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Z Á P I S N I C A 
z Valného zhromaždenia   

Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica  
 

================================================== 
Volebné Valné zhromaždenie Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica (ďalej len „Valné 
zhromaždenie“ a „KPZ BB“) sa uskutočnilo dňa 17. januára 2023 v spoločenskej miestnosti Penziónu 
Maják, Okružná 15 v Banskej Bystrici. 
 
Prítomní/Neprítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
 
Navrhovaný program: 

1. Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia KPZ BB 
2. Schválenie pracovných komisií 
3. Správa mandátovej komisie 
4. Schválenie programu Valného zhromaždenia 
5. Návrh systému súťaže 
6. Voľba Orgánov KPZ BB 
7. Rôzne 
8. Diskusia 
9. Záver, ukončenie rokovania 

============================================================== 
 
K bodu 1 
 
■ Rokovanie Valného zhromaždenia otvoril predseda KPZ BB pán Milan Záborský. 
Privítal všetkých prítomných delegátov a hosťa - prezidenta Slovenskej plaveckej federácie pána Ivana 
Šuleka. Zároveň požiadal o konštruktívny a korektný priebeh rokovania. 
 
■ Jánovi Čamajovi (PKBŠ) bola odovzdaná plaketa Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica 
ako poďakovanie za celoživotný prínos pri rozvoji plávania. 
 
■ Pozvánka na Valné zhromaždenie bola členom zaslaná elektronicky dňa 02.01.2023 a následne bola 
spolu s nápočtom členskej základne k termínu 31.12.2022 zverejnená na webovom sídle KPZ BB. 
Materiály k rokovaniu Valného zhromaždenia boli členom zaslané elektronicky k bodom programu č. 5 
a č. 6 dňa 02.01.2023.   
 
K bodu 2 
 
■ p. Záborský predniesol návrh zloženia členov pracovných komisií, ktorí s výkonom funkcie súhlasili. 
Delegáti aklamačne potvrdili zloženie pracovných komisií, ktoré budú pracovať v zložení: 
predsedajúci: Milan Záborský 
členovia: Michal Klein, Ján Valach, Martina Bartková 
zapisovateľ: Janka Potančoková 
overovateľ:  Ján Čamaj 
 
■ Predsedajúci predniesol návrh, aby delegáti Valného zhromaždenia prijímali svoje rozhodnutia 
verejne zdvihnutím ruky, čo delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných potvrdili.  
 
K bodu 3 
 
■ Mandátová komisia konštatovala, že na Valné zhromaždenie KPZ BB bolo v súlade s ich stanovami 
a so schváleným kľúčom pre nápočet delegátov pozvaných celkove 21 delegátov z 11 oddielov/klubov 
a 4 hostia. 
 
■ Prítomných bolo 17 delegátov (80,95 %) z 10 oddielov/klubov. Dva plavecké oddiely/kluby (PKBB    
a RAJBB) ospravedlnili jedného svojho delegáta, neospravedlnil sa jeden plavecký oddiel (FLIBR). 
Traja hostia sa ospravedlnili. 
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■ Mandátová komisia konštatovala, že Valné zhromaždenie v zmysle Článku 12 bod 10 Stanov KPZ BB 
je uznášania sa schopné, pričom na prijatie uznesení je potrebné mať súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných delegátov. 
 
K bodu 4   
 
■ Podkladom k rokovaniu bola pozvánka na Valné zhromaždenie s obsahom navrhnutého programu 
rokovania. Vyjadrenia delegátov k návrhu programu nezazneli. Na to predsedajúci dal hlasovať 
o programe Valného zhromaždenia, ktorý delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných 
schválili. 
 
 

UZNESENIE č. 1/2023 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania Valného zhromaždenia Krajského 
plaveckého združenia Banská Bystrica. 
_______________________________________________________________________ 
 
K bodu 5 
 
■ Podkladom k rokovaniu bol návrh systému (propozícií) súťaže Banskobystrický plavecký pohár, jeho 
upravené znenie. Materiál bol členom zaslaný elektronicky dňa 02.01.2023.  
 
■ Predsedajúci v stručnosti vysvetlil celú problematiku v súvislosti s úpravou propozícií celoročnej 
súťaže. Pripomienky k predloženému návrhu boli zapracované do textu. Následne predsedajúci dal 
hlasovať o systéme (propozíciách) celoročnej súťaže Banskobystrický plavecký pohár, ktorý delegáti 
aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných schválili. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

UZNESENIE č. 2/2023 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie KPZ BB schvaľuje systém (propozície) celoročnej súťaže 
Banskobystrický plavecký pohár (príloha č. 2). 
 
 
K bodu 6 
 
■ Podkladom k rokovaniu bol návrh kandidátov do Orgánov KPZ BB. Materiál bol členom zaslaný 
elektronicky dňa 02.01.2023. V zmysle Stanov KPZ sú orgánmi združenia Výbor KPZ BB, Predseda, 
Kontrolná komisia KPZ BB. Orgánom združenia je i Kontrolór, ak sú splnené podmienky uvedené v § 
10 Zákona o športe. Navrhnutí kandidáti do Orgánov KPZ BB so svojimi kandidatúrami súhlasili. Zo 
strany delegátov neboli predložené žiadne doplňujúce návrhy. 
 
■ Predsedajúci dal hlasovať o voľbe navrhnutých kandidátov ako celku do Orgánov KPZ BB, ktorých 
delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou prítomných schválili. 
 
                                    

UZNESENIE č. 3/2023 – KPZ BB 
 

a. Valné zhromaždenie schvaľuje za predsedu Krajského plaveckého združenia 
Banská Bystrica pána Milana Záborského, ktorý je zároveň štatutárnym orgánom 
združenia,  

 
b. Valné zhromaždenie schvaľuje Výbor KPZ BB v zložení: 

             predseda – Milan Záborský 
            podpredseda – Ján Valach 
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             členovia – Martina Bartková, Ladislav Zelina, Monika Maruniaková, 
 

c. Valné zhromaždenie schvaľuje Kontrolnú komisiu KPZ BB v zložení: 
             predseda – Michal Klein 
            členovia: Janka Potančoková, Miroslav Nemec. 
 
 
K bodu 7 
 
■ Predsedajúci navrhol ponechať ročný členský poplatok KPZ BB na svoju činnosť za každého člena 
KPZ BB (právne subjekty, prípadne aj fyzické osoby) vo výške 20,- EUR (slovom dvadsať eur). Tento 
poplatok zaplatia členovia združenia (právne subjekty, prípadne aj fyzické osoby) bezhotovostným 
platobným prevodom na účet KPZ BB: SK95 1100 0000 0026 2009 8095 za príslušný kalendárny rok 
najneskoršie do 15. januára.  
 
                                                                             

UZNESENIE č. 4/2023 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie KPZ BB schvaľuje ročný členský poplatok na svoju činnosť vo výške 
20,- EUR (slovom dvadsať eur), ktorý zaplatia členovia združenia (právne subjekty, 
prípadne aj fyzické osoby) bezhotovostným platobným prevodom na účet KPZ BB            
za príslušný kalendárny rok najneskoršie do 15. januára.  
___________________________________________________________________________________ 
 
■ Predsedajúci informoval prítomných o oznámení TJ Sitno – plavecký oddiel Banská Štiavnica (SIBŠ), 
že jeho členovia sa už dlhšiu dobu nezúčastňujú pretekov Banskobystrický plavecký pohár a z tohto 
dôvodu neuhrádzali ročný členský príspevok (v rokoch 2021, 2022, 2023). Na základe uvedeného 
navrhol v zmysle článku 8 bod 2 stanov pozastaviť členstvo  z dôvodu nezaplatenia ročných členských 
príspevkov v stanovených termínoch. Následne predsedajúci dal o tomto návrhu hlasovať, ktorý 
delegáti aklamačne väčšinou schválili. 
_______________________________________________________________________ 

 
UZNESENIE č. 5/2023 – KPZ BB 

 
Valné zhromaždenie KPZ BB schvaľuje v zmysle článku 8 bod 2 Stanov KPZ BB 
pozastavenie členstva TJ Sitno – plavecký oddiel Banská Štiavnica (SIBŠ) v KPZ BB 
z dôvodu opakovaného nezaplatenia ročných členských príspevkov. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
■ p. Bartková (DELZH) otvorila otázku rozhodcovských zborov na jednotlivých kolách celoročnej 
súťaže Banskobystrický plavecký pohár. Rozhodcovskú činnosť  už roky vykonávali prevažne stále tí 
istí rozhodcovia, aj to bez nároku na finančnú odmenu, neskoršie len za symbolickú odmenu (nižšiu 
ako stanovuje smernica SPF). Vo viacerých prípadoch sú to zároveň tréneri, ktorí sa tak nemôžu 
venovať svojim zverencom. V niektorých prípadoch kluby neboli ochotné dodať rozhodcov (prípadne 
ich nemali) a radšej zaplatili manipulačný poplatok za nedodanie rozhodcov v zmysle platných 
propozícií súťaže. Keby sa však takýmto spôsobom zachovali aj ďalšie kluby, tak by bola ohrozená 
regulárnosť pretekov (pre nedostatok rozhodcov). 
 
K uvedenej problematike sa uskutočnila rozsiahlejšia diskusia z ktorej vyplynul návrh, aby SPF 
zahrnula do rozpočtu na nadchádzajúce roky (od roku 2023) príspevok pre KPZ BB (z kapitoly č. 16 
Rozvoj športu) na organizáciu celoročnej súťaže „Banskobystrický plavecký pohár“. KPZ BB už 18 
rokov pravidelne organizuje každoročne 5 kôl pretekov bez finančnej podpory SPF. 
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UZNESENIE č. 6/2023 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie KPZ BB žiada prezidenta SPF, viceprezidentku SPF pre plávanie, aby 
navrhli zaradiť do rozpočtu SPF (z kapitoly č. 16 Rozvoj športu) na nadchádzajúce roky 
(od roku 2023) finančný príspevok pre KPZ BB na organizáciu celoročnej súťaže (5. kôl 
pretekov) „Banskobystrický plavecký pohár“. 
_______________________________________________________________________ 
 
■ p. Valach (PKRS) z dôvodu enormného zvýšenia cien energií a neustále sa zvyšujúcej inflácie, ako 
aj zastavenia dotácií na šport zo strany miest aj VÚC, požiadal prezidenta SPF pri tvorbe rozpočtu 
SPF na rok 2023 (kapitola č. 11 - Šport mládeže s príslušnosťou) zvýšiť finančný príspevok pre kluby 
na 25% (napr. z kapitoly č. 16 - Rozvoj športu ako aj z vlastných zdrojov) k zachovaniu riadneho 
chodu plaveckých oddielov/klubov na Slovensku. Zvýšenie príspevku žiada odhlasovať na najbližšej 
Konferencii SPF. 
 
■ p. Zelina (CARZV) podporil návrh p. Valacha na zvýšenie príspevku pre kluby na celom Slovensku 
pre zachovanie ich činnosti. Je si vedomý, že pri tvorbe rozpočtu treba niekde „ubrať“. Navrhol riešiť 
zvýšenie príspevku pre kluby z vlastných zdrojov (sú to peniaze aj nás všetkých). Upozornil prezidenta 
SPF, že napriek požiadavkám viacerých riadnych členov SPF nebolo zverejnené čerpanie vlastných 
zdrojov po položkách za minulé obdobia. Argument p. prezidenta SPF, že na to nie sú v SPF kapacity 
a zamestnanci SPF to nestíhajú neobstojí. 
 
K uvedenej problematike sa uskutočnila rozsiahlejšia diskusia v ktorej prezident SPF vysvetľoval 
princípy tvorby rozpočtu.                                                                                                                                                                
 

 
UZNESENIE č. 7/2023 – KPZ BB 

 
Valné zhromaždenie KPZ BB žiada Konferenciu SPF z dôvodu enormného zvýšenia cien 
energií a neustále sa zvyšujúcej inflácie, ako aj z dôvodu zastavenia dotácií na šport zo 
strany miest aj VÚC schváliť v rozpočte SPF na rok 2023 (Štátne zdroje - príspevok NŠZ, 
kapitola č. 11 Šport mládeže s príslušnosťou) navýšenie finančného príspevku pre kluby 
na 25% k zachovaniu riadneho chodu plaveckých oddielov/klubov na Slovensku. 
 
 
■ Predsedajúci informoval prítomných o otázke manažérky rozhodcovského zboru plávania SPF, či 
bude možné na Banskobystrickom plaveckom pohári absolvovať prax  pre rozhodcov I. triedy. 
K uvedenej problematike sa uskutočnila diskusia. 
 
p. Šulek uznal chyby, ktoré sa vyskytli pri organizácii školenia rozhodcov. Mal byť vypracovaný 
manuál/smernica celého školenia (všeobecná časť + praktická časť), ktorý bohužiaľ zo strany SPF nie 
je spracovaný. 
 
S účasťou na pretekoch Banskobystrický plavecký pohár budúcich rozhodcov I. triedy (organizátorom 
školenia je SPF), ktorí už absolvovali všeobecnú časť a online písomné skúšky KPZ BB súhlasí za 
podmienky, že SPF zabezpečí účasť školiteľa praktickej časti. Školiteľ bude mať na starosti všetkých 
záujemcov a môže s nimi prechádzať všetky stanoviská tak, aby videli v praxi všetky pozície. Títo tzv. 
„tieňoví rozhodcovia“ sa pretekov zúčastnia na vlastné náklady a bez nároku na finančnú odmenu. 
V prípade záujmu o účasť na praktickej časti školenia za uvedenej podmienky, SPF s dostatočným 
predstihom oznámi organizátorovi meno školiteľa ako aj mená „tieňových rozhodcov“. 
 
■ p. Bartková (DELZH) informovala, že po viac ako 3 a pol rokoch rekonštrukcie by mala byť 1. apríla 
2023 otvorená krytá plaváreň v Žiari nad Hronom. Plavecký oddiel MŠK Delfín Žiar nad Hronom 
plánuje v roku 2023 uskutočniť pre pozvané plavecké oddiely/kluby Veľkonočné a Vianočné preteky 
pre žiacke kategórie.  
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■ Prezident SPF sa zaujímal  o ceny za prenájom bazénov po zvýšení cien energií. Niektoré plavecké 
oddiely/kluby túto informáciu nevedeli poskytnúť a odporučili prezidentovi SPF, aby on z pozície 
najvyššieho predstaviteľa plávania na Slovensku si požadované informácie vyžiadal priamo od 
prevádzkovateľov bazénov. 
 
■ p. Čamaj (PKBŠ) položil prezidentovi SPF otázku, kedy budú zverejnené Športovo technické 
dokumenty plávania pre rok 2023 a s tým spojenú otázku systému súťaže M-SSO po navrhnutých 
úpravách na zmenu zo strany oddielov a klubov SSO. p. Šulek informoval, že sa zúčastnil rokovania 
Výboru plaveckej sekcie SPF na ktorom sa uvedená problematika vyriešila a bude uvedená v zápise 
z jej rokovania. 
 
K bodu 8 
 
■ V diskusii už neodzneli žiadne príspevky. 
 
K bodu 9 
 
■ Všetkým prítomným delegátom predsedajúci poďakoval za účasť a hladký priebeh celého rokovania. 
Rokovanie Valného zhromaždenia KPZ BB bolo o 19:30 hod. ukončené. 
 
predsedajúci: Milan Záborský  v. r.                                  
 
zapísala:        Janka Potančoková  v. r.    
 
overil:            Ján Čamaj  v. r. 
 
Prílohy: 
 
príloha č. 1 – Prezenčná listina (bez podpisov z zmysle GDPR) 
príloha č. 2 – Systém (propozície) Banskobystrického plaveckého pohára 
 
V Banskej Bystrici 17.01.2023 


