SKB PODPISALA DOGOVOR O OSEBNEM SPONZORSTVU
PLAVALCA DARKA ĐURIĆA
Sporočilo za javnost
Ljubljana, 26. 3. 2019

Darka Đurića, ki je član slovenske paraolimpijske reprezentance, bo SKB podpirala in vzpodbujala na njegovi
športni poti vse do poletnih paraolimpijskih iger v Tokiu leta 2020.
Najboljši športni dosežki devetindvajsetletnega vrhunskega slovenskega plavalca Darka Đuriča so:
SP: 2009
SP: 2010
EP: 2011
POI: 2012
SP: 2013
EP: 2016
POI: 2016
2017:
EP: 2018

Rio de Janeiro: 5. mesto na 50, 100 in 200m prosto.
Eindhoven: 7. mesto na 100 in 200m prosto, 9. mesto 50m prosto.
Berlin: srebrna medalja 50m delfin, 7. mesto 100 in 200m prosto, 8. mesto 50m prosto.
London: 2X popravljen svetovni rekord 50m delfin, 5. in 6. mesto 50m in 100m prosto.
Montreal: zlata medalja 50 m delfin, zlata med. 100 m prosto, srebrna med. 200 m prosto.
Madeira: srebrna medalja100 m prosto, bronasta medalja 200 m, prosto.
Rio de Janeiro: 4. mesto 200m prosto.
Svetovni rekord 50m delfin.
Dublin :zlata medalja 50 m prosto, bronasta medalja 200 m prosto.

Paraplavalni šampion Darko Đurić se je zaradi redke genske napake rodil brez
leve roke in obeh nog. »In to vzel za svojo usodo. Shodil je pri dveh, plavati pa
je začel pri desetih letih. Svojo invalidnost je nekoč opisal z besedami, da ima
samo nepopolno telo. Morda se v njem prav zato skriva izreden duh.«, pravijo
tisti, ki ga poznajo od blizu.
V SKB verjamemo, da bo s svojo osebno zgodbo, vztrajnostjo in pogumom
navdihoval vse nas.
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Skupina SKB
Skupino SKB sestavljajo banka SKB in njeni hčerinski družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select. V Skupini SKB je 909
zaposlenih, ki opravlja bančne storitve in storitve lizinga za več kot 200.000 strank na slovenskem trgu. Skupina SKB
je od leta 2001 sestavni del ene vodilnih evropskih finančnih skupin, Skupine Société Générale, za katero je več kot
150-letna zgodovina bančnega poslovanja in katere 147.000 zaposlenih nudi storitve 31-im milijonom strank. Banka
SKB je prejemnica dveh uglednih mednarodnih priznanj, je »Banka leta 2018 v Sloveniji« po izboru revije The Banker
in »Najboljša banka 2019 v Sloveniji« po izboru revije Global Finance.
www.skb.si
Sledite nam na Facebook strani
www.facebook.com/BankaSKB

Oglejte si naše posnetke na Youtube
www.youtube.com/user/BankaSKB
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