VÝROČNÁ SPRÁVA
NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
BKLOKYBB
ZA ROK 2012
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1. Identifikačné údaje organizácie (názov organizácie, sídlo organizácie, registrácia,
bankové spojenie, kontakt, riaditeľ, predseda správnej rady, členovia, forma
hospodárenia)
Názov organizácie:

BKLOKYBB, nezisková organizácia

Sídlo organizácie:

Na Graniari 19, 974 01 Banská Bystrica

Registrácia

č. OVVS/NO-30/2008

Bankové spojenie:
Kontakt:

č.ú. 0304811742/0900
e-mail: bklokybb@gmail.com
www.bklokybb.sk

Riaditeľ:

Štefan Vaško, nar. 18. 10. 1945

Forma hospodárenia
Správna rada:

nezisková organizácia
• Jozef Gibala – predseda správnej rady
• Michal Nemec – člen správnej rady
• Dalibor Lesník – člen správnej rady
• Eva Husíková – revízor

2. Cieľ organizácie
Hlavným cieľom BKLOKY BB, n. o. je poskytovanie všeobecne prospešných služieb
v oblasti rozvoja telesnej kultúry špeciálne so zameraním na rozvoj bedmintonu pre deti,
mládež a pre širokú verejnosť. Hlavné ciele a priority:
•
rozvoj telesnej kultúry a športu pre deti a mládež so zameraním na bedminton,
•
rozvoj mládežníckych kategórií v bedmintone, výchova a tréning hráčov,
•
rozvoj bedmintonu pre širokú verejnosť,
•
poskytnutie možnosti pravidelného hrania bedmintonu pod odborným metodickým
vedením,
•
usporiadanie športových podujatí v bedmintone, speed- bedmintone, organizovanie
turnajov, rodinných turnajov,
•
propagácia partnerov, firiem, výrobkov a služieb v rámci organizovaných podujatí,
•
poradenstvo, nákup bedmintonového výstroja a oblečenia za zvýhodnené ceny, servis
– vypletanie bedmintonových rakiet,

3. Aktivity organizácie v roku 2012
BKLOKYBB, n. o. pracovala počas roku 2012 v snahe napĺňať vytýčené ciele neziskovej
organizácie. Vykonávala všetky aktivity bez zmeny právnej formy a sídla riaditeľa.
Bedminton sa od začiatku roku 2012 hrával šesť dní v týždni v športovej hale – Šport
Aréna na Tajovského ulici č. 24, 974 29 Banská Bystrica, po 4 hod. až 5 hod. denne na
štyroch kurtoch. V telocvični Spojenej školy na Školskej ulici č. 7 Banská Bystrica na troch
kurtoch po dve hodiny, ktoré boli vyhradené hlavne pre mládežnícke kategórie s prípravou
pre súťažný bedminton. Od začiatku roku 2012 sa aktívne hráva aj v Aqualand Aréne v areáli
plážového kúpaliska v Banskej Bystrici na šiestich kurtoch po šesť hodín. Rozpis obsadenia

jednotlivých kurtov a časového harmonogramu, ktorý bol uverejnený na internetovej stránke
BKLOKYBB, n. o. a bol priebežne aktualizovaný. Skvalitnením a zvýšením atraktivity
prostredia došlo v priebehu roku 2012 k ďalšiemu výraznému nárastu počtu odohratých hodín
(začalo sa hrávať od 16.00 hod. do 21.00 hod. šesť dní v týždni) a taktiež hráčskej základne z
300 nadšencov na približne 1000 pravidelných hráčov, ktorí so sebou priniesli ďalších
záujemcov o bedmintonový šport. Pre všetkých rekreačných hráčov bedmintonu boli
usporiadané rôzne súťaže v dvojhrách, štvorhrách a zmiešaných štvorhrách. Mimoriadny
záujem si vyslúžili súťaže družstiev, ktoré sme nazvali „ Partička „ kde skupiny rekreačných
hráčov vytvorili družstvá, ktoré sa medzi sebou vyzývali k vzájomným stretnutiam. Stretnutia
sa odohrávali na 11 zápasov zložených z dvojhier, štvorhier a mixov, po ukončení týchto
stretnutí sa uskutočnilo posedenie s vyhodnotením a diskusiou o priebehu akcie.
BKLOKYBB, n. o. aj v roku 2012 až do 23. 6. 2012 pokračovala v poskytovaní
tréningov pre deti „Bedmintonovej školy pre deti a mládež“, ktorá bola zriadená a svoju
činnosť začala 14. 9. 2010. Celkom sa tréningového procesu zúčastňovalo 58 detí (z toho
mladšie deti – ročník 2000 a mladšie, v počte 21 detí a staršie deti – ročník 2000 a staršie,
v počte 37 detí). Pokračovalo sa v tréningoch v priestoroch Aqualandu na plážovom kúpalisku
v Banskej Bystrici dvakrát týždenne v utorky a štvrtky v čase od 16.00 hod. do 17.00 hod. na
dvoch kurtoch a v čase od 17.00 hod. do 18.00 hod na šiestich kurtoch. Aktívnych bolo
celkom 9 asistentov, pričom počas tréningov na deti na jednom, resp. dvoch kurtoch dohliadal
1 tréner. Činnosť 2. ročníka bedmintonovej školy bola ukončená dňa 23. 6. 2012 záverečným
bedmintonovým turnajom, počas ktorého si deti zmerali sily v rôznych súťažiach a staršie aj
v dvojhrách dievčat a chlapcov. Tí najšikovnejší boli ocenení diplomami a vecnými
cenami, všetci drobnými darčekmi a sladkosťami. Vzhľadom na veľký úspech prvého ročníka
bedmintonovej školy a záujmu zo strany rodičov a detí o tento druh športu, bol so začiatkom
školského roku 2012/2013 dňom 21. 9. 2012 otvorený druhý ročník bedmintonovej školy.
Deti boli rozdelené na skupiny nielen podľa vekových ale aj výkonnostných kategórií. Tí
zdatnejší trénovali intenzívnejšie so zameraním aj na rozvoj silových, vytrvalostných
zručností, dynamiky, rýchlosti nielen na hru bedmintonu. Prvé výsledky sa dostavili v mesiaci
október 2012, kedy sa družstvo ZŠ Spojová v zložení Dominik Ďurčo a Michal Husák
umiestnili na I. mieste v Obvodnom kole v bedmintone v kategórii starší žiaci a následne na 1.
mieste v krajskom kole. Na celoslovenskom kole sa zúčastnili len družstvá ZŠ, ktoré sa
umiestnili na prvých miestach. Úspešne si viedli aj ďalší žiaci bedmintonovej školy Adam
Ďurfina a Richard Kelényei, ktorí v tej istej kategórii na obvodnom kole skončili na druhom
mieste a reprezentovali ZŠ Tr. SNP. Kalendárny rok 2012 bol ukončený detskou
bedmintonovou párty dňa 6. 12. 2012, ktorá bola zorganizovaná v trvaní dvoch hodín len pre
menšie deti a dňa 8. 12. 2012 v takom istom časovom rozpätí pre staršie deti. Pre deti boli
opätovne pripravené rôzne súťaže, turnaj dvojhry chlapcov a dievčat a samozrejme ceny,
sladkosti a mikulášske darčeky. Menšie deti, ktoré bedmintonovú školu navštevovali už druhý
rok sa v mesiaci november 2012 prezentovali v ESC v rámci podujatia partičky medzi ESC
a Barbakanom, kde predviedli krátku ukážku tréningového procesu pre súťažiacich, ale aj
divákov tejto akcie.
V roku 2012 BKLOKYBB, n.o. zorganizovala viac športových podujatí - turnajov pre
všetky vekové skupiny hráčov, napríklad :
• Veľkonočný turnaj MIX páry ( marec 2012 )

•
•
•
•
•
•
•
•
•

turnaj dvojhry ( apríl 2012 )
turnaj štvorhry ( máj 2012 )
turnaj záver detskej školy ( jún 2012 )
turnaj rodičia a deti ( jún 2012 )
bedmintonový tábor v Chorvátsku ( júl 2012 )
turnaj speed bedmintonu a bedmintonu ( október 2012 )
Vianočný turnaj MIX páry ( december 2012 )
Partička EUROPA SHOPING CENTER - BARBAKAN ( september 2012 )
Bedmintonová partička ( priebežne celý rok 2012 )

Na uvedených turnajoch sa zúčastnilo cez 800 hráčov v rôznych kategóriách.
BKLOKYBB, n. o. aktívne spolupracovala na základe zmluvy s Lokomotívou Banská
Bystrica, občianske združenie oddiel bedmintonu a speed bedmintonu. Naša organizácia
materiálne a odborne podporovala rozvoj bedmintonových a speed bedmintonových zručností
u detí, mládeže, ale aj dospelých, ktorí prejavili záujem o súťažnú formu speed bedmintonu.
Podieľali sme sa aj na školeniach a prezentáciách raketového športu bedmintonu a speed
bedmintonu pre základné a stredné školy v rámci Slovenska. BKLOKYBB, n. o. formou
poskytovania individuálnych tréningových jednotiek a inštruktáží v spolupráci s Lokomotívou
Banská Bystrica dosiahla výrazné úspechy na domácej ako aj zahraničnej pôde. Výsledkom
tejto činnosti bolo dobré umiestnenie našich hráčov na majstrovstvách Európy a v speed
bedmintone v chorvátskom Poreči, kde sa podarilo nášmu hráčovi v kategórii junior chlapci
do 18 rokov získať titul majstra Európy ako aj našej mixovej dvojici v kategórii open mix
a juniorke v kategórii dievčatá do 14 rokov podarilo obsadiť pekné tretie miesto. Za
umiestnenie na majstrovstvách Európy a prebojovanie sa na prvú priečku v juniorskom
svetovom rebríčku. Zároveň sme sa aktívne podieľali na rozvoji hráčskej základne ako aj na
podpore hráčov, reprezentantov na rôznych školských súťažiach, Slovenských podujatiach na
medzinárodnej úrovni ako aj na zahraničných súťažiach. BKLOKYBB, n.o. spolupracovala aj
so Slovenskou asociáciou speed bedmintonu Slovenska pri organizovaní turnajov
a prezentácií v jednotlivých mestách na Slovensku. V októbri 2012 sme spoločne so SASB
organizovali turnaj družstiev v bedmintone a speed bedmintone v Slovenskej Ľupči, na
ktorom sa zúčastnili hráči z celého Slovenska. Na tejto akcii sa hrala súťaž v dvoch
športových odvetviach, kde si hráči vyskúšali aj iný šport ako bežne hrávajú.
V čase letných prázdnin každý utorok v mesiacoch júl – august 2012 sa BKLOKYBB,
n.o. pravidelne podieľala na prezentácii speed bedmintonu na plážovom kúpalisku v Banskej
Bystrici.
Za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a ich rozšírenia bola v mesiaci október
2012 spracovaná koncepcia bedmintonu a speed bedmintonu na sezónu 2012/2013, ktorej
cieľom je rozšírenie aktivít na rozvoj mládežníckeho bedmintonu a speed bedmintonu,
organizovanie turnajov so zameraním na kategórie jednotlivci, mix páry, mužské a ženské
štvorhry, rodičia - deti, firemných bedmintonových a speed bedmintonových hier,
challengera, propagáciu firiem, produktov, služieb počas turnajov, servis bedmintonových
rakiet – vypletanie, zabezpečenie bedmintonového výstroja.

4. Finančné prostriedky a ich použitie
Príjmy rok 2012
dary a príspevky
2% dane

5000 €
6 290,50 €

príjmi z turnajov

0€

poskytovanie služieb, organizovanie podujatí

51 189,00 €

Celkom príjmy

62 479,50€

Výdavky rok 2012
organizovanie podujatí, poskytovanie služieb

47 788,63 €

mzdy a odvody

6 439,69 €

materiálne a technické vybavenie

9 508,35 €

prevádzková réžia

2 301,51 €

majetok

4 497,20 €

Celkom výdavky

70 535,38€

5. Poďakovanie partnerom
•

Poďakovanie patrí všetkým priaznivcom a podporovateľom bedmintonového
a speed bedmintonového športu, ktorí materiálne alebo finančne prispeli na činnosť
neziskovej organizácie.

V Banskej Bystrici 19. 04. 2013

