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AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE  január – marec /2019 
 (základné, zdokonaľovacie, intenzívne, zdravotné, kondičné plávanie a športové plávanie) 

Bazén: ZŠ Pankúchova 4 / 25m, ZŠ Holíčska 50 / 25m, Pasienky / 50m 
 

ZÁKLADNÉ KURZY PLÁVANIA 
 

ZAČIATOČNÍCI - DETI s ročníkom narodenia 2014 – 2012 
 

sobota, nedeľa: 10.30 – 11.00 Cena: 176 EUR 21 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
sobota, nedeľa: 11.00 – 11.30 Cena: 176 EUR 21 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 17.00 – 17.30 Cena: 176 EUR 21 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 17.30 – 18.00 Cena: 176 EUR 21 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 18.00 – 18.30 Cena: 176 EUR 21 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 18.30 – 19.00 Cena: 176 EUR 21 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
piatok:  17.00 – 17.30 Cena: 88 EUR  10 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
piatok:  17.30 – 18.00 Cena: 88 EUR  10 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
piatok:  18.00 – 18.30 Cena: 88 EUR  10 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
piatok:  18.30 – 19.00 Cena: 88 EUR  10 polhodín + záverečné preteky / 2 deti na 1 trénera T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 

ZAČIATOČNÍCI - DETI s ročníkom narodenia 2011 a staršie    
 

utorok, štvrtok: 18.00 – 19.00 Cena: 176 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 4 deti na 1 trénera  T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
piatok:  17.00 – 18.00 Cena: 88 EUR  10 hodín + záverečné preteky / 4 deti na 1 trénera  T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
piatok:  18.00 – 19.00 Cena: 88 EUR  10 hodín + záverečné preteky / 4 deti na 1 trénera  T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 

MIERNE POKROČILÍ - DETI s ročníkom narodenia 2012 - 2010  
 

sobota, nedeľa: 10.30 – 11.30 Cena: 176 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 5 deti na 1 trénera  T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 18.00 – 19.00 Cena: 176 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 5 deti na 1 trénera  T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
piatok:  18.00 – 19.00 Cena: 88 EUR  10 hodín + záverečné preteky / 5 deti na 1 trénera  T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 

 

MIERNE POKROČILÍ – MLÁDEŽ a DOSPELÍ s ročníkom narodenia 2004 a starší 
 

utorok, štvrtok: 19.00 – 20.00 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 7 osôb na 1 trénera  T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
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ZDOKONAĽOVACIE KURZY PLÁVANIA 

 

POKROČILÍ - DETI s ročníkom narodenia 2011 – 2009 
 

sobota, nedeľa: 09.30 – 10.30 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 10 deti na 1 trénera T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 17.00 – 18.00 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 10 deti na 1 trénera  T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
piatok:  17.00 – 18.00 Cena: 82,50 EUR 10 hodín + záverečné preteky / 10 deti na 1 trénera T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 

INTENZÍVNE PLÁVANIE – DETI s ročníkom narodenia 2009 – 2007 
 

sobota, nedeľa: 09.30 – 10.30 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 10 deti na 1 trénera T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 17.00 – 18.00 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 10 deti na 1 trénera  T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
piatok:  17.00 – 18.00 Cena: 82,50 EUR 10 hodín + záverečné preteky / 10 deti na 1 trénera T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 

INTENZÍVNE PLÁVANIE - DETI s ročníkom narodenia 2008 – 2005 
 

sobota, nedeľa: 10.30 – 11.30 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 14 detí, 1 trénera, 2 dráhy T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 18.00 – 19.00 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 8 deti na 1 trénera   T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
piatok:  18.00 – 19.00 Cena: 82,50 EUR 10 hodín + záverečné preteky / 8 deti na 1 trénera  T: 11.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 

 

INTENZÍVNE PLÁVANIE - MLÁDEŽ a DOSPELÍ s ročníkom narodenia 2004 a starší 
 

sobota, nedeľa: 09.30 – 10.30 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 7 osôb na 1 tréner  T: 12.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
utorok, štvrtok: 19.00 – 20.00 Cena: 165 EUR 21 hodín + záverečné preteky / 14 osôb, 1 tréner, 2 dráhy T: 10.01. – 31.03.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 

 
 

Zdravotné plávanie – BUĎ FIT 
 

SKUPINA BF1    DETI s ročníkom narodenia 2009 - 2005 
 

pondelok, streda: 17.00 - 18.00 pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny – skupina BF1“  T: 05.09.2018 – 30.06.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 

SKUPINA BF2    MLÁDEŽ a DOSPELÍ s ročníkom narodenia 2004 a starší 
 

pondelok, streda: 18.00 - 19.00 pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny – skupina BF2“  T: 05.09.2018 – 30.06.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
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INÉ MOŽNOSTI ( organizované Plaveckým klubom ORCA Bratislava) 
 
 

Kondičné plávanie  
 
 
SKUPINA K1    DETI a MLÁDEŽ s ročníkom narodenia 2006 a 1999 
 

pondelok, piatok   pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny – skupina K1“  T: 07.09.2018 – 30.06.2019 50m bazén /Pasienky 
 
SKUPINA K2    DETI s ročníkom narodenia 2008 - 2006 
 

piatok    pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny – skupina K2“  T: 06.09.2018 – 30.06.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 
 

Športové plavecké prípravky  
 
 
SKUPINA P1    DETI s ročníkom narodenia 2012 - 2011 
 

Utorok, štvrtok, piatok:  pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny – skupina P1“  T: 04.09.2018 – 30.06.2019 25m bazén /ZŠ Pankúchova 4 
 
SKUPINA P2    DETI s ročníkom narodenia 2012 - 2011 
 

pondelok, streda:   pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny – skupina P2“  T: 05.09.2018 – 30.06.2019 25m bazén /ZŠ Holíčska 50 
 

 

Športové plávanie  
 
 
SKUPINY Š6, Š5, Š4, Š3, Š2, Š1 a TOP DETI a MLÁDEŽ s ročníkom narodenia 2010 a starší 
 
pre bližšie info kliknite na „Tréningové skupiny“ 
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Bližšie informácie k prihlasovaniu  
 

 
 
KURZY PLÁVANIA SA NEUSKUTOČNIA V TÝCHTO TERMÍNOCH (tieto hodiny nie sú zahrnuté v cene kurzu):  
1.2.2019 (polročné prázdniny), 25.2. – 3.3.2019 (jesenné prázdniny) 
 
ČO UROBIŤ, AK POČAS PLAVECKÉHO KURZU OCHORIETE:   
Zľavu do ďalšieho kurzu si môžete uplatniť iba v prípade,  ak choroba trvá dlhšie ako 1mesiac. 
Postup: Pri prihlásení na ďalší kurz predložíte potvrdenia od lekára, na ktorom bude uvedená dĺžka ochorenia. Zistíme počet hodín z vymeškaného obdobia, prepočítame to na eura a 
50% z tejto sumy Vám prenesieme ako zálohu do ďalšieho kurzu resp. vrátime na Váš bankový účet, ak v kurze nehodláte pokračovať. Ďakujeme za pochopenie. 
 
ČO SA STANE, AK BUDE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN BAZÉN ZATVORENÝ :   
V takomto prípade rozpošleme na Vami udané telefónne číslo SMS a plavecký kurz sa automaticky predĺži o počet vynechaných hodín. 
 
INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍK KURZOV PLÁVANIA:   
Účastníci kurzu potrebujú plavky ( u mužov sú zakázané bermudy a u žien dvojdielne plavky), plaveckú čiapku, plavecké okuliare, uterák, prezuvky na bazén.  
ZÁKAZ vjazdu aut do areálu školy !! Vstup do šatní a priestorov bazéna len v prezuvkách !!  
ZÁKAZ vstupu do šatní osobám opačného pohlavia !!   
Ak, z dôvodu veku dieťaťa,  je počas prezliekania nevyhnutný sprievod do šatne aj zo strany rodiča, tak Vás žiadame, aby ste výber šatne určili podľa pohlavia rodiča ! 
 
OTVORENÁ HODINA:   
Vstup rodičom na bazén je v čase konania kurzov zakázaný.   
Rodičia majú možnosť uvidieť pokroky svojich ratolestí (platí pre základné a zdokonaľovacie kurzy) na otvorených hodinách:  
 
1/2019 – 25. (piatok), 27. (nedeľa), 31. (štvrtok)     
2/2019 – 21. (štvrtok), 22. (piatok), 24. (nedeľa) 
3/2019 – 31. (nedeľa - záverečné preteky) 
 
Nerešpektovanie tohto pravidla môže mať zo strany prenajímateľa bazénu / školy / dôsledok v podobe zrušenia OTVORENÝCH HODÍN !! 
 
ZÁVEREČNÉ PRETEKY:  Spoločné záverečné preteky sa uskutočnia 31. 3. 2019 o 09.00 hod. na bazéne ZŠ Pankúchova 4.  
Každý účastník získa medailu a diplom J. Bližšie informácie k pretekom zverejníme najneskôr 10. 3. 2019 na našej webovej stránke.  
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PRIHLÁŠKY:   od 8. 1. 2019 (utorok) od 09.00 hod.  
Prosím, dodržte termín prihlasovania a nevolajte skôr !!! Prihlásiť sa je možné len telefonicky (nie e-mail, nie SMS) na mobilnom čísle:  0905 620 679  
  
 

Prednostné právo zápisu pre účastníkov kurzov  09. – 12. / 2018:      7. 1. 2019 (pondelok) od 09.00 hod. 
 
ÚHRADA POPLATKU:  
prevodom na číslo účtu vo VÚB: SK47 0200 0000 0025 0907 3754  (úhradu vykonajte najneskôr do dňa nástupu na kurz) 
!!! V prípade, že si chcete platbu za kurz rozdeliť na mesačné splátky stačí to nahlásiť pri zápise !!! (úhradu potom vykonávate mesačne, vždy najneskôr do 10. dňa v danom 
mesiaci) 
Do poznámky pre prijímateľa je nutné uviesť:  príspevok na činnosť 1-3/2019,  priezvisko a meno dieťaťa  
 
Doklad o úhrade je nutné zaslať na e-mail: orcabratislava@orcabratislava.sk .  
 
 
Podmienkou prihlásenia  
je registrácia účastníka kurzov v Plaveckom klube ORCA SPORT a v prípade účasti na záverečných pretekoch je nutné aj členstvo v Slovenskej plaveckej federácii  ! 
 

POSTUP pri registrácii za Plavecký klub ORCA SPORT: 

Všetci noví účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o registráciu za Plavecký klub ORCA SPORT", čím preukážu príslušnosť k našej plaveckej škole, 
čiže k Plaveckému klubu ORCA SPORT / tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili pri predchádzajúcich kurzoch, pretože už našimi členmi ste a svoju registráciu si len predĺžite 
zaplatením ročného registračného poplatku na rok 2019/. 
 
Ročný registračný poplatok do Plaveckého klubu ORCA SPORT za rok 2019 je vo výške 2,- EUR.  Platbu prosíme zrealizovať samostatne, nie spolu s poplatkom za športovú činnosť.  

Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do ORCAS za rok 2019 /platia všetci členovia/: 
Plavecký klub ORCA SPORT 
číslo účtu: SK4702000000002509073754 
variabilný symbol: 2019 
poznámka pre prijímateľa: ORCAS, meno a priezvisko športovca 
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POSTUP pri registrácii do SLOVENSKEJ PLAVECKEJ FEDERÁCIE: 

Plavecký klub ORCA SPORT organizuje na konci každého kurzu záverečné preteky. Aby preteky boli uznávané Slovenskou plaveckou federáciou, musí byť každý účastník pretekov 
registrovaný aj v Slovenskej plaveckej federácii, ktorá vedie výsledkovú databázu. V prípade, že sa chcete v priebehu roku 2019 zúčastniť záverečných pretekov žiadame Vás teda aj o to, 
aby účastníci kurzov boli zároveň registrovaní aj v Slovenskej plaveckej federácii. 

Všetci noví účastníci kurzu musia na prvej hodine odovzdať vyplnené tlačivo "Žiadosť o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii", čím požiadate o individuálne členstvo v 
SPF prostredníctvom Plaveckého klubu ORCA SPORT / tlačivo neodovzdávate, ak ste  tak urobili pri predchádzajúcich kurzoch, pretože už ste členmi Slovenskej plaveckej federácie a 
svoju registráciu si len predĺžite zaplatením ročného registračného poplatku na rok 2019/. 
Overiť svoje členstvo si môžete na stránke www.swimmsvk.sk v sekcii evidencia členov, zadaním svojho priezviska: https://www.swimmsvk.sk/evidencia  
 
Ročný registračný poplatok do Slovenskej plaveckej federácie za rok 2019 je vo výške: 
2,- EUR pre ročníky narodenia 2011 a mladší 
10.- EUR pre ročníky 2010 až  1959 
2,- EUR pre ročníky 1958 a staršie 
 
Platbu hradíte na účet Plaveckého klubu ORCA SPORT.  Registrácia do SPF bude urobená prostredníctvom klubu a registračné poplatky za svojich členov hromadne prevedieme na účet 
SPF. Platbu prosíme opäť zrealizovať samostatne. 

Podklad k platbe - ročný registračný poplatok do SPF za rok 2019 /platia iba členovia, ktorí sa chcú zúčastňovať pretekov/: 
Plavecký klub ORCA SPORT 
číslo účtu: SK4702000000002509073754 
variabilný symbol: 2019 
poznámka pre prijímateľa: SPF, meno a priezvisko športovca 
 
     

Ďakujeme za porozumenie  a akceptovanie týchto pravidiel J 


