DAROVANIE 2%/3% ZO ZAPLATENEJ DANE  

 

Pre všetkých, ktorí chcú venovať 2%/3% z dane MBK Karlovka, máme nasledovné informácie: 
 

1. Evidujte si všetky výkony, ktoré počas sezóny vykonávate pre klub a team. Jedná sa o bezplatnú 
dobrovoľnícku činnosť pri: organizácii klubových podujatí, technickom zabezpečení zápasov, 
zabezpečenie dopravy hráčov a trénerov. 

2. Ak ste vykonali viac ako 40hodín za kalendárny rok 2017, zoznam výkonov odovzdajte do 31.1. 2018 
vedúcemu Vášho teamu spolu s údajmi: 
Meno a priezvisko 
Adresa trvalého bydliska 

3. Do 28.2.2018 bude podpísané potvrdenie predsedom výboru MBK Karlovka, na základe ktorého 
budete môcť darovať 3% namiesto 2%. 

4. Ďalšie pokyny a formuláre sú na http://www.mbkkarlovka.sk/daruj-2-z-dane/ 
5. Potvrdenie z formulára daňového úradu odovzdajte vedúcemu Vášho teamu. 
6. Z darovanej sumy bude 70% alokovaných k Vášmu teamu a prostriedky budú použité na úhradu 

nákladov len Vášho teamu.  
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