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

Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica  
dňa 16.01.2017 v Banskej Bystrici 

============================================= 
Valné zhromaždenie Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica (ďalej len 
„Valné zhromaždenie“ a „KPZ BB“) sa uskutočnilo dňa 16. januára 2017 
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, zmena a doplnenie Stanov KPZ BB 
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. Vyzdvihol dôležitosť rokovania z hľadiska 
prijímania nových Stanov KPZ BB, ich zosúladenia so zákonom č. 440/2015 Z. z. 
o športe ako aj so Stanovami Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „SPF“). 
Zároveň požiadal o konštruktívny a korektný priebeh rokovania. 
 
■ Konštatuje sa, že členom bol v predstihu elektronicky dňa 17.12.2016 zaslaný 
pracovný návrh nových stanov k pripomienkovaniu. Pozvánka na Valné zhromaždenie 
bola členom zaslaná elektronicky dňa 06.01.2017 a následne bola zverejnená na 
webovom sídle KPZ BB. Materiály k rokovaniu Valného zhromaždenia boli členom 
zaslané elektronicky k bodom programu č. 5 a č. 6 spolu s pozvánkou a taktiež boli 
zverejnené na webovom sídle KPZ BB.   
 
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: Ján Čamaj, Juraj Husár, Michal Klein, Peter Mandzák 
zapisovateľ: Ľubomír Suja 
overovateľ: Peter Barančok  
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■ 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 
22 delegátov z 12 oddielov/klubov. 
 
■ Prítomných bolo 16 delegátov ( 72,72 %) z 9 oddielov/klubov.  
Ospravedlnil sa 1 plavecký oddiel, neospravedlnili sa 2 plavecké oddiely/kluby. 
 
■ Mandátová komisia konštatovala, že Valné zhromaždenie v zmysle Článku 7 ods. 4 
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. 1/2017 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje program rokovania Valného zhromaždenia 
KPZ BB. 
___________________________________________________________ 
 
K bodu 5 
 
■ Podkladom k rokovaniu bol návrh Stanov KPZ BB, ich nové úplné znenie. Materiál 
bol členom zaslaný elektronicky dňa 06.01.2017 a následne zverejnený na webovom 
sídle KPZ BB. 
 
■ Predsedajúci v stručnosti vysvetlil celú problematiku v súvislosti s úpravou stanov 
a ich prispôsobeniu zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe, Stanovám SPF ako aj 
stanovám Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). Pripomienky k predloženému 
návrhu nových stanov boli zapracované do textu. Následne predsedajúci dal hlasovať 
o nových Stanovách KPZ BB, ktoré delegáti aklamačne jednoznačnou väčšinou 
prítomných schválili. 
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_____________________________________________________________________ 
 
                                     UZNESENIE č. 2/2017 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje znenie stanov Krajského plaveckého 
Banská Bystrica (príloha č. 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 
 
K bodu 6 
 
■ Podkladom k rokovaniu bol návrh kandidátov do Orgánov KPZ BB. Materiál bol 
členom zaslaný elektronicky dňa 06.01.2017 a následne zverejnený na webovom 
sídle KPZ BB. 
 
■ 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. 
Kandidáti, ktorí sa rokovania Valného zhromaždenia osobne nezúčastnili (pp. Jana 
Gloriková, Michal Kán) oznámili svoje súhlasné stanovisko. 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. 3/2017 – 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 – Juraj Husár 
         členovia – Ján Čamaj, Michal Kán, Peter Barančok. 
 

c. Valné zhromaždenie schvaľuje Kontrolnú komisiu KPZ BB v zložení: 
          predseda – Michal Klein 
         členovia: Jana Gloriková, Peter Mandzák. 
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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 31. januára.  
 
                                           
                                     UZNESENIE č. 4/2017 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje ročný členský poplatok KPZ BB 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 31. januára.  
____________________________________________________________________ 
 
■ 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 
 
■ Predsedajúci na základe konštatovania Kontrolóra SPF, že stanovy niektorých 
plaveckých oddielov/klubov vykazujú nedostatky z pohľadu ich zásadného súladu  
so Stanovami SPF a z pohľadu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, upozornil všetkých 
členov združenia na dodatočnú lehotu na odstránenie vytýkaných nedostatkov do 
termínu 28.02.2017. V prípade, ak do uvedeného termínu nedôjde k odstráneniu 
vytýkaných nedostatkov, môže dôjsť k pozastaveniu členstva v SPF, následne  
k strate všetkých práv člena SPF, čoho najzásadnejším dôsledkom z pohľadu 
športovej činnosti oddielu/klubu a najmä ich športovcov bude, že sa nebudú môcť 
zúčastňovať žiadnych súťaží v plaveckých športoch. 
 
■ 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  
 
■ 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. 
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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 
 
■ 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 
 
■ Predsedajúci otvoril otázku celého systému celoročnej 5 - kolovej súťaže 
Banskobystrického plaveckého pohára pre rok 2017. p. Nociarová požiadala o zmenu 
v propozíciách technického usporiadateľa 3. kola a p. Čamaj 1. kola. V diskusii sa 
prerokoval a schválil návrh úpravy výšky štartovného, ako aj systém odmeňovania 
rozhodcov. 
 
■ Predsedajúci dal hlasovať o zmenách v propozíciách Banskobystrického plaveckého 
pohára pre rok 2017, ktoré odzneli v diskusii. Delegáti aklamačne jednoznačnou 
väčšinou všetky predložené zmeny schválili. 
 
 
                                   UZNESENIE č. 5/2017 – KPZ BB 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje propozície Banskobystrického plaveckého 
pohára pre rok 2017 (príloha č. 4). 
___________________________________________________________ 
 
 
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 bolo o 17:50 hod. ukončené. 
 
predsedajúci: Milan Záborský, v. r.                                   
zapísal:         Ľubomír Suja, v. r.    
overil:           Peter Barančok, v. r. 
 
V Banskej Bystrici 16.01.2017 
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Prílohy: 
 
príloha č. 1 – Prezenčná listina 
príloha č. 2 – Stanovy KPZ BB 
príloha č. 3 – Prihláška za člena KPZ BB 
príloha č. 4 – Propozície Banskobystrického plaveckého pohára 2017 
 


