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O klube
1st Amateur Beach Sports Club Nitra
Občianske združenie 1. ABC Nitra je prvým amatérskym klubom plážových 

športov v Nitre. Ministerstvom vnútra SR bolo zaregistrované 12. marca 

2008. Zakladajúcimi členmi združenia sú Michal Ivan, Radovan Laco a Igor 

Darnadi, ktorých uchvátil beachvolejbal v roku 2007. Združenie 1.ABC Nitra 

vzniklo za účelom propagácie plážového volejbalu ako športu pre všetkých 

so zámerom posunúť organizáciu amatérskych turnajov na vyššiu úroveň. 

Cieľom združenia je priblížiť plážový volejbal a iné plážové športy širokej 

verejnosti, napomôcť riešeniu viacerých problémov v spoločnosti (podpora 

zdravého životného štýlu spoločnosti a rozšírenie ponuky voľnočasových 

aktivít pre mládež ako prevencia) a spájať amatérskych športovcov ako  

v rámci regiónu, tak i medzi regiónmi.

Aktivity
Klub 1.ABC Nitra organizuje podujatia, prevažne turnaje, okrem populárne-

ho olympijského beachvolejbalu aj v ďalších plážových športoch: plážový 

tenis, futbal, hádzaná. Vďaka spolupráci s Korfbalovým klubom Nitra sa 

na piesku hrá dokonca i korfbal. Za účelom zabezpečenia týchto poduja-

tí (hlavnej, neziskovej činnosti) vyvíja klub podnikateľskú činnosť v týchto 

oblastiach: prenájom reklamného priestoru a športovísk, event marketing, 

organizácia firemných hier a eventov na kľúč, maloobchod.

Zdroje financovania
Podiel zo zaplatenej dane z príjmov (tzv. 2%), členské príspevky (dobro-

voľné), dotácie, granty, príjmy z podnikateľskej činnosti (prenájom reklamy  

a športovísk, event marketing, organizácia firemných hier a eventov na 

kľúč, maloobchod a iné), vlastné zdroje zakladateľov združenia.

Prezídium

Michal Ivan

Radovan Laco

Gen. sekretár

Alexandra Žibritová

Sídlo: Novomeského 10, 949 11 Nitra
Vznik: 2008

IČO: 42118808
DIČ: 2022808161
Bank. spojenie: 

0234413326/0900 (Slov. sporiteľňa)
Kontakt: nbl@nbl.sk, 0944 183 547

Základný dokument:
 Stanovy 1.ABC Nitra

Aktuálny počet členov: 883 

(stav k 1.1.2015)

1. ABC Nitra - občianske združenie

V roku 2014 si plážový futbal a volejbal vyskúšali aj strieborní hokejisti HK Nitra: na fotke zľava 

Jozef Stümpel, Roman Tománek a Peter Ordzovenský. Viac na s.21.

Za vydarenú sezónu 2014 ďakujeme...
spoluorganizátorom: NBL - Zoltán Šipoš (Trebišov), Roman Špaček (Skalica), Milan a Andrea Bojnanskí (Bratislava), Jana & Dávid Tužinskí (Zvolen - Lieskovec),  

Matej a Martina Haringoví (Rudava), Radoslav Fašang (Čunovo), M-SR v plážovom tenise - Roman Špaček (Skalica), Peter Miklušičák a Valentína Sedláková  

(Bratislava), Andrea a Juraj Bernovskí (Nové Mesto nad Váhom), Jana a Dávid Tužinskí (Lieskovec), Štefan Vaško (B.Bystrica)

spolupracovníkom: NBL - Miroslav Németh (Trebišov), Ľuboš Hroboň, Erik Husár, Miloš Pukaj (Rudava) plážový tenis - Juraj Čechvala, Peter Dedík (N.Mesto nad 

Váhom), Tomáš Janči, Martin Piko (Bratislava), Ľubomír Syč-Kriváň a kolektív (B.Bystrica), Jozef Kakula, Nitrianske beachové leto - Lukáš Šebök, Marián Ivan, 

Staropramen COOL víkend - Martin Šauer, Radoslav Fašang, Ján Falis, Zuzana Beneová, Miriam Trenčianka,  Ľubomír Kramoriš, Roman Kažimír, Festival Divokej 

vody - Lívia Miškovičová, Nikola Bányiová, Zuzana Pecháčová, Matej Samuel, Martin Vitko, Lukáš Mosný, Michal Gajdoš, Katarína Danková, Pavel Matuščín, Roman 

Konečný, Junior NBL - Anna Kúbeková (koordinátor), Lenka Hradecká (spoluorganizátor - dobrovoľník), zúčastneným školám (v zátvorke meno zodpovedného peda-

góga): SOŠ Cintorínska (M. Gažík), SPŠ strojnícka (K. Berec), SOŠ veterinárna (M. Ratulovský, V. Šulganová), SSŠ Štúrovo (O. Mokoš, A. Kúbeková), OA Bolečkova 

(M. Slezáková), SSOŠ Animus (F. Kotrus, T. Žilka), ZŠ Fatranská (P. Pucher, Z. Seková), ZŠ Na hôrke (R. Oravec), ZŠ Novozámocká (M. Drdoľová, P. Zákopčan), 

Gymnázium Golianova ul. (T. Kuťka), Športové gymnázium (E. Stümpelová), ZŠ Kniežaťa Pribinu (L. Hradecká) a tiež ZŠ Ščasného (B. Budiš), ktorá bola prihlásená, ale 

podujatia sa nemohla zúčastniť pre nedostatok tímov v ich vekovej kategórii, plážový futbal - Ivan Kováč, Michal Božík, Artful BSC Bratislava, Matej Samuel, plážový 

korfbal - KK SPU Nitra pod vedením Tomáša Sonnenscheina

fotografom: Andrea Bojnanská (Bratislava), Martin Cintula, Peter Frank, Vladimír Kubovič, Róbert Kögel (Nitra), Ondrej Bobek (Čunovo), Roman Trnka (Rudava), 

Martina Orolínová (Lieskovec), Zuzana Chrenková, Miroslav Marko, Katarína Štermenská, Viera Erteltová (Skalica), Ján Falis (Trebišov), Katarína a Rudolf Szabóovci 

(B.Bystrica); 

www tímu: Andrej Borgula (Borgweb s.r.o.), Roman Kažimír (support);

autorom videí zo Staropramen COOL víkendu 2014: Jakub Chochula, Monika Földešiová;

aktívnym členom 1.ABC Nitra, Mestu Nitra, obci Malé Leváre, Správe športových a rekreačných zariadení Mesta Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Sloven-

skej volejbalovej federácii, Slovenskému tenisovému zväzu, partnerom (viď zadná strana ročenky), tlačiarni Garmond, darcom 2%, ostatným hráčom a členom klubu 

1.ABC Nitra, ako aj všetkým nemenovaným, ktorí sa na našich podujatiach akoukoľvek formou podieľali.
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2 %
Ďakujeme,

           že ste sa rozhodli, alebo vôbec zvažujete, poukázať podiel zaplatenej 

dane z príjmov práve nám. Vás to nestojí absolútne nič, ide totiž o penia-

ze, ktoré ste štátu už zaplatili (resp. zaplatil za Vás zamestnávateľ). Pre 

náš klub sú však 2% (1,5% v prípade firiem, 3% v prípade dobrovoľníkov) 

významným zdrojom príjmov a zabezpečenia aktivít nášho klubu. Tieto pe-

niaze sú jednou z mála finančných istôt, ktoré 1.ABC Nitra a iné neziskové 

organizácie majú. Sme radi, že na rozdiel od vždy neistých štátnych, kraj-

ských, mestských peňazí, nadačných grantov a dotácií, sa o Vás môžeme 

vždy oprieť. Kam sme sa od roku 2008 v našej činnosti posunuli, môže-

te posúdiť sami na podstránke Klub - História našej webstránky www.nbl.

sk. Aj vďaka doterajším darcom má naše združenie za sebou úspešných  

7 rokov a pred sebou možno aj vďaka Vám ôsmy a mnoho ďalších.

           Ak Vám to časopriestor dovolí, potešíme sa Vašej osobnej „inšpekcii“ 

využitia poukázaných peňazí na ktoromkoľvek z našich podujatí kdekoľvek 

na Slovensku či v zahraničí.

Ing. Michal Ivan, člen Prezídia 1.ABC Nitra

Údaje potrebné pre poukázanie podielu dane

Názov a sídlo organizácie: 1.ABC Nitra, Novomeského 10, 949 11 Nitra

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42118808

 V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás kontaktujte. 

Čo sú 2% (1,5%, 3%) - ako to funguje?
Každý zarábajúci človek (či už zamestnanec alebo SZČO), môže pou-

kázať 2% dane z príjmu, ktorú zaplatil (v prípade zamestnancov platil 

za Vás zamestnávateľ) neziskovej organizácii podľa vlastného výberu. 

Navyše, ak ste v roku 2014 odpracovali ako dobrovoľník pre nás aspoň 

40 hodín, máte možnosť namiesto 2% venovať 3% z dane (k tomuto je 

potrebné potvrdenie od nás). Firmy (právnické osoby) môžu poukázať 

1,5% dane, dokonca môže túto sumu rozdeliť medzi viacero prijímateľov. 

Všetko o poukázaní 2% / 1,5% / 3% prehľadne sumarizuje portál rozhod-

ni.sk. Na konci procesu si však nezabudnite overiť správnosť údajov 

a tiež, či máte všetko potrebné. Aj malá chyba nás môže stáť peniaze a 

Váš dobrý pocit či výhody aktívneho člena.

Prečo nám?
Aj vy môžete podporiť činnosť nášho klubu, ktorou je napĺňať myšlienku 

športu pre všetkých. Venujeme sa plážovým športom (plážový volejbal, 

tenis, hádzaná, futbal), snažíme sa neustále rozširovať a obohacovať po-

nuku tak, aby mala možnosť zašportovať si čo najširšia vrstva verejnosti. 

Zvláštnou oblasťou záujmu je mládež. Snažíme sa zaujať, inšpirovať 

mládež, pritiahnuť čo najviac detí na naše kurty, aby trávili voľný čas 

zmysluplne a aktívne. Šport nie je len osožnou aktivitou pre ľudské telo, 

ale je podľa nás nenahraditeľným zdrojom rozvoja osobnosti.

Čo (u)robíme s peniazmi z 2%?

Okrem toho, že 2% sú najstabilnejšou zložkou našich príjmov, vďaka ktorej 

môžeme takmer s istotou plánovať aspoň kostru našich podujatí, pomohli 

prostriedky získané týmto spôsobom aj týmto konkrétnym projektom:

•   rozbehnúť iniciatívu za otvorenie športovej triedy so zameraním na plá-

žové športy (náklady s kampaňou, letákmi a pod.)

•   kúpiť hádzanárske brány, vďaka ktorým si mohli žiaci ZŠ a SŠ zmerať 

sily už aj v plážovej hádzanej a futbale

•   rozšíriť športovisko na letnom kúpalisku v Nitre z 2 beachvolejbalových 

kurtov na multifunkčnú plochu pre plážové športy

•   organizovať a zlepšovať Junior NBL - plážovú školympiádu pre žiakov 

ZŠ a SŠ, ktorej úroveň od roku 2009 s každým ročníkom rastie

•   poskytovať kurty mládeži do 18 rokov každý deň vo vyhradených hodi-

nách úplne zadarmo (od r. 2012)

Výzvami klubu pre najbližšie obdobie sú:

•   spevnenie kostry podujatí, ktorá je už vyprofilovaná, a to pokračova-

ním v kvalitných projektoch a revíziou tých menej kvalitných  („od kvantity  

ku kvalite“)

•   profesionalizácia práce na rozvoji plážových športov ako športu pre všet-

kých

•   7.ročník plážovej školympiády Junior NBL, kde by sme radi aspoň  vyrov-

nali vlaňajší rekord (185 účastníkov, 12 škôl)

•   intenzívnejšia propagácia možnosti športovania mládeže do 18 rokov 

každý deň vo vyhradených hodinách úplne zadarmo 

Podporte svoj región!
Ak pre naše združenie získate (prostredníctvom 2% alebo z iných zdrojov) 

významnú finančnú čiastku, môžeme podobným spôsobom podporiť 

práve Váš región! Alebo aj inak - je to na Vás.

BONUS PRE VÁS
Poukázať 2% (1,5% v prípade firiem alebo 3% u dobrovoľníkov) práve 

nám sa oplatí aj Vám: ak ste členom 1.ABC Nitra, poukázaním podielu 

dane z príjmov nášmu združeniu získate status aktívneho člena, ktorý so 

sebou nesie mnohé výhody (zľavy na prenájmy, tovar, zo štartovného na 

turnajoch a pod.). Ak nie ste členom, informujte sa u nás, ako sa ním 

stať. Ak ste firma, vieme sa revanšovať okrem čarovného slovíčka aj 

reklamou a propagáciou Vašej spoločnosti alebo značky, prípadne zorga-

nizovaním firemného dňa alebo hier.

POZOR! Aby ste bonus získali, musíte doručiť kópiu alebo scan dokladu 

s Vaším menom a presnou poukázanou sumou aj nám! Ak potrebujete 

asistenciu, volajte alebo mailujte:

0944 183 547, nbl@nbl.sk.
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História
2008
Premiérový ročník nitrianskej beachvolejbalovej ligy (NBL) pozostával 

zo 6 turnajov a záverečného exhibičného turnaja s aktívnou účasťou 

primátora Nitry Jozefa Dvonča, trénera extraligového VK Ekonóm SPU 

Nitra Petra Kalného a vtedajších či bývalých volejbalových hráčov, hráčok, 

trénerov či funkcionárov. NBLka sa stretla s veľkým a pozitívnym ohlasom.

2009
• zvesti o NBL presiahli hranice amatérskych vôd i regiónu. Zvýšený 

záujem o nitriansku beachvolejbalovú ligu si vyžiadal rozdelenie 

všetkých šiestich turnajov do dvoch hracích dní. Druhý ročník zavŕšil 

turnaj NBL Challenge, kde najlepší amatéri vyzvali najlepších be-

achvolejbalistov z radov volejbalistov.

• v druhom roku svojej činnosti naštartoval 1.ABC Nitra dve nové tradí-

cie: Junior NBL (turnaj v plážovom volejbale pre žiakov základných a 

stredných škôl) a NBL Open (otvorené majstrovstvá SR amatérov v 

plážovom volejbale).

2010
• tretí ročník nitrianskej beachvolejbalovej ligy (NBL) – opäť 6 turnajov, 

všetky v 2 kategóriách - A (otvorená) a B (amatéri). Zrodila sa Liga 

partnerov a turnaje trojíc NBL 40+ (pre 40-ročných a skúsenejších).

• v druhom ročníku Junior NBL súťažili žiaci a študenti ZŠ a SŠ už v 2 

športoch (plážový dvojboj: beachvolejbal + beachtenis).

• 2. ročník turnaja NBL Open - otvorených majstrovstiev SR amaté-

rov v plážovom volejbale – bol servírovaný v rámci 36-hodinovky 

nonstop plážového volejbalu vďaka prepojeniu dvoch hracích dní 

nočným turnajom NBL Open Night pre vrcholových volejbalistov, so 

sprievodnými súťažami ako napríklad Roxy beach girl 2010 (najcha-

rizmatickejšia dievčina Nitrianskej pláže).

• 1.ABC Nitra začal organizovať turnaje v plážovom tenise.

2011
• 2 ihriská na plážový volejbal / tenis boli rozšírené cca dvojnásobne 

na multifunkčnú plochu pre plážové športy („Nitrianska pláž“).

• 1.ABC Nitra ponúka okrem plážového volejbalu a tenisu už aj plážo-

vú hádzanú a plážový futbal (zatiaľ iba rekreačne, bez organizovanej 

súťaže), v spolupráci s KK Nitra sa na Nitrianskej pláži objavil po 

prvýkrát plážový korfbal.

• 4. ročník nitrianskej beachvolejbalovej ligy (NBL): tradičný formát 6 

(dvojdňových) turnajov s upraveným pomerom mixových a nemixo-

vých turnajov s ohľadom na ich popularitu, 2 turnaje trojíc (vrátane 

NBL 40+). Hralo sa s novým modelom lopty Mikasa (VLS 300). Pri-

daná tretia kategória NBL - „C“ ako camp – pre úplných nováčikov, 

ktorí naberali skúsenosti a zručnosti popri A turnaji od tých najlep-

ších. Zvýšený záujem o Ligu partnerov (12 tímov).

• 3. ročník Junior NBL sa hral už ako plážová školympiáda – okrem 

plážového volejbalu a tenisu aj hádzaná a futbal (nesúťažne).

• 3. ročník majstrovstiev Slovenska amatérov v plážovom volejbale 

pod názvom Edymax NBL Open 2011: opäť pestrejší pre hráčov i di-

vákov - nočný turnaj, súťaž o najcharizmatickejšieho chlapca / dievča 

pláže s novým partnerom a názvom Ipanema beach girl / boy, Miss 

mokré tričko, tombola, súťaže zručnosti, lukostreľba a iné.

• 1.ABC Nitra spoluorganizoval 1.ročník beachvolejbalového „súboja 

národov“ na brnenskej priehrade. Gemini Beachparáda je veľkým 

česko-slovenským meraním síl v kategóriách zmiešané dvojice  

a dobrá nálada. 

2012
• Veľká športová noc – rozlúčka so zimou, Bratislava (hala), beachvo-

lejbal, beachtenis.

• 1.ročník Národnej beachvolejbalovej ligy – série sérií podľa vzoru 

nitrianskej beachvolejbalovej ligy. Vyvrcholením Národnej BL bol 

finálový turnaj NBL Open –majstrovstvá SR amatérov v plážovom 

volejbale (4.ročník).

• 4.ročník plážovej školympiády Junior NBL.

• 1.ročník majstrovstiev SR v plážovom tenise (uznané Slovenským 

tenisovým zväzom).

• 1.ročník medzinárodného ITF turnaja Slovak Beachtennis Open.

• turnaj česko-slovenskej superligy v plážovom futbale + turnaj v plá-

žovom futbale pre verejnosť (Bellness Cup 2012, s účasťou  

Miroslava Stocha, Jozefa Stümpela).

• 2.ročník česko-slovenského súboja národov (Beachparáda) na 

brnenskej priehrade.

2013
• 2.ročník Národnej beachvolejbalovej ligy. Finálový turnaj Národnej BL 

bol už 5.ročníkom majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale.

• po dohode so Slovenskou volejbalovou federáciou všetky A turnaje 

NBL v kategórii muži / ženy (spolu 10) boli uznané ako turnaje oficiál-

nych majstrovstiev SR v beachvolejbale.

• 5.ročník plážovej školympiády Junior NBL.

• 2.ročník majstrovstiev SR v plážovom tenise (uznané Slovenským 

tenisovým zväzom).

• 2.ročník medzinárodného ITF turnaja (Dunlop BT Open Slovakia 

2013).

• NBL bola súčasťou športovo-hudobného Festivalu Divokej vody v 

Čunove (3.-4.8.).

• beachtenistky A.Hradecká a A.Benčová (1.ABC Nitra, SR) skončili 

na majstrovstvách sveta v talianskej Cervii medzi 16 najlepšími 

dvojicami sveta.

2014
(prehľad, detaily o podujatiach na ďalších stranách tejto ročenky)

• 3.ročník Národnej beachvolejbalovej ligy. Finálový turnaj Národnej BL 

bol už 6.ročníkom majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale.

• po dohode so Slovenskou volejbalovou federáciou všetky A turnaje               

NBL v kategórii muži / ženy (spolu 5) boli uznané ako turnaje oficiál-

nych majstrovstiev SR v beachvolejbale.

• 6.ročník plážovej školympiády Junior NBL s rekordnou účasťou (12 

škôl, 185 účastníkov!).

• 3.ročník majstrovstiev SR v plážovom tenise (uznané Slovenským 

tenisovým zväzom) a prvý ozajstný boom plážového tenisu v SR.

• 3.ročníka medzinárodného ITF turnaja (Dunlop BT Open Slovakia 

2014) sa zúčastnilo 30 hráčov a hráčok zo 7 krajín, vrátane mužskej 

svetovej jednotky Viniciusa Fonta z Brazílie! 

• 1.ABC Nitra druhý rok po sebe spoluorganizátorom športovo-hudob-

ného Festivalu Divokej vody v Čunove (5.-6.7.2014).
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                  Sezóna 2014 rečou čísel

40 podujatí organizovaných (38 z nich) alebo hostených 
(2) klubom 1.ABC Nitra v roku 2014 zaznamenalo 1639 
účastníkov.

Nitrianske beachové leto 2014: 13 podujatí od 17.5. do 
31.8.2014, 613 účastníkov.

Okrem 13 podujatí Nitrianskeho beachového leta hostil 

1.ABC Nitra na Nitrianskej pláži aj medzinárodný turnaj v 

plážovom korfbale (organizátor: KK SPU Nitra, 14.7.)  a fi-

nále beachvolejbalovej série BVL (organizátor: R. Fašang, 

16.-17.8.).

Po dohode so Slovenskou volejbalovou federáciou všetky 
A turnaje NBL v kategórii muži / ženy (5) boli uznané ako 
turnaje oficiálnych majstrovstiev SR v beachvolejbale.

Z celkového počtu 1639 účastníkov predstavuje väčši-
nu beachvolejbal (1099), nasledujú plážový tenis (222), 
plážový korfbal (90) a plážový futbal (43). Zvyšných 185 je 
(rekordný) počet účastníkov plážovej školympiády Junior 
NBL (mix 5 odvetví plážových športov).

Nitrianske beachové leto je súhrnné pomenovanie všet-
kých podujatí organizovaných klubom 1.ABC Nitra na 
Nitrianskej pláži (v areáli mestského kúpaliska).

FB stránka www.volley-city.sk, ktorá je hlavnou platformou 
NBL na Facebooku, zaznamenala počas roku 2014 viac 
než 500-tisíc kliknutí (na akýkoľvek obsah, ukazovateľ page 
consumption).

V sezóne 2014 bolo na weboch a FB platformách 1.ABC 
Nitra zverejnených vyše 4000 fotografií zo 40 podujatí.

Nitrianska pláž 2014: 15 podujatí, 785 účastníkov. Nit-

rianska pláž = multifunkčná plocha pre plážové športy na 

letnom kúpalisku v Nitre.

sme tu 
pre Vás
viac ako

20
rokov

tlačiareň a kníhviazačstvo

GARMOND NITRA
Fraňa Mojtu 10, Nitra

•ofsetová tlač
     letáky|plagáty do A2|brožúry|knihy|kalendáre|noviny|hlavičkové papiere|samoprepisovacie tlačivá|

•digitálna tlač
     katalógy|oznámenia|vizitky|certifikáty|letáky|tlač od 1 kusu|novoročné oznámenia pre firmy|

      jubilejné, maturitné a svadobné| výroba obrazov na plátno|fotoknihy|rodinné kalendáre|

•kníhviazačstvo
     šitá väzba diplomových prác|zbierok zákonov|hrebeňová väzba|väzby V-1 až V-8a|falcovanie a znášanie|

•vydavateľstvo
    vydávanie kníh|učebníc|kníh o poézií|próze|vedecké knihy|sadzba textu a grafika kníh|
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Beachvolejbal
Na vrchole beachvolejbalových aktivít 1.ABC 
Nitra je Národná beachvolejbalová liga (NBL). 
Jedná sa o súťaž pre širokú verejnosť, s dôrazom 
na amatérov. V sérii kvalifikačných turnajov po  
celom Slovensku zbierajú hráči bez ohľadu 
na vek, pohlavie, národnosť, rasu, nábožen-
stvo okrem hodnotných vecných odmien body 
do rebríčkov NBL. Najlepší amatéri z koneč-
ného rebríčka sa kvalifikujú na finále NBL 
– majstrovstvá SR amatérov (so súhlasom 
SVF). Okrem NBL organizoval 1.ABC Nitra v beachvolejbale v roku 2014  
Pribina Cup  – „sériu turnajov pre Nitrančanov“.  Druhý ročník Pribina 
Cupu pozostával z 5 turnajov: 25.5. a 20.7. dvojice, 15.6. trojice, 16.-17.8.  
BVL: Pribina Cup (organizátor: BVL) a 31.8. open.

Z pohľadu beachvolejbalu bola sezóna náročná. Riešili sme viacero neprí-
jemností, z ktorých časť sme čakali, no niektoré nás prekvapili.
V Národnej beachvolejbalovej lige sme začali sledovať formu každého 
hráča, vyčíslenú ako priemerný bodový zisk z posledných 4 turnajov NBL 
daného hráča. Cieľom bolo ešte lepšie rozdelenie prihlásených do výkon-
nostných kategórií, ktoré boli v roku 2014 tri: A, B a C. NBL, aby bola ligou 
pre verejnosť nielen na papieri, ale aj v praxi, sa totiž snaží chrániť najmä 
slabších a začiatočníkov aj tým, že do nižšej kategórie nepustí lepších hrá-
čov. Ak slabší, alebo začiatočník chce, môže sa s lepšími konfrontovať dob-
rovoľne vo vyššej kategórii. Ak by bol s lepším konfrontovaný nedobrovoľne 
a príde o zážitok z hry, nemusí sa už vrátiť. 

Dobre mienené opatrenie sa stretlo s nepochopením či nevôľou nemalé-
ho počtu hráčov. To nás neprekvapilo, nepopulárnosť tohto kroku, ako aj 
mierny odpor, sme predpokladali. Preto nás neprekvapila ani nižšia účasť 
oproti sezóne 2013 (840 vs. 1060 účastí). Na prvý pohľad výrazný pokles, 
no počet unikátnych účastníkov NBL klesol zanedbateľne (z 510 na 500), 
čo je dobré znamenie. „Podtrženo-sečteno, urobili sme dva kroky vpred a 
jeden vzad. Tento mechanizmus sleduje hneď niekoľko základných cieľov 
NBL naraz a jeho zavedenie napriek turbulenciám vnímame pozitívne. Čo 
sme mohli urobiť lepšie, sú technické nastavenia – hraničné hodnoty formy, 
koľko turnajov počítať, ako hlboko do histórie ísť a podobne. Vypočuli sme 
si veľa názorov hráčov aj lokálnych organizátorov NBL, aby sme vedeli, ako 
systém vylepšiť. Veríme, že takto o rok sa budeme tešiť z vyššej účasti za 
súčasného zachovania mechanizmu na báze formy, samozrejme vylepše-
ného,“ hovorí Michal Ivan, súťažný riaditeľ NBL.
Z nepríjemných prekvapení stoja za zmienku snáď tieto tri: 1. Z rôznych 
dôvodov museli byť zrušené 2 turnaje NBL v nových centrách (Rim. Sobota 
a Lipt. Hrádok); 2. nešportové správanie dvoch hráčov na jednom z kva-
lifikačných turnajov NBL, ktoré vyústilo do prvého rozhodnutia o dištanci  
v histórii NBL; 3. Ochladnutie vzťahov so Slovenskou volejbalovou federáciou. 

Súťažný riaditeľ NBL Michal Ivan po necelom roku členstva odišiel z Rady 
beachvolejbalu pri SVF. Dôvodom z jeho strany bola nekomunikácia kolegov  
z Rady počas celých 2 mesiacov v plnej sezóne, neriešenie problémov 
beachvolejbalu, na ktoré upozorňoval a ktoré neskôr viedli k spochybne-
niu majstrovstiev SR v beachvolejbale 2014. Vplyv na NBL to malo v tom,  
že jeden z 5 turnajov NBL (26.7. Trebišov), ktoré mali byť súčasťou maj-
strovstiev SR, bol z majstrovstiev SR stiahnutý.
Pozitívami sezóny 2014 boli turnaje v Bratislave (ktorá bola prvýkrát 
od vzniku Národnej BL lídrom v počte účastí spomedzi všetkých cen-
tier NBL), na Rudave, prístup a výkon všetkých lokálnych organizátorov 
NBL obzvlášť v súvislosti so zavedením mechanizmu formy. Práve oni  
rozhodujúcou mierou prispeli k tomu, že NBL 2014 sa hrala v troch kategó-
riách (A, B, C) nielen na papieri, ale aj v skutočnosti.

- 13 víkendov, 22 kvalifikačných turnajov (Bratislava, Čunovo, Nitra,  
Skalica, Zvolen, Lieskovec, Trebišov, Rudava) 
- 840 účastníkov 
- prize money 1260 EUR 
- každému sa rátali iba 4 jeho najlepšie výsledky 
- výsledky, umiestnenia, fotografie, reporty z jednotlivých turnajov,  
kompletné rebríčky, profily hráčov a viac nájdete na www.volley-city.sk

Národná beachvolejbalová liga 
Majstrovstvá SR amatérov v plážovom 
volejbale

NBL vznikla v roku 2012 „naklono-
vaním“ série beachvolejbalových 
turnajov podľa nitrianskeho vzoru 
odskúšaného v rokoch 2008-2011 
v ďalších slovenských mestách. 

Predchodca NBL – nitrianska beachvolejbalová liga – je tak dnes už len 
jednou zo súčastí celonárodnej ligy. 
NBL pozostáva z lokálnych sérií (v roku 2014 okrem nitrianskej skalická, 
zvolenská, trebišovská a bratislavská), či jednotlivých turnajov (2014 Ču-
novo a Rudava). 
Organizátorom NBL je 1.ABC Nitra a lokálni promotéri v jednotlivých cen-
trách NBL. Cieľovou skupinou je široká verejnosť, s dôrazom na amatérov. 
Turnaje sú homologizované – hrá sa podľa tých istých pravidiel, všetky tur-
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Výsledky finálového turnaja NBL 2014

Muži

Finále

Janto, Kállay - M. Vaško, Orolín 1:2 (9:15, 15:12, 12:15)

O 3. miesto

Kögel, Kalužný - P. Králik, Kramoriš 2:0 (15:10, 15:7)

Na mužský trón zasadli noví majstri - (na fotke zľava) Martin Vaško 
a Ján Orolín, na ženský sa po roku 2010 vracajú Helga Gregová  
s Petrou Hrapkovou.
Osemdesiatdva finalistov z 25 okresov SR sa stretlo počas Staropramen 
COOL víkendu na letnom kúpalisku v Nitre. Finále NBL 2014 bolo už šies-
tym ročníkom majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale, súťažilo  
v ňom 50 mužov a 32 žien. Staropramen COOL víkend 2014 bol vďaka 
podpore partnerov Národnej beachvolejbalovej ligy mimoriadne štedrý - 
potokom tiekli nápoje pivovaru Staropramen, každý účastník finá-
le a nejeden divák odišiel z kúpaliska s produktom značky Bioderma  
či slnečnými okuliarmi Relax. K úspešnej akcii prispel aj lokálny partner - 
Wasabi Sushi Bar.
Okrem titulu amatérskych majstrov SR v plážovom volejbale (uznané Slo-
venskou volejbalovou federáciou) sa bojovalo aj o prize money v celkovej 
výške 1260€ a v doplnkových súťažiach (BIODERMA Beach Girl / Beach 
Boy a RELAX Trojboj komplexnosti) o hodnotné vecné odmeny. Na Sta-
ropramen COOL víkend 2014 nezabudnú mnohí, no zo všetkých najrad-
šej naň budú spomínať Ján Orolín, Martin Vaško, Helga Gregová a Petra  
Hrapková - majstri SR amatérov v plážovom volejbale pre rok 2014. Oba 
finálové zápasy sa hrali vo fantastickej atmosfére, krásnom prostredí  
a peknom počasí, oba boli tajbrejkovou drámou. Zatiaľčo Helga Gregová 
(B.Štiavnica) s Petrou Hrapkovou (Bratislava) už pocit čerstvých majsteriek 
amatérov poznajú (tento titul získali spolu v roku 2010), pre Jána Orolína  
a Martina Vaška zo Zvolena to bola premiéra. Za zmienku však určite stojí 
aj štvrtá finálová účasť v rade Trenčanov Kállaya s Jantom.

Majstrovstvá SR amatérov 2014
www.volley-city.sk, 11.08.2014

Rebríčky TOP 32
(kvalifikovali sa na finále NBL 2014)
Ženy Hráčka Body Forma

1. Lennaerts Aida 241 48.75

2. Urcikánová Veronika 195 48.75
3. Hadžová Petra 195 48.75
4. Masaryková Zuzana 190 33.75
5. Gregová Helga 178 44.5
6. Mitrová Klaudia 177 44.25
7. Migra Zuzana 177 30.5
8. Pukajová Ivana 166 40.5

9. Barkolová Katarína 162 40.5

10. Rusnáková Zdenka 160 40

11.Brezinová Miroslava 160 12.Zajacová Jana 158 13.Ďurkovičová Zuzana 
157 14.Urmínová Gabriela 156 15.Kubíková Magdaléna 153 16.Petrakovi-
čová Jana 146 17.Váleková Martina 146 18.Siroteková Iveta 145 19.Kol-
lárová Klára 138 20.Baranovičová Andrea 135 21.Jančurová Andrea 135 
22.Reháková Romana 130 23.Šalatová Karina 125 24.Benková Blanka 
124 25.Chrenková Iveta 123 26.Ondrisková Monika 123 27.Machová Blan-
ka 120 28.Lanczová Erika 120 29.Tužinská Jana 120 30.Harvanová Sabí-
na 119 31.Kubíčková Barbora 118 32.Majvitorová Miroslava 118 

Muži Hráč Body Forma

1. Haringa Matej 214 53.5

2. Packo Ľuboš 210 40
3. Janto Miroslav 210 52.5
4. Králik Pavol 199 36
5. Novodomský Maťko 194 33
6. Kögel Róbert 191 35.25
7. Lenďák Lukáš 180 35.5
8. Vitkovič Martin 177 42
9. Lanča Lukáš 175 43.75
10. Husár Erik 172 20.25

11.Botek Rudolf 172 12.Vaško Martin 170 13.Sofka Damián 163 14.Ma-
jer František 162 15.Lukášik Boris 159 16.Zderka Patrik 159 17.Lehocký 
Tomáš 158 18.Orolín Ján 157 19.Ferenczy Marek 153 20.Rozbora Kristi-
án 149 21.Bobáľ Radoslav 148 22.Zeleňák Marcel 146 23.Pecher Tomáš 
143 24.Gašparík Peter 143 25.Jonáš Vladimír 142 26.Šmýkala Matúš 139 
27.Závada Martin 135 28.Folkman Ivan 135 29.Dorúšek Martin 133 30.Ňur-
cík Matej 131 31.Hňatko Ivan 130 32.Predný Dušan 124

naje spĺňajú štandard NBL, v každom turnaji sa hrá o rovnaké body do reb-
ríčkov NBL. Rebríčky NBL sú dva: muži a ženy. NBL hrajú dvojice. Niektoré 
turnaje sú mixové, iné nemixové (muži, ženy). Každá zúčastnená dvojica 
dostane za turnaj podľa umiestnenia body, ktoré sa delia rovným dielom 
medzi oboch hráčov – muž si berie body do rebríčka mužov, žena do reb-
ríčka žien. Do rebríčka sa rátajú každému iba 4 jeho najlepšie výsledky. 
Po poslednom kvalifikačnom turnaji sa rebríček uzavrie. Prvých 32 mužov  
a prvých 32 žien konečného rebríčka získava miestenku na finálový turnaj – 
majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale (so súhlasom Slovenskej 
volejbalovej federácie). Každý z kvalifikovaných si môže vybrať pre finálový 
turnaj ľubovoľného partnera, ktorý spĺňa kritérium NBL a odohral v danom 
ročníku aspoň 1 kvalifikačný turnaj.
O majstra SR amatérov sa hrá iba v kategóriách muži a ženy (mix nie). 
Okrem toho, že aj finále NBL sa hrá predovšetkým pre radosť z hry  
a atmosféry NBL, o hodnotné vecné odmeny, titul „majster SR amatérov“,  
v hre je – iba na finálovom turnaji - aj Prize money. Výška „banku“ závisí od 
počtu účastníkov daného ročníka NBL (zo štartovného každého hráča na 
každom turnaji NBL ide stanovená čiastka do banku Prize money).

Staropramen COOL víkend
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RELAX Trojboj komplexnosti 2014

Zľava Marek Ferenczy, Pavol Králik, Juraj Kalužný a Dušan Predný

www.volley-city.sk, 21.08.2014

Okrem titulu beachvolejbalového majstra SR amatérov, či BIODERMA 
Beach Girl resp. Beach Boy súperili účastníci Staropramen COOL víken-
du tradične aj v súťažiach zručnosti. Ako každý rok, aj tentokrát pripravili 
organizátori viacero disciplín, v ktorých hráči predvádzali svoju šikovnosť. 
Disciplíny boli tri, víťaz každej z nich si odniesol slnečné okuliare RELAX. 
Vyhodnocoval sa aj trojboj ako celok - najkomplexnejší beachvolejbalisti 
Staropramen COOL víkendu boli odmenení balíčkami od firmy REGINA 
IMPORT, dovozcu slnečných okuliarov RELAX.

BIODERMA Beach Girl / Beach Boy 2014

Zľava Ján Orolín, Zuzana Ďurkovičová (prevzala cenu za Martinu Válekovú), Juraj Kállay, 
Veronika Urcikánová, Matej Ňurcík, Soňa Hiadlovská

Na Facebook stránke Volley-city.sk bola vytvorená galéria s fotkami  
všetkých 82 účastníkov Finále NBL 2014 – majstrovstiev SR amatérov  
v plážovom volejbale, okrem 3 organizátorov (Michal Ivan, Radovan 
Laco, Jana Tužinská). Hlasovať za najcharizmatickejšieho chlapca či diev-
ča Staropramen COOL víkendu mohol ktokoľvek jednoducho „lajknutím“ 
fotky vybraného finalistu.

Uzávierka hlasovania bola až v nedeľu o 15.00h, no organizátori sa roz-
hodli vyhlásiť aj polčasových víťazov. A urobili dobre – Ján Orolín a Soňa 
Hiadlovská dostali v nedeľu ráno, ako sa na správnu súťaž patrí, žlté tričká 
vedúcich pretekárov a motivovali ostatných k mobilizácii fanklubov. Počet 
„lajkov“ do tretej hodiny nedeľného popoludnia výrazne stúpol a premiešal 
poradie – hlavne u mužov. Ako to teda dopadlo?
 
BIODERMA Beach Girl 2014
1. Soňa Hiadlovská (Banská Bystrica)
2. Veronika Urcikánová (Nitra)
3. Martina Váleková (Bratislava)
 
BIODERMA Beach Boy 2014
1. Matej Ňurcík (Nitra)
2. Juraj Kállay (Trenčín)
3. Ján Orolín (Zvolen)
 
Prví traja muži, prvé tri ženy a viacero hlasujúcich divákov bolo odmene-
ných výrobkami značky BIODERMA, partnera Národnej beachvolejbalovej 
ligy. Ďakujeme za podporu, účasť a hlasy!

Ženy

Finále

Má. Brezinová, Lennaerts - Gregová, 
Hrapková

1:2 (11:15, 15:11, 13:15)

O 3. miesto

Hadžová, Urcikánová - Tužinská, Krajkovičová 2:0 (15:13, 15:10)

Semifinále

Gregová, Hrapková - Tužinská, Krajkovičová 2:0 (15:7, 15:14)

Má. Brezinová, Lennaerts - Hadžová, Urciká-
nová

2:0 (15:14, 15:11)

Štvrťfinále

Hríbiková, Kubicová - Tužinská, Krajkovičová 1:2 (15:10, 10:15, 13:15)

Spevárová, Hladíková - Gregová, Hrapková 1:2 (15:11, 9:15, 12:15)

Hadžová, Urcikánová – Vavrová, Molnárová 2:1 (15:14, 12:15, 16:14)

Má. Brezinová, Lennaerts – Mi. Brezinová, 
Rusnáková

2:0 (15:13, 15:13)

Stupne víťazov

Ženy

1 Helga Gregová, Petra Hrapková 

majsterky SR amatérov v plážovom volejbale 2014

2 Aida Lennaerts, Mária Brezinová

3 Petra Hadžová , Veronika Urcikánová

Muži

1 Martin Vaško, Ján Orolín 

majstri SR amatérov v plážovom volejbale 2014

2 Miroslav Janto, Juraj Kállay

3 Róbert Kögel, Juraj Kalužný

Semifinále

M. Vaško, Orolín - P. Králik, Kramoriš 2:1 (15:9, 14:15, 15:13)

Kögel, Kalužný - Janto, Kállay 0:2 (6:15, 9:15)

Štvrťfinále

Kliment, Lanča - P. Králik, Kramoriš 1:2 (15:14, 7:15, 6:15)

Ňurcík, Nosko - M. Vaško, Orolín 0:2 (10:15, 14:15)

Hlaváč, Packo - Janto, Kállay 0:2 (12:15, 13:15)

Kögel, Kalužný – Bobáľ, Palkovič 2:0 (15:11, 15:10)

Kto z účastníkov / účastníčok Finále NBL 2014 
má najväčšiu charizmu? To bola jedna z otá-
zok, na ktoré hľadal odpoveď Staropramen 
COOL víkend 2014 v Nitre (2.-3.8.). Dopln-

kové súťaže sú počas majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale  
tradične pomenované značkami partnerov NBL. Keďže BIODERMA  
a krása idú spolu, voľba organizátorov pre pomenovanie súťaže o najcha-
rizmatickejšieho finalistu NBL bola jednoduchá.
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Po započítaní všetkých disciplín (každá rovnakou váhou, pri dosahu po-
lovica váhy absolútny dosah, polovica váhy výskok), vyšli z trojboja ako 
najkomplexnejší títo amatérski beachvolejbalisti:

Muži

1. Juraj Kalužný (Kysucké Nové Mesto), 89,3%
2. Dušan Predný (Bratislava), 71,4%
3. Vladimír Jonáš (Bratislava), 66,7%

Ženy

1. Andrea Spevárová (Bratislava), 83,3%
2. Mária Hladíková (Topoľčany), 66,7%
3. Zuzana Migra (Malacky), 50%
 
Poznámka:
% = počet získaných bodov zo všetkých bodov, ktoré bolo možné získať

Nerozlučné kamošky skončili plece pri pleci aj v súťažiach zručosti: Andrea Spevárová (vpravo) 
ženský trojboj vyhrala, Mária Hladíková bola celkovo druhá.

Trojboj

Dosah na sieti

V najtradičnejšej súťaži zručnosti v histórii  
majstrovstiev SR amatérov v plážovom volejbale 
sa účastníci snažili prekonať doterajšie rekordy 
z roku 2012. Viktor Kociňák vtedy urobil prstom 
značku v bode 326,5cm nad úrovňou piesku,  
Andrea Dudíková 283cm. Skáče sa priamo  
pri sieti na kurte, pri jednej z anténok, rozbeh je 
povolený. Tento rok bolo príjemným vylepšením 
aj to, že sa neznačkovalo atramentom alebo  
fixkou, ale tónovacím krémom BIODERMA.  
Rekordy však nepadli a Viktor Kociňák  

s Andreou Dudíkovou v absolútnom dosahu kraľujú aj naďalej. Najbližšie zo 
zúčastnených bol Pavol Králik (Senec) s 310,5cm.
Od roku 2014 sa však organizátori inšpirovaní bratislavským organizátorom 
NBL Milanom Bojnanským  rozhodli merať nielen absolútny dosah, ale aj 
výšku samotného skoku (odrátaním statického dosahu). Tu to bolo už zaují-
mavejšie. Veď povedali by ste, že niekto z amatérskych beachvolejbalistov 
vyskočí na ťažkom nitrianskom piesku až 65 centimetrov? Že kto to bol? 
Marek Ferenczy (Nitra).

Zuzana Migra, víťazka disciplíny u žien

Šikovné prsty

Na rozdiel od ostatných 2 disciplín mala táto zrejme absolútnu premiéru. 
Súťaž vymyslená z dlhej chvíle pri čakaní na koniec dažďa – ktorá by ale 
nebola možná bez zázemia tzv. COOL zóny, veľkého dreveného altán-
ku pre hráčov od partnera NBL, pivovaru STAROPRAMEN.  Šikmú stre-
chu altánku zvnútra spevňuje okrem iného asi 12 trámov, umiestnených  
priečne – kolmo na trasu pohybu človeka, ktorý chce prejsť celú dlhšiu 
stranu altánku z jedného konca na druhý. Úlohou bolo presne toto –  
prejsť dlhšiu stranu COOL zóny z jedného konca na druhý, ale s loptou 
nad hlavou, presnejšie – prenášať loptu povolenými beachvolejbalý-
mi údermi ponad trámy. Na každý trám mal pritom súťažiaci k dispozícii  
2 dotyky. Keďže išlo naozaj o novinku, v ktorej sa ešte možno nikde  
nesúťažilo, a zároveň technicky náročnú disciplínu, dostali hráči čas na  
nácvik. Celé nedeľné ráno sa v COOL zóne poctivo nacvičalo, jedni  
z jedného konca, druhí z druhého.
Samotná súťaž naostro prebiehala od 12tej do 13tej hodiny. Trámy boli 
obodované od 1 (štartovací) po 10. Každý súťažiaci mal opäť dva poku-
sy („jazdy“), a akoby to nemali dosť ťažké, súťažilo sa s loptami GALA  
(NBL vrátane finálového turnaja sa pritom hrá s loptou Mikasa VLS 

Relatívne bežná disciplína popri rôznych be-
achvolejbalových turnajoch. Na Finále NBL 
2014 v Nitre si však organizátori vybrali trochu 
netradičné prevedenie – do poľa rozmiestnili 3 
živé terče. Každý z 3 dobrovoľníkov dostal bo-
dovú hodnotu, ktorú mu na telo vyznačili výrob-
kami BIODERMA. Najjednoduchší pre finalis-
tov bol podľa organizátorov servis do zadného 
rohu ihriska, kam sa postavil 3-bodový Ľuboš. 
Najťažšie je naopak trafiť tesne za sieť – preto 
komu sa podarilo trafiť Mirku, dostal bodov 11. 
Tretí terč bol ako jediný pohyblivý – Roman za 

300). Najšikovnejšie prsty z finalistov NBL 2014 preukázali z mužov  
Juraj Kalužný z Kysuckého Nového Mesta (4 body) a zo žien  
Zuzana Migra z Malaciek (3 body).

Lukáš Lenďák,  
víťaz kategórie u mužov.

Presnosť podania

7 bodov mohol meniť pozíciu kdekoľvek v poli (samozrejme len medzi jed-
notlivými pokusmi, nie počas nich). O túto disciplínu bol najväčší záujem z 
celého RELAX Trojboja komplexnosti.
Väčšina podávajúcich šla po najlepšie bodovanom terči – 11-bodovej 
Mirke tesne za sieťou. Vysoká úspešnosť potvrdila, že účasť vo finále  
NBL 2014 nezíska nikto len pre pekné oči, ale že ide o šikovných  
beachvolejbalistov. Necelá polovica súťažiacich (16 z 33) dokázala Mirku 
trafiť jedným zo svojich 2 pokusov. Traja muži boli dokonca stopercent-
ní (22 bodov) – Roman Kažimír, Lukáš Lenďák a Jakub Hrubý museli ísť 
do K.O. rozstrelu, podobne ako 11-bodové najlepšie ženy (Soňa Hiad-
lovská, Andrea Spevárová a Mária Hladíková). Najšikovnejšími zo šikov-
ných sa v presnosti podania napokon stali Lukáš Lenďák (Bratislava) 
a Mária Hladíková (Topoľčany).
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Festival Divokej vody 2014
Čunovo, 5.-6.7.2014
Už druhý rok po sebe sa klub 1.ABC Nitra podie-
ľal na organizácii unikátneho športovo-hudobného  
Festivalu Divokej vody (FDV). Zodpovednosťou náš-
ho klubu bolo postarať sa o program na 4 piesko-
vých kurtoch Areálu Divokej vody pri Čunove, ktorý je 
domovom úspešných slovenských vodákov. Napriek 
úspechu 5 samostatných beachvolejbalových tur-
najov v roku 2013 sa organizátori rozhodli pre zmenu  
a v roku 2014 sa na FDV hral plážový tenis. A nie hoci-
jaký. Medzinárodný turnaj DUNLOP Beach Tennis 
Open Slovakia 2014 bol v kalendári ITF Beach Ten-
nis Tour 2014 ako turnaj kategórie G3. Prvý slovenský 
beachtenisový turnaj o prize money (2.000€) prilákal do 
Čunova 30 účastníkov zo 7 krajín. Absolútnou senzá-
ciou a lákadlom bola účasť mužskej svetovej jednotky 
v plážovom tenise Viniciusa Fonta (Brazília), ktorý spolu 
s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom a úspešnou 
slovenskou reprezentantkou Janou Dukátovou otváral 
celý festival.
Plážový volejbal nezmizol úplne – súčasťou tretieho roč-
níka FDV bol opäť turnaj NBL, tentokrát však len v jed-
nej kategórii a výnimočný čímsi úplne iným. 14 béčkových 
dvojíc súhlasilo s plošnou zmenou kategórie na mix A, 
aby sa do hry dostali aj dve „áčkové“ dvojice, ktoré to riskli  
a prišli na miesto v čase prezentácie s vierou v takýto zá-
zrak, bez akejkoľvek garancie.  „Okrem tohto gesta a celko-
vej spokojnosti účastníkov za najväčší úspech považujem to,  
že sme dokázali spojiť sily s človekom, ktorý je v rovine  
teórie našim konkurentom. Radoslav Fašang má svoju vlast-
nú beachvolejbalovú sériu BVL, no na Festivale Divokej 
vody organizoval pre nás NBLku, ktorá má vlastné pravidlá.  
Priniesol do toho navyše veľa svojho, nielen organizačne, ale 
napríklad aj obohatením cien, o ktoré hráči hrali. Neskromne 
povedané, mnohým sme ukázali, ako sa to má robiť – ak ide 
o dobrú vec, sily sa nesmú trieštiť, ale naopak spájať. V športe 
to platí obzvlášť. Ešte raz vďaka, RaFa,“ hovorí Michal Ivan, 
súťažný riaditeľ NBL.
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Ako sa hrá plážový tenis?
Rozmery ihriska
8 x 16 metrov (rovnaký kurt ako na plážový volejbal)

Sieť
beachtenisová, výška 170 cm

Loptička
V plážovom tenise pri dopade loptičky na zem výmena končí. Hrá sa s 
podhustenou tenisovou loptičkou

Rakety
Najrozšírenejší variant plážového tenisu sa hrá so špeciálnymi pálkami 
na plážový tenis. V USA sa hrá so štandardnými tenisovými raketami

Pravidlá sú jednoduché:
-  Hrá sa výlučne štvorhra
-  Boduje sa klasicky tenisovo 15-30-40, ale bez výhod
-  Podávajúci môže servovať na ľubovolné miesto súperovej polovice
-  Pri výmene má dvojica iba jeden úder ako v tenise alebo badmintone. 
-  Nemôže sa prihrávať ako vo volejbale
-  Akýkoľvek dotyk siete telom či raketou vo vzduchu i na zemi je chyba
-  Zápas prebieha rovnako ako v tenise. Hrá sa štandardne na 2 víťazné    
   sety (set je 6 víťazných hier..)
-  Hráč má iba jedno podanie. V prípade, že loptička sa dotkne pásky,             
   sa podanie NEopakuje

Plážový tenis
V závere roku 2009 sme spolu s Michalom 
Ivanom na pozvanie našich českých suse-
dov vycestovali na medzinárodný ITF turnaj 
do Prahy. Sami príjemne prekvapení úrovňou 
a organizáciou turnaja sme sa na svojom vô-
bec prvom turnaji veľa naučili a aj keď naše 
konečné resumé znelo len jeden (!) uhra-
tý gem, v ničom nás to neodradilo. Naopak, v roku 2010  
a 2011 sa už na Slovensku konala séria turnajov. Postupne sme ukázali 
plážový tenis aj v iných slovenských mestách a na jeseň 2011 si túto 
odnož tenisu vyskúšali na kurtoch bratislavskej Slávie dokonca i známi 
tenisti ako Kližan, Sekáč, Suchá, Čepelová, Bruthans a ďalší.

Odkedy organizujeme plážový tenis na najvyššej úrovni, t.j. majstrovstiev 
SR, odvtedy je už tradične vrcholom sezóny medzinárodný turnaj série 
ITF Beach Tennis Tour. Prvé dva ročníky (2012 a 2013) sa konali v Nitre 
vždy ako turnaj úrovne ITF G4, za účasti hráčov z 2, resp. 3 krajín (SR, 
ČR, Maďarsko). Rok 2014 bol prelomový, nielen z pohľadu slovenského 
ITF turnaja, ale plážového tenisu na Slovensku celkovo. ITF turnaj sme 
posunuli na vyššiu úroveň (G3) a plážový tenis sa na Slovensku prvýkrát 
v histórii hral o prize money (2.000€). Turnaja DUNLOP Beach Tennis 
Open Slovakia 2014, ktorý bol súčasťou Festivalu Divokej vody 5.-6.7. v 
Čunove, sa zúčastnilo 30 hráčov a hráčok zo 7 krajín, vrátane 10 hráčov 
z prvej svetovej stovky a vtedy úradujúcej svetovej jednotky Viniciusa 
Fonta. Podrobnosti, ako aj fotogalériu k tomuto historickému míľniku pre 
slovenský beachtenis nájdete aj v článku na webe alebo tiež na FB strán-
ke Beachtennis Slovakia.

Prelomovou bola sezóna 2014 aj z hľadiska záujmu verejnosti, vrátane 
klubov a hráčov, k čomu nepochybne prispel aj vydarený turnaj DUNLOP 
Beach Tennis Open Slovakia 2014 a publicita okolo neho – pravdepodob-
ne prvýkrát sa slovenské podujatie v plážovom tenise dostalo do spravo-
dajstva televízií ako RTVS či TV Markíza. Na mapu majstrovstiev SR v 
plážovom tenise následne pribudli ďalšie mestá: Banská Bystrica, Nové 
Mesto nad Váhom, Bratislava, či Lieskovec pri Zvolene. Viaceré z týchto 
miest sa pridali ku Skalici, a dnes sa v nich hrá plážový tenis nielen 1-2 
razy za rok (turnaje majstrovstiev SR), ale pravidelne v rámci tréningov 
či rekreačne. Záujem nových organizátorov o pridelenie turnajov v ďalšej 
sezóne predznamenáva, že rok 2015 by mohol byť dosiaľ najbohatším, 
čo sa týka ponuky organizovaného beachtenisu v SR. A to je dôležitá  
a výborná správa, pretože hráčov je na našu radosť tiež čím ďalej, tým 
viac.

Muži Hráč Body Ženy Hráč Body

1 Laco Radovan 171.25 1 Páleníková Katarína 108

2 Kakula Adam 125 2 Syč-Kriváňová Barbora 100

3 Novák Ivan 75 Ternuščáková Nikola 100

4 Kurtiš Andrej 71.25 4 Chrenková Zuzana 85

5 Ivan Michal 67.5 Wallnerová Blanka 85

6 Pažický Michal 60 6 Medvecová-Plichtová 
Katarína 60

7 Rácz Henrich 47.5 7 Čameková Valéria 50

8 Dedík Peter 40 Križan Kinga 50

9 Lapšanský Marián 35 9 Benčová Alena 38.75

10 Bartík Pavol 30 10 Chrenková Iveta 35

Tužinský Dávid 30 Mlynarčíková Marcela 35

Michalička Ľubomír 30

Krajči Peter 30

Miklušičák Peter 30

Šabata Radovan 30
Radovan Laco, Beach Tennis Slovakia

Rebríčky Beach Tennis Slovakia 2014 - TOP 10
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Majstrovstvá SR 2014
Tretí ročník majstrovstiev SR v plážovom tenise priniesol 8 domácich 
turnajov (kategória N) a zmenu na ženskom tróne - Andreu Hradeckú 
strieda Katarína Páleníková. Naopak u mužov skompletizoval maj-
strovský hetrik Radovan Laco.

U mužov sa zdalo rozhodnuté už skôr, Radovan Laco si na čele rebríčka 
udržoval počas celej sezóny bezpečný náskok až napokon vyhral spô-
sobom štart-cieľ s konečným ziskom 171,25 bodov. Na chrbát rodákovi z 
Detvy ako-tak dýchal len druhý Adam Kakula z Topoľčian so 125 bodmi. 
Tento fakt a pohľad do detailného rebríčka prezrádza základnú ingredien-
ciu receptu na úspech medzi mužmi v roku 2014: účasť. Tak Laco, ako i 
Kakula sa zúčastnili 7 turnajov. Okrem nich sa z celkovo 76 hráčov muž-
ského rebríčka iba traja ďalší zúčastnili viac než 2 turnajov! Laco a Kakula 
tak boli zároveň jediní dvaja zo všetkých účastníkov a účastníčok M-SR 
2014, u ktorých sa dostala k slovu „korekcia“ - do rebríčka sa započítava 
iba 6 najlepších výsledkov hráča.
U žien to bola väčšia dráma. Súboj o majstrovský titul sa odohrával až do 
samotného konca medzi piatimi ženami. Zatiaľčo Skaličanky Wallnerová a 
Z.Chrenková, ako aj Banskobystričanky B.Syč-Kriváňová a Ternuščáková 
bojovali bok po boku na domácom fronte, t.j. turnajoch v SR, rybník im 
napokon vypálila Bratislavčanka Katarína Páleníková. Aj vďaka tomu, že 
okrem dvoch domácich sa zúčastnila aj štyroch medzinárodných turnajov 
ITF Beach Tennis Tour. Medzi prvým a druhým miestom bol u žien rozdiel 
iba 8 bodov a aj tu platí, podobne ako u mužov, že dôležitú rolu hrala 
účasť. Druhé Barbora Syč-Kriváňová a Nicole Ternuščáková odohrali iba 
4 turnaje (s rovnakým počtom bodov = 100, lebo všetky hrali spolu). Ak 
by odohrali o 1 alebo 2 viac, tie by sa im rátali v plnej výške a veľmi prav-
depodobne by stratu 8 bodov zmazali. Samozrejme, Páleníková mohla 
získať ďalšie body tiež, no jej by sa už nerátali v plnej výške, lebo by sa k 
slovu dostala „korekcia“.
Sláva víťazom, česť ostatným
Blahoželáme Radovanovi Lacovi a 
Kataríne Páleníkovej k titulu majstra SR 
v plážovom tenise pre rok 2014. Zároveň 
ďakujeme všetkým ostatným účastníkom 
M-SR 2014, ktorí boli súčasťou krásnej 
a prelomovej sezóny pre beachtenis na 
Slovensku. Aj vy ste prispeli k tomu, že v 
treťom ročníku majstrovstiev SR poraze-
ných vari ani nenájdeme. Radovan Laco a Katarína Páleníková - 

majstri SR v plážovom tenise 2014

Turnaje M-SR 2014 jednou vetou 

Premiéru plážového tenisu v Lieskovci pri Zvolene obstarali čisto muži, 
väčšinou nováčikovia (iba 4 z 18 mali za sebou nejaké štarty na M-SR).

Beach Tennis Slovakia I/2014
1. turnaj M-SR 2014, 15.6. Lieskovec

„Na západe nič nové“ - prvý nitriansky turnaj sezóny 2014 v réžii stálic 
Radovana Laca a Adama Kakulu.

Beach Tennis Slovakia II/2014
2. turnaj M-SR 2014, 29.6. Nitra

Na Záhorí si na rozdiel od predošlých domácich turnajov majstrovstiev SR 
v Lieskovci a Nitre konečne zahrali aj ženy.

Beach Tennis Slovakia III/2014
3. turnaj M-SR 2014, 13.7. Skalica

Premiéra ako hrom – nielenže bola kapacita turnaja využitá na 100%, 
plážový tenis si na Považí vyskúšal exhibične slovenský jazdec Rallye 
Dakar Ivan Jakeš.

Klimatech Cup 2014
4. turnaj M-SR 2014, 27.7. N.Mesto nad Váhom

Druhý nitriansky turnaj sezóny 2014 sa niesol u mužov v znamení rošád, 
u žien priameho súboja o čelo národného rebríčka.

Beach Tennis Slovakia V/2014
5. turnaj M-SR 2014, 9.8. Nitra

Bratislava prilákala v porovnaní s ostatnými mestami viacerých aktívnych 
tenistov a výsledkom bol herne jeden z najkvalitnejších turnajov sezóny.

Presporty.sk Cup 2014
6. turnaj M-SR 2014, 29.8. Bratislava
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(rebríčky ITF Beach Tennis Tour k 16.2.2015)

Ženy Priezvisko Meno Body

272 Páleníková Katarína 95

488 Pochabová Michaela 40

576 Križan Feketová Kinga 30

877 Benčová Alena 15

1031 Medvecová Katarína 10

1231 Kachlíkova Katarína 8

Muži Priezvisko Meno Body

871 Kakula Adam 25

1216 Laco Radovan 15

1457 Ivan Michal 10

1457 Sekáč Branislav 10

SLOVÁCI A SLOVENKY V 
SVETOVOM REBRÍČKU

V nedeľu 10.8. vyvrcholili v anglickom Brightone majstrovstvá Európy  
v plážovom tenise. Slovensko reprezentovali Alena Benčová a Katarína  
Páleníková.
Slovenky hrali v novom zložení – Alena Benčová zbierala medzinárod-
né skúsenosti z vrcholových podujatí v plážovom tenise výlučne po boku  
Andrey Hradeckej, úradujúcej majsterky SR. Na ostrovoch to skúsila s 
novou partnerkou, Katkou Páleníkovou, ktorú beachtenis „chytil“ len pár 
mesiacov pred ME.

Smola na Majstrovstvách Európy

Bez ohľadu na zloženie tímu, aj na to ako veľmi chceli, mali slovenské 
reprezentantky jednoducho smolu. V prvom kole bol k nim žreb milosrdný 
a prisúdil im Bielorusky Malachovičovú s Orlikovou, z ktorých ani jedna nie 
je v rebríčku ITF (Benčová 302. vo svetovom rebríčku ITF, Páleníková na 
623.mieste). Na tento zápas sa však tešili márne – bieloruské duo nenastú-
pilo, vďaka čomu síce Slovenky postúpili do druhého kola, tam ale hneď  
aj vypadli s nasadenými jednotkami a neskoršími víťazkami D´Elia – Visani. 
Keďže nevyhrali v hlavnej súťaži ani jeden zápas (víťazstvo bez boja, tzv. 
„walkover“, sa nepočíta, pokiaľ pred ním dvojica nevyhrá aspoň 1 zápas), 
z ME 2014 odchádzajú s nulovým bodovým ziskom, hoci prehrali až v dru-
hom kole.
O smole hovoríme aj preto, že Veronica Visani a Eva D´Elia na 4.-5. mieste 
svetového beachtenisového ITF rebríčka (stav k 11.8.) boli v tom čase ob-
jektívne nad sily akejkoľvek slovenskej dvojice. Napriek tomu naše dievča-
tá prehrali so cťou – v oboch setoch vzali neskorším víťazkám turnaja a no-
vopečeným majsterkám Európy jeden gem. To nemôžu povedať napríklad 
siedme nasadené Rusky, ktoré od Talianok dostali vo štvrťfinále „kanára“, 
a omnoho lepšie než naše reprezentantky nedopadli ani ich semifinálové 
súperky, štvrté nasadené Francúzky (1-6, 3-6). Až vo finále dokázali premo-
žiteľkám Sloveniek ako-tak vzdorovať ich krajanky Federica Bacchetta (7. v 
rebríčku ITF) a Sofia Cimatti (3.) – no aj oni prehrali v dvoch setoch 4-6, 4-6.
V súťaži útechy (hrá sa po vyradení z hlavnej súťaže), to už bolo o inom. 
Podľa postavenia v rebríčku malo byť prvé kolo útechy záležitosťou Alice 
Grandi (93.) a Camilly Zafferani (150.), Benčová s Páleníkovou však nemali 
ďaleko aspoň k čiastkovému úspechu – už prvý set rozhodol až tajbrejk 
(Slovenky ho prehrali na 4) a hoci druhý set prehrali 2-6, účasť na ME 
neľutujú. „Nebolo to také zlé, ako vyzerá výsledok. (o zápase 2.kola s prvý-
mi nasadenými Taliankami, pozn. red.) Boli tam vyrovnané gemy – 30:40, 
40:40. Aj iní hovorili, že sa na to dalo pozerať. Škoda tých Bielorusiek, 
doteraz vôbec nevieme, prečo neprišli,“ hovorí Alena Benčová. Starosti 
im robilo aj ostrovné počasie v prímorskom meste. „Dosť tu fúkalo, na čo 
my nie sme príliš zvyknuté. V nedeľu malo byť počasie ešte horšie, preto 
organizátori nahustili sobotný program, s čím mali niektoré tímy problém.  
S Katkou to bol náš prvý spoločný turnaj, nie sme zohraté. Keď zohľadníme 
všetky tieto okolnosti, mrzí nás možno len to, že z Brightonu odchádzame 
bez jediného bodu,“ uzatvára Benčová.

(viac o kvalifikačných turnajoch M-SR 2014 na www.plazovytenis.sk)

Banskobystričania sa blysli najmä po organizačnej stránke, no prekvapili 
aj na ihrisku – 4 protagonisti exhibičného zápasu mali spolu 231 rokov!

Beach Tennis Slovakia VII/2014
7. turnaj M-SR 2014, 20.9. B.Bystrica

Ani Bratislava, ani B.Bystrica, ani nikto iný netromfol Nové Mesto nad Vá-
hom v počte účastníkov majstrovstiev SR 2014 – aj o druhý turnaj v Meste 
bol záujem na hrane kapacity!

Klimatech Cup 2014
8. turnaj M-SR 2014, 21.9. N.Mesto nad Váhom
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DUNLOP Beach Tennis Open Slovakia 2014
Turnaj ITF Beach Tennis Tour kategórie G3 (5.-6.7., Čunovo, Festival Divokej vody)

Turnaja DUNLOP Beach Tennis Open Slovakia 2014 sa zúčastnila sve-
tová jednotka beachtenisového rebríčka ITF Vinicius Font! Sympatic-
ký „Vini“ bol na Slovensku prvýkrát. 

Podľa vlastných slov sa 
už cestou sem veľmi tešil, a počas turnaja i po ňom z neho vyžarovala 
pohoda a spokojnosť. Organizátori sa tešia tiež - charizmatický Brazílčan 
je nielen nositeľom kvality ako špičkový hráč, na okruhu ITF Beach Tennis 
Tour je tento 29-ročný rodák z Ria de Janeiro veľmi populárny. „Je to pre 
nás veľká radosť a česť zároveň. Predstavte si, že organizujete turnaj v 
tenise a prihlási sa vám Rafael Nadal alebo Novak Djokovič,“ hovorí Mi-
chal Ivan, riaditeľ turnaja DUNLOP BT Open Slovakia. Turnaj je zaradený 
v kalendári Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) ako turnaj úrovne G3 
s dotáciou celkovo 2000€. Organizátori si vzácneho hosťa aj patrične uctili 
- otváral celý Festival Divokej vody spolu s primátorom Bratislavy Milanom 
Ftáčnikom a top športovcami SR Janou Dukátovou a bratmi Hochschor-
nerovcami.
Účastníci turnaja a návštevníci Festivalu Divokej vody mohli Fonta vidieť 
v akcii naživo v troch zápasoch, vo dvojici s Massimom Matteim (Talian-
sko). V štvrťfinále a semifinále stratila brazílsko-talianska dvojica dovedna 
len 4 gemy (6:2, 6:1, resp. 6:1 a 6:0), dramatickejšie to bolo až vo finále, 
kde nasadené jednotky potrápili v troch setoch Slovinci Brinovec a Čevka. 
Otvorených majstrovstiev SR v plážovom tenise sa zúčastnilo 30 hráčov zo 
7 krajín (Taliansko, Brazília, Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko a Slo-
vensko), z toho až 10 hráčov a hráčok z prvej stovky svetového rebríčka.
Z piatich slovenských želiezok v ohni si najlepšie počínali Michaela Po-
chabová s Katarínou Páleníkovou (tretie miesto v ženskej súťaži, hrala 
sa skupina každý s každým v zmysle regulí ITF). Ďalšia Slovenka Alena 
Benčová využila unikátnu príležitosť zahrať si s Taliankou Silviou Zanuttini 
(42.miesto v rebríčku ITF), nestihla sa však počas turnaja dostatočne s Ta-
liankou zohrať a táto dvojica skončila až štvrtá. Ženskú časť vyhrali suve-
rénne Maďarky. U mužov za Slovensko bojovala jediná dvojica - úradujúci 
majster SR Radovan Laco so 16-ročným Topoľčancom Adamom Kakulom 
mali najskôr šťastie - v prvom kole voľný žreb. Potom však žiaľbohu nepre-
kvapili a turnajovým dvojkám Gimpel (BRA), Fontana (ITA) podľahli hladko 
0:6, 1:6 a s turnajom sa rozlúčili hneď po svojom prvom zápase.

VÝSLEDKY
MUŽI
Finále
Font, Mattei (BRA/ITA) – Brinovec, Čevka (SLO) 6/3, 2/6, 6/2
Semifinále
Font, Mattei (BRA/ITA) – Dohnal, Sýkora (CZE) 6/0, 6/1
Brinovec, Čevka (SLO) – Gimpel, Fontana (BRA/ITA) 6/1, 7/5

ŽENY
Hrala sa jedna 5-členná skupina každý s každým
Konečné umiestnenie:
1. Erdélyi, Zs. Kovács (HUN)
2. Wildmann, Cuderman (SLO)
3. M. Pochabová, Páleníková (SVK)
4. Zanuttini, Benčová (ITA/SVK)
5. Dudláková, Bečková (CZE)
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Plážový futbal
Artful Bratislava: do tretice všetko dobré
www.nbl.sk, 23.6.2014
Uplynulé dva roky ušiel tímu Artful Bratislava triumf pomedzi prsty. Na tre-
tíkrát sa už plážovým futbalistom, ktorí tvoria aj základ reprezentácie SR, 
podarilo tradičný turnaj pre verejnosť v plážovom futbale pod Zoborom v 
konkurencii partií futbalistov a rekreantov vyhrať.

Výsledky - skupina
Artful - Dreváci III. 7:2
Krajské ráditelstvo - Rebels TO 8:2
Artful - Krajské ráditelstvo 6:3 
Dreváci III. - Rebels TO 10:4 
Artful - Rebels TO 13:3 
Dreváci III. - Krajské ráditelstvo 11:4 
O 3.miesto
Krajské ráditelstvo - Rebels TO 8:5 
Góly: P. Kostoláni a Paukner po 3, Dubeň, Bratský - Murko 4, Filipeje 
Finále 
Artful - Dreváci 5:4 
Góly: Kanyai 2, Durdiak, Hustý, Kikuš - Pecho 2, Čambal, Hesek
Najlepší strelec
P. Kostoláni (Krajské ráditelstvo) 8 gólov
Najužitočnejší hráč
M. Kostoláni (Artful BA)
Konečné umiestnenie 
1. ARTFUL Bratislava (Božík, Orel, Kikuš, Bureš, Vranješ, Kanyai, Paštr-
nák, M. Kostoláni, Obert, Hustý, Durdiak) 
2. Dreváci III. (Kováč, Mi. Ivan, Dodes, Domasta, Baráth, H. Benčík, L. 
Benčík, Hesek, Čambal, Pecho, Bachratý) 
3. Krajské ráditelstvo (Borčin, Ferenczy, Peciar, Pinter, Vlasák, Paukner, 
Tibenský, Martin Dubeň, Marek Dubeň, P. Kostoláni, Bratský) 
4. Rebels Topoľčany (Králik, Uherík, Pecháč, Mišík, Murko, Janos, Filipeje, 
Churý, Paluš, Gális)

Artful Bratislava (víťazi)

Dreváci III. – 2.miesto Krajské ráditelstvo – 3.miesto

Čo sa týka plážovej hádzanej, jedinou organizovanou súťažou v roku 2014 

bol turnaj žiakov a žiačok (zmiešané družstvá) v rámci podujatia Junior NBL 

(viac na s. 19 - 21).

Plážová hádzaná

Plážový korfbal
Medzinárodný korfbalový týždeň
Zdroj: nitra.korfball.sk, 14.7.2014. Foto: Šport a relax v Nitre

Počas druhého júlového týždňa sa v Nitre uskutočnil 3. ročník Medzinárod-
ného korfbalového  týždňa. Tentokrát do Nitry zavítalo vyše 100 účastníkov 
z piatich krajín.
Podujatie začalo v piatok trénerským a rozhodcovským kurzom pod ve-
dením pánov Daniela de Ruddera a Dirka van Hertuuma z Medzinárodnej 
korfbalovej federácie, v sobotu si už 9 tímov zmeralo sily na umelej tráve 
FC Nitra.
Kolískou korfbalu sú štáty Beneluxu, kde je tradičným povrchom tráva.  
Na Slovensku sa hrá prevažne v halách. Umelá tráva z tohto pohľadu niko-
ho nezaskočila. Piesok, na ktorom v nedeľu zasiahlo do boja až 12 tímov, 
už taký bežný nie je, a bol pre hráčov príjemným spestrením na záver Me-
dzinárodného korfbalového víkendu.
Po zápasoch v troch štvorčlenných skupinách sa o celkové víťazstvo stre-
tli vo finálovej skupine víťazi základných častí. KK SPU Nitra A zaváhalo  
v prvom zápase s holandským E.S.K.V Attila Eindhoven B a to ich stálo boj 
o celkové prvenstvo. Podobne sa vyvíjala situácia aj v C skupine, kde účin-
koval tím KK SPU Nitra B. „Na nedeľňajšom beachkorfbalovom turnaji sme 
obhajovali prvé a tretie miesto z predchádzajúceho ročníka. Bohužiaľ sa 
nám nepodarilo tieto priečky obhájiť, keď oba naše tímy skončili vo svojich 
skupinách na druhých miestach,“ hodnotí Tomáš Sonnenschein, predseda 
a hrajúci tréner KK SPU Nitra.
Finálová skupina bola záležitosťou holandského, maďarského a belgického 
korfbalu. Najlepšie z nich si počínali opäť Belgičania z tímu Floriant + Neer-
landia a tak si z Nitry odniesli celkovo dve prvenstvá.

Finálová skupina
Floriant + Neerlandia – BKK Kékvölgy A 7:4, Floriant + Neerlandia – E.S.
K.V Attila Eindhoven B 9:3, BKK Kékvölgy A – E.S.K.V Attila Eindhoven B 
4:8
KK SPU Nitra A: Janka Miklovičová, Katka Mináriková, Andrea Fialová, 

Kika Mináriková, Kevin Anthonis, Bohuš Šolta, Adam Formela, Róbert Son-
nenschein
KK SPU Nitra B: Nina Kusyová, Katka Pekárová, Silvia Levčíková, Juraj 
Hraška, Peter Levčík, Tomáš Sonnenschein, Julo Prešinszký, Juraj Miklo-
vič

Medailové pozície

1 Floriant + Neerlandia                   2z 16:7 4

2 E.S.K.V Attila Eindhoven B 2z 11:13 2

3 BKK Kékvölgy A                             2z 8:15 0
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Junior NBL 2014
2014-06-27 | www.nbl.sk, M. Cintula

Plážový futbal

Plážová hádzaná

Dvanásť škôl, 185 účastníkov, to je doterajší rekord plážovej školympiády 
Junior NBL. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a učiteľom. Špeciál-
na vďaka patrí koordinátorke Junior NBL Anne Kúbekovej (SSŠ Štúrovo) a 
Lenke Hradeckej (ZŠ Kniežaťa Pribinu). Šiesty ročník podujatia občianske-
ho združenia 1.ABC Nitra pre žiakov základných a stredných škôl podporili 
okrem partnerov Nitrianskeho beachového leta aj Mesto Nitra a Nitrian-
sky samosprávny kraj.

O plážový futbal bol veľký záujem, počtom účastníkov ho predčil z odvetví 
Junior NBL len plážový volejbal. Hralo sa iba v kategórii starší žiaci, o titul 
zabojovalo 6 stredných a 2 základné školy. Prvý hrací deň sa práve vďaka 
futbalu poriadne natiahol, medzi skupinové a medailové zápasy bola vlože-
ná plážová hádzaná a finále futbalu končilo až po 17-tej hodine! Vyvrchole-
nie bolo dramatické – „hrobári“, ako sami seba nazvali žiaci zo SOŠ Cinto-
rínska viedli už 3:1, poľavili však, nechali súpera vyrovnať a v penaltovom 
rozstrele už šťastena zostala sedieť pri Obchodnej akadémii.

Individuálne ocenenia
Najlepší strelec: Jakub Blaži (OA Bolečkova) 8 gólov
Cena Fair play: Ľuboš Kopál (SOŠ Cintorínska)
Najužitočnejší hráč: Patrik Vyhnálik (OA Bolečkova)
Najlepší brankár: Dominik Hrnko (SPŠ strojnícka)

Výsledky
Finále
OA Bolečkova – SOŠ Cintorínska 4:3p
Góly: Blaži 2, Vyhnálik – Kopál 2, Rácz. Víťazná penalta: Vyhnálik.
O 3.miesto
SSOŠ Animus – SPŠ strojnícka 1:3
Góly: Fuska – Vozár 2, Pútec
Semifinále
SOŠ Cintorínska – SSOŠ Animus 5:1
Góly: Kopál 3, Rácz, Sádocký – Fuska
OA Bolečkova – SPŠ strojnícka 2:1
Góly: Sekereš, Vyhnálik – Sliška
Skupina A
Výsledky: SSŠ Štúrovo – SOŠ veterinárna 1:5, SOŠ Cintorínska – SPŠ 
strojnícka 4:0, SSŠ Štúrovo – SPŠ strojnícka 0:4, SOŠ Cintorínska – SOŠ 
veterinárna 6:0, SOŠ veterinárna – SPŠ strojnícka 2:2, SOŠ Cintorínska – 
SSŠ Štúrovo 8:3.

Skupina B
Výsledky: OA Bolečkova – ZŠ Fatranská 3:1, SSOŠ Animus – ZŠ Na hôr-
ke 3:1, OA Bolečkova – ZŠ Na hôrke 6:0, SSOŠ Animus – ZŠ Fatranská 
6:0, ZŠ Fatranská – ZŠ Na hôrke 3:1, SSOŠ Animus – OA Bolečkova 2:5.

Tabuľka

1 SOŠ Cintorínska 9

2 SPŠ strojnícka 4 6:6

3 SOŠ veterinárna 4 7:9

4 SSŠ Štúrovo 0

Tabuľka

1 OA Bolečkova 9

2 SSOŠ Animus 6

3 ZŠ Fatranská 3

4 ZŠ Na hôrke 0

Dramatický turnaj troch družstiev pod taktovkou hádzanárok Zuzany Rí-
sovej a Jasmíny Vargovej. Všetky tri zápasy sa rozhodovali v rozstrele.  
V plážovej hádzanej sa totiž rátajú víťazné polčasy, jedno akým gólovým 
rozdielom skončia. Ak sa zápas skončí 1:1 na polčasy, nasleduje rozstrel. 
Samostatné nájazdy na súperovu brankárku rozhodovali v pondelok v kaž-
dom z 3 hraných zápasov, a dopadlo to tak, že  každé družstvo raz vyhralo 
a raz prehralo. O celkovom víťazovi tak muselo rozhodnúť až skóre!
Výsledky: OA  – SSŠ Štúrovo 1:2n, SOŠ veterinárna – SSŠ Štúrovo 2:1n, 
OA – SOŠ veterinárna 2:1n  
Konečné umiestnenie
1. Súkromná spojená škola Štúrovo, 3 body (skóre 12:10)
2. OA Bolečkova, 3b. (18:17)
3. SOŠ veterinárna, 3b. (12:15)

O poradí na 2. a 3.mieste rozhodlo skóre (vzájomný zápas skončil remízou 2:2)
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Plážový volejbal
Mladší žiaci
V kategórii mladších žiakov sa zúčastnili len 2 družstvá, preto sa hralo rov-
no finále: ZŠ Fatranská – ZŠ Novozámocká 3:0 (15:4, 15:11, 15:8)

Starší žiaci
Dvadsaťštyri družstiev z 9 škôl sa rozdelilo do 8 skupín po 3 tímy tak, aby 
sa nestretli v skupine 2 tímy z tej istej školy. Zo skupín postupovali všetci – 
víťazi priamo do osemfinále, tímy z druhých a tretích miest museli o osem-
finále zabojovať. Podľa predpokladov napokon zvíťazil jeden zo 7 tímov 
Gymnázia z Golianovej ulice (Podobovci), ktorý vo finále zdolal jeden z 3 
tímov ZŠ Fatranská.

Finále
Podobovci – Prišli sme sa okúpať 2:0 (15:9, 15:7)
O 3.miesto
Nehralo sa
Semifinále
Prišli sme sa okúpať – Seria A 2:0 bez boja
Podobovci – Seria B 2:0 bez boja
Štvrťfinále
Zúčastnili sme sa – Prišli sme sa okúpať 0:2 (10:15, 10:15)
Seria A – 3 Bit 2:0 (15:5, 15:7)
Saluna – Seria B 0:2 (6:15, 7:15)
Fusakle – Podobovci 0:2 (4:15, 6:15)
Osemfinále
Zúčastnili sme sa – Rododendrón 2:0 (15:5, 15:9)
Prišli sme sa okúpať – Kačice 2:0 (15:11, 15:7)
Seria A – Slezákovci 2:0 (15:5, 15:6)
Copka – 3 bit 0:2 (11:15, 12:15)
Saluna – Chillout 2:1 (15:9, 8:15, 12:5)
Seria B – Čajopiči 2:0 (15:9, 15:12)
Florbal4u – Fusakle 1:2 (15:9, 13:15, 11:12)
Podobovci – Parížske kuriatka 2:0 (15:12, 15:6)
16-finále
Kávopiči – Rododendrón 0:2 (5:15, 9:15)
Magic – Kačice 0:2 (12:15, 9:15)
Šindolkári – Slezákovci 0:2 (4:15, 5:15)
Vajgle – 3 bit 0:2 (8:15, 11:15)
Chillout – Kobylky 2:0 kontumačne
Čajopiči – Šlak ma trafí 2:0 (15:8, 15:13)
My – Fusakle 1:2 (15:13, 12:15, 6:12)
My ešte nevieme – Parížske kuriatka 0:2 (4:15, 2:15)
 

Základné skupiny
Skupina A
Výsledky: Chillout – Zúčastnili sme sa 0:2, My – Zúčastnili sme sa 0:2, 
Chillout – My 2:0.
Skupina B
Výsledky: Podobovci – 3 bit 2:0, Kačice – 3 bit 0:2, Podobovci – Kačice 2:0

Skupina C
Výsledky: Saluna – Kávopiči 2:0, Šindolkári – Kávopiči 1:1, Saluna – Šin-
dolkári 2:0
Skupina D
Výsledky: Parížske kuriatka – Copka 0:2, Šlak ma trafí – Copka 0:2, Paríž-
ske kuriatka – Šlak ma trafí 2:0

Skupina E
Výsledky: Seria A – Čajopiči 2:0, My ešte nevieme – Čajopiči 0:2, Seria 
A – My ešte nevieme 2:0
Skupina F
Výsledky: Seria B – Slezákovci 2:0, Rododendrón – Slezákovci 0:2, Seria 
B – Rododendrón 2:0

Skupina G
Výsledky: Magic – Vajgle 2:0, Florbal4u – Vajgle 2:0, Magic – Florbal4u 1:1
Skupina H
Výsledky: Prišli sme sa okúpať – Kobylky 2:0, Fusakle – Kobylky 2:0, Prišli 
sme sa okúpať – Fusakle 2:0

Konečné umiestnenie
1. Podobovci (Gymnázium Golianova ul.)
2. Prišli sme sa okúpať (ZŠ Fatranská)
3.-4. Seria A, Seria B (Gymnázium Golianova)
5.-8. Zúčastnili sme sa (ZŠ Fatranská), 3 Bit (Športové gymnázium), Salu-
na (Gymnázium Golianova ul.), Fusakle (ZŠ Kniežaťa Pribinu)
9.-16. Rododendrón, Kačice (SSŠ Štúrovo), Slezákovci (OA Bolečkova), 
Copka (Športové gymnázium), Chillout, Parížske kuriatka (Gymnázium, 
Golianova ul.), Čajopiči (SPŠ strojnícka), Florbal4u (ZŠ Fatranská)
17.-24. Kávopiči (SPŠ strojnícka), Magic (Gymnázium, Golianova ul.), Šin-
dolkári, My, My ešte nevieme (SOŠ veterinárna), Vajgle (ZŠ Kniežaťa Pribi-
nu), Kobylky (ZŠ Novozámocká), Šlak ma trafí (SSŠ Štúrovo)

Skupina A

1 Zúčastnili sme sa 4

2 Chillout 2

3 My 0

Skupina B

1 Podvodníci 4

2 3 bit 2

3 Kačice 0

Skupina C

1 Saluna 4

2 Kávopiči 1

3 Šindolkári 1

Skupina D

1 Copka 4

2 Parížske kuriatka 2

3 Šlak ma trafí 0

Skupina E

1 Seria A 4

2 Čajopiči 2

3 My ešte nevieme 0

Skupina F

1 Seria B 4

2 Slezákovci 2

3 Rododendrón 0

Skupina G

1 Florba4u 3

2 Magic 3

3 Vajgle 0

Skupina H

1 Prišli sme sa okúpať 4

2 Fusakle 2

3 Kobylky 0
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Hokejisti na piesku
Vicemajstri SR v ľadovom hokeji si tohtoročnú letnú prípravu spestrili aj 
plážovým volejbalom či futbalom. Na piesku pod Nitrianskym hradom sú  
doma, tak ich organizátor podujatia Junior NBL  pozval urobiť radosť mlá-
deži. Exhibičných zápasov sa zúčastnilo v pondelok aj v utorok po 5 strie-
borných hokejistov HK Nitra. Oba exhibičné zápasy hokejisti nad učiteľmi 
vyhrali, po podpisových kartách sa len tak zaprášilo. Jednoducho – veni, 
vidi, vici – ešte aj na piesku ;)

Exhibičný zápas v plážovom futbale
HK Nitra – Učitelia 5:2
V pondelok hokejisti nič nepodcenili a na piesok poslali elitnú lajnu. Kano-
nier Roman Tománek sa pre mnohých nečakane postavil do brány. Vo fut-
bale ponechal strieľanie gólov na Lukáša Nováka – ten dal hetrik, vrátane 
gólu nožničkami. Jožko Stümpel potvrdil, že asi v každom športe ho baví 
a ide mu pripravovanie šancí pre spoluhráčov. Z hviezd u súpera (okrem 
spomínanej trojice ešte elitný obranca Peter Ordzovenský a staronová 
posila HK Marek Slovák) boli učitelia spočiatku asi trochu zmätení – zápas 
začal ich vlastným gólom.

Exhibičný zápas v plážovom volejbale
Učitelia – HK Nitra 1:2 (14:15, 15:7, 4:7)
Antonín Stavjaňa je majstrom taktiky. V utorok na beachvolejbal proti uči-
teľom vyslal päticu obrancov. Michal Novák hneď z príchodu žartoval, že 
budú iba brániť. A spočiatku veru hokejisti boli v defenzíve – v prvom sete 
prehrávali už 4:11, ale nevzdali to. Práve Novák bol hlavným strojcom ob-
ratu a spolu Vojtom Klozom a Petrom Ordzovenským prvý set napokon 
v dramatickej koncovke vyhrali (15:14). Do druhého setu nastúpili čerství 
Dušan Milo a Tomáš Nádašdi, no učitelia mali nôž na krku a potrebovali 
druhý set vyhrať. Tomu podriadili všetko, vrátane zapojenia volejbalových 
es Evy Stümpelovej či Lenky Hradeckej a stav na sety zrovnali. Tajbrejk 
bol tentokrát skutočne skrátenou hrou – hralo sa iba do 7, zato s piatimi 
hráčmi v poli! Päť obrancov HK Nitra po dlhých výmenách v tajbrejku napo-
kon udolalo učiteľov 7:4.

Plážová prehadzovaná

Plážový tenis

ZŠ Na hôrke – ZŠ Novozámocká 2:0 (25:12, 25:13)
Umiestnenie:
1. ZŠ Na hôrke (Bibeň, Mikloš, Petrániová, Segéň, Hudáková, Kovalinková)
2. ZŠ Novozámocká (Liková, Čerešňová, Kozmová, Liko, Šimák, Kišová)

Ocenenia pre školy
Okrem žiakov v jednotlivých disciplínach sú v Junior NBL udeľované aj ko-
lektívne ocenenia pre školy. Tento rok to dopadlo takto:
Najúspešnejšia škola
(kritérium: pódiové umiestnenia)
2014: Obchodná akadémia Bolečkova (1.miesto vo futbale + 2.miesto v 
hádzanej)
Škola s najpočetnejším zastúpením
(kritérium: počet žiakov zapojených do súťaží)
2014: SOŠ veterinárna (29 žiakov)
Najaktívnejšia škola
(kritérium: počet odvetví, do ktorých sa v rámci Junior NBL škola zapojí)
2014: Súkromná spojená škola Štúrovo (plážový futbal + hádzaná + vo-
lejbal + tenis, celkovo 28 žiakov a koordinátor Junior NBL)

Finále
SOŠ veterinárna – Gymnázium, Golianova ul. 6/4, 4/6, 10/8
O 3.miesto
SSŠ Štúrovo – SPŠ strojnícka & SSŠ Štúrovo 6/4, 6/2
Semifinále
SOŠ veterinárna - SPŠ strojnícka & SSŠ Štúrovo 6/0, 6/1
SSŠ Štúrovo – Gymnázium, Golianova ul. 5/6, 0/6
Skupiny
Skupina A
Výsledky: ZŠ Kniežaťa Pribinu I – ZŠ Kniežaťa Pribinu II 3/6, SSŠ Štúrovo 
- SPŠ strojnícka & SSŠ Štúrovo 6/0, ZŠ Kniežaťa Pribinu I - SPŠ strojnícka 
& SSŠ Štúrovo 2/6, SSŠ Štúrovo - ZŠ Kniežaťa Pribinu II 6/3, ZŠ Kniežaťa 
Pribinu II - SPŠ strojnícka & SSŠ Štúrovo 4/6, SSŠ Štúrovo – ZŠ Kniežaťa 
Pribinu I 6/4
Skupina B
Výsledky: SPŠ strojnícka – Gymnázium, Golianova ul. 2/6, SOŠ veterinár-
na – ZŠ Kniežaťa Pribinu III 6/0,  SPŠ strojnícka – ZŠ Kniežaťa Pribinu III 
6/4, SOŠ veterinárna – Gymnázium, Golianova ul. 6/0, Gymnázium, Golia-
nova ul. - ZŠ Kniežaťa Pribinu III 6/0, SOŠ veterinárna – SPŠ strojnícka 6/0

Konečné umiestnenie
1. SOŠ veterinárna (Oremusz, Kopček)
2. Gymnázium, Golianova ul. (Rosinský, Rico)
3. SSŠ Štúrovo (Ižáková, Kamanca)
4. SPŠ strojnícka & SSŠ Štúrovo (Horváthová – SSŠ Štúrovo, Csekei – 
SPŠ strojnícka)
5.-8. SPŠ strojnícka (Vozár, Šimko), ZŠ Kniežaťa Pribinu I, II a III (Búšová 
+ Šuchterová, Škublová + Juríková, Kubík + Stolárik)

Skupina A

1 SSŠ Štúrovo 3

2 SPŠ strojnícka & SSŠ Štúrovo 2

3 ZŠ Kniežaťa Pribinu II 1

4 ZŠ Kniežaťa Pribinu I 0

Skupina B

1 SOŠ veterinárna 3

2 Gymnázium, Golianova ul. 2

3 SPŠ strojnícka 1

4 ZŠ Kniezaťa Pribinu 0
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Glosár
Beachtenis, beach tennis – plážový tenis, viď s. 14

Junior NBL –  plážová školympiáda, žiaci ZŠ a SŠ súťažia v rôznych 

plážových športoch viď s. 19

Majstrovstvá SR amatérov v plážovom volejbale – 1.ABC 

Nitra ich organizuje so súhlasom Slovenskej volejbalovej federácie. Do 

roku 2011 šlo o jeden turnaj (NBL Open), od roku 2012 o finále Národnej 

beachvolejbalovej ligy. viď s. 8-9

NBL – Národná beachvolejbalová liga, viď s. 8

Nitrianska pláž - neformálne označenie tej časti letného kúpaliska v 

Nitre, kde sa nachádza multifunkčná plocha pre plážové športy. Nitrianska 

pláž je domovským areálom klubu 1.ABC Nitra, prebiehajú tu všetky ním 

organizované športové podujatia na území Nitry.

Nitrianske beachové leto  je súhrnné pomenovanie všetkých pod-

ujatí organizovaných klubom 1.ABC Nitra na Nitrianskej pláži (v areáli 

mestského kúpaliska) v danom roku. Nedá sa o ňom hovoriť ako o súťaži, 

pretože zahŕňa „jablká s hruškami“ – rôzne akcie, ktoré majú spoločné iba 

dve veci: organizátora (1.ABC Nitra) a miesto konania (Nitrianska pláž).

Staropramen COOL víkend -  komerčné pomenovanie víkendu, 

ktorého súčasťou je finále Národnej beachvolejbalovej ligy a sprievodný 

program. Viac viď s. 9

Nitrianska pláž - neformálne označenie tej časti letného 
kúpaliska v Nitre, kde sa nachádza multifunkčná plocha pre 
plážové športy. Nitrianska pláž je domovským areálom klubu 
1.ABC Nitra, prebiehajú tu všetky ním organizované športové 
podujatia na území Nitry.
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Sieň slávy

Majstri Slovenska amatérov v plážovom volejbale
2014: Ján Orolín, Martin Vaško - Helga Gregová, Petra Hrapková
2013: Radovan Nosko, Viktor Kociňák - Petra Hadžová, Veronika Urcikánová
2012: Juraj Kállay, Miroslav Janto - Ľubica Majchrovičová, Denisa Dorková
2011: Juraj Kállay, Miroslav Janto - Helga Gregová, Daniela Nemčovičová
2010: Mário Bíro, František Križan - Helga Gregová, Petra Hrapková
2009: Jozef Orgonáš, Martin Koval - Daniela Nemčovičová, Vladimíra Jičínska

Nitrianska beachvolejbalová liga
2011: ŽENY – 1. E. Petrovičová, 2. Ľ. Majchrovičová, 3. J. Šindlerová / MUŽI –  
1. M. Krajčík, 2. M. Janto, 3. J. Kállay
2010: ŽENY – 1. V. Mézesová, 2. D. Hradecká, 3. E. Petrovičová  / MUŽI –  
1. M. Krajčík, 2. R. Ťapušík, 3. Ľ. Paška
2009: ŽENY – 1. K. Antalová, 2. B. Krištofičová, 3. Z. Malíková  / MUŽI –  
1. R. Ťapušík, 2. L. Miček, 3. E. Timko / DVOJICE – 1. CUORE SPORTIVO  
(K. Antalová, R. Ťapušík), 2. ŤAVIČKY (Krištofičová, Miček), 3. MANTÁCI  
(Timko,Malíková)
2008: ŽENY – 1. M. Trenčianska, 2. B. Breuerová, 3. Z. Malíková  / MUŽI –  
1. M. Kapusta, 2. T. Reviľak, 3. M. Ivan / DVOJICE – 1. OPICE (Trenčianska, 
Kapusta), 2. MANTÁCI (Malíková, Timko), 3. FUN TEAM (Zvalová, Beňačka)

Nitrianska pláž

Národná beachvolejbalová liga 2012

NBL 2012

beachx

JOBE - Ing. Jozef Benčo, Stavorex, Eduinfo s.r.o., 

Gemini oční klinika, Buřinka (Česká spořitelna), 

Intersport Avion & Aupark Bratislava

Nitrianska beachvolejbalová liga 2012

Ostatní partneri

NBL 2010

Majstri SR v plážovom tenise
2014: Katarína Páleníková - Radovan Laco
2013: Andrea Hradecká - Radovan Laco
2012: Andrea Hradecká - Radovan Laco



24
Ročenka 1.ABC Nitra 2014 © 1.ABC Nitra o.z., tlač: Garmond
Zostavil: Michal Ivan. Grafika: Peter Frank, Tomáš Králik. Foto: Andrea Bojnanská, Martin Cintula, Peter Frank, Vladimír 
Kubovič, Róbert Kögel, Ondrej Bobek, Roman Trnka, Martina Orolínová, Zuzana Chrenková, Miroslav Marko, Katarína 
Štermenská, Viera Erteltová, Ján Falis, Katarína a Rudolf Szabóovci, Vlado Křiška.

Národná beachvolejbalová liga 2014

PARTNERI

Nitrianske beachové leto 2014

Plážový tenis

Špecálni partneri

Mediálni partneri

Partneri

Nitrianska pláž
Projekt o.z. 1.ABC Nitra podporili Miloslav Žákovič, Jozef Benčo, Martin Debnárik, Michal Holubec, Jaroslav Cehuľa, aktívni členovia 1.ABC Nitra a partneri:

Ostatní partneri


