
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK pre šport boccia 
zo dňa 15. 8. 2020 

 
Prítomní:  
Jozef Blažek - člen 
Róbert Ďurkovič - člen 
Matúš Grega - člen 
Martina Kinčešová - predsedníčka 
 
Ospravedlnený: 
Pavel Král - člen 
 
Zapisovateľ:  
Martina Kinčešová  
 
Program ŠTK: 
Bod č. 1: podujatia 2020 - kalendár upravený podľa aktuálnej situácie COVID-19 
Bod č. 2: schválený rozpočet na rok 2020 
Bod č. 3: fungovanie ŠTK a rozdelenie kompetencií 
Bod č. 4: správa sociálnych sietí Boccia Slovakia 
Bod č. 5: návrh novej štruktúry ŠTK 
 
Prítomní členovia schválili vyššie uvedený program zasadnutia ŠTK. 
 
K bodu č. 1: Podujatia 2020 - kalendár upravený podľa aktuálnej situácie COVID-19 
Na základe aktuálnej situácie týkajúcej sa pandémie COVID-19 na Slovensku a s tým spojeného neistého 
fungovania v nasledujúcich mesiacoch sa ŠTK rozhodlo prejsť na tzv. plán B. kalendáru podujatí na rok 
2020. Z toho vyplýva, zrušenie všetkých nadcháduajích ligových kôl.  
 
Ligové kolá + Boccia Masters: Zrušené pre sezónu 2020 
MSR: Sa bude/nebude konať na základe aktuálnej pandemickej situácie. V prípade konania sa MSR 
2020, všetci účastníci budú povinní vyplniť záväznú prihlášku. MSR bude iba v kategórii jednotlivcov a 
bude rozdelené na dva dni - prvý deň kategórie BC1, BC4 a BC5. Druhý deň kategórie BC2 a BC3.  
 
@Martina: Overiť so zvazom podmienku orgnizovania MSR. (Plan B alebo C podľa zväzu a ministerstva.) 
@Jozef: Overiť s FTVS možnosti prenájmu 
 
Nový upravený kalendár podujatí na sezónu 2020: 
 

Dátum Nový 
dátum 

Podujatie Status Kategória Organizát
or 

Miesto Plán B Plán C 

14. 3. - 1. Ligové kolo ZRUŠENÉ BC1, BC2, BC4 OMD v SR FTVŠ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

15. 3. - 1. Ligové kolo ZRUŠENÉ BC3, BC5 OMD v SR FTVŠ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 



16. 5. 26. 9. 2. Ligové kolo ZRUŠENÉ BC1 ZOM Prešov ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

17. 5. 27. 9. 2. Ligové kolo ZRUŠENÉ BC4 ZOM Prešov ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

23. 5. 3. 10. 2. Ligové kolo ZRUŠENÉ BC3 ZOM Prešov ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

24. 5. 4. 10. 2. Ligové kolo ZRUŠENÉ BC2, BC5 ZOM Prešov ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

12. 9, 12. 9. 3. Ligové kolo 
 1. Ligové kolo 

ZRUŠENÉ BC1, BC3, BC5 OMD v SR FTVŠ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

13. 9. 13. 9. 3. Ligové kolo 
 1. Ligové kolo 

ZRUŠENÉ BC2, BC4, OMD v SR FTVŠ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

17.-
18. 
10. 

17.-18. 
10. 

MSR NEZMENENÉ Jednotlivci OMD v SR FTVŠ MSR - J ZRUŠENÉ 

7. 11. 21. 11,. Boccia Masters ZRUŠENÉ Všetky kategórie OMD v 
SR/Altius 

 

FTVŠ ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

18. - 
23. 6. 

- Tatra Cup ZRUŠENÉ Medzinár. ZOM Ján ZRUŠENÉ ZRUŠENÉ 

 
Hlasovali za: všetci prítomní členovia 
 
K bodu č. 2: Aktuálny rozpočet na rok 2020 
 
Všetkým členom ŠTK bol odprezentovaný rozpočet a možnosti jeho čerpania na rok 2020. Na základe 
aktuálnej situácie a možností bude časť rozpočtu vyhradená na revitalizáciu športového náradia a 
vyhovenie žiadostiam hráčov, ktoré nebolo možné realizovať v roku 2019. Zároveň, prebehne audit 
rozhodcovského materiálu (meracie pomôcky) a zakúpia sa nové rozhodcovské tričká, ktoré aktuálne 
nemáme k dispozícii. Na základe auditu ŠTK vyhodnotí potreby a nakúpi materiál, ktorý je potrebný k 
chodu podujatí na dobrej úrovni.  
 
Zakúpený aktuálne bude materiál, o ktorý hráči žiadali v minulom roku a nebolo im vyhovené z dôvodu 
financií.  
 

● BC3 rampa pre Ľubu Škvarnovú 
● 3x lopty pre BC3 

 
Ďalej lopty pre kluby a pomôcky pre rozhodcov podľa výsledkov auditu. 
 
Hlasovali za: všetci prítomní členovia 
 
K bodu č. 3: Fungovanie ŠTK a rozdelenie kompetencií 
 
Všetci členovia ŠTK si rozdelili kompetencie na základe okruhov, ktoré vyplývajú z práv a povinností 



ŠTK uvedených v smernici č. 3 Štatút športovo-technickej komisie (ŠTK). Rozdelenie kompetencií je 
priložené v prílohe č. 1 tejto zápisnice. 
 
Ďalej z rozdelených kompetencií vyplývajú nasledovné povinnosti: 
@Martina + Jozef: Založit info mail boccia, ktorý bude slúžiť ako miesto prvého kontaktu s ŠTK a 
zároveň z neho bude distribuovaný nový Boccia newsletter, ktorý bude z časti slúžiť ako náhrada 
infomailov, ktoré doteraz posielal Jozef Blažek. 
@Martina: Spísať Call room manuál pre hráčov a pre rozhodcov, ktoŕy bude uverejnený na boccia.sk, 
sociálnych sieťach a distribuovaný prostredníctvom nového newsletteru 
@Róbert a Jozef: Audit technického a materiálneho zabezpečenia podujatí 
@Matúš: Audit aktivít týkajúcich sa rozvoju športu boccia na Slovensku 
@Jozef a Matúš: Aktualizácia a správa databázy dobrovoľníkov 
 
Hlasovali za: všetci prítomní členovia 
 
K bodu č. 4: Správa sociálnych sietí Boccia Slovakia 
 
Vyplývajúc z práv a povinností ŠTK pre šport boccia, prebehne audit sociálnych sietí a webovej stránky 
boccia.sk.  
 
@Jozef: Overenie domény a hostingu stránky boccia.sk 
@Martina: Pripraviť nový newsletter a jeho plán na distribúciu do konca roku 2020 
@Martina: Prejsť s adminmi jednotlivých oficiálnych stránok plán na úpravu a redakčný plán na rok 
2020 
 
Hlasovali za: všetci prítomní členovia 
 
K bodu č. 5: Návrh novej štruktúry ŠTK 
 
Na žiadosť člena Pavla Krála o vystúpenie z ŠTK pre šport boccia, navrhuje ŠTK nové zloženie: 
 
Jozef Blažek - člen 
Róbert Ďurkovič - člen 
Matúš Grega - člen 
Martina Kinčešová - predsedníčka 
 
V novej podobe bude ŠTK pokračovať po schválení nového zloženia VV SZTPŠ.  
 
Hlasovali za: všetci prítomní členovia 
 
Zároveň by sme chceli všetci veľmi pekne poďakovať Palimu za jeho dlhoročný prínos boccii a ŠTK. 
Pali, ďakujeme za všetok čas, ktorý si bocci venoval ako člen a neskôr ako predseda. Držíme palce v 
reprezentácii Slovenska. Ďakujeme! 
 
 
Spracovala: Martina Kinčešová - predsedníčka ŠTK 
V Bratislave, 15. 08. 2020 


