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Úvod

a verím že nás WBSC Europe vyberie za
organizátora a na turnaji budeme úspešný
podobne ako počas Majstrovstiev Európy
kadetov v tomto roku.
V roku 2022 budú takisto turnaje vo
všetkých vekových kategóriách od žiakov
po mužov a budeme vás informovať kde
a aké naše reprezentácie sa turnajov
zúčastnia.

Opäť sa vám prihovárame prostredníctvom
baseballového spravodajcu Slovenskej
baseballovej federácie Backstop.
V dnešnom vydaní vám prinesieme
informácie z ohľadom medzinárodných
turnajoch v roku 2022, ďalej spomenieme
zasadnutie Rady klubov ktoré sa
uskutočnilo tento víkend, budeme písať aj
o momentálnej
situácii
financovania
športových zväzov.

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.

Ďalšia informácie a články z histórie
baseballu na Slovensku pravidelne nájdete
na
stránke
slovakiabaseball
a na
facebooku
Slovenskej
baseballovej
federácie.
Súťaže SBF 2021- stretnutie klubov
Počas víkendu sa v Bratislave na ZŠ
Kalinčiakova 12 konalo zasadnutie Rady
klubov, sme veľmi radi že kluby majú
záujem o takéto stretnutia. Verím že ste
vyslovili všetky svoje myšlienky a pomôže
to pripraviť súťaže Slovenskej baseballovej
federácie ktoré budú baviť nielen hráčov
ale aj fanúšikov baseballu na Slovensku.
V krátkom čase bude zverejnená zápisnica
z Rady klubov.

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.

Medzinárodné turnaje
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

Na rok 2022 boli vypísané prihlášky na
organizátorov turnajov v Európe, naša
organizácia po dohode s baseballovým
klubom Angels Trnava poslalo prihlášku na
kvalifikáciu juniorov do 18 rokov, dlhšie
sme túto vekovú kategóriu doma nemali

1

k športovcom a iným osobám v rámci
svojej antidopingovej právomoci.

História baseballu na Slovensku
Slovenská baseballová federácia pripravuje
na stránke www.slovakiabaseball.com
sériu článkov z histórie slovenského
baseballu.

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.

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.

Na stránke SBF nájdete odkaz tu:
https://www.slovakiabaseball.com/antidopin
g-sada/
Informácie zo sekretariátu
Sekretariát SBF má pripravené zmluvy na
prerozdelenie časti dotácie podľa zmluvy
s MŠVVaŠ. Nakoľko nám však stále
nenabehla celková suma podľa pôvodnej
zmluvy a dodatok k zmluve o krátení
dotácie
sme
stále
nedostali
tak
neposielame ešte samotné zmluvy od nás.
Na ministerstve intenzívne pracujú aby
sme dotáciu dostali v pôvodnej výške podľa
zmluvy.
V prílohe vám pošlem tabuľku kde nájdete
výšku platby členského za hráčov, potom
výšku dotácie podľa pôvodnej zmluvy –
PRIPRAVTE SI PROSÍM DOKLADY NA
VYÚČTOVANIE V SUME AKÚ VÁM
POSIELAM – hneď ako nám dotácia
nabehne by som chcel dotácie posielať na
vaše účty. Posledná tabuľka v hárku je
rozdiel medzi platbami klub – SBF, viac
klubov je ohľadom platieb SBF – klub
v pluse.
Ďalej sme pripravili a updatovali registráciu
na stránkach športového centra, takisto
tam zverejňujeme informácie podľa nového
zákonu o športe.
Dotácie ohľadom Centier talentovanej
mládeže sú vyplatené, ďakujem klubom za
spoluprácu a verím že talentovaným
baseballistom pomoc pomohla.
Prezident SBF Mojmír Jankovič sa koncom
mesiaca zúčastní kongresu v Ríme kde
bude Slovensko zastupovať. Na kongrese
sa
pripravuje
koniec
Confederation
European Baseball a príprava na voľby do
orgánov WBSC Europe.

Tu sú aktuálne linky:
https://www.slovakiabaseball.com/2021/04/
20/historia-baseballu-na-slovensku-rok1991-2/
https://www.slovakiabaseball.com/2021/04/
06/historia-baseballu-na-slovensku-1991slovenska-reprezentacia/
https://www.slovakiabaseball.com/2021/03/
30/klinika-jima-jonesa-bratislava-1991/
https://www.slovakiabaseball.com/2021/03/
23/historia-baseballu-na-slovensku-rok1991/
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