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Boccia v Košiciach
Prezentácia boccie v LUX, n.o. vo Vyšnom Opátskom
Dňa 7.8.2014 sa v Košiciach v LUX, n.o. Vyšné Opátske (http://www.lux-no.sk/)
uskutočnila prezentácia boccie, športu pre ťažko zdravotne postihnutých. LUX, n.o. takto
nadväzuje na svoje aktivity v bocci, s ktorou prišli do kontaktu už v roku 2003, keď založili
krúžok boccie v spolupráci s AQUA CLUB Košice. Krúžku sa zúčastňovalo asi 20
športovcov a jeho cieľom bolo umožniť klientom z LUX, n.o. zúčastňovať sa súťaží v tomto
športe.
Cieľom prezentácie boccie bolo oboznámiť súčasných klientov LUX, n.o. s týmto
športom s perspektívou organizovania pravidelných tréningov a znovuzapojenia sa LUX, n.o.
do diania v bocci jednak v košickom regióne, ale aj na celoslovenských súťažiach.
Prezentáciu viedol Mgr. Ondrej Bašták Ďurán, ktorý poskytuje komplexný servis
v športe boccia – ako distribútor športového vybavenia, tréner, organizátor súťaží, asistent,
výrobca boccia príslušenstva... Bocci sa venuje aj ako podnikateľskej aktivite
prostredníctvom svojej firmy BASHTO, www.parahry.sk. Jedným z jeho podnikateľských
zámerov je aj propagácia športu boccia v košickom regióne vzhľadom na to, že napriek
dlhoročnej tradícii v tomto športe na Slovensku – boccia sa na Slovensku hrá približne od
roku 1996 – prebiehajúcim celoslovenským súťažiam v tomto športe a významným
medzinárodným úspechom našich reprezentantom, v košickom regióne doteraz nevznikol
žiaden klub boccie a boccia je tu prakticky neznámym športom.
Prezentácie boccie sa zúčastnila aj zástupkyňa Košického samosprávneho kraja
(http://web.vucke.sk/) z odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Bc. Agáta Grančičová. KSK
chce podporiť aktivity v športe boccia vo svojej pôsobnosti a prvým krokom spolupráce
v tejto oblasti by mal byť kurz boccie pre budúcich lektorov boccie z rôznych sociálnych
zariadení KSK, ale aj individuálnych záujemcov, ktorého zorganizovanie v spolupráci
s trénerom Ondrejom Baštákom Ďuránom by KSK podporilo.
Dlhodobým cieľom je usporiadanie turnaja v integrovanej bocci v regióne KSK,
ktorého by sa zúčastnili rôzne sociálne zariadenia spadajúce pod pôsobnosť KSK, alebo
sídliace a pôsobiace v košickom regióne.
Prezentácie boccie sa zúčastnilo asi 15 detí z LUX, n.o., ktoré sa vrhli do hry
s nadšením a radosťou. Dostali základné vysvetlenie pravidiel hry a odohrali viacero zápasov.
Boccia sa hrala v priestoroch jedálne. LUX, n.o. má k dispozícii aj malú telocvičňu, kde sa dá
umiestniť jedno skrátené boccia ihrisko vhodné na tréningy.
Súčasťou prezentačných zápasov boccie bol aj exibičný zápas s Ankou Mihovou,
predsedníčkou OZ Máj Košice (www.ozmaj.eu), registrovanou hráčkou boccie, ktorá sa
zúčastňuje celoslovenských súťaží v tomto športe. Zápas prebiehal dramaticky – Viktor,
klient LUX, n.o., napriek tomu, že hral bocciu po prvý krát, hral výborne. Hrali skrátený
zápas na 2 zmeny. V prvej Anka prehrala tesne 1:0, ale v druhej zmene potvrdila svoje kvality
nadobudnuté skúsenosťami zo súťaží a vyhrala 2:0, keď poslednou loptičkou remízový stav
upravila vo svoj prospech.
OZ Máj sa od roku 2013 okrem iných svojich aktivít venuje aj bocci – jeho hráči sa
zúčastnili napr. Majstrovstiev Slovenska párov a tímov v bocci alebo Medzinárodného turnaja

v klasickej a integrovanej bocci v Konopiskách v Poľsku. Hráči OZ Máj zatiaľ cestujú za
tréningami do prešovského klubu boccie ZOM Prešov, ale verím, že aj prezentácia boccie
v LUX, n.o. prispeje k vytvoreniu tréningových podmienok priamo v Košiciach.
Po skončení prezentácie boccie v LUX, n.o. som ešte navštívil Detský klub
zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach (http://www.detskyklub.sk/), kde
bocciu aktívne hrávajú ako vhodný rekreačný a rehabilitačný šport. Vo svojej telocvični majú
vylepené skrátené boccia ihrisko a klienti Detského klubu, s ktorými som sa mal možnosť
stretnúť, majú o bocciu záujem. Verím, že po dohode s riaditeľkou Detského klubu Ing.
Dagmar Kozákovou nadviažeme vzájomnú spoluprácu, ktorá povedie k zatraktívneniu boccie
pre klientov Detského klubu a snáď aj k ich zapojeniu sa do športového diania v bocci na
Slovensku a v zahraničí.
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