ZÁPISNICA
z rokovania zástupcov plaveckých oddielov/klubov
Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica
dňa 06.10.2018 v Žiari nad Hronom
=============================================
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola úloh
3. Schválenie propozícií Banskobystrického plaveckého pohára 2019
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
■ 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
nový termín do 15.12.2017
Úloha nesplnená – pre neaktuálnosť sa úloha ruší.

p. Záborský informoval, že Slovenská plavecká federácia usporiadala v termíne
7. - 8. septembra 2018 v Banskej Bystrici školenie rozhodcov plávania II. a III.
kvalifikačného stupňa. Vyslovil nespokojnosť s počtom zúčastnených za KPZ BB.
Školenia sa zúčastnili len pp. Husár, Klein, Maruniaková. Opätovne vyzval všetky
plavecké oddiely a kluby KPZ BB, aby čo najskôr poslali prihlášky záujemcov
o školenie rozhodcov plávania I. kvalifikačného stupňa na Slovenskú plaveckú
federáciu.
■ Konštatuje sa, že ďalšie Úlohy KPZ BB: č. 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017,
10/2017 boli splnené.
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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
úloha trvá

Z: PKVK + p. Záborský

K bodu 3
■ Predsedajúci otvoril otázku celého systému celoročnej súťaže Banskobystrického
plaveckého pohára pre rok 2019.
1. Z dôvodu pokrytia nákladov na prenájom bazénov a odmien rozhodcov navrhol
nasledovné dve možnosti zmeny výšky štartovného:
a/ 10,- EUR za každého pretekára
b/ 2,- EUR za každý prijatý štart
2. Pre zatraktívnenie súťaže (aj pri príležitosti už 15. ročníka) navrhol usporiadať
záverečné 5. kolo súťaže s medzinárodnou účasťou partnerských klubov z Poľska,
Maďarska, Čiech v 50m bazéne v Banskej Bystrici, resp. v 25m bazéne v Rimavskej
Sobote.
■ Predsedajúci dal hlasovať o zmenách v navrhovaných propozíciách
Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2019, ktoré odzneli v diskusii.
Väčšinovým hlasovaním schválili prítomní štartovné vo výške 2,- EUR za každý prijatý
štart a neschválili záverečné 5. kolo súťaže s medzinárodnou účasťou.

UZNESENIE č. 1/2018 – KPZ BB
KPZ BB schvaľuje propozície Banskobystrického plaveckého pohára
pre rok 2019 (príloha č. 2).
___________________________________________________________
■ p. Záborský zapracuje do propozícií BBPP 2019 všetky zmeny a pripomienky,
zabezpečí ich distribúciu na plavecké oddiely/kluby a zverejnenie na webovom sídle
KPZ BB.

Úloha KPZ BB č. 1/2018

T: ihneď

Z: p. Záborský

K bodu 4

Problematika termínovej listiny SPF na rok 2019.
■ p. Záborský informoval všetkých členov KPZ BB, že Rada SPF schválila prvý návrh
termínovej listiny SPF pre rok 2019. Vyzval plavecké oddiely/kluby, aby najneskoršie
do 19.10.2018 poslali Žiadosti (príloha č. 3) vrátane príloh o zaradenie nimi
organizovaných podujatí do Termínovej listiny SPF 2019 elektronicky na adresu:
sekretariat@swimmsvk a simun@swimmsvk.
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■ 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 2019 na všetkých 5. kôl celoročnej súťaže BBPP 2019.

Úloha KPZ BB č. 2/2018

T: do 19.10.2018

Z: p. Záborský

Úloha KPZ BB č. 3/2018

T: priebežne

Z: p. Záborský

■ 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.

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 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 KPZ BB č. 5/2018

T: do 30.11.2018

Z: p. Záborský
+ všetci členovia KPZ BB

■ p. Záborský informoval, že združenie musí na základe Článku 1 bod 6.1.
Registračného poriadku SPF uhradiť ročný členský príspevok riadneho člena SPF na
rok 2019. Táto istá povinnosť platí aj pre všetky plavecké oddiely/kluby registrované
v SPF.

Problematika účasti rodičov detí a priaznivcov priamo pri bazénoch v súťažiach
■ p. Záborský otvoril kritizovanú otázku priamej účasti rodičov, rodinných príslušníkov
a ďalších priaznivcov plávania pri bazénoch na každom kole súťaží. Pri narastajúcom
počte súťažiacich, ďalej aj z priestorových dôvodov poukázal na zníženie komfortu
pretekárov, rozhodcovského zboru, ako aj nevhodnosť ich priamej účasti
z metodického hľadiska. Priamo v priestoroch pri bazénoch je ich účasť z uvedených
dôvodov vylúčená. Pri bazénoch sa môžu počas súťaží zdržiavať len pretekári,
rozhodcovia, tréneri, prípadne ďalší riadne registrovaní športoví odborníci. Pre
rodičov, rodinných príslušníkov a priaznivcov plávania sú v bazénoch, ktoré
disponujú tribúnami tieto priestory vyhradené predovšetkým pre nich.
p. Záborský ďalej vyslovil myšlienku, že jednotlivým plaveckým oddielom/klubom
nič nebráni v tom, aby sa takéto osoby po splnení všetkých stanovených podmienok
zaregistrovali v Slovenskej plaveckej federácii za športových odborníkov (v zmysle
Zákona o športe).
■ p. Bartková (DELZH) informovala, že je naplánovaná rekonštrukcia krytej plavárne
v Žiari nad Hronom. Termín začiatku rekonštrukcie bol stanovený na apríl 2019.
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Zároveň pozvala plavecké oddiely/kluby KPZ BB na „Vianočné plavecké preteky“,
ktoré sa uskutočnia 15.12.2018.
■ p. Čamaj (PKBŠ) pozval plavecké oddiely/kluby KPZ BB na medzinárodné plavecké
preteky „Štiavnický kahanec“, ktoré sa uskutočnia v termíne 27.-28.10.2018.
■ p. Záborský informoval, že KPZ BB elektronickou poštou obdržalo oskenovanú
prihlášku športového subjektu „Plavecký kemp Banská Bystrica“ /PKBB/ za člena
KPZ BB. Po splnení všetkých podmienok v zmysle Stanov KPZ BB a podmienok
SPF uvedený subjekt bude prijatý za riadneho člena KPZ BB.
K bodu 5
■ Predsedajúci záverom pozval členov KPZ BB na záverečné 5. kolo BBPP 2018, ktoré
sa uskutoční v Rimavskej Sobote v termíne 10.11.2018. Poďakoval všetkým
plaveckým oddielom/klubom, ktorí zabezpečovali technické zabezpečenie súťaží
v roku 2018. Rokovanie KPZ BB bolo tým ukončené.
zapísal:
overil:

Milan Záborský
Michal Kán

Prílohy:
príloha č. 1 – Prezenčná listina
príloha č. 2 – Propozície Banskobystrického plaveckého pohára 2019
príloha č. 3 – Žiadosť o zaradenie do Termínovej listiny SPF 2019

V Banskej Bystrici 06.10.2018
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