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BBAACCKKSSTTOOPP  
informačný spravodajca SLOVENSKEJ BASEBALLOVEJ 

FEDERÁCIE 
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vydané: 3. máj 2021 
 
Úvod 
 
Opäť sa k vám prihováram v ďalšom 
vydaní baseballového spravodajcu 
Slovenskej baseballovej federácie 
Backstop.  
 
V dnešnom vydaní vám opäť prinesieme 
informácie ohľadom turnajov 
organizovaných v Európe pod  WBSC 
Europe, ako pripravujeme Majstrovstvá 
Európy mužov v Bratislave a Majstrovstvá 
Európy kadetov v Trnave kde 
spolupracujeme aj s Českou baseballovou 
asociáciou. Taktiež tu nájdete informácie 
ohľadom antidopingu kde nájdete odkaz na 
nové pravidlá ktoré prijala SADA 
a národným športovým zväzom z toho 
vyplývajú tiež isté povinnosti.  
 
Ďalšia informácie a články z histórie 
baseballu na Slovensku pravidelne nájdete 
na stránke slovakiabaseball a na 
facebooku Slovenskej baseballovej 
federácie. 
 
Posledná informácia bude ohľadom Pléna 
SBF – postupne sa nám uvoľňujú opatrenia 
a preto plánujeme stanoviť termín Pléna 
SBF. Chceli by sme termín stanoviť tak aby 
Košice nemuseli cestovať do Bratislavy iba 
kvôli Plénu a určiť ho vtedy keď budú hrať 
v Bratislave, Trnave. 
 
 
Súťaže SBF 2021 
 
Už tento víkend odštartuje Slovenská 
Baseballová Liga(SBL) a liga juniorov. 
Okrem štartu sezóny nás nesmierne teší, 
že sa SBL tento rok zúčastní až 8 tímov 

a juniorskej súťaže tímov 5. Všetkým 
zúčastneným držíme palce.  
 
Okrem dvoch najvyšších kategórií sa do 
súťaží zapoja aj kadeti U15 a žiaci U12. 
Rozpis a systém súťaží zverejníme čo 
najskôr.   
 
Turnaje 
 
Medzinárodné turnaje organizované CEB 
(WBSC Europe) na ktorých sa zúčastnia 
družstvá, reprezentácie SR.  Je už 
stanovené že Pohárové súťaže sa 
presúvajú na termíny v auguste, ohľadom 
ME budeme mať v priebehu týchto dní 
video konferencie a budeme vás ihneď 
informovať ako sa vedenie WBSC Europe 
rozhodlo. 
 
FEDERATION CUP QUALIFIER 
 
Sa posúva na termín 2/3 – 7/8 August 2021 
Bratislava, BK Apollo Bratislava  
Kaunas County Baseball (LTU) 
LPS CSS Rooman (ROM) 
MKS Sal Kutno (POL) 
BK Apollo Bratislava (SVK) 
 
ME muži KVALIFIKÁCIA 
 
Bratislava, BK Apollo Bratislava  
30 júna  – 3 júla 2021– zatiaľ termín 
nezmenený 
Skupina: 
SVK, IRL, FIN, HUN 
 
ME  U18 KVALIFIKÁCIA 
 
Kopryvnytskyi, Ukrajina  
9 augusta  – 14 augusta 2021 – zatiaľ 
termín nezmenený 
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Skupina: 
BLR, POL, ROM, SVK, UKR 
 
ME  U15 
 
Brno, Trnava, CZE, SVK 
9 augusta  – 14 augusta 2021 
 
Skupina Brno : GER, CZE, RUS, FRA 
Skupina Trnava: ITA, NED, AUT, SVK 
 

 
 
Zatiaľ sa termín nemení dnes máme video  
konferenciu s ČBA a krajinami ktoré sa ME 
zúčastnia. 
 
Akadémia ASBF – pomoc klubom 
 
SBF v spolupráci s Akadémiou a Komisiou 
rozhodcov zabezpečil rozhodcovské 
vybavenie pre všetky ihriská na Slovensku, 
distribúciu bude mať na starosti šéf 
rozhodcov a samozrejme mu bude 
asistovať sekretariát. Verím že všetkým 
bude táto pomoc prospešná  a pozdvihne 
sa kvalita všetkých súťaží organizovaných 
na Slovensku. 
Rekapitulácia: pre každý klub sú určené 2 
výstroje ošatenia: čiapka, tričko, nohavice, 
opasok a počítadlo 
a 1 sada výstroja pre rozhodcu na domácu 
métu: maska, plastrón, chrániče holení, 
vrecko na lopty, zápisník, ceruzku. 
Vybavenie dostanú kluby, ktoré sa 
zúčastňujú súťaží a zároveň by mali poslať 
na základné školenie svojich členov. 
SBF chce tým pomôcť "skvalitniť" aj 
ostatné kategórie či regionálne súťaže 
prípadne jednorázové turnaje aj z hľadiska 
výstroje a upravenosti rozhodcov. 
Objednaný materiál by mal prísť začiatkom 
sezóny.  
Materiál je objednaný aj potvrdený, ale 
vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu stále 
sa nachádza v USA. Akonáhle bude 

k dispozícii na Slovensku bude SBF 
materiál distribuovať klubom a na ihriská 
bezodkladne. (Zabezpečuje M. Jankovič) 
 
Plénum SBF 2021 
 
Ako som už v úvode písal tak termín Pléna 
pošleme hneď ako nám opatrenia dovolia 
ale nezabudnite nato že tento rok máme 
volebné Plénum a teda sa bude voliť do 
štruktúr SBF. Podľa stanov máte právo 
navrhovať kandidátov. Všetky potrebné 
informácie verím že budeme posielať 
najneskôr budúci týždeň. 
 
Antidoping  - informácie, školenia  
 
Každá športová organizácia je v zmysle 
zákona o športe  § 8 ods. 6 písm. d) 
povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti  
vzdelávanie v oblasti boja proti 
antidopingu. 
Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. - 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je Antidopingová 
agentúra SR (ďalej len „SADA“) povinná 
prijať antidopingové pravidlá v súlade so 
Svetovým antidopingovým programom. 

 
SADA tieto pravidlá prijala a sú zverejnené 
na www.antidoping.sk,  
https://www.antidoping.sk/o-nas/ 
Na základe ustanovení bodov 18.3. a 18.4. 
vyplývajú povinnosti aj pre národné 
športové federácie a na túto skutočnosť 
Vás touto cestou upozorňujeme. 
 
18.3       Každá národná federácia 
Slovenska začlení tieto Antidopingové 
pravidlá buď priamo alebo formou odkazu 
do svojich riadiacich dokumentov, ústavy 
a/alebo pravidiel ako súčasť športových 
pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov, aby ich 
mohla sama priamo presadzovať vo vzťahu 
k športovcom a iným osobám v rámci 
svojej antidopingovej právomoci. 
 
18.4       Prijatím týchto Antidopingových 
pravidiel a ich začlenením do svojich 
riadiacich dokumentov a športových 
pravidiel budú národné federácie 
spolupracovať a podporovať agentúru 
SADA v tejto funkcii. Takisto uznajú, 



 3 

dodržia a implementujú rozhodnutia prijaté 
podľa týchto Antidopingových pravidiel, 
vrátane rozhodnutí o uložení sankcií 
osobám v ich právomoci. 
 
Na stránke SBF nájdete odkaz tu:  
https://www.slovakiabaseball.com/antidopin
g-sada/ 
 
 
 
História baseballu na Slovensku 
 
Pred 30 rokmi sa odohral na škváre na 
Slovane vedľa nafukovačky v Bratislave 
prvý oficiálny zápas v baseballe na 
Slovensku. Bol to predzápas Bratislavskej 
baseballovej ligy.  
Keď som volal s mojim bratom Jurom 
Buntom tak mi rozprával ako sa pamätá na 
tento zápas. Všetky tieto zápasy ktoré sme 
v tej dobe hrali boli pre nás všetkých 
obrovským zážitkom. 
 
Slovenská baseballová federácia pripravuje 
na stránke www.slovakiabaseball.com 
sériu článkov z histórie slovenského  
baseballu.  
 
Ak má niekto staré dokumenty, fotografie, 
prípadne dobrý článok z histórie kontaktujte 
prosím sekretariát SBF. Pavol Teslík sa 
venuje tejto téme veľmi intenzívne a verím, 
že budeme prinášať články ktoré vás budú 
baviť. 
 
 

 
 
Tu sú aktuálne linky: 
https://www.slovakiabaseball.com/2021/04/
20/historia-baseballu-na-slovensku-rok-
1991-2/ 
 
https://www.slovakiabaseball.com/2021/04/
06/historia-baseballu-na-slovensku-1991-
slovenska-reprezentacia/ 
 

https://www.slovakiabaseball.com/2021/03/
30/klinika-jima-jonesa-bratislava-1991/ 
 
https://www.slovakiabaseball.com/2021/03/
23/historia-baseballu-na-slovensku-rok-
1991/ 
 
 
 
 
 
 
Pripravili: 
František Bunta 
Martin Brunegraf 
Mojmír Jankovič 
Pavol Teslík 
 
Web: www.slovakiabaseball.com  
IG: @slovakiabaseball  
FB: @slovakiabaseball  
office@slovakiabaseball.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


