
Zápisnica zo zasadnutia ŠTK pre šport boccia
zo dňa 11. 12. 2021

Prítomní online:
Jozef Blažek - člen
Róbert Ďurkovič - člen
Matúš Grega - člen
Martina Kinčešová - predsedníčka
Martin Gabko - reprezentačný tréner

Zapisovateľ:
Martina Kinčešová

Program:

● Správa reprezentácie 2021 - Martin Gabko (prizvaný)
● Rozpočet 2021 a žiadosť o dotácie - Blažek, Mezík, Grega
● Rozpočet 2022
● Tréner mládeže, nábor nových hráčov, juniorské BISFed podujatia
● Aktualizácia technických dokumentov a zmeny v hernom systéme pre rok 2022
● Nové BISFed klasifikačné pravidlá - žiadosť o národnú preklasifikáciu BC4

reprezentácie
● Evidencia klasifikačných papierov
● Žiadosť o dodatočné zaradenie BC4 hráčky do reprezentácie B (Martin Gabko)
● Návrh na verejné ŠTK
● Kalendár podujatí na rok 2022 - národný aj medzinárodný kalendár podujatí
● Diskusia - rozdelenie kategórií na ženy a mužov - SK liga/MSR/BTC
● Rozhodcovský kurz 2022

Bod č. 1.: Správa reprezentácie 2021 a zhodnotenie roku - Martin Gabko, reprezentačný
tréner (prizvaný)
Krátke odprezentovanie Správy reprezentácie za rok 2021 reprezentačným trénerom,
Martinom Gabkom. Správa reprezentácie viď príloha č. 1.

Bod č. 2.: Rozpočet 2021 a žiadosť o dotácie - Blažek, Gabko, Grega
Martin Gabko, poverený komunikáciou s ekonomickým oddelením, odprezentoval stav
rozpočtu ku dňu 11. 12. 2021. Aktuálne sa čaká na uhradenie faktúr, ktoré boli odoslané na
samoplatcov. Po uhradení všetkých chýbajúcich FA by rozpočet 2021 mal byť v zelených
číslach.

Žiadosť o dotácie:
Matúš Grega požiadal o preplatenie nákladov spojených s účasťou na medzinárodnom
podujatí v Seville - žiada o náhradu nákladov na testovanie PCR pre tri osoby vo výške
450,-€ (Boris Klohna, Michal Kall, Matúš Grega).



Jozef Blažek v mene Organizácie  muskulárnych dystrofikov v SR požiadal o preplatenie
nákladov spojených s kúpou lôpt pre hráča reprezentácie Adama Burianka (812,50,-€).

Martin Gabko požiadal o preplatenie nákladov spojených so zakúpením vozíka pre hráča
reprezentácie Róberta Mezíka (cca 5.700,-€).

Žiadosťam členov Gabka, Gregu a Blažeka bude vyhovené v prípade, že budú uhradené
chýbajúce FA samoplatcami. Overením stavu rozpočtu je poverený Martin Gabko.

Hlasovali za: 4
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 3.: Rozpočet 2022
V novembri ŠTK posielalo na schválenie návrh rozpočtu pre rok 2022. Aktuálne sa čaká na
schválenie.

V rozpočte sa žiadalo aj o dotácie na rozbehnutie juniorského družstva.

Bod č. 4: Tréner mládeže, nábor nových hráčov, juniorské BISFed podujatia
Na základe zavedenia nových herných formátov medzinárodnou federáciou BISFed, ŠTK
navrhuje vytvorenie juniorského družstva. Všetky náležitosti ohľadom juniorov a ďalšie kroky
budú včas oznámené na stránkach boccia.sk a informovať budeme aj predsedov klubov.

Návrh ďalších krokov bude až po konzultácii so SZTPŠ.

Ďalšie kroky:
- Overiť možnosti so SZTPŠ (@Martina Kinčešová)

Hlasovali za: 4
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 5.: Aktualizácia dokumentov pre rok 2022
Aktualizáciou technických dokumentov a zmenami v hernom systéme pre rok 2022 je
poverený @Róbert Ďurkovič

Bod č. 6.: Nové BISFed klasifikačné pravidlá a žiadosť o národnú preklasifikáciu BC4
reprezentácie
Po PH2020 vstúpili do platnosti nové klasifikačné pravidlá. Najväčšie zmeny nastali v
klasifikácii kategórie BC4, čo môže značne ovplyvniť našu reprezentáciu. Na odporúčanie
hlavnej medzinárodnej klasifikátorky, na Slovensku by mala prebehnúť národná klasifikácia



hráčov, zaradených do kategórie BC4. Výzvu na klasifikáciu dostanú predsedovia klubov po
dohode ŠTK s klasifikátorom.

Ďalšie kroky:
- @Martina Kinčešová - overiť spoluprácu p. Pisarčíka
- @Martina Kinčešová - v prípade potreby osloviť klasifikátora z inej krajiny
- @Róbert Ďurkovič - návrh na nových národných klasifikátorov
- @Jozef Blažek - oslovenie kliník s ktorými je nadviazaná spolupráca v rámci OMDvSR

Bod č. 7.: Evidencia klasifikačných papierov
Prebehne kontrola klasifikačných papierov, v prípade potreby budeme komunikovať s
predsedami klubov o ďalších krokoch. Každý hráč zaradený v systéme RegiSport musí mať
kompletnú klasifikačnú dokumentáciu.

Hlasovali za: 4
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 8.: Žiadosť o dodatočné zaradenie BC4 hráčky do reprezentácie B (Martin Gabko)
Reprezentačný tréner, Martin Gabko, požiadal o dodatočné zaradenie hráčky Anny Mihovej
do reprezentačného družstva B a jej asistenta do realizačného tímu. Žiadosť pošle ŠTK na
SZTPŠ, o postupe a výsledku budeme ďalej informovať reprezentačného trénera.

Bod č. 9.: Návrh na verejné ŠTK
Koncom roka 2021 alebo začiatkom roka 2022 prebehne verejné ŠTK. Informovať budeme
verejnosť na boccia.sk a predsedov klubov prostredníctvom mailu o možnosti zúčastniť sa
zasadnutia. Program a čas zasadnutia bude zverejnený v predstihu. ŠTK prebehne online
formou a jeho organizáciou je poverená predsedníčka ŠTK Martina Kinčešová.

Bod č. 10.: Kalendár podujatí na rok 2022 - národný a medzinárodný kalendár podujatí

Medzinárodné podujatia

● 2. 4. - 10. 4. 2022 - World Boccia Challenger - Zagreb
● 25. 4. - 1. 5. 2022 - World Boccia Cup - Montreal
● 4. 7. - 11. 7. 2022 - World Boccia Cup - Póvoa
● 1. 8. - 7. 8. 2022 World Boccia Challenger - Veldhoven
● 22. 8. - 29. 8. 2022 /6. 9. - 14. 9. 2022 - World Boccia Challenger - Poznaň/Olbia
● 3. 12. - 14. 12. 2022 - Rio de Janeiro 2022 World Boccia Championships

Medzinárodné juniorské podujatia

● Jún/Júl 2022 - European Youth Boccia Competition 2022



Predbežný kalendár národných podujatí

○ 3. 2022 - 1. Ligové kolo - BC1, BC2, BC3
○ 3. 2022 - 1. Ligové kolo - BC3, BC5
○ 9. 2022 - 2. Ligové kolo - BC1, BC2
○ 9. 2022 - 2. Ligové kolo - BC4
○ 9. 2022 - 2. Ligové kolo BC3
○ 9. 2022 - 2. Ligové kolo BC5
○ 10. 2022 - 3. Ligové kolo BC1, BC3, BC5
○ 10. 2022 - 3. Ligové kolo BC2, BC4
○ 9./10. 2022 - MSR
○ 1. 2023 - Boccia Masters
○ 6. 2022 - Boccia Tatra Cup

Bod č. 11.: Diskusia - rozdelenie kategórií na ženy a mužov - SK liga/MSR/BTC
Po skončení PH2020 sa na všetkých BISFed podujatiach rozdelili kategórie jednotlivcov na
mužské a ženské. Vzhľadom na túto situáciu prebehla diskusia o zavedení rozdelenia
kategórií aj na slovenských podujatiach. V tejto sezóne 2022 rozdelenie kategórií nenastane,
no prebehne analýza podujatí na základe ktorej budeme postupovať v nasledujúcej sezóne
2023.

Aktuálne jediné podujatie na Slovensku, ktoré bude mať rozdelené kategórie bude BTC2023.

Bod č. 12.: Rozhodcovský kurz 2022
Pred prvým národným podujatím prebehne rozhodcovský kurz. Kurzu bude predchádzať
kampaň na nábor nových rozhodcov, keďže situácia je posledných pár rokov nedostatočná.
O súčinnosť pri hľadaní nových aktívnych rozhodcov prosíme všetkých členov boccia
komunity. Nábor bude prebiehať začiatkom roku 2022.

Zápisnicu spracovala: Martina Kinčešová - predsedníčka ŠTK
V Stupave, 16. 12. 2021


