
 

 

 

 
 

 
 

 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 2020 
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Rok 2020 si budeme pamätať v jeho rôznorodosti nielen z pozície členov PBEAT, ale 
aj ako účastníci pandémie korony Covid19. A potom, málokto tušil, aké zemetrasenie nas-
tane v klube, ktorý je pre nás nadovšetko. 

 Keď sa koncom roka 2019 stretli v Bratislave členovia Správnej aj Výkonnej rady 
PBEAT, sformulovali základné piliere plánu na rok 2020. Podnetom boli aj informácie a pred-
savzatia Svetovej federácie famnklubov FC Barcelona, o ktorých pravidelne informuje pre-
zident PBEAT a člen jej boardu Peter Bellás. Viaceré návrhy, z ktorých časť sa týkala aj zvýše-
nia efektivity práce s členmi fanklubu, mala vo finálnej podobe schváliť Správba rada PBEAT 
začiatkom marca 2020. Všetko smerovalo k tomu, aby sme oživili slogan - sme viac než klub 
- aj v praxi. 

 Už začiatkom roka 2020 sme začali rokovať s Jozefom Fedinom, novým majiteľom 
bratislavskej Haciendy El Diablo, ktorý nám ponúkol možnosť nájsť v jeho reštaurácii mi-
esto pre členov nášho fanklubu a fanúšikov FC Barcelona nielen na sledovanie zápasov, ale 
aj na stretávanie sa v blaugrana zóne. Rokovanie prerušila korona a zostáva otvorená 
otázka, či ju El Diablo prežije. 

 Po vyhodnotení viacerých možností, kde zorganizovať Letný zraz PBEAT, sme 
vybrali aj lokalitu - Kremenisko/Banská Štiavnica a predbežne rezervovali aj termín na 12. - 
14. jún 2020. 

 Rýchly rozbeh však zabrzdili prvé opatrenia súvisiace s pandémiou Covid19 a pláno-
vané stretnutie Správnej rady (marec) sme museli zrušiť. Na dlhé týždne sme komunikovali 
na diaľku a zabezpečovali iba nevyhnutný chod fanklubu. Po uvoľnení opatrení sme opäť 
začali pripravovať Letny zraz. Na mieste sme skontrolovali pripravenosť a vhodnosť 
zariadenia Kremeniska a informovali členov PBEAT, že LZ sa bude konať  12. - 14. júna. Ne-
trvalo dlho a termín zrazu sme museli - aj so súhlasom členov - presunúť na 4. - 6. septem-
ber. Napriek tomu, že pandémia mnohým skomplikovala život, na Letnom zraze 2020 sa 
zúčastnilo 33 dospelých a 8 detí. 

 Prostredníctvom elektronických médií sme vyhlásili aj termín na opätovné obnove-
nie členstva v PBEAT, resp. prihásenie sa za člena novým záujemcom. Na konci roka 2020 
mal náš fanklub 240 členov. 

 Rok 2020 bol turbulentný a po športovej stránke sa v základoch otriasala aj Barca. 
Veríme však, že každý culé zostane verný farbám blaugrana aj v časoch prestavby kádra i 
filozofie nového vedenia klubu a v roku 2021 sa bude tešiť futbalom a výsledkami. Lebo - 
Sme viac než  klub. V dobrom aj zlom. 

  
Gabriela Belanová 


