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BBAACCKKSSTTOOPP  
informačný spravodajca SLOVENSKEJ BASEBALLOVEJ 

FEDERÁCIE 
 

2021-006 
vydané: 11. júla 2021 
 
Úvod 
 
Opäť sa k vám prihováram v ďalšom 
vydaní baseballového spravodajcu 
Slovenskej baseballovej federácie 
Backstop.  
 
V dnešnom vydaní vám opäť prinesieme 
informácie ohľadom Majstrovstiev Európy 
ktoré sa konali v Bratislave, čoskoro budú 
ME kadetov v Trnave.  
 
Ďalšia informácie a články z histórie 
baseballu na Slovensku pravidelne nájdete 
na stránke slovakiabaseball a na 
facebooku Slovenskej baseballovej 
federácie. 
 
 
 
Súťaže SBF 2021 
 
Najvyššia slovenská súťaž, teda jej 
základná časť sa pomaly blíži ku koncu, 
v súťaži sú podľa očakávania A družtsvá 
Apolla a Trnavy, do playoff o Majstra sa 
môžu prebojovať aj Crows Košice.  
V prvej lige – Topoľčianskej baseballovej 
lige zatia dominuje Slovan Bratislava, 
Topoľčany a Martin sú na druhom a treťom 
mieste. 
Taktiež sa hrajú mládežnícke súťaže 
juniorov, kadetov. 
Žiaci sa stretli v Trnave kde si zahrali aj 
najmladšie deti do 10 rokov. 
V Bojniciach je momentálne baseballový 
tábor pod vedením klubu z Devínskej.  
 
 
 
 
 

 
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, juniorské 
ME (teda kvalifikácie) ktoré sa mali konať 
vo Švédsku  na Ukrajine kde sa mala 
zúčastniť aj naša reprezentácia sa pre rok 
2021 kvôli pandémii a zlej situácii 
v krajinách rušia. Máme za sebou úspešné 
ME mužov a historický postup na ME 
A skupiny ktoré sa budú konať v Taliansku. 
 
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 
 
Slovenská reprezentácia po 3 víťazstvách 
v skupine zvíťazila aj vo finálovom zápase 
a postúpila na ME A skupiny ktoré sa budú 
konať v septembri v Taliansku. 
Bolo to krásny zážitok a chcem 
poblahoželať a poďakovať všetkým 
zúčastneným. 
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ME  U18 KVALIFIKÁCIA 
 
Kopryvnytskyi, Ukrajina  
9 augusta  – 14 augusta 2021 – zatiaľ 
termín nezmenený 
 
Skupina: 
BLR, POL, ROM, SVK, UKR 
 
Zrušené 
 
ME  U15 
 
Brno, Trnava, CZE, SVK 
21 júla  – 25 júla 2021 
 
Skupina Brno : GER, CZE, RUS, FRA 
Skupina Trnava: ITA, NED, AUT, SVK 
 

 
 
Všetkých srdečne pozývame na vrcholný 
baseball  kategórii kadetov. 
Prvý krát sa na Slovensku predstavia 
najlepšie družstvá Európy národné tímy 
Holandska a Talianska. 
 
 
Plénum SBF 2021 
 
5 júna 2021 sa v Bratislave konalo Plénum 
Slovenskej baseballovej federácie. Je 
zvolené nové vedenie Slovenskej 
baseballovej federácie na čele s novým 
prezidentom Mojmírom Jankovičom. 
Všetkým držíme palce a verím že budú 
aktívne pracovať a pomôžu dostať baseball 
na ešte vyššiu úroveň. 
 
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, 
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 
 
 
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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


