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Hráči 
 

● Do Slovenskej discgolfovej ligy sa zapojilo 64 slovenských hráčov a 79 zahraničných 
z 10 krajín (CZ, AT, HU, HR, PL, LV, SE, FI, UK, NL); spolu 143 hráčov - mierny rast 

● Slovensko má 16 členov PDGA 
● Prvýkrát sa pravidelne usporadúva na turnajoch juniorska divízia 
● Slovenskí hráči obsadili 13 miest v top 14 slovenskej discgolfovej ligy medzi mužmi 

a 3 miesta v top 4 medzi ženami, čo je oveľa lepšie ako v minulosti, širšia skupina 
pokročilých hráčov  

● chýbajú však menej pokročilí, pribúdajú iba okolo pevných ihrísk, kde sa aktívne 
hráva (Malženice, FMFI UK) 

 
Turnaje 

● Usporiadali sme 11 turnajov v rámci Slovenskej discgolfovej ligy, z toho 4 dvojdňové 
so štatútom PDGA C (Budmerice, Mayday, Smolenice, Hlohovec) a 7 jednodňových 
(Kuchyňa 2x, Stupava, Senica, Rajecké Teplice, Trnava, Malženice) a ďalšie 3 
menšie turnaje (Matfyz Doubles, Pohár FMFI UK, Zlaté trenky).  

● Bolo obrovské množstvo zrušených turnajov, najprv sme na jar vymenili na poslednú 
kvôli počasiu dva turnaje (Kuchyňa/Stupava), ale potom sa rušilo množstvo turnajov: 
Makov (málo prihlásených), Krpáčovo (slabý záujem organizátora, malý záujem 
hráčov), Malacky (malý záujem organizátorov, malý záujem hráčov), Malý Slavín 
(počasie) 

● Stúpol počet účastníkov a ich kvalita na top turnajoch: Budmerice, Smolenice. 
Smolenice však mali veľký problém so zrušením účasti hráčov tesne pred turnajom a 
z toho vyplývajúce problémy s objednávkou ubytovania.  

● Problémy s koordináciou termínov: Mayday sa kryl s neskôr oznámeným termínom 
veľkého českého turnaja v Konopišti, Smolenice sa kryli s novým turnajom AHT v 
Ybbse v Rakúsku.  

● Nízka účasť na MSR v Hlohovci. Malý záujem zahraničných hráčov (prehustený 
kalendár v susedných krajinách), málo slovenských hráčov. Na druhej strane 
organizátor pritiahol viacerých lokálnych sponzorov/partnerov, čo je pokrok.  

● Malženice usporiadali jednodňový turnaj na vysokej úrovni, veľa zapojených 
lokálnych organizátorov, lokálni partneri.  

● Úspešne sme usporiadali prvý ročník Majstrovstiev strednej Európy v discgolfe v 
Smoleniciach (september). O turnaj bol veľký záujem, aj keď najmä v divízii WOMEN 
chýbalo viacero popredných hráčiek z regiónu. Organizácia turnaja sa posunula na 
novú úroveň, do organizácie bolo zapojených viac ako 20 organizátorov a mnohé 
ďalšie organizácie (obec Smolenice, ZŠ Smolenice, Koliba pod zámkom, KC 
Smolenice, Včelovina). Súčasne s turnajom prebehlo aj viacero typov promoakcií, a 
na slávnostnom vyhodnotení boli noví partneri (Poľský inštitút, obec Smolenice, 
maďarské veľvyslanectvo). Zlepšili sa aj služby spojené s turnajom (systém kosenia, 
označenie fairwayov, formát finále, podávanie stravy - obedy, organizácia 



ubytovania, otvorenie a ukončenie turnaja), problém bol však s platením večere v 
Dvore u sedliaka (treba riešiť v budúcnosti).  

 
Výsledky 

● Slovenský discgolf dosiahol viacero bezprecedentných úspechov, ktoré bude veľmi 
ťažke zopakovať. Ide o najväčšie úspechy slovenských diskových športov v histórii.  

● Katka Boďová obsadila 5. miesto v hlavnej kategórii žien FPO na PDGA Pro Worlds 
v Emporii v Kansase v USA (Majstrovstvá sveta).  

○ Išlo o prvú účasť slovenského hráča na tomto každoročnom podujatí (doteraz 
štartovali zo strednej Európy v histórii len 3 hráči) a o veľmi neočakávaný 
výsledok, keďže súťažila kompletná svetová špička; 

○ v jeden z dní nahrala Katka najlepšie skóre vôbec zo všetkých hráčiek;  
○ jeden z najlepších výsledkov európskych hráčiek na Majstrovstvách sveta v 

histórii.  
● Katka Boďová obsadila 2. miesto v kategórii žien na Majstrovstvách Európy v 

discgolfe v Oulu vo Fínsku.  
○ Slovensko sa na ME zúčastnilo len po tretíkrát a podobný úspech ešte nikdy 

nedosiahlo, tak isto ako žiadna zo stredoeurópskych krajín; 
○ v kategórii žien ide o najlepší historický výsledok hráčky mimo Fínsko a 

Švédsko.  
● Katka Boďová okrem toho  

○ vyhrala suverénne rakúsko-maďarskú túru AHT, keď vyhrala na všetkých 
turnajoch, na ktorých štartovala (podarilo sa jej to po prvýkrát), vyhrala 6 
turnajov vrátane Otvorených majstrovstiev Rakúska; 

○ okrem toho zvíťazila aj na kvalitne obsadených turnajoch Berlin Open a Drava 
Forester a aj na Majstorvstvách strednej Európy; 

○ Na turnaji EuroTour Strudengau Open skončila spolu s majsterkou Európy na 
delenom druhom mieste; 

○ na najlepšie obsadenom turnaji EutoTour Copenhagen Open obsadila tesne 
4. miesto za tromi hráčkami z Fínska; 

○ a na turnaji Disc Golf Pro Tour Majestic v USA skončila na 8. mieste dva hody 
za Paige Pierce. Aj na tomto turnaji odohrala jedno kolo s lepším skóre ako 
top hráčky sveta.  

● Katka Boďová taktiež  
○ má momentálne druhý najvyšší PDGA rating spomedzi aktívne hrajúcich žien 

v Európe; 
○ je druhá aj v celoročnej súťaži European Player of the Year; 
○ je 11. v svetovom rankingu PDGA.  

● Výborné výsledky dosiahol aj Michal Kúdela  
○ Po viacerých rokoch priniesol víťazstvo slovenského hráča na turnaji AHT a 

to hneď na Otvorených majstorvstvách Rakúska v Eisenstadte; 
○ okrem toho zvíťazil na PDGA turnaji Kope Open v Slovinsku a vyhral aj 

domáci PDGA turnaj v Hlohovcil; 
○ na ďalších turnajoch AHT taktiež bojoval o víťazstvo a skončil druhý na 

turnajoch v Schockli a v Hebalmel; 
○ na Majstrovstvách strednej Európy skončil na 4. mieste; 



○ do finále sa dostal aj na turnaji Drava Forester (6. miesto); 
○ 2. miesto získal aj na turnaji Slovácko Open v Českej republike;  
○ na Majstrovstvách Európy  skončil v kategórii mužov na 51. mieste. 

● Richard Kollár  
○ skončil na 11. mieste na Majstrovstvách Európy v divízii Masters (najlepší 

výsledok hráča zo strednej Európy v tejto divízii); 
○ vyhral domáci turnaj PDGA BTS Urban Mayday; 
○ okrem toho sa prvýkrát prebojoval do užšieho finále na rakúskych turnajoch v 

Ottensheime (5.miesto) a Tragweine (5.miesto); 
○ a po roku opäť aj v Budapesti (4. miesto, pred finále viedol); 
○ v kategórii Masters skončil na 6. mieste na kvalitne obsadenom turnaji Berlin 

Open a na 7. mieste na EuroTour Strudengau Open; 
○ na Majstrovstvách sveta PDGA Pro Worlds obsadil v kategórii Masters 61. 

miesto; 
○ v celkovom hodnotení Austro-Hungarian Tour skončil na 5. mieste, čo je 

doteraz najlepší výsledok slovenského muža v histórii. 
● Úspechy dosiahli aj ďalšie slovenské ženy.  

○ Bea Hergelová zvíťazila na PDGA turnaji Summer Slam v Nemecku a taktiež 
vybojovala ďalšie 4 pódiové umiestnenia na iných turnajoch v rámci nemeckej 
túry; 

○ na Majstrovstvách strednej Európy skončila na 5. mieste; 
○ okrem toho skončila na 2. mieste na BTS Urban Mayday a na 3. mieste na 

Smolenice Open. 
○ Soňa Švecová taktiež zaznamenala svoje prvé víťazstvá na turnajoch PDGA 

v rakúskom Schockli v rámci AHT a na Kope Open v Slovinsku; 
○ medzi prvé tri sa dostala aj na Majstrovstvách Rakúska (3. miesto), na 

Hebalm Open (3. miesto), na Slovácko Open (2.miesto); 
○ a na domácich turnajoch BTS Urban Mayday (3. miesto) a Hlohovec Slovak 

Open (2. miesto).  
● Zlepšila sa aj úroveň ďalších slovenských mužov.  

○ Na turnaji Budmerice Spring Fling skončil Martin Krička na 8. mieste, keď v 
jednom kole zahral skóre s ratingom viac ako 1000.  

○ Juraj Feilhauer zaznamenal viacero dobrých umiestnení na kvalitne 
obsadených turnajoch v Nemecku a na BTS Urban Mayday skončil na 9. 
mieste.  

○ V Hlohovci na Majstrovstvách Slovenska skončil na 2. mieste Karol Hrubják a 
na treťom mieste Štefan Pócoš.  

○ Adrián Németh je zase slovenskou ratingovou štvorkou v PDGA s ratingom 
925.  

○ Na Majstrovstvách strednej Európy štartoval prvýkrát v silnejšej konkurencii 
medzi juniormi aj Marko Čačala.  

● Na turnajoch v Českej republike dosiahli pódiové umiestnenia  
○ v divízii Grandmasters Roman Miezga (2. miesto Slovácko Open)  
○ a v divízii Masters Jozef Čierny (2. miesto, Moravský Krumlov). 

 
 



Média 
● Úspechom je aj prienik do informačných médií,  

○ Katka Boďová bola hosťom rannej šou Rádia Express a mala celostránkový 
rozhovor v Denníku N.  

○ Okrem toho sa o slovenskom discgolfe písalo a hovorilo opakovane na 
stránke PDGA, v časopise Discgolfer (oficiálny časopis PDGA), na stránke 
Ultiworld Discgolf, či v podcaste SmashboxxTV.  

○ V priamom prenose bola jej hra na Majstrovstvách Európy v discgolfe 
prenášaná vo fínskej televízii YLE2.  

● Články o discgolfe sa objavujú už pravidelne aj v slovenských regionálnych novinách, 
ako je Hlohovecká televízia, Fraštácke noviny a pod. 

 
Rozvoj 

● Najviac nových hráčov prichádza z pevných ihrísk v Malženiciach a na FMFI UK. Je 
však potrebné rozvojové akcie na týchto miestach robiť ešte častejšie.  

● Discgolfová klinika v Rajeckých Tepliciach tento rok prilákala veľa lokálnych 
záujemcov, discgolf bol okrem toho prezentovaný v rámci festivalu Grape, dňa 
Bratislava v pohybe, Bratislavských skautských dní, a na ďalších podujatiach. 

● Spomalilo sa tempo výstavby nových ihrísk, nepribudlo žiadne nové ihrisko, pevné 
ihrisko bolo rozšírené v Malženiciach, výstavba ihriska v Piešťanoch sa odložila kvôli 
stavbe športovej haly v plánovanom areáli, očakáva sa však výstavba 18-jamkového 
ihriska vo Valčianskej doline. Výstavba ihrísk však v uplynulom roku stagnovala.  

 
Financie a sponzorstvo 

● Slovenská asociácia Frisbee poskytla discgolfu doteraz nevídané množstvo peňazí.  
○ Priamo podporila účasť na Majstrovstvách Európy pre troch hráčov (3 x 200 

Euro) a na Majstrovstvách sveta (2 x 210 Euro).  
○ Okrem toho dodatočne ako odmenu preplatila časť nákladov Katke Boďovej v 

súvislosti s jej štartom a výborným výsledkom na Majstrovstvách sveta (1600 
Euro)  

○ a taktiež udelila dodatočnú dotáciu discgolfovej reprezentácii vo výške (400 
Euro).  

● Vlasné príjmy sekcie discgolfu boli za očakávaním, vzhľadom na výpadky súvisiace s 
ubytovaním cez turnaj Smolenice Open, zrušeniu viacerých turnajov, či nižších 
príjmov z menších turnajov.  

● Celkovo však bolo účtovníctvo discgolfovej sekcie v roku 2016 vyrovnané, keďže sa 
ušetrilo na nezrealizovaných rozvojových programoch.  

● Pomocou SAF sa podarilo vytvoriť partnerstvo s firmou VitalClinic, ktorá poskytuje 
starostlivosť o členov discgolfovej reprezentácie. V Smoleniciach sa podarilo 
nadviazať dobré vzťahy s firmou Včelco, s.r.o., ktorá sa stala sponzorom viacerých 
podujatí SAF.  


