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P r o j e k t 
BANSKÁ BYSTRICA CUP 2020 /testovacie preteky pre EYOF 2021/ 

a žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Slovenskej plaveckej federácie 
___________________________________________________________________________ 
 
a) Presná identifikácia žiadateľa 
 
Názov:             Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
Registrácia:    Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900-1050, dátum registrácie 4.8.1995 
Adresa sídla:  Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica 
IČO:                 31917321 
DIČ:                 2021076442 
 

b) Bankové spojenie a číslo účtu  
 
Bankové spojenie: Tatra banka Banská Bystrica 
číslo účtu:               2666130003/1100  
IBAN:                       SK64 1100 0000 0026 6613 0003 
 

c) Stručná charakteristika projektu 
                            
BANSKÁ BYSTRICA CUP je jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku. V meste Banská 
Bystrica pravidelne organizujeme významné medzinárodné plavecké podujatie celoeurópskeho 
rozmeru (aj pre talentovanú mládež), ktoré reprezentuje nielen svoje mesto, región, ale aj celú 
Slovenskú republiku.  
 
Cieľom je predstavovať európske ale aj svetové plavecké hviezdy, ktoré by boli vzorom pre našu 
mládež a zároveň lákadlom pre širokú verejnosť. 
  
Banskobystrický plavecký míting dokazuje svoju životaschopnosť. Z pôvodnej súťaže plaveckého 
mítingu s medzinárodnou účasťou sa aj vďaka prestavbe 50-metrového bazénu Štiavničky, ale hlavne 
obrovskej snahe organizátorov stali preteky európskeho formátu. V doterajšej histórii pretekov sme 
zaznamenali prihlášky pretekárov už z 31 krajín z celého sveta. 
 
V predchádzajúcich ročníkoch sme v Banskej Bystrici privítali takú elitnú plaveckú spoločnosť, aká sa 
v slovenských bazénoch ešte nestretla. Privítali sme troch olympijských víťazov, najrýchlejšiu ženu 
planéty, Majstrov sveta aj Európy, ďalších medailistov zo svetových a európskych šampionátov, ako aj 
slovenskú špičku tohto športu. Plavci predviedli famózne výkony, bojovalo sa o účasť na už troje 
Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, Svetovú univerziádu, Majstrovstvá Európy – úspešne. Videli sme 
prekonanie rekordov podujatia, ale aj slovenských rekordov. V tomto trende by sme chceli 
pokračovať aj počas tohto, v poradí už 13. ročníka.  Latka je postavená mimoriadne vysoko. 
 
Podujatie bude mať výnimočnú atmosféru v tom, že Medzinárodná plavecká federácia /FINA/ 
schválila naše podujatie už druhý krát ako kvalifikačné, pre účasť na Olympijské hry 2020 v Tokiu 
(Japonsko). 
Aj Európska plavecká liga /LEN/ opätovne zaradila toto podujatie do svojho medzinárodného 
kalendára. Bude možné plniť limity aj na Majstrovstvá Európy dospelých 2020 v Budapešti 
(Maďarsko) ako aj na Majstrovstvá Európy juniorov 2020 v Aberdeene (Škótsko). 
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Názov podujatia:                „BANSKÁ BYSTRICA CUP 2020“ 
              
Kategórie:                            ročníky pre EYOF 2021, juniori, seniori 
 
Účastníci:  a. domáci         predpokladaná účasť do 200 pretekárov z celého Slovenska vrátane 
                                               pretekárov seniorskej, juniorskej reprezentácie SR 
                    
                    b. zahraniční    do 200 pretekárov z členských krajín FINA a LEN  

                                               
Predpokladaný rozpočet / požadovaná výška krytia zo Slovenskej plaveckej federácie 
 
Prenájmy priestorov a zariadení = 20.664,00 EUR, v tom:                                                                                                                   
a) ozvučenie krytej plavárne, 2 x veľkoplošná LED projekcia s kamerami a strižňou,          8.928,00 EUR  
    2 x TV projekcia, svetlá (podrobná špecifikácia v bode g) Vyhlásenie žiadateľa)  
b) výroba a prenájom konštrukcie zásteny bazéna 25m x 3,2m + montáž/demontáž         5.916,00 EUR 
c) bazén                                                                                                                                               3.000,00 EUR 
d) mobilné zábrany 40 ks                                                                                                                 2.820,00 EUR 
e) automatické časomerné zariadenie (AČZ) – zabezpečí SPF na svoje náklady 
f) dočasné mobilné tribúny – zabezpečí prevádzkovateľ krytej plavárne  
g) nové štartovné bloky s príslušenstvom – zabezpečí prevádzkovateľ krytej plavárne 
h) nové plavecké dráhy – zabezpečí prevádzkovateľ krytej plavárne 
i) nové lavice, stoly, stoličky – zabezpečí prevádzkovateľ krytej plavárne 
j) technické zabezpečenie vlajkoslávy – zabezpečí prevádzkovateľ krytej plavárne 
                                                                                                                                                                                                                         
Náklady rozhodcov a organizátorov = 3.594,00 EUR, v tom:    
a)   5 rozhodcov (kategória A)                                                                                                            470,00 EUR 
b)   7 rozhodcov (kategória B)                                                                                                            574,00 EUR 
c) 24 rozhodcov (kategória C)                                                                                                         1.656,00 EUR                                
d) manipulácia s AČZ, OŠD (montáž/demontáž)                                                                               90,00 EUR                              
e) obsluha PC – spracovanie prihlášok, štartovnej listiny                                                              240,00 EUR                                   
f) lekárska služba – 2 osoby                                                                                                                164,00 EUR                                       
g) technická čata – 10 osôb                                                                                                                 400,00 EUR  
poznámka:  
náklady rozhodcov a organizátorov v zmysle smernice Slovenskej plaveckej federácie o poskytovaní náhrad 
dobrovoľníkov (rozhodcom, iným pracovníkom a členom realizačných tímov na akciách) 
 
Ceny = 7.000,00 EUR, v tom:  
a) medaile (kategórie – muži, ženy + rezerva)                                                                             1.050,00 EUR         
b) športové poháre za najlepšie výkony                                                                                           650,00 EUR 
c) pamätné plakety k podujatiu                                                                                                         300,00 EUR 
d) materiálne ceny pre pretekárov                                                                                                2.000,00 EUR         
e) finančné ceny pre pretekárov: 500,00 EUR – 350,00 EUR – 150,00 EUR                            2.000,00 EUR                                    
    (3 najlepšie bodové výkony mužov a 3 najlepšie bodové výkony žien) 
f) finančné ceny za prekonanie rekordov podujatia                                                                    1.000,00 EUR 
 
Propagácia a marketing = 8.934,00 EUR, v tom: 
a) výroba veľkoplošného bannera 25m x 3,2m na konštrukciu zásteny bazéna                    2.784,00 EUR 
b) príprava (grafika) veľkoplošnej TV projekcie a výroba TV prenosu                                     1.500,00 EUR 

c) výroba reklamných bannerov                                                                                                     1.000,00 EUR 
d) grafická príprava tlače celého podujatia                                                                                      600,00 EUR  
e) 500 ks bulletinov  x  2,20 EUR (plnofarebné)                                                                           1.100,00 EUR 
f) akreditačné karty so stuhami, letáky, propozície, obchodné ponuky, pozvánky VIP           650,00 EUR                                                            
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g) platená inzercia v médiách                                                                                                             500,00 EUR 
h) 500 ks podpis karty svetových plavcov                                                                                        500,00 EUR 
i) 200 ks plagáty k podujatiu x 1,50 EUR                                                                                           300,00 EUR 
                                                                                                                                                                                     
Tlačové konferencie, autogramiáda (prenájmy, ozvučenie, tlmočníci, občerstvenie)        1.500,00 EUR                                         
 
Materiálno technické a organizačné zabezpečenie                                                                      600,00 EUR                                                                          
(spotrebný materiál – kopírovací papier, náplne do tlačiarní, kopírovacie služby,  
spracovanie a tlač štartovných a výsledkových listín, preprava materiálu  
 
Ubytovanie                                                                                                                                        6.000,00 EUR 
 
Stravovanie + občerstvenie                                                                                                            4.500,00 EUR 
 
Dopravné služby                                                                                                                               4.500,00 EUR 
(doprava svetových plavcov z letísk vo Viedni, Budapešti, Bratislavy, kyvadlová   
doprava hotel – bazén)                                                                    
 
Ostatné osobné náklady organizátorov                                                                                      1.500,00 EUR                                                                                                   
(spoločenský raut pre pozvaných hostí, vedúcich zahraničných a domácich klubov,  
zástupcov sponzorov, médií, rozhodcovského zboru)                                                        
 

Predpokladaný rozpočet spolu                                                             58.792,00 EUR                                                             
                                                                                                                                           
Požadovaná výška dotácie od Slovenskej plaveckej federácie:                                              
1/ už schválená dotácia na organizáciu kvalifikácie OH 2020 (pre všetky podujatia v SR)   2.000,00 EUR                             
2/ na technické a organizačné zabezpečenie testovacích pretekov v rámci príprav  
    na EYOF 2021                                                                                                                               10.000,00 EUR 
 
d) Odôvodnenie žiadosti 
Mesto Banská Bystrica bude v termíne 25. – 31. júla 2021 dejiskom Európskeho olympijského 
festivalu mládeže 2021 oproti pôvodne schváleným Košiciam. Slovenská plavecká federácia bude 
garantom jeho plaveckej časti. Bude to vlastne po prvý krát v histórii slovenského plávania, kedy sa 
na Slovensku uskutoční vrcholné plavecké podujatie. Z tohto dôvodu je potrebné sa na uvedené 
podujatie patrične ale hlavne včas a veľmi zodpovedne pripraviť po všetkých stránkach. 
 
Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica ponúka pri tejto príležitosti svoje prestížne plavecké 
podujatie BANSKÁ BYSTRICA CUP 2020 ako možnosť otestovať si dejisko (bazén) v jeho prvej časti 
prípravy na EYOF 2021 pri plnom pretekovom zaťažení. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať 
o pridelenie adekvátnej finančnej dotácie na jeho technické a organizačné zabezpečenie.                                                                                         
                                                                                                                                             
e) Miesto, termín a realizácia projektu 
 
Miesto konania:                       Krytá plaváreň Štiavničky, Cesta na štadión 30, Banská Bystrica 
Termín konania:                       28. – 29. marec 2020 
Organizátor a usporiadateľ:  Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica v spolupráci 
                                                    so Slovenskou plaveckou federáciou 
 
Podujatie bude testovacím podujatím pred EYOF 2021, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici.            
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f) Forma účasti Slovenskej plaveckej federácie 
Slovenská plavecká federácia by bola na uvedenej akcii uvedená ako spolu organizátor s pozvaním 
prezidenta SPF na slávnostné otvorenie s možnosťou odovzdávania cien pretekárom umiestnených 
na 1., 2. a 3. mieste.  
 
Slovenská plavecká federácia by sa po dohode a v súčinnosti s Plaveckým oddielom UMB Banská 

Bystrica podieľala na technickom a organizačnom zabezpečení celého podujatia nasledovne: 

 

- zabezpečí kvalifikovaný rozhodcovský zbor s požadovanou praxou na vrcholných podujatiach, ktorý  
   by už prichádzal do úvahy pre EYOF 2021, stopky 
- zabezpečí kompletnú časomieru a kabelážou spolu s obslužným personálom s on-line výsledkovým  
   výstupom z podujatia a službou pre médiá, počítače, laptopy, tlačiarne, obrátkové vlajočky 
- zabezpečí dočasné vybavenie bazéna využiteľné pre EYOF: výstavba  zásteny na oddelenie bazéna  
   od Call Roomu (celá stena s priechodmi na vstup/výstup s možnosťou plochy na polep alebo potlač,    
   v Call Roome musí byť TV pre rozhodcov), zástena ceremoniálu vyhlasovania víťazov, foto stena  
   + osvetlenie v press priestore pre potreby médií (rozhovory so športovcami a trénermi), reklamné  
   nosiče s potlačou (Roll upy, A-bannery, Beach flaty a pod.), štátne zástavy, smerové tabule    
   a značenie priestorov, stupne víťazov (asi jednotné pre celý EYOF), drobný nevyhnutný materiál  
   (step by stolíky, koše – boxy na oblečenie športovcov, vedierka na vodu pri štarte a pod.) 
- zabezpečí čapovacie barely pre pretekárov s pitnou vodou 
- dorieši (zabezpečí) montáž pódií na zakrytie relaxačných bazénov v Call Roome v spolupráci  
   s prevádzkovateľom krytej plavárne 
 

g) Vyhlásenie žiadateľa 
Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica poskytne nad rámec svojej filozofie pretekov a ďalších nákladov 
súvisiacich s organizáciou, mediálnou kampaňou, logistikou, materiálno technických nákladov celého 
podujatia možnosť účasti pretekárov – ročníkov, ktoré budú štartovať na EYOF 2021.  
 
Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica v spolupráci s MBB, a.s. Banská Bystrica bazéna zabezpečí: 

 
- prenájom bazéna s príslušenstvom (technici, upratovacia služba), priestor a zázemie pre ADA 
- demontáž starých a montáž nových štartovných blokov, nové plavecké dráhy podľa platných  
  pravidiel FINA, montáž vlajkoslávy, dočasné mobilné teleskopické tribúny, do-vybavenie obslužných  
  priestorov v rámci krytej plavárne a Call Roomu (lavice, stoličky, stoly), inštaláciu nevyhnutných  
  ďalších, minimálne štyroch 380V elektrických zásuviek (odber bude väčší ako doteraz pri BB Cupe) 
 
Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica v spolupráci s BV Music s. r. o. Košice zabezpečí: 

 
- prenájom ozvučenia krytej plavárne v nasledovnej podrobnej špecifikácii od dodávateľa služby:  
   JBL VRX 932 Linear systém (4 ks), JBL WRX 918 Sub (2 ks), DB Tech Cromo 12+ - active repro  
   (6 ks + statív), Mix pult MIDAS M32 (1 ks), CD MP3 Player (2 ks), PC (1 ks), Hand mikrofón (2 ks),   
   káblový mikrofón (1 ks), Motorola Profi vysielačky (4 ks), kabeláž, príslušenstvo, technický personál  
   obsluhy, montáž a demontáž 
- prenájom 2x veľkoplošnej TV projekcie s kamerami a strižňou, rampou v nasledovnej podrobnej  
   špecifikácii od dodávateľa služby: 
   hlavná LED obrazovka P2,9 v rozmere 7 m x 4 m (1 ks), LED procesor + PC (2 ks), Black Magic Design  
   digitálna strihová réžia (2 ks), SONY profesionálna kamera s obsluhou (2 ks), bezdrôtový prenos 
   obrazu, pripojenie na elektro časomerné zariadenie OMEGA VGA/HDMI/SDI konektivita, kompletné 
   zobrazenie výsledkov na LED obrazovku, kabeláž 400V, 230V, signál, príslušenstvo, technický  
   personál obsluhy 
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   vedľajšia LED obrazovka P6 v rozmere 3,5 m x 2 m (1 ks), LED procesor + PC (1 ks), digitálna strihová  
   réžia (1 ks), kabeláž 400V, 230V, signál, príslušenstvo, technický personál obsluhy 
 - montáž a demontáž  ALUR SLICK konštrukcie (1 ks), ChainMaster 1t (2 ks) na obidve LED obrazovky 
 
- prenájom TV projekcie do Call Room 1 a 2 prostredníctvom Samsung TV 65“ (2 ks), stojan  
   na TV (2 ks), kabeláž 230V, signál, príslušenstvo 
 
Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica zabezpečí:  

    
- live stream TV prenos prostredníctvom internetového portálu prakticky do celého sveta 
- vedenie podujatia, lekársku službu, osoby na dekorovanie víťazov (hostesky v krojoch) 
 
 

h) Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu žiadateľa zodpovedného za realizáciu  
    projektu 
 
Milan Záborský – manažér a riaditeľ pretekov, štatutárny zástupca Plaveckého oddielu UMB Banská 
Bystrica, tel.: 0903 504 713, e-mail: swimm@umbbb.sk, mizaborsky@gmail.com  

 
i) Zdôvodnenie hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti predpokladaných finančných  
   prostriedkov 
 
Z celkových predpokladaných finančných prostriedkov 58.792,00 EUR žiadame o celkovú dotáciu  
vo výške 12.000,00 EUR.  
 
Finančné prostriedky budú použité na materiálno technické a organizačné zabezpečenie podujatia: 
prenájom bazéna, prenájom ozvučenia, prenájom veľkoplošnej TV projekcie, príprava (grafika) 
veľkoplošnej TV projekcie, príprava a výroba TV prenosu, náklady na ubytovacie a stravovacie služby 
rozhodcovského zboru a obslužného personálu ozvučenia a TV projekcie, iné po dohode.                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Predpokladaný spôsob finančného krytia ostatných nákladov projektu: 
                                                                           

- z predpokladaných sponzorských príjmov od iných organizácií 
- z dotácie Mesta Banská Bystrica 
- z dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja 
- zo štartovných poplatkov od jednotlivých klubov   
- z vlastných zdrojov Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica 

 
 
Vypracoval: Milan Záborský 
Banská Bystrica 17.01.2020 


