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Z Á P I S N I C A 
 z rokovania zástupcov plaveckých oddielov/klubov   

Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica  
dňa 04.11.2017 v Rimavskej Sobote 

============================================= 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh 
3. Schválenie propozícií Banskobystrického plaveckého pohára 2018 
4. Rôzne 
5. Záver, ukončenie rokovania 

=================================================== 
 
K bodu 1 
 
■ Rokovanie otvoril predseda KPZ BB pán Milan Záborský. Privítal všetkých 
prítomných. Zároveň požiadal o konštruktívny priebeh rokovania. 
 
K bodu 2 
 
■ p. Záborský oznámi Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zmenu stanov  
do 15 dní od ich schválenia v súlade s § 11 ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov. Túto skutočnosť zároveň oznámi aj SPF. 
Úloha KPZ BB č. 1/2017              T: ihneď                Z: p. Záborský 
Úloha splnená 
 
■ Z dôvodu schválenia nových Stanov KPZ BB ako aj obnovenia riadneho chodu 
združenia predsedajúci vyzval všetkých členov združenia, aby najneskoršie  
do 31. januára 2017 poslali vyplnenú písomnú „Prihlášku za člena KPZ BB“ (príloha  
č. 3) v požadovanom plnom rozsahu (adresa na doručenie: Milan Záborský, 
Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica) a do tohto termínu uhradili aj ročný členský 
poplatok na účet KPZ BB. 
Úloha KPZ BB č. 2/2017      T: do 31.01.2017     Z: všetci členovia združenia 
Úloha splnená 
 
■ p. Barančok z dôvodu veľmi rozsiahlej Termínovej listiny SPF na rok 2017 
odporučil vypracovať Termínovú listinu KPZ BB. 
p. Záborský vypracuje Termínovú listinu KPZ BB pre rok 2017, zabezpečí jej 
distribúciu na plavecké oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle KPZ BB. 
Úloha KPZ BB č. 3/2017              T: ihneď                     Z: p. Záborský  
Úloha splnená 
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■ p. Husár navrhol, aby sa v záverečnom 5. kole Banskobystrického plaveckého 
pohára 2017 použilo elektronické časomerné zariadenie (AČZ) formou zapožičania  
zo SPF. Po preverení finančnej náročnosti prenájmu + dopravy Výbor KPZ BB 
rozhodne o ďalšom postupe. 
p. Husár preverí na SPF finančné možnosti prenájmu AČZ a dopravy na 5. kolo 
Banskobystrického plaveckého pohára 2017, ktoré sa uskutoční v termíne 
04.11.2017 v Rimavskej Sobote. 
Úloha KPZ BB č. 4/2017               T: priebežne                   Z. p. Husár 
Úloha splnená 
 
■ Zástupcovia MŠK PK Delfín Žiar nad Hronom otvorili otázku získavania 
rozhodcovských a trénerských licencií plávania formou školení. K uvedenej 
problematike sa uskutočnila rozsiahlejšia diskusia z ktorej vyplynul návrh,  
aby sa školenia rozhodcov plávania uskutočňovali aj v spádovej oblasti 
„stredoslovenskej oblasti“ prostredníctvom Katedry telesnej výchovy a športu 
Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (KTVaŠ FF UMB). 
p. Mandzák preverí možnosti získania akreditácie KTVaŠ FF UMB na školenia 
rozhodcov plávania rôznych stupňov. 
Úloha KPZ BB č. 5/2017           T: do 28.02.2017             Z: p. Mandzák 
Úloha nesplnená, nový termín do 15.12.2017 
 
K bodu 3 
 
■ Konštatuje sa, že všetkým členom KPZ BB bol v predstihu elektronicky dňa  
27.10.2017 zaslaný pracovný návrh propozícií Banskobystrického plaveckého 
pohára 2018 (14. ročník) k pripomienkovaniu. 
■ Predsedajúci otvoril otázku celého systému celoročnej 5 - kolovej súťaže 
Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2018. p. Kán (FLIBR) požiadal 
o zmenu pôvodne navrhovaného termínu konania 3. kola vo Veľkom Krtíši  
na 19.05.2017 z dôvodu jeho pobytu v zahraničí. Zástupca PK Veľký Krtíš 
s uvedeným návrhom súhlasil. 
■ p. Čamaj (PKBŠ) požiadal o zaradenie do propozícií samostatnú kategóriu Masters. 
Konečné vyhodnotenie 5. kolovej celoročnej súťaže sa vyhodnotí za predpokladu, 
keď budú štartovať minimálne 3 pretekári v kategórii mužov a 3 pretekárky 
v kategórii žien.  
■ Predsedajúci dal hlasovať o zmenách v navrhovaných propozíciách 
Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2018, ktoré odzneli v diskusii.  
Prítomní aklamačne jednoznačnou väčšinou všetky predložené zmeny schválili. 
 
 
                                   UZNESENIE č. 6/2017 – KPZ BB 
 
KPZ BB schvaľuje propozície Banskobystrického plaveckého pohára  
pre rok 2018 (príloha č. 2). 
___________________________________________________________ 
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■ p. Záborský zapracuje do propozícií BBPP 2018 všetky zmeny a pripomienky, 
zabezpečí ich distribúciu na plavecké oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle 
KPZ BB. 
Úloha KPZ BB č. 6/2017                T: ihneď                      Z: p. Záborský 
 
 
K bodu 4 
 
Problematika termínovej listiny SPF na rok 2018. 
  
■ p. Záborský dňa 27.10.2017 elektronicky informoval všetkých členov KPZ BB,  
že Rada SPF schválila prvý návrh termínovej listiny SPF pre rok 2018. Vyzval  
plavecké oddiely/kluby, aby najneskoršie do 20.11.2017 poslali Žiadosti (príloha č. 3) 
vrátane príloh o zaradenie nimi organizovaných podujatí do Termínovej listiny SPF 
2018 elektronicky na adresu: sekretariat@swimmsvk a simun@swimmsvk. 
■ Každé podujatie musí byť zaradené do termínovej listiny SPF, aby jeho výsledky 
mohli byť uznané a zaradené do EVIDENCIE výkonov. 
■ p. Záborský pošle na SPF Žiadosti KPZ BB o zaradenie do Termínovej listiny SPF 
pre rok 2018 na všetkých 5. kôl celoročnej súťaže BBPP 2018. 
Úloha KPZ BB č. 7/2017             T: do 20.11.2017                 Z: p. Záborský 
■ p. Záborský po zverejnení doplnenej Termínovej listiny SPF 2018 vypracuje 
Termínovú listinu KPZ BB pre rok 2018, zabezpečí jej distribúciu na plavecké 
oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle KPZ BB. 
Úloha KPZ BB č. 8/2017             T: priebežne                         Z: p. Záborský 
 
Problematika poplatkov KPZ BB 
 
■ p. Záborský informoval, že združenie vyberá od svojich členov v zmysle Stanov 
združenia Článok 5.6. a v súlade s § 9 ods. 1 Zákona o športe ročný členský 
príspevok na svoju činnosť, čo je v zmysle § 66 Zákona o športe jednou z podmienok 
pre to, aby združenie mohlo byť prijímateľom verejných prostriedkov. 
■ V zmysle Uznesenia č. 4/2017 – KPZ BB zo dňa 16.01.2017 zaplatia členovia 
združenia ročný členský na rok 2018 poplatok 20,- EUR bezhotovostným prevodom 
na účet KPZ BB: SK95 1100 0000 0026 2009 8095 najneskoršie do 31. januára 2018. 
Úloha KPZ BB č. 9/2017      T: do 31.01.2018       Z: všetci členovia KPZ BB  
■ p. Záborský informoval, že združenie musí na základe Článku 1 bod 6.1. 
Registračného poriadku SPF uhradiť najneskoršie do 17.11.2017 ročný členský 
príspevok riadneho člena SPF na rok 2018. Táto istá povinnosť platí aj pre všetky 
plavecké oddiely/kluby registrované v SPF. 
Úloha KPZ BB č. 10/2017           T: do 17.11.2017                Z: p. Záborský 
 
■ p. Záborský navrhol, aby v záverečnom 5. kole BBPP 2018 v Rimavskej Sobote  
bolo použité Automatické časomerné zariadenie (AČZ) formou zapožičania zo SPF. 
Finančné krytie bude z vlastných zdrojov KPZ BB alebo z iných získaných zdrojov. 
■ Zástupcovia PK Veľký Krtíš ponúkli možnosť získať finančné prostriedky z iných 
zdrojov na podporu mládežníckeho plávania KPZ BB tak, aby aj počas konania 3. kola 
BBPP 2018 vo Veľkom Krtíši mohlo byť požité AČZ. 
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■ Zástupcovia PKVK preveria možnosti získania finančných prostriedkov v prospech 
rozvoja mládežníckeho plávania v KPZ BB. Následne navrhnú termín stretnutia 
s potenciálnym sponzorom. 
Úloha KPZ BB č. 11/2017         T: priebežne       Z: PKVK + p. Záborský   
 
■ p. Bartková (DELZH) informovala, že je naplánovaná rekonštrukcia krytej plavárne 
v Žiari nad Hronom. Konečný termín však ešte nie známy. Zároveň pozvala plavecké 
oddiely/kluby KPZ BB na Vianočné plavecké preteky, ktoré sa uskutočnia 16.12.2017. 
 
K bodu 5 
 
■ Predsedajúci záverom poďakoval všetkým plaveckým oddielom/klubom, ktorí 
zabezpečovali technické zabezpečenie súťaží v roku 2017. Rokovanie KPZ BB bolo  
tým ukončené. 
 
zapísal:         Milan Záborský 
overil:           Michal Kán 
 
Prílohy: 
príloha č. 1 – Prezenčná listina 
príloha č. 2 – Propozície Banskobystrického plaveckého pohára 2018 
príloha č. 3 – Žiadosť o zaradenie do Termínovej listiny SPF 2018 
 
 
 
V Banskej Bystrici 05.11.2017 


