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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 09.02.2019 v Žiari nad Hronom 

============================================= 
 
prítomní:      PKBŠ, PKVK, PKRS, UMB, DELZH, RAJBB, FLIBR, TRUMB, CARZV 
hosť:           zástupca Rady SPF 
neprítomní:   SIBŠ, PKBB  
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh 
3. Problematika súťaží BBPP 2019 
4. Problematika súťaží SPF 2019 
5. Záver, ukončenie rokovania 

=================================================== 
 
K bodu 1 
 
■ Rokovanie otvoril predseda KPZ BB p. Milan Záborský. Privítal člena Rady SPF  
a povereného vedením sekcie plávania p. Miroslava Šimuna ako aj všetkých 
ostatných prítomných.  
 
K bodu 2 
 
■ 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 
                                                      úloha sa pre neaktuálnosť ruší 
 
 
■ p. Záborský po zverejnení doplnenej Termínovej listiny SPF 2019 vypracuje 
Termínovú listinu KPZ BB pre rok 2019, zabezpečí jej distribúciu na plavecké 
oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle KPZ BB. 
Úloha KPZ BB č. 3/2018            T: priebežne                         Z: p. Záborský 
                                                     úloha splnená 
 
■ V zmysle Uznesenia č. 4/2017 – KPZ BB zo dňa 16.01.2017 zaplatia členovia 
združenia ročný členský poplatok 20,- EUR na rok 2019 bezhotovostným prevodom 
na účet KPZ BB: SK95 1100 0000 0026 2009 8095 najneskoršie do 31.12.2018. 
Úloha KPZ BB č. 4/2018      T: do 31.12.2018       Z: všetci členovia KPZ BB 
                                               úloha splnená 
  
■ p. Záborský informoval, že združenie musí na základe Článku 1 bod 6.1. 
Registračného poriadku SPF uhradiť ročný členský príspevok riadneho člena SPF na 
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rok 2019. Táto istá povinnosť platí aj pre všetky plavecké oddiely/kluby registrované 
v SPF. 
Úloha KPZ BB č. 5/2018   T: do 30.11.2018    Z: p. Záborský  
                                            úloha splnená            + všetci členovia KPZ BB 
                                             
K bodu 3 
 
Predsedajúci otvoril otázku problematiky súťaží BBPP 2019. 
 
■ Konštatuje sa, že v 1. kole BBPP 2019 bolo použité (testované) poloautomatické 
časomerné zariadenie priamo v praxi. Obsluhovateľom zariadenia bol p. Šimun. 
 
■ Na základe oznámenia ŠK Flipper Brezno sa z dôvodu technických problémov 
(zatekanie strechy bazéna) menia miesta konania 2. a 3. kola BBPP 2019nasledovne: 
2. kolo sa uskutoční v termíne 02.03.2019 v Banskej Štiavnici 
3. kolo sa uskutoční v termíne 18.05.2019 v Brezne 
 
p. Záborský oficiálne oznámi zmeny miesta konania súťaží 2. a 3.kola BBPP 2019  
na SPF ako aj všetkým členom KPZ BB (zabezpečí zmenu aj na webovej stránke  
KPZ BB). 
Úloha KPZ BB č. 1/2019                  T: ihneď                 Z: p. Záborský 
 
■ p. Záborský privítal organizovanie školení rozhodcov všetkých kvalifikačných 
stupňov zo strany SPF (po dlhom čase). Vydávanie osvedčení a následná registrácia 
do systému športových odborníkov však trvá dlhšiu dobu.  
Vyslovil nespokojnosť s malým počtom prihlásených nových uchádzačov o získanie 
kvalifikácie rozhodcu plávania, ako aj rozširovaním si kvalifikácie zo strany niektorých 
plaveckých oddielov/klubov KPZ BB. 
 
■ Rozhodcovskú činnosť vykonávajú skoro stále tí istí rozhodcovia. Nakoľko sú vo 
viacerých prípadoch zároveň aj športovými odborníkmi (trénermi), nie sú ochotní 
v niektorých prípadoch (napr. TRUMB) vykonávať funkciu rozhodcov a radšej 
zaplatia manipulačný poplatok za nedodanie rozhodcov. Keby sa však takýmto 
spôsob zachovali aj ďalšie kluby, bola by tak ohrozená regulárnosť súťaží. Z tohto 
dôvodu p. Záborský vyzval plavecké oddiely/kluby  k väčšej angažovanosti sa 
v činnosti KPZ BB. 
  
■ Počas konania jednotlivých kôl pretekov sa opakuje situácia z minulosti, keď okolo 
bazéna sa pohybuje veľa „odborníkov“ zo strany rodičov a rôznych priaznivcov 
plávania, ktorí v niektorých prípadoch nevhodne zasahujú do výkonov práce trénerov, 
rozhodcovského zboru. Pretekári sa tak neučia súťažným návykom, samostatnosti 
počas pretekov a pod. V záverečných ustanoveniach propozícií na rok 2019 je presne 
stanovené, kto sa môže zdržiavať v priestoroch bazénov. 
p. Bartková poukázala na nedisciplinovanosť pretekárov (pretekári sa pri oznámení 
hlásateľom nepredstavujú, staršie ročníky sa nedostavujú na prezentáciu, 
konzumovanie jedál priamo na bazéne a následný neporiadok,...). Upozornila, že za 
správanie sa svojich zverencov zodpovedajú tréneri a vedúci jednotlivých výprav. 
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K bodu 4 
 
Predsedajúci otvoril otázku problematiky súťaží SPF 2019 a odovzdal slovo  
p. Šimunovi. 
 
■ p. Šimun informoval o probléme obsadenosti usporiadateľov jednotlivých súťaží 
SPF Majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti (všetkých vekových kategórií). Prezentoval 
súčasný stav. 
 
■ p. Čamaj (zástupca PKBS) ponúkol usporiadať 2. kolo FPD Slovenského pohára 
žiakov SSO v termíne 25.05.2019 v Banskej Štiavnici. 
 
■ K uvedenej problematike ako aj k problematike systému súťaží sa uskutočnila 
diskusia. Diskutujúci navrhli miesta konania pretekov „v strede“ napr. v Martine, 
Liptovskom Mikuláši, aby vzdialenosť konania pretekov nebola pre niektoré kluby 
značne veľká a tým aj finančne náročná. 
 
Súčasný model súťaží MSSO je nevyhovujúci z dôvodu vysokého počtu štartujúcich 
(prijatí sú všetci pretekári, aj bez časov) a veľkého počtu rozplavieb niektorých 
disciplín. Pre veľa pretekárov sú to ich vôbec prvé preteky. Z tohto dôvodu je čas 
konania pretekov neúmerne dlhý. Aj z takýchto dôvodov vzniká potom nezáujem 
klubov o organizáciu podujatí, ako aj nezáujem zo strany rozhodcov (termínová 
listina je preplnená). 
V Stredoslovenskej oblasti je špecifická situácia v tom, že pretekári majú možnosť 
zaplávať si počas celého roka časy v 5-kolovej súťaži „Banskobystrický plavecký 
pohár“ a 4-kolovej súťaži „Severoslovenská liga v plávaní“. Tam majú možnosť 
pretekári absolvovať svoje prvé preteky a prihlasovať sa bez časov. Bolo by potrebné 
zobrať do úvahy tieto špecifiká SSO (v iných oblastiach toľko súťaží nemajú).   
Východiskom by bolo stanoviť konkrétny počet rozplavieb (limity by bol problém) 
a umožniť tak štart len najlepším pretekárom. Uvedenými obmedzeniami sa skráti 
čas trvania pretekov. Súťaž by znova nadobudla na vážnosti – sú to predsa len (aj 
v názve) Majstrovstvá... V minulosti účasť na „Majstrovstvách kraja“ bola povinnou 
pre účasť na majstrovstvách Slovenska a preteky tak mali vysokú úroveň. 
 
K bodu 5 
 
■ Predsedajúci záverom poďakoval všetkým diskutujúcim, rokovanie KPZ BB bolo tým 
ukončené. 
 
zapísal:         Milan Záborský  v. r. 
overil:           Juraj Husár       v. r. 
 
Prílohy: 
príloha č. 1 – Prezenčná listina 
 
 
 
V Banskej Bystrici 10.02.2019 


