
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK pre šport boccia 
zo dňa 24. 4. 2021 

Prítomní online:  
Jozef Blažek - člen 
Róbert Ďurkovič - člen 
Matúš Grega - člen 
Martina Kinčešová - predsedníčka 
Boris Klohna - prizvaný 
 
Zapisovateľ:  
Martina Kinčešová  
 
Program ŠTK: 

- Boris Klohna odprezentuje informácie k oznámeniu konania sa BTC 2021 
- List na podporu petície proti licencovaniu lôpt 

 
Bod č. 1.: Účasť B. Klohnu na zasadnutí ŠTK - BTC 2021 
Boris Klohna požiadal o účasť na ŠTK týkajúceho sa konania BTC 2021. Prizvaný bol k 
bodom konania, ktoré sa týkajú organizácie podujatia na Slovensku. 
 
Hlasovali za: všetci členovia ŠTK 
Hlasovali proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
 
Bod č. 2.: Organizácia BTC 2021 
 
Prizvaný Boris Klohna, zastupujúci organizátora BTC 2021, oboznámil členov ŠTK s detailmi 
ohľadom konania podujatia s medzinárodnou účasťou.  
 
Doplňujúce informácie: 
- účasť zahraničných partnerov je potvrdená 
- organizátor nevylučuje možnosť vytvorenia bubliny ak si to bude situácia vyžadovať. 
Prípadné PCR/Antigén testovanie na mieste 
- v hoteli nebudú ubytovaní iní hostia 
- protipandemické opatrenia budú mať dopad na rozpočet podujatia. Organizátorom zatiaľ 
odhadované navýšenie celého rozpočtu do výšky 1000 eur 
- organizátor bude organizáciu podujatia konzultovať s hygienikom v regióne. Najneskôr dva 
týždne pred konaním podujatia doručí organizátor písomné stanovisko regionálneho 
hygienika aj s odporúčaniami 
- najneskôr 2tt pred podujatím sa môže podujatie zrušiť - pričom organizátor uvádza nulový 
náklad v prípade zrušenia podujatia (žiadne storno poplatky) 
- podujatie sa bude rušiť iba ak bude krivka nepriaznivá v danom momente 
(celospoločensky) 



- Ubytovanie hostí bude iba v jednom hoteli 
 
Žiadosť o financovanie ŠTK 

- Stravovanie a ubytovanie pre rozhodcov/časomeračov (cca 28ľudí) 
- 7 kurtov/6 dní  
- 350 eur/os  

 
ŠTK na základe vyššie spomenutých informácií dodá svoje stanovisko o účasti na organizácii 
podujatia do piatich pracovných dní organizátorovi podujatia. 
 
Bod č. 3.: Vyjadrenie ŠTK k licencovaniu lôpt 
Prihliadajúc sa percento slovenských hráčov, ktorí podporili petíciu za zrušenie licencovania 
lôpt medzinárodnou federáciou BISFed, ŠTK spísalo podporné stanovisko.  
 
 
Zápisnicu spracovala: Martina Kinčešová - predsedníčka ŠTK 
V Stupave, 24. 4. 2021 
 
 


