
 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2019 
Plávanie s plutvami   Rýchlostné potápanie   Bi-Fins 

Bratislava – Plaváreň Pasienky 

10-12.5.2019 

 
 
 V dňoch 10-12.5.2019 usporiadal Zväz potápačov Slovenska vrcholné preteky ZPS – 

Majstrovstvá SR 2019 v PP, RP a Bi-Fins na bratislavskej plavárni Pasienky. Riadiacim 

orgánom bol, v zmysle súťažného poriadku zo dňa 2.5.2019, Športový výbor ZPS. Riaditeľom 

M SR 2019 bol Mgr. Štefan Mika – Predseda ŠV ZPS. 

 Úvodné popoludnie 10.5.2019 sa nieslo v administratívnej rovine keď o 16-tej hodine 

otvorilo prezentáciu pretekárov a klubov a kontrolou plnenia podmienok účasti na M SR 2019 

( kontrola platnosti členských preukazov, úhrad štartovného, zdravotné prehliadky a kontrolou 

fliaš ), ktoré vykonal sekretár ZPS Mgr. Zuzana Žecová v spolupráci s Martinom Kovačovským 

– technickým rozhodcom. Zaregistrovalo sa všetkých 9 slovenských klubov  a pozvanie prijali 

aj zahraniční hostia. 2 kluby z Českej republiky - Čochtan klub Žďár n./Sázavou a NEMO Zlín 

a Viena Dolphins z Rakúska. Počet zúčastnených pretekárov tak bol spolu 172, z toho 78 

mužov a 94 žien. Po skončení registrácie prebehla ešte plánovaná porada vedúcich a následne 

aj porada rozhodcov. Hlavným rozhodcom bol Martin Kovačovský – Predseda Komisie 

rozhodcov ZPS a o technické zabezpečenie sa staral spolu s Patrikom Fialom – Tajomníkom 

ŠV ZPS a Radovanom Sečkárom.  Spoločnosť MATES systems s.r.o., Ing. Pavel Mates 

zabezpečila polo/plno automatickú časomieru pretekov a vyhodnocovanie výsledkov. 

 

V sobotu 11.5.2019 od 8:00 – 8:45 pretekári absolvovali 

rozplavby. O 8:50 už boli všetci pripravení na záhájenie 

M SR 2019 otváracím ceremoniálom. Slovenskou 

hymnou začali Majstrovstvá SR 2019. Nasledoval sľub 

rozhodcov a pretekárov a nakoniec preteky otvoril

Riaditeľ M SR 2019 Mgr. Štefan Mika. Plávalo sa 15 

disciplín v piatich kategóriách.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Prvým najlepším pretekárom v každej disciplíne z radov 

mužov a žien boli udelené tituly „Majster/ka SR“, „1. a 2. 

Vicemajster SR“. 

V kategóriách B, C, D a E bol pretekárovi na 1. mieste 

udelený titul „Preborník SR“. 

  Preteky otvorila najrýchlejšia disciplína 50m RP 

a potom už všetko bežalo podľa časového harmonogramu 

až do ukončenia sobotného programu.  

 

 ŠV ZPS sa rozhodol, že v tomto roku ocení svojich najlepších členov za ich prácu a 

športové výsledky v roku 2018. A tak v priebehu pretekov boli vyhlásení a ocenení:  

Najlepší rozhodca – Michal Szabo 

Najlepší tréner – Patrik Ščasný 

Najlepší športovec – Dominik Osuský 

Najlepšia športovkyňa – Zuzana Hrašková 

Najlepší junior – Lukáš Častven 

Najlepšia juniorka – Sára Suba 

                     
  

 V nedeľu po rozplavbách sa pokračovalo zostávajúcimi 5 disciplínami z celkového 

počtu 15. Počas pretekov bolo uskutočnených 918 štartov, čo svedčí o vysokej účasti plavcov 

na viacerých disciplínách. Že sú Majstrovstvá SR vrcholným pretekom pre našich plavcov 

svedčia skvelé výsledky, mnohé nové najlepšie výkony v kategóriách a aj 3 nové slovenské 

rekordy.  

 

 

Držiteľkou SR je  Hrašková Zuzana v disciplínách 50m BF časom 22.69, 

100m BF za 48.17 a rekord SR prvého v štafete na 100m PP je 42.04. 

Taktiež je 5-násobnou držitelkou titulu „Majsterka SR“ a jedného titulu „1. 

Vicemajsterka SR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Najviac nových Nvk zaplávali 

plavkyne SK Hurrican Šaľa: 

V kat. ženy C – Chovancová Tereza na 

200m BF 1,56.18 a 400m BF 4,11.32 

 

V kat. ženy D – Slišková Alexandra na 

200m PP 1,46.34 a 100m BF 53.02 

 

V kat. ženy E – Hradecká Vera zo 

Žralok Bratislava v disciplíne 400m 

BF 5,02,08 

 

 

V kat. muži D – Janits Matúš z PCP 

RAK Žilina na 400m BF 4,27.51 

 

 

 Vďaka neúnavnej práci trénerov a ich zverencov v domovských kluboch a bazénoch si 

mnohí z plavcov zlepšili osobné rekordy a splnili limity. Toto nám dáva správu, že o budúcich 

reprezentantov nebude núdza a naši plavci budú na svetových šampionátoch úspešne 

reprezentovať Slovensko aj naďalej. 

 

Naši zahraniční hostia nezaostávali za domácími plavcami a 

dvíhali úroveň pretekov. Umiestňovali sa svojimi časmi na prvých 

priečkach a aj keď neboli dekorovaní odniesli si plaketu od ŠV 

ZPS ako poďakovanie za účasť na tomto podujatí. 

  

V priebehu nedele prebehlo aj stretnutie reprezentantov 

nominovaných na ME Seniorov v Grécku a MS Juniorov v Egypte, kde boli informovaní o 

povinnostiach súvisiacich s účasťou na uvedených eventoch, jako aj o termíne a mieste 

sústredenia. 

 Štafetou 4X100m boli odplávané všetky disciplíny a po následnom vyhodnotení boli 

Majstrovstvá SR 2019 v popoludňajších hodinách ukončené záverečným ceremoniálom. 

 Ďakujeme pretekárom za ukážkové výkony a športové správanie, trénerom za obetavú 

prácu so svojimi zverencami, mnohokrát aj za zhoršených podmienok a rozhodcom za 

celodenné sústredenie a nekonečnú trpezlivosť v napätých chvíľach. 

Spoločnosť MATES Systems s.r.o, Ing. Pavel Mates a jeho kolegovia, ako vždy urobili všetko 

pre to aby zabezpečili plynulý priebeh pretekov, vyhodnocovali, tlačili diplomy, dopĺňali 

tabulky rekordov a Nvk a tak si plavci hrdo odnášali domov vybojované medaily a diplomy. 

Ďakujeme. 

Nakoniec ostáva už len poďakovať rodičom a divákom za skvelú atmosféru. 

GRATULUJEME VŠETKÝM  OCENENÝM, VÍŤAZOM a aj tým, ktorým sa medaile neušli 

a držíme palce nech to nabudúce vyjde. 
Úplné výsledky nájdete na www.mates.sk 

Fotografie nájdete na našej fb stránke: Zväz potápačov Slovenska, Slovak Divers Association 

Autor a foto: Dana Duchoslavová 

 

http://www.mates.sk/

