
 

 

 

 
 

 
 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 2019 
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rok 2019 bol pre členov PBEAT rovnako chudobný na aktivity než rok 
predchádzajúci, ktorý sa síce začal optimisticky - oslavou 5. výročia PBEAT - ale 
potom sa nepodarilo zorganizovať LZ a VZ v jednom termine, pretože sa 
neprihlásil dostatočný počet členov, vypustili sme aj Medzinárodný futbalový 
turnaj fanklubov FCB - Copa de Penyes del Barca.  

Verili sme, že v roku 2019 sa fanklub posunieme dopredu diskusiou v členskej 
základni. Očakávali sme, že jej efektívnu formu nám pomôžu nájsť členovia, 
ktorým nie je ľahostajné, ako funguje združenie, v ktorom je každý dobrovoľne a 
chápe, že má nielen práva, ale aj povinnosti člena. Predstavy sa nie celkom na-
plnili. Aj preto sme program a vízie PBEAT na rok 2019 plánovali realisticky 
skromne: Zorganizovať iba jeden Zraz - rodinný, bez formalít, s tombolou, 
opekačkou a dobrou náladou, Valné zhromaždenie s pracovným programom, 
ktoré by sa konalo v jeden deň a pokračovanie v TopLige.  

Letný zraz PBEAT sa uskutočnil 7. - 9. júna 20%19 v Skalke pri Kremnici  (Chata 
Limba) a skutočne mal charakter rodinný. Zo 72 zúčastnených členov fanklubu a 
ich rodinných príslušníkov bolo 20 detí od 1,5 do 15 rokov. Po celý víkend  boli 
preto v centre pozornosti deti a program venovaný Dňu detí, športovým a 
voľnočasovým aktivitám. Viacerí využili aj služby Relax centra, turustickú 
vychádzku,  diskgolfového ihriska (na Feratu - najťažšiu na Slovensku sa neodvážil 
nikto). Vďaka aktivite dospelých si deti zahrali futbal a tešili sa darčekom pri 
vyhodnotení ich aktivít. Výbornú atmosféru vytvorilo aj posedenie pri vatre a 
opekačka. 

V septembri 2019 sa člen Správnej rady PBEAT Igor Vico zúčastnil na stretnutí La 
Diada s vyslankyňou Katalánskej vlády pre strednú a východnú Európu Krystynou 
Schreiber a externým poradcom kancelárie pre Slovensko  Hilari Ruizom de 
Gauna i Torresom, ktorý prijal ponuku stať sa členom PBEAT a  následne sa stal 
členom PBEAT. Krystyna Schreiber ponúkla PBEAT pomoc a spoluprácu. Repre-
zentoval fanklub aj na Konferencii – Budovanie mostov za účasti regionálneho 
ministra katalánskej vlády pre zahraničné veci Alfredom Boschom, kde kata-
lánska strana informovala o aktuálnej vnútropolitickej situácii v Katalánsku. Naša 
účasť bola na pozvanie, bez akejkoľvek politickej aktivity. Poznatky zo stretnutí 
sú uverejnené na stránke PBEAT – www.fcbarca.sk 

 

Valné zhromaždenie PBEAT sa konalo v Pezinku 30. 11. 2019. Zúčastnilo sa na 
ňom 26 členov PBEAT. Na programe boli: Správa o činnosti PBEAT za rok 2018, 



 

 

Správa o hospodárení PBEAT za rok 2018, Správa o športovej činnosti PBEAT 
2018 - všetky správy VZ vzalo na vedomie. Diskusia sa rozprúdila aj pri Návrhu na 
zmenu stanov PBEAT. Správy a materiály z Valného zhromaždenia PBEAT sú umi-
estnené na www.fcbarca.sk. Viaceré aktivity, o ktorých informovali na VZ členo-
via Správnej rady, smerovali do roku 2020 (napr. prezentácia vydaných kníh Júli-
usa Šefčíka spojená s futbalovým turnajom – BARCAFEST - za účastí Penyí 
Vyšegrádskej štvorky. Navrhnutý termín: leto 2020). 

Počas roka 2019 sa  viac razy stretli aj členovia Výkonnej rady PBEAT a zaoberali 
sa aktuálnymi požiadavkami FC Barcelona súvisiacimi s fungovaním fanklubov 
FCB. Posledné sa uskutočnilo v decermbri 2019 a ďalšie plánované za začiatok 
roka 2020 zmarila pandemia koronavírusu. 

Rok 2019 sme zakončili s počtom členov 296. 

 

Gabriela Belanová 


