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1. Skratky použité v dokumente 

 

SPV Slovenský paralympijský výbor 

ŠTK Športovo-technická komisia 

IPC Medzinárodný paralympijský výbor 

ME Majstrovstvá Európy 

MS Majstrovstvá Sveta 

PH Paralympijské hry 

SZTPŠ Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 

BISFed 
 
WB 

Boccia International Sport Federation 
 
World Boccia (nový názov BISFed) 

 
 



 

 

 

2. Kalendár domácich a zahraničných turnajov v roku 2022 
 
Kalendár súťaží na nasledujúce športové obdobie: 
 
 

Dátum Názov Miesto konania J/P/T 

25.03. – 27.03. Start Boccia Cup 
 

Plzeň, Česká republika 
 

J/P/T 

31.03 – 01.04. Medzinárodný kurz klasifikátorov Zagreb, Chorvátsko  

02.04 – 10.04 Zagreb 2022 World Boccia 
Challenger 

Zagreb, Chorvátsko J/P/T 

25.04 - 03.05 World Boccia Cup 2022 Rio de Janeiro, Brazília J/P/T 

28.5 – 29.5 1. ligové kolo 
BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 

FTVŠ, Bratislava J 

6.5 – 8.5 Czech Boccia tour Havířov, Česká republika J/P/T 

3.6 – 5.6 Czech Boccia Tour Praha, Česká republika J/P/T 

11.6 – 12.6 2. ligové kolo  
BC1 BC2   ZOM PREŠOV, Prešov J 

18.6 – 19. 6. 2. ligové kolo 
BC3 BC4 BC5  ZOM PREŠOV, Prešov J 

27. 6. – 4. 7. Finland EPYG Pajulahty, Fínsko J, P, T 

3.7 – 10.7 World Boccia Cup 2022   Póvoa de Varzim, Portugalsko J/P/T 

1.8 – 7.8 World Boccia Challenger Veldhoven, Holandsko J/P/T 

6.9 – 14.9 World Boccia Cup Rím, Taliansko J/P/T 

17.9 – 18.9 3. ligové kolo  
BC1 BC2 BC3 BC4 BC5  J 

8.10. – 9.10 Start Boccia Cup Praha, Česká republika J/P/T 



 

 

 

15.10 – 16.10 Majstrovstvá SR FTVŠ, Bratislava J 

November Boccia Masters  J 

17.11. – 20.11 Czech Boccia Tour Plzeň, Česká republika J/P/T 

3.12 – 14.12 World Boccia Championships 2022 Rio de Janeiro, Brazília J/P/T 

 

3. Vízia a ciele boccie v roku 2022 

 
Víziou športu boccia na Slovensku je umožniť športovcom s najťažším telesným postihnutím čo 
najjednoduchší prístup k tomuto športu na všetkých stupňoch od rekreačnej až po vrcholovú úroveň. 
  
Dosiahnutiu vrcholovej športovej úrovne a dobrým výsledkom na medzinárodných a bodovaných 
BISFed podujatiach musí predchádzať systematická a dlhodobá práca s talentovanou mládežou, 
vyhľadávanie a motivácia nových záujemcov, ako aj kvalitná tréningová práca s už aktívnymi hráčmi na 
úrovni jednotlivých klubov, ako aj na úrovni národnej reprezentácie. 
  
Dôležité je zabezpečiť zastúpenie športovcov vo všetkých kategóriách (BC1, BC2, BC3, BC4, BC5) a tiež 
obsadenie párových (BC3, BC4, BC5) a tímových (BC1/BC2) divízií na jednotlivých podujatiach. 
Predpokladom pre dôstojnú a úspešnú reprezentáciu Slovenska je zabezpečenie dobrých podmienok 
na tréningové aktivity, prácu s mládežou a činnosť jednotlivých klubov na Slovensku. Podstatné je tiež 
systematicky pracovať aj s nešportovcami a budovať personálne zázemie, do ktorého patria 
rozhodcovia, časomerači, dobrovoľníci, asistenti, tréneri a iní.  
  
Ciele z hľadiska organizácie a účasti: 
  
1. Zorganizovať:  

a. tri ligové kolá jednotlivcov v každej kategórii (BC1 – BC5) 
b. Majstrovstvá Slovenska 
c. Boccia Masters (výberový turnaj jednotlivcov) 

 
2. Zúčastňovať sa s reprezentačným tímom: 

a. bodovaných podujatí BISFed 
b. Regionálny pohár - World Boccia Challanger 
c. Svetový pohár - World Boccia Cup 
d. Majstrovstvá Európy - European Championships 
e. Majstrovstvá sveta - World Boccia championships 
f. Európske paralympijské hry mládeže - European Paralympic Youth games 
g. Paralympijské hry - Paralympic games  

 
3. Zúčastňovať sa: 



 

 

 

a. priateľských nebodovaných turnajov na Slovensku a v zahraničí. 
 

4. Pokračovať v: 
a. propagácii športu boccia 
b. v rozširovaní členskej základne 
c. v zlepšovaní podmienok a v práci s mládežou 
d. v motivácii nových záujemcov o bocciu a v tréningovej činnosti v jednotlivých kluboch. 

 
4. Štatút ŠTK 

 
1. Základné ustanovenia  

1.1. Športovo – technické komisie (ďalej len ŠTK) zriaďuje SZTPŠ pre športové odvetvie, ktoré 
zväz organizačne zabezpečuje. ŠTK je odbornou, stálou komisiou SZTPŠ, ktorá zodpovedá 
za celkovú činnosť a rozvoj daného športového odvetvia. 
 

2. Práva ŠTK 
2.1. požiadať o účasť zástupcu na zasadnutí VV SZTPŠ  
2.2. používať techniku sekretariátu SZTPŠ na spracovanie výsledkov, resp. materiálov ŠTK 
2.3. požiadať usporiadateľa o zaslanie výsledkovej listiny  
2.4. vypracovať sankcie pre hrubé nedodržiavanie pravidiel daného športového odvetvia 

a súťažného poriadku  
 

3. Povinnosti ŠTK 
3.1. navrhuje "Športové pravidlá", resp. zmeny pravidiel daného športového odvetvia a 

"Súťažného poriadku", kontroluje ich dodržiavanie na všetkých športových podujatiach 
3.2. navrhuje propozície a rozpočet majstrovstiev republiky (M-SR)  
3.3. navrhuje usporiadateľa príslušných M-SR (návrh podlieha schváleniu VV SZTPŠ)  
3.4. včas informuje poverený klub, resp. oddiel o tomto rozhodnutí  
3.5. navrhuje postupový kľúč účasti športovcov na M-SR (návrh podlieha schváleniu VV 

SZTPŠ) 
3.6. nominuje pretekárov na M-SR  
3.7. schvaľuje propozície usporiadateľov aj iných súťaží ako sú M-SR (či spĺňajú všetky 

náležitosti, ktoré majú propozície obsahovať), sleduje dodržanie schválených termínov 
konania súťaží  

3.8. zostavuje kalendár súťaží na nasledujúce športové obdobie, vždy do 30.11. daného roka 
3.9. navrhuje reprezentantov, resp. členov reprezentačného družstva na základe 

predloženého návrhu reprezentačného trénera daného športového odvetvia a tento jeho 
návrh rešpektuje 

3.10. navrhuje zloženie reprezentačného družstva SR s príslušným rozpočtom musí ŠTK 
písomne predložiť na schválenie VV SZTPŠ  

3.11. navrhuje VV SZTPŠ začatie disciplinárneho konania voči disciplinárnym priestupkom 
športovcov, trénerov a rozhodcov  



 

 

 

3.12. sleduje všetkých športovcov na svojej úrovni, zostavuje rebríček, sleduje rekordy (podľa 
špecifík daného športu), sleduje výkonnostné triedy jednotlivých športovcov ( ak sú v 
danom športe stanovené)  

3.13. navrhuje kandidáta na najlepšieho športovca roka v svojom športovom odvetví (k 30.11. v 
danom roku)  

3.14. osobitne sleduje výkonnosť reprezentantov SR  
3.15. vedie evidenciu športovcov daného športu  
3.16. vydáva športovo – technické dokumenty, ktoré po schválení VV SZTPŠ zasiela na každý 

klub, oddiel, TJ atď., ktoré sú členmi SZTPŠ a sú pre ne záväzné  
3.17. podieľa sa na tvorbe rozpočtu SZTPŠ za dané športové odvetvie  

3.17.1. rozpočet MSR  
3.17.2. rozpočet na sústredenia reprezentantov v spolupráci s reprezentačnými trénermi 

daného športu  
3.17.3. rozpočet na jednotlivé domáce a zahraničné akcie  
3.17.4. rozpočet na materiálne zabezpečenie daného športového odvetvia, resp. členov       

reprezentačného družstva  
3.17.5. rozpočet na schôdzovú činnosť  
3.17.6. rozpočet na úhradu telefónnych poplatkov , poštovného a pod. pre predsedu ŠTK 

3.18. spolupracuje so športovými zväzmi zdravých športovcov daného športu na území SR 
3.19. koncom roka predkladá správu na VV SZTPŠ o svojej činnosti  

 
 

4. Zloženie ŠTK  
 
4.1. ŠTK má najmenej troch členov, ktorých navrhujú športovci a funkcionári v danom 

športovom odvetví. Zloženie ŠTK schvaľuje VV SZTPŠ na základe písomného návrhu, 
resp. zápisu zo zasadnutia, na ktorom boli členovia ŠTK zvolení. Zmeny v zložení ŠTK 
(doplnenie, rozšírenie, odvolanie) taktiež schvaľuje VV SZTPŠ, na základe písomného 
návrhu.  

4.2. ŠTK pozostáva z predsedu a najmenej dvoch ďalších členov. Predsedu schvaľuje VV 
SZTPŠ na návrh ŠTK. Predseda zodpovedá za činnosť ŠTK, podáva ročnú správu VV 
SZTPŠ, zúčastňuje sa zasadnutí orgánov SZTPŠ a má právo požiadať o účasť na zasadnutí 
VV. Predsedom ŠTK nesmie byť tréner ani športovec daného športového odvetvia.  

4.3. Členovia ŠTK sú volení na obdobie štyroch rokov. Počas volebného obdobia sa členovia 
komisie dopĺňajú rozhodnutím VV SZTPŠ, formou menovania. 
 

5. Činnosť ŠTK 
 
5.1. ŠTK vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu práce a športového kalendára. 

Náklady svojej činnosti pokrýva z rozpočtu SZTPŠ do výšky schválenej čiastky.  
5.2. ŠTK sa schádza minimálne dvakrát do roka, spravidla na väčšom športovom podujatí (M 

SR). Stretnutie zvoláva predseda ŠTK písomnou formou aspoň mesiac vopred. 



 

 

 

Zodpovedá za program rokovania a zabezpečuje prostredníctvom sekretariátu SZTPŠ 
krytie finančných nákladov spojených s rokovaním komisie.  

5.3. Rokovanie ŠTK vedie predseda. Oboznámi členov s programom rokovania a rokovanie 
končí prijatím uznesení. Rokovanie je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná 
väčšina členov komisie a uznesenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina 
prítomných. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje 
predseda komisie. O rokovaní a jeho záveroch sa zhotovuje zápis, ktorý predseda ŠTK 
postupuje VV SZTPŠ do 7 dní.  

5.4. Mimoriadne zasadnutie ŠTK sa koná z iniciatívy VV SZTPŠ. Zvolanie členov ŠTK 
zabezpečuje sekretariát SZTPŠ. 

 

5. Reprezentácia 

 
ŠTK. navrhuje reprezentantov, resp. členov reprezentačného družstva na základe predloženého 
návrhu reprezentačného trénera daného športového odvetvia a jeho návrh rešpektuje. 
 
Hráči sú rozdelení do dvoch reprezentačných družstiev A a B. 
 
Reprezentácia A: 
 
Nominovaní hráči sa zúčastňujú vrcholných európskych a svetových podujatí, ktoré organizuje 
medzinárodná organizácia BISFed.  
 
Hráči zaradení do reprezentácie A: 
 
● musia mať pridelenú kategóriu na základe národnej a medzinárodnej BISFed klasifikácie. 
● musia mať podpísanú zmluvu o športovej reprezentácii so SZTPŠ. 
● sú povinní zúčastňovať sa MSR jednotlivcov a MSR párov a tímov. 
● sú povinní dodržiavať disciplinárny a súťažný poriadok a riadiť sa kódexom športovca. 

 
 

Meno reprezentanta Herná kategória 

Muži  

Tomáš Král BC1 

Róbert Mezík BC2 

Rastislav Kurilák BC2 

Samuel Andrejčík BC4 

Martin Strehársky BC4 



 

 

 

Ženy  

Michaela Balcová BC4 

 
 

Reprezentácia B:  
 
Do reprezentácie B sú zaradení hráči, ktorí v prípade potreby nahrádzajú hráčov z reprezentácie A 
alebo tam patria hráči, ktorí nie sú vo svetovom rebríčku tak vysoko, aby sa mohli zúčastňovať 
všetkých svetových podujatí.  
 
Hráči zaradení do reprezentácie B: 
 
● musia mať pridelenú kategóriu na základe národnej a medzinárodnej BISFed klasifikácie. 
● musia mať podpísanú zmluvu o športovej reprezentácii so SZTPŠ. 
● sú povinní zúčastňovať sa MSR jednotlivcov a MSR párov a tímov. 
● sú povinní dodržiavať disciplinárny a súťažný poriadok a riadiť sa kódexom športovca. 

 
 

Meno reprezentanta Herná kategória Poznámka 

Muži   

Lukáš Baláži BC1  

Peter Minarech BC2  

Boris Klohna BC3  

Adam Burianek BC3  

Ženy   

Kristína Kudláčová BC2  

Eliška Jankechová BC2  

Ľuba Škvarnová BC3  

Kristína Vozárová BC4  

Anna Mihová BC4 Neprešla klasifikáciu Zagreb, 2022 
(zaradená BC5) 

 
 
 



 

 

 

6. Nominačné kritériá na MSR 
 
MSR jednotlivcov 
 
Nominačné kritériá hráčov na MSR jednotlivcov sú nasledovné:  
● hráči sa kvalifikujú po skončení všetkých troch ligových kôl. 
● prvých 6. hráčov z národného rebríčka si zabezpečí účasť na MSR - jednotlivcov 
● v prípade neúčasti nominovaného hráča ho nahradí v poradí ďalší hráč z rebríčka. Predseda má 

povinnosť potvrdiť nomináciu hráča na MSR. 
● v prípade neúčasti hráča na MSR, neúčasť oznamuje samotný hráč organizátorovi podujatia a 

predsedovi klubu. 
● Ak sa niektorý z prihlásených hráčov nezúčastní zo zdravotných alebo iných dôvodov na súťaži, 

je povinný predložiť organizátorovi písomné odôvodnenie alebo lekárske ospravedlnenie svojej 
neúčasti. V prípade neúčasti prihláseného športovca na ktoromkoľvek podujatí bez udania 
dôvodu mu bude pozastavený štart na najbližšom turnaji podľa schváleného kalendára podujatí, 
v prípade, že nasledujúci turnaj je výberový, prenáša sa pozastavenie štartovného na ďalší ligový 
turnaj. Pozastavenie účasti je prenosné v rámci sezón. (viac v Súťažnom poriadku) 

 
 
MSR párov a tímov 
 
Nominačné kritériá hráčov na M-SR párov a tímov sú nasledovné: 
● zloženie reprezentačných tímov a párov A a B zostáva nezmenené 
● zostávajúce tímy a páry sa môžu tvoriť a dopĺňať podľa:  

○ klubovej príslušnosti 
○ zmiešaním z rôznych klubov 
○ doplnením o páry a tímy zo zahraničia (maximálne dva (3) zahraničné tímy a páry v každej 

kategórii). 
 



 

 

 

7. Systém prihlasovania na národné a medzinárodné turnaje 
 
Národné turnaje: 
 
Hráč pre úspešné prihlásenie na turnaj musí spĺňať nasledovné podmienky/kritériá: 
● musí byť členom športového klubu 
● musí mať platnú minimálne národnú klasifikáciu 
● musí byť registrovaný v systéme Regisport 
● musí mať športovú zdravotnú prehliadku nie staršiu ako 12.mesiacov 

 
Na domáce podujatia (ligové preteky) nahlasujú hráčov predsedovia klubov alebo štatutári klubu. 
Výnimkou sú MSR, ktoré sú špecifikované v bode č. 6. 
 
 
Medzinárodné turnaje: 
 
Hráč pre úspešné prihlásenie na medzinárodný turnaj musí spĺňať nasledovné podmienky/kritériá: 
● musí byť členom športového klubu 
● musí mať platnú minimálne národnú klasifikáciu 
● musí byť registrovaný v systéme Regisport 
● musí mať certifikát WADA 
● musí mať športovú zdravotnú prehliadku nie staršiu ako 12.mesiacov 
● musí spĺňať vekový limit pre zahraničné podujatia organizované medzinárodnou federáciou  

BISFed min.15.rokov 
 
Na medzinárodné súťaže nominuje a prihlasuje hráčov reprezentačný tréner spolu s ŠTK. 
 
 
 

8. Zasielanie výsledkov z domácich a zahraničných súťaží a správa pretekov 
 
Organizátor pretekov má povinnosť oboznámiť SZTPŠ, predsedu ŠTK, reprezentačného trénera 
daného športu a osobu spravujúcu národný ranking o výsledkoch podujatia najneskôr do troch dní 
od uskutočnenia sa pretekov. Všetky uvedené osoby musia dostať výsledkovú listinu a kompletne 
vypísané hracie plány. Organizátor je tiež povinný originálne herné plány naskenovať a zverejniť na 
webovej stránke boccia.sk. 
 

Správca národného rankingu Martin Strehársky streharsky.martin@gmail.com  

Reprezentačný tréner Martin Gabko martin.gabko@gmail.com 

SZTPŠ Martin Čapla  tps@sztps.sk 

Predseda ŠTK Martina Kinčešová stkboccia@gmal.com 



 

 

 

9. Bodové hodnotenie národných podujatí 

  
Určenie poradia 
  
V prvom rade sa poradie hráčov určuje podľa počtu bodov za víťazstvá. 
  
Systém bodovania: 
  

● víťazstvo 2 body 
● prehra 0 bodov 

  
O poradí hráčov v skupine rozhodujú tieto kritéria : 
  

● Koeficient 1 (K1) = Počet výhier. 
● Koeficient 2 (K2) = Vzájomný zápas. 
● Koeficient 3 (K3) = Rozdiel skóre. 
● Koeficient 4 (K4) = Dané body. 
● Koeficient 5 (K5) = Vyhráte smeny. 
● Koeficient 6 (K6) = Najvyšší rozdiel skóre v skupinovom zápase. 
● Koeficient 7 (K7) = Najvyšší rozdiel skóre v jednej smene 
● Koeficient 8 (K8) = Postavenie v rankingu. 

  
Koeficienty: 
  

● MSR - koef. 2,0 
● Ligový turnaj - koef 1,5 
● Boccia Masters - koef. 1,5 
● Ostatné turnaje - koef. 1 

  
Body z turnajov za umiestnenie: 
  

● 1. miesto - 25 bodov 
● 2. miesto - 22 bodov 
● 3. miesto - 20 bodov 
● 4. - 21. miesto - o jeden bod menej 
● 22. miesto a nižšie - 1 bod 

                                            
 
 
Konečné poradie hráčov sa určí nasledovne: 



 

 

 

  
O 1. – 4. miesto sa hráči vždy stretnú v zápase. O ďalšom poradí hráčov, ktorí postúpili zo skupín, 
rozhodujú kritériá úspešnosti (koeficienty 3.-8.) vo vyraďovacej skupine. 
  
Ďalšie poradie hráčov nepostupujúcich zo skupiny sa určí podľa koeficientov : 
  

● Koeficient 1 (K1) = Umiestnenie v skupine. 
● Koeficient 2 (K2) = Počet výhier. 
● Koeficient 3 (K3) = Rozdiel skóre. 
● Koeficient 4 (K4) = Dané body. 
● Koeficient 5 (K5) = Vyhráte smeny. 
● Koeficient 6 (K6) = Najvyšší rozdiel skóre v skupinovom zápase. 
● Koeficient 7 (K7) = Najvyšší rozdiel skóre v jednej smene 
● Koeficient 8 (K8) = Postavenie v rankingu. 

  
Nasadenie do skupín 
  
Pre zahraničných účastníkov, pokiaľ je to možné, platí, že každý hráč je zaradený do inej skupiny. 
Jeden hráč sa nasadí postupne do každej skupiny (podľa rankingu) a potom sa vytvoria koše na 
losovanie (podľa rankingu). Počet košov závisí od počtu hráčov v skupine A. 
Hráči sa postupne losujú od skupiny A,B,C...; A,B,C...; A,B,C... . 
  
Žrebovanie sa uskutočňuje v časovom termíne, ktorý musí byť uvedený v propozíciách. Všetky mená 
účastníkov žrebovania by mali byť zaznačené v správe z podujatia, ktorú organizátor odovzdáva 
písomnou formou na sekretariát SZTPŠ a predsedovi ŠTK do siedmich dní od ukončenia podujatia. 
  
Spracovanie národného rebríčka 
 
Osoba spravujúca Slovenský rebríček je schválená priamo ŠTK. Táto osoba má za povinnosť 
spracovať aktuálny rebríček do siedmich dní od ukončenia pretekov. V prípade, že jej organizátor 
nedoručí potrebné materiály v určenom termíne, nenesie za oneskorenie spracovania národného 
rebríčku žiadnu zodpovednosť.  



 

 

 

10. Adresár klubov 
 
ŠK ALTIUS Bratislava 
Mokrohájska 3 Bratislava 84413  
http://skaltius.sk/sk/home/ 
altius1997@gmail.com  
Martin Gabko   
 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
ŠK OMD Boccian 
Bratislava Mesačná 12 Bratislava 82102 
http://www.omdvsr.sk/  
blazek@omdvsr.sk  
Jozef Blažek - 0948 529 976    
 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 
Klub OMD Farfalletta Žilina 
Jura Hronca 23 Žilina 01015 
https://www.farfalletta.sk/index.php 
klubfarfalletta@omdvsr.sk 
Ľuboslava Figurová - 0948 611 170  
 
ŠK TP Victoria Banská Bystrica 
Sitnianska 5 Banská Bystrica 974 1 
pavekral@gmail.com 
Pavel Král - 0918 517 631  
 
ŠK Hendyhelp Šamorín 
Školská 33/A Šamorín 93101 
http://www.hendyhelpsamorin.eu/sk/o-nas/ 
nagy@hendyhelpsamorin.eu 
Jakub Nagy - 0918 836 611  
 
DSS Hrabiny 
Rekreačná 60 Nová Baňa 96801 
http://www.dsshrabiny.sk/  
sk.sporthrabiny@gmail.com 
Ondrej Jurek - 0908 180 669  

 
ŠK ZOM Prešov 
Karpatská 18 Prešov 08001 
http://www.zompresov.sk/boccia-presov 
zompresov@zompresov.sk 
Boris Klohna - 051/770 14 99  

 

http://skaltius.sk/sk/home/
http://skaltius.sk/sk/home/
http://www.omdvsr.sk/
https://www.farfalletta.sk/index.php
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http://www.dsshrabiny.sk/
mailto:sk.sporthrabiny@gmail.com
mailto:sk.sporthrabiny@gmail.com
mailto:sk.sporthrabiny@gmail.com
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11. Materiálno-technické zabezpečenie 
 

Licencovaní výrobcovia lôpt: 

● Boccas (Portugalsko) Web: www.boccas.biz – email: boccas@gmail.com 

● Handi Life Sports (Dánsko) Web: www.handilifesport.com – email: hls@handilifesport.com 

● Tutti per tutti sport (Portugalsko) Web: https://www.boccia.pt/pt/ – email: geral@boccia.pt  

● Victory (Južná Kórea) email: victorysports1@hanmail.net 

 

A ďalší výrobcovia lôpt s aktuálne platnou licenciou: https://www.worldboccia.com/about-

boccia/sport-equipment/#ballLicensing  

  

Distribútor na Slovensku: 

● Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS (Slovensko) - distribútor Handi Life Sport a Victory lôpt na 

Slovensku Web: www.parahry.sk – email: info@parahry.sk 
 

Distribútor v Čechách: 

● Sportem proti bariérám (ČR) Web: http://www.spb-cr.cz/viewpage.php?page_id=41 – email: 

jan@pelikaan.cz monk 
  

Výrobcovia rámp 

● Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS (Slovensko) Web: www.parahry.sk – Ondrej Bašták Ďurán, 

tel.: +421 949 737 543 
● Sportem proti bariérám (ČR) Web: www.spb-cr.cz/viewpage.php?page_id=41 

● Boccas (Portugalsko) Web: www.boccas.biz – email: boccas@gmail.com 

● Tutti per tutti sport (Portugalsko) Web: https://www.boccia.pt/pt/ – email: geral@boccia.pt 

● Prolimpic (Poľsko) Web: www.bocciasport.com – email: store@bocciasport.com 

● Demand Equipment (Veľká Británia) Web: https://demandequipment.com/–email: 

info@demand.org.uk 

● Elef (Grécko) Web: https://bocciaramps.com/en/ – email: info@bocciaramps.com 

● Shinsung88 (Južná Kórea) – Web: http://shinsung88.com/ – email: shinsung88@empal.com 

  
 
 
 
 
 

http://www.boccas.biz/
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12. Športovo technická komisia boccie 
 
Členovia ŠTK sú volení na obdobie štyroch rokov. Počas volebného obdobia sa členovia komisie 
dopĺňajú rozhodnutím VV SZTPŠ, formou menovania. Aktuálne zloženie ŠTK – Boccia bolo 
schválené 11. 1. 2022. 
 

 
 
 

   ŠTK 

Martina Kinčešová Predseda stkboccia@gmail.com  

Jozef Blažek Člen  

Matúš Grega Člen  

Róbert Ďurkovič Člen  

 
 

13. Boccia na www stránkach 
 

Web https://www.boccia.sk/ 

Facebook https://www.facebook.com/bocciaslovakia/ 

Instagram https://www.instagram.com/bocciaslovakia/ 

Twitter https://twitter.com/bocciaslovakia 

 
 
Kontakty na administrátorov: 
 
● Samuel Andrejčík - samuel.andrejcik@gmail.com 
● Michaela Balcová - michaela305@gmail.com 
● Adam Burianek - burianek@omdvsr.sk 
● Jozef Blažek - blazek@omdvsr.sk 

 
 
14. Dokumenty na stiahnutie 

 
● BISFed Pravidlá 
● BISFed Klasifikačný manuál 
● BISFed Ranking manuál 
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https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/10/Boccia-Classification-Rules-5th-Edition-September-2021287.pdf
https://www.worldboccia.com/wp-content/uploads/2021/08/BISFed-Competition-and-Ranking-Manual-2021-2024-Final.pdf


 

 

 

15. Kontakt na SZTPŠ a SPV 
 
 

 
 

SZTPŠ 

 
Slovenský zväz telesne 
postihnutých športovcov   
 

Adresa: Benediktiho 5, 811 05, Bratislava I 
Telefón: +421 2 577 897 20 
Fax: +421 2 544 146 84  
E-mail: tps@sztps.sk 
Web: www.sztps.sk 

 
 

SPV 

  

Slovenský paralympijský 
výbor 

Adresa: Benediktiho 5, 811 05, Bratislava I 
IČO: 31 745661 
Telefón: +421 2 577 897 00 
E-mail: spcoffice@spv.sk 
Web: www.spv.sk 
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