
Približne 80 ľudí z radov zdravotne postihnutých športovcov, ich asistentov a rodinných príslušníkov, 
zástupcov mestského úradu a seniorov zo seniorských zariadení Mesta Prešov, združení a firiem zame-
raných na pomoc a podporu ľudí so zdravotným postihnutím, dobrovoľníkov a verejnosti sa v sobotu  
5. októbra 2019 zišlo na podujatí Boccia OPEN 2019. 
Organizátor podujatia, ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím, otvoril 
prvýkrát toto inak už tradičné komunitné podujatie širokej verejnosti a dal mu nový, medzisektorový 
rozmer. Boccia OPEN - priateľský integračný turnaj trojčlenných tímov v paralympijskom športe boccia, 
konajúci sa doteraz každoročne v komunitných priestoroch usporiadateľa, sa tento rok presťahoval do no-
vozrekonštruovanej bezbariérovej telocvične ZŠ Matice Slovenskej v Prešove a bol spojený s prezentáciou  
firiem a združení zameraných na pomoc a podporu ľudí so zdravotným postihnutím. Podujatie sa konalo 
pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov.
Účastníci podujatia sa začali schádzať v areáli telocvične dopoludnia po desiatej hodine. Do 11:00 prebie-
hala registrácia súťažných tímov, o 11:00 hodine podujatie za usporiadateľa oficiálne otvoril Matúš Gre-
ga, podpredseda ZOM Prešov, ktorý bol zároveň hlavným rozhodcom a administrátorom turnaja. V mene 
primátorky Mesta Prešov účastníkov privítal a pozdravil viceprimátor Mesta Prešov Mgr. Pavol Neupauer.  
Po oficiálnom zahájení nasledovala krátka inštruktáž o základných pravidlách boccie pre všetkých tých, 
ktorí sa s týmto paralympijskýcm športom stretli prvýkrát a mohlo sa začať súťažiť.

5. október 2019 
bezbariérová telocvičňa ZŠ Matice Slovenskej Prešov

zameranych na pomoc a podporu ludí so zdravotnym postihnutím

´

, ´

Prezentácia - vystava  firiem a združení
Boccia OPEN 2019

Integracny, eliminacny turnaj trojclennych tímov v boccii

´
´

˘
˘

˘ ´

tlačová správa

www.zompresov.sk 

... aj ty môžeš byt vítaz˘ ˘



Boccia OPEN 2019

www.zompresov.sk 

... aj ty môžeš byt vítaz˘ ˘

5. október 2019 
bezbariérová telocvičňa ZŠ Matice Slovenskej Prešov

Otvorený integračný turnaj v boccii prebiehal vylučovacím spôsobom formou pavúka. Súťažilo v ňom 
medzi sebou 11 trojčlenných tímov z Prešova, Košíc, Gemerskej Polomy a ďalších kútov regiónu, zložených 
ako z klasifikovaných skúsených hráčov boccie - členov športového klubu BOCCIA ZOM Prešov, ktorý fun-
guje pri občianskom združení ZOM Prešov od roku 2013, tak aj z rodiných príslušníkov, dobrovoľníkov,  
seniorov a zástupcov prítomných firiem a združení. V dresoch Mesta Prešov nastúpil na kurt tím senio-
rov z prešovských denných stacionárov pre seniorov. Zoznámiť sa s bocciou, ale aj prihlásiť sa na tur-
naj a zasúťažiť si mohol každý, kto prišiel a mal chuť si zahrať a to bez ohľadu na to, či je zdravý, alebo 
zdravotne postihnutý. Aj keď je boccia ako paralympijský šport určená len pre klasifikovaných hráčov 
z radov tažko telesne postihnutých ľudí (musia mať postihnuté všetky štyri končatiny), ako rekreačný 
šport je vhodná pre všetkých a je ideálnou pohybovou aktivitou pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou 
a seniorov.
Zápolenie tímov v boccii skončilo v popoludňajších hodinách. Členovia víťazných tímov obdržali me-
daily, diplomy a upomienkové balíčky venované Mestom Prešov a spoločnosťou BASHTO SPORTS,  
zaoberajúcou sa výrobou a predajom športového vybavenia na bocciu.

V integračnom eliminačnom turnaji V boccii zVíťazili tímy:

1. miesto: tím baSHto SPortS - marketing - Gemerská Poloma 
 (v zložení: Ondro Bašták-Ďurán, Csaba Urban, Janko Ďurán)
2. miesto: tím zom Prešov - mravce 
 (v zložení: Mišo Kall, Ivka Novysedláková, Lucka Baňasová)
3. miesto: tím zom Prešov - Sršne 
 (v zložení: Majo Klimčo, Rišo Varga, Aďka Klimeková)

Sprievodným podujatím turnaja v boccii bola VýStaVa - Prezentácia firiem a združení zame-
ranýcH na PodPoru ľudí So zdraVotným PoStiHnutím, prebiehajúca v priestrannom foajé 
telocvične. Svojím prezentačným stánkom podujatie podporili vystavovatelia: ARES, spol. s r. o. - výrob-
ca a predajca pomocných technických zariadení pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, Letmo SK, s. r. o.  
- predajca invalidných vozíkov a zariadení pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a BASTHTO SPORTS  
- slovenský výrobca a predajca športového vybavenia na bocciu. V prezentačnom stánku občianskeho 
združenia ZOM Prešov sa mohli návštevníci zoznámiť s aktivitami usporiadateľa podujatia a jeho 
športového klubu BOCCIA ZOM Prešov a kúpou hand-made výrobkov v rámci benefičného predaja 
podporiť hendikepovaných umelcov a činnosť Galérie Abilympiáda, ktorú ZOM Prešov prevádzkuje. 
Návštevníkom bol k dispozícii kútik s kávou a občerstvením a v stane pred vstupom do telocvične sa varil 
a po vyhlásení výsledkov turnaja vo foajé telocvične podával „benefičný” guláš.
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Rekonštrukciou telocvične ZŠ Matice Slovenskej, kde sa podujatie konalo, na bezbariérovú, vytvorilo  
Mesto Prešov vhodné priestory na športové vyžitie zdravotne postihnutých Prešovčanov. V spolupráci 
mesta s občianskym združením ZOM Prešov boli počas rekonštrukcie v telocvični vytvorené 4 regulérne 
kurty na bocciu, ktoré budú slúžiť na tréningy detí aj dospelých hráčov a umožnia športovému klubu 
BOCCIA ZOM Prešov poriadať slovenské ligové kolá a lokálne turnaje v boccii priamo v Prešove. Doteraz 
na to vhodné priestory v meste chýbali. cieľom Podujatia Boccia OPEN 2019 bolo predstaviť túto 
novozrekonštruovanú bezbariérovú telocvičňu a možnosti jej využitia verejnosti, šíriť myšlienku para-
lympionizmu, predstaviť paralympijský šport boccia aj seniorom, pracovníkom v sociálnej sfére a širokej 
verejnosti za hranicami komunity zdravotne postihnutých ľudí, vytvoriť priestor na medzisektorovú spo-
luprácu a výmenu skúseností v oblasti činností podporujúcich aktívny život zdravotne postihnutých ľudí 
a seniorov, poskytnúť príležitosť na budovanie nových sociálnych a profesných vzťahov a priateľstiev  
a aktívne prežiť víkendový deň.
Aj napriek nepriaznivému počasiu a následným obavám usporiadateľa sa napokon telocvičňa a priľahlé 
priestory naplnili hráčmi aj divákmi. V telocvični vládla športová nálada a fandilo sa „o dušu”. Vo foajé 
telocvične skupinky účastníkov zbierali informácie, nadväzovali kontakty, živo medzi sebou diskutovali 
a vymieňali si skúsenosti. Boccia aj prezentácie firiem a organizátorského združenia zaujali aj poučili  
k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Plní nových zážitkov odchádzali z podujatia hlavne seniori. 
Boccia ako voľnočasová aktivita sa im zapáčila a radi by sa jej vo svojich seniorskych zariadeniach veno-
vali. Domov odchádzali s prísľubom, že im kompetentní zakúpia sadu lôpt na hru a športový klub BOC-
CIA ZOM Prešov im podá pomocnú ruku pri tréningoch a organizácii boccia podujatí pre seniorov.
Podujatie Boccia OPEN vo svojej novej forme dosiahlo svoje stanovené ciele a každý z účastníkov si  
z neho odniesol to svoje. Zorganizovanie otvoreného boccia turnaja v takejto podobe bolo jednoznačne 
prínosom pre všetky zúčastnené strany a určite má význam vytvoriť z neho novú tradíciu.

organizátor Podujatia 
ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím v spolupráci so ZŠ Matice Slovenskej 
Prešov 

SPonzori a Partneri Podujatia
Podujatie bolo zorganizované „Pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov”
Podujatie podporili:
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
vystavovatelia: Letmo SK, s.r.o., Banská Bystrica
 ARES, spol. s r. o., Bratislava  
 Bashto Sports, Gemerská Poloma
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zúčaStnené Súťažné tímy 
1. BASHTO SPORTS - Marketing; 2. BASTHTO SPORTS Výroba; 3. ZOM Prešov - Mravce; 4. ZOM Prešov  
- Sršne; 5. ZOM Prešov - Včely; 6. ZOM Prešov - Chrústy; 7. OZ Barlička 1; 8. OZ Barlička 2; 9. DS Opál 
Prešov Sekčov; 10. Brezy Team Future; 11. OZ M.A.J. Košice - Šmolkovia

KontaKt
zom Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím
sídlo:  Karpatská 18, 080 01 Prešov, Slovakia
IČO:  377 866 87,  DIČ:  202 155 1994,  Zapísané. MVSR:  VVS/1–900/90–16 225
e-mail:  zompresov@zompresov.sk 
tel.:  +421 517 701 499, +421 908 487 603, +421 904 596 079
Bankové spojenie:  
Slovenská sporiteľňa a. s., MsP Prešov,  IBAN: SK1809000000000096288378, BIC: GIBASKBX
www.zompresov.sk
Ďalšie informácie o organizátorovi podujatia, jeho aktivitách, boccii a športovom klube BOCCIA ZOM 
Prešov nájdete na webe organizátora.

uPrimne ďaKujeme 
Mestu Prešov a pani primátorke Andrei Turčanovej za podporu a osobnú záštitu nad podujatím, 
všetkým partnerom, sponzorom a podporovateľom podujatia, ktorí či už finančne, alebo svojimi 

prezentáciami či benefičným nákupom podporili aktivity organizátora a samotné podujatie, 
všetkým členom organizačného tímu, rozhodcom a dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii podujatia 

a ďakujeme aj všetkým zúčastneným hráčom, divákom a návštevníkom za účasť  
a príjemnú priateľskú a inšpiratívnu atmosféru, ktorá nás celým podujatím sprevádzala.

DOVIDENIA O ROK

Podujatie finančne podporil:„Pod záštitou Andrey Turčanovej, primátorky Mesta Prešov.”
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Úvodná inštruktáž - prešovskí seniori sa zoznamujú s bocciou

Súťažné tímy sú na svojich miestach, turnaj sa môže začať...

Medaily pre víťazné tímy sú pripravené...

Zástupcovia mesta boccii neodolali, hoci súťaž odstúpili seniorom

Semifinálový zápas „Mravce” vs. „Šmolkovia”

fotogaléria

Ani začiatočníci sa za svoje výkony nemuseli hanbiť
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3 najlepšie tímy „na stupňoch víťazov”

Prezentačný stánok spoločnosti ARES, spol. s r. o.

BASHTO SPORS a informácie o boccia vybavení z prvej ruky...

Zvíťazil tím „priamo od fachu” (zľava: Csaba, Janko, Ondro)

Prezentácia v stánku Letmo SK, s.r.o.

Jeden z „debatných krúžkov” vo foajé...

fotogaléria
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Prezentačno - predajný stánok Galérie Abilympiáda (ZOM Prešov)

Hoci bolo chladno a dážď neustával, guláš bol hotový načas.

Stena s plagátom k podujatiu a logami partnerov a usporiadateľa

Prezentácia aktivít usporiadateľa a jeho ŠK BOCCIA ZOM Prešov

„Benefičný guláš” po turnaji všetkých zahrial aj nasýtil.

fotogaléria


