
Dobrý�  deň� ,

podľa dohodý zo stretňutia ohľadom plava� rňe dň� a 25.6.2019 Va�m zasielame 
meňňe�  zozňamý plavcov PK PK s výzňac�eňí�m roc�ňí�kov. Zasielame Va�m zozňamý 
plavcov s sezo� ňe 2018/19 . Dovoľujeme si poz� iadať o ňakladaňie s ňimi v ra�mci 
pravidel GDPR.

Pre ňastaveňie podmieňok od jaňua� ra 2020 si Va�m dovoľujeme odporuc�iť a 
pozňameňať:

- vc�asňe�   ňastaveňie pravidel (ňajleps�ie zňa�me uz�  v 1. polovici ňovembra) 
po1 mo1 z�e efektí�vňemu zmaňaz�ovaňiu harmoňogramu plavcov a ich 
rodiňňý�ch prí�slus�ňí�kov (kolí�zia s iňý�mi kru� z�kami detí�, dopravňa�  logistika 
su� rodeňcov ňa tre�ňiňgý, persoňa� lňe maňaz�ovaňie tre�ňerov prí�p. pokus o 
zarezervovaňie dra�h v iňý�ch plavecký�ch objektech, c�o je vzhľadom ňa 
c�asove�  okolňosti poc�as s�k. roka v decembri takmer ňeries� iteľňe�). Taktiez�  
v decembri su�  vrcholňe�  podujatia v plaveckom s�porte a ageňda 
komuňika� cie ohľadom tre�ňiňgov a pretekov je dvojňa�sobňa� . 

- zva� z� iť podmieňký zavedeňia komerc�ňe�ho preňa� jmu  s ohľadom ňa 
precedeňsý a presahý aj ňa iňe�  s�portý v meste a deklarovaňu�  podporu 
mesta komuňite obc�aňom, s�portovcom, volic�om.

- z�ela�me si traňspareňtňosť a budeme radi, keď ostatňe�  klubý budu�  mať 
rovňake�  ňa� jmý ako PK PK (ňema�me zodpovedňosť za  terajs� ie sumý 
ňa� jmov iňý�ch klubov)

- odporu� c�ame zohľadň� ovať vekovu�  skladbu klubový�ch plavcov (ňajma6  
juňiorov) pre s�pecifickosť tre�ňiňgove�ho procesu, poc�et detí� v klube – t.j. 
merateľňe�  traňspareňtňe�  velic�iňý.

- výhradzujeme sa voc�i ozňac�ovaňiu PK PK ako klubu, ktorý�  
ňespolupracuje a ňeustupuje a vývola�vaňie a podsu� vaňia dojmov ňa u� kor 
iňý�ch subjektov ňa plava� rňi. Negatí�vňa koňota� cia ňie je ňamieste pri 
faktoch, poc�toch a odborňosti. Cesta, ktoru�  pres�iel a výs�ľapal PK PK 
v Peziňku je ňaprospech pla�vaňiu a ňikdý ňemal klub z� iadňe koňfliktý 
s iňý�mi klubmi ako aj ňa plaveckej federa� cii. Sňaz� í�me sa chovať s�portovo 
a vecňe, ňa výpisovaňia statusov, predňesý ňa�zorov pri veňovaňí� sa 
pla� vaňiu detí� ňie je c�as a aňi eňergia. 

- Neradi bý sme pris� li o dra�hý, ktorý�ch poc�et sme si uz�  roký ňez� iadali 
ňavý�s� iť s ohľadom ňa druhe�  klubý a sme si vedomí� limitov klubove�ho 
pla�vaňia a sýmbio� zý s mestom a plaveckou verejňosťou. 

- Z< ela�me si zachovaňie poc�tu dra�h, pretoz�e aj ňa� s�  klub zac�í�ňal z ňic�oho, 
pres�iel si ro1 zňými peripetiami, bol ňa�pomocňý�  pri kreaovaňí� za�kadňe 
pla�vaňia v PK, stabilizoval poc�et plavcov a spo1 sob vňí�maňia tlaku 
uvoľňovaňia dra�h priblí�z� ime prí�kladom (aňi ňový�  obchodňý�  reťazec 
ňeprí�de ňa plochu Tesca, Kauflaňdu a ňeňa�rokuje si plochu obchodu alebo
c�asť predajňej plochý a jeho rega� lov)

- Uví�tame ňastaveňie pravidiel a sprehľadňeňie, abý sme ňemuseli mí�ň� ať 
c�as (ňapr. za 2 roký sa mo1 z�u objaviť v meste ďals� ie ňovovzňikňute�  
plavecke�  klubý)

- Verí�me, z�e su� c�asňý�  stav je aj ovocí�m miňulej ňec�iňňosti v meste v tejto 
oblasti a ví�tame a vňí�ma�me  kroký v ňastavovaňí� postupňe�ho riadeňia. Aj 



to bol do1 vod, z�e sme sa sňaz� ili otvoriť tu� to diskusiu s prima� torom uz�  
v jaňua�ri 2019 a priňa� s�ať podňetý.

- Oceňili bý sme vňí�maňie PK PK aj ako dlhoroc�ňe�ho platiaceho za�kazňí�ka 
plava� rňe, ktorý�  dra�hý  v z� iadňom prí�pade ňikdý ňevýuz� í�val ňa u� kor iňý�ch 
subjektov a svojí�m dlhoroc�ňý�m ňepoz�adovaňí�m dra�h ňaviac (aj keď ich 
tiez�  klub potrebuje) vlastňe poma�hal etablovať sa iňý�m klubom a zac�ať 
s ich c�iňňosťou.

- Necitlive�  a ňeadekva� tňe odkomuňikovaňe�  zmeňý ňezaloz�eňe�  ňa faktoch 
mo1 z�u spustiť domiňový�  efekt aj v iňý�ch s�portoch mesta a mo1 z�u mať za 
ňa�sledok ňepochopeňie verejňosťou – a to je daň� , ktoru�  si pla� vaňie 
v Peziňku ňezaslu� z� i. Mý sa chceme veňovať pla�vaňiu detí� s odborňý�m 
vedeňí�m

- Paradox – klub oceňeňý�  verejňosťou a odborňou s�portovou komisiou je 
postaveňý�  do role obhajovať dra�hý, v ktorý�ch doteraz pla�vali rea� lňe deti? 


