


V sobotu dňa 19.10.2019 bola Mestská 

plaváreň Pasienky v Bratislave dejiskom X. 

Majstrovstiev SR v para plávaní, ktoré boli 

zároveň 3. kolom Česko-slovenského pohára. 

Skôr ako sa obhliadneme za pretekmi, radi by 

sme sa poďakovali tým, ktorí v nemalej miere 

prispeli k plynulému a bezproblémovému 

priebehu pretekov.  

ĎAKUJEME ZA POMOC PRI REALIZÁCII 

PRETEKOV: 

Karolovi Púzserovi a jeho plavcom z XBS 

Swimming, bolo úžasné sledovať, ako zdraví 

plavci podporujú svojich hendikepovaných 

kolegov, tímu dobrovoľníkov okolo Hanka 

Poljakova a Júlia Bartková, mnohí z nich už 

minulý rok priložili ruku k dielu na Veľkej 

cene Bratislavy na Mokrohájskej. Ďakujeme 

zamestnancom firmy Carcoustics Slovakia 

Senec, spoločnosti Velcon - zdvíhacie 

zariadenia pre imobilné osoby za dodanie a 

obsluhu zariadení na vyzdvihovanie plavcov 

z bazéna ako aj skvelým fotografom Martin 

Vaňo a Patrik Kraus. 

Dvaja mladí muži, Aime Pari a Peter Živan 

Kiss, zakladatelia Nadácie Ďakujem nielenže 

obliekli žlté tričká dobrovoľníkov ale spolu s 

Občianskym združením Pecka darovali para 

plavcom svoju knihu Usmej sa, predajom 

ktorej nadácia získava financie na zážitkové 

aktivity pre rodiny s onkologicky chorými 

deťmi. 

Ďakujeme členom Centra hendikepovaných 

plavcov za pomoc pri usporiadaní pretekov  

Henrich Krč, Marián Verba a Monika 

Patáková. 

ĎAKUJEME PODPOROVATEĽOM 

PRETEKOV: 

bez ktorých by sa nemohli uskutočniť: 

Slovenský paralympijský výbor, Český svaz 

tělesně postižených sportovců, Plavecká 

akademie KONTAKT bB, SEPS - Slovenská 

elektrizačná a prenosová sústava, Allianz - 

Slovenská poisťovňa, Bratislavský 

samosprávny kraj, Hlavné mesto SR 

Bratislava, Mestská časť Bratislava – Nové 

Mesto, Mestská časť Bratislava - Karlova 

Ves, Nadácia Tatra banky, ARENA PRAHA 

s.r.o., AQUA PRO EUROPE, a.s., GARKO 

Výroba sportovních pohárů a cen, Slovenská 

plavecká federácia, Peter Hajko a Eva Gönci 

Kirthová. 

Ďakujeme STARZ - Správa telovýchovných a 

rekreačných zariadení Bratislava za 

umožnenie zorganizovať preteky na 50m 

bazéne, za individuálny prístup a umožnenie 

realizácie neštandardných a nevyhnutných 

úprav. 

REKAPITULÁCIA: 

X. Majstrovstvá SR v para plávaní nadviazali 

na úspešnú sériu 32 ročníkov SLOVAKIA CUP, 

ktorých posledný ročník na 50m bazéne bol v 

r. 2011. V období rokov 2012 – 2018 sa konali 

na 25m bazéne. Po minuloročných pretekoch 

Veľká cena Bratislavy a vytvorení série 

pretekov Česko-slovenský pohár, 

organizovaných Českým zväzom telesne 

postihnutých športovcov a Slovenským 

paralympijským výborom na území Česka a 

Slovenska, sme opäť vrátili Majstrovstvá SR v 

para plávaní na 50m bazén. 

Záštitu nad pretekmi prevzali predseda 

Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. 

Juraj Droba a primátor Hlavného mesta SR 

Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo. 

Preteky usporiadalo Centrum hendike-

povaných plavcov z poverenia Slovenského 

paralympijského výboru v spolupráci 

s Českým zväzom telesne postihnutých 

športovcov a KONTAKTu bB – Plaveckou 

akadémiou bez bariér. 

Preteky boli otvorené pre plavcov s telesným, 

mentálnym aj zrakovým postihnutím, 

zúčastnilo sa ich 123 plavcov, z nich 43 

vozičkárov zo 14 klubov z Českej republiky, 

Rakúska, Rumunska, Talianska a Slovenskej 

republiky. 

Naši plavci doma vysúťažili v ťažkej 

konkurencii celkovo 11 medailí (3 zlaté, 3, 

strieborné, 5 bronzových). Suvernénne 

najlepšia bola Tatiana BLATTNEROVÁ (3 

zlaté, po jednom striebro a bronz), po 

jednom striebre Katarína CHUDÁ, Alžbeta 

KUBOVÁ, Viktor VERBA), po jednom bronze 

siahli Martin BATKA, Alex HRUŠOVSKÝ, 

Rastislav HUSOVEC. Zo 61 individuálnych 

štartov padlo 31 osobných rekordov. 

Reprezentanti z Českej republiky famóznymi 

výkonmi prispeli k zisku 42 medailí (14x zlato, 

15x striebro, 13x bronz), zhodne po 5 medailí 

si odviezli rakúsky (1x zlato a bronz, 2x 

striebro) a rumunský tím (1x zlato, 2x striebro 

a bronz). Plavec z Talianska vysúťažil 3 

medaile (2x zlato + bronz). 

V dvojboji (súčet dvoch najlepších výsledkov 

individuálnych disciplín podľa bodového 

prepočtu) - kategória najmladší žiaci 1. 

Kuiper Nela Zdenka (CZE-PPP) 2. Melvin 

Alyssa Mae (CZE-PPP) 3. Staša Matěj (CZE-SK 

KONTAKT KV)   - kategória žiaci 1. David 

KRATOCHVÍL (CZE-PK Tachov) 2. Martin 

BATKA (SVK-CEHAP) 3. Alžbeta KUBOVÁ (SVK-

CEHAP) 4. Denis NADZON (SVK-ŠKP KE), 

kategória juniori 1. Tatiana BLATTNEROVÁ 

(SVK-DOLBA) 2. Petr FRÝBA (PPP) 3. Katarína 

CHUDÁ (SVK-DOLBA) 4. Alex HRUŠOVSKÝ 

(SVK-PKNZ) 5. Viktor VERBA (SVK-CEHAP). 

Do súťaže družstiev vstúpili plavci 

s najväčšími bodovými výkonmi, pričom 

jeden z nich mohol mať nad 18 rokov. 1. 

miesto Para Plavání Praha tím A, 2. miesto SK 

KONTAKT Brno, 3. miesto Para Plavání Praha 

tím B, 4. miesto Centrum hendikepovaných 

plavcov a 5. miesto Dolphins Bratislava. 

Putovný pohár Majstrovstiev SR si domov 

odnieslo víťazné družstvo Para Plavání Praha. 

PREDSTAVENIE ORGANIZÁTORA 

A REALIZAČNÉHO TÍMU: 

Centrum hendikepovaných plavcov je 

športovým klubom pre telesne a inak 

znevýhodnené osoby, pričom sa systematicky 

orientujeme najmä na deti a mládež. 

   

Svätopluk PACÁK
1
 – riaditeľ pretekov, 

predseda Centra hendikepovaných plavcov, 

predseda športovo technickej komisie 

plávania Slovenského paralympijského 

výboru 

Martina BATKOVÁ
2
 – koordinátor pretekov, 

podpredsedníčka Centra hendikepovaných 

plavcov  

Radomír PACÁK
3
 – člen predsedníctva CEHAP 
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