
ZÁPISNICA č. 2/2015 ZO ZASADNUTIA RADY SAK 

 
Miesto: Nitra, reštaurácia Premiér  

Termín: 10.07.2015 

Prítomní:  Martin Sonoga, Eva Bušíková, Tomáš Sonnenschein, Jana Miklovičová, Martin Záň, 

Andrea Fialová, Peter Bušík 

Hostia:  Hennie Baas 

 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov zasadnutia 

2. Zhodnotenie činnosti klubov SKK Dolphins a KK SPU Nitra v uplynulej sezóne - 

Sonoga/Bušíková, Sonneschein/Miklovičová 

3. Zhodnotenie rozvojových aktivít v PD a NR- Bušík 

4. Informovanie o stave financií SAK- Sonoga 

5. Plán činnosti SAK  

6. Otázka zakúpenia zariadenia shotclocku 

7. Financovanie poplatku za Europa Cup 1st round 

8. Plán a organizácia reprezentačného zrazu 

9. Uvedenie nového reprezentačného trénera - Hennieho Baasa 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov zasadnutia a hostí. 

Prezident SAK, Martin Sonoga, privítal všetkých členov SAK ako aj nového reprezentačného 

trénera Hennieho Baasa 

 

2 . Zhodnotenie činnosti klubov SKK Dolphins a KK SPU Nitra v uplynulej sezóne  

Zástupcovia klubov Martin Sonoga a Tomáš Sonnenschein zhodnotili činnosť svojich tímov 

v sezóne 2014/2015. Rada SAK vzala správy na vedomie.  

3. Zhodnotenie rozvojových aktivít v PD a NR 

Peter Bušík informoval členov Rady SAK o prezentáciách na školách v Nitre a Prievidzi. Záujem zo 

škôl ZŠ Golianovo a ZŠ Piaristi sa rozhodli zástupcovia Rady SAK podporiť zakúpením 

korfbalového materiálu na ďalší školský rok. Zároveň vyslovili prianie o ďalšom rozvoji korfbalu aj 

v ďalších mestách na Slovensku a jednohlasne sa zhodli na tom, že takéto aktivity budú plne 

podporovať v rámci svojich možností. 

 

4. Informovanie o stave financií SAK- Sonoga 

 

Prezident SAK, Martin Sonoga, informoval členov Rady o stave financií. Rada SAK vzala informáciu 

na vedomie a rozhodla, že ďalšie rozdelenie financií prerokuje na ďalšom zasadnutí. 

 

5. Plán činnosti SAK  

Členovia Rady SAK predostreli návrhy na činnosť v nasledujúcej sezóne. Podpora a rozvoj 

mládežníckeho korfbalu, systém 1.SNKL, podpora účasti slovenských tímov v maďarskej korfbalovej 

lige.  

 

6 . Otázka zakúpenia zariadenia shotclocku 

 



Členovia Rady SAK rozhodli o zakúpení zariadenia. Zástupcovia Rady SAK vyhľadajú dostupné 

firmy, ktoré predložia ponuky na shotclock a Rada SAK zakúpi najvýhodnejšie zariadenie.  

 

7. Financovanie poplatku za Europa Cup 1st round 

Prezident SKK Dolphins Prievidza, Martin Sonoga, požiadal SAK o podporu klubu pri účasti na 

prvom kole Europa cup. Rada SAK danú žiadosť schválila jednohlasne. 

 

 

8. Plán a organizácia reprezentačného zrazu 

 

Prezident SAK prezentoval nutnosť realizácie aspoň jedného reprezentačného sústredenia do 

konca roku 2015. 

Rada SAK sa uzniesla na tom, že termín sústredenia je vhodný a nový reprezentačný tréner musí 

spoznať adeptov na reprezentačný dres s cieľom uspieť na kvalifikácii na ME, ktorá sa uskutoční 

v roku 2016 na Slovensku.. 

O termíne reprezentačného sústredenia ako aj mieste jeho konania rozhodne Rada SAK na 

niektorom zo svojich ďalších zasadnutí. 

 

9. Uvedenie nového reprezentačného trénera - Hennieho Baasa 

 

Prezident SAK predstavil nového reprezentačného trénera, Hennieho Baasa, ktorý informoval členov 

SAK o svojich predstavách pri tvorbe reprezentačného družstva. Spolu sa zhodli na tom, že hlavným 

cieľom prípravy reprezentácie SR bude úspešná kvalifikácia na ME. 

 

10. Diskusia 

 

Bez pripomienok.  

 

11. Záver. 

 

Prezident  SAK Martin Sonoga poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Rady SAK. 

 

Zapísal a potvrdil:  Martin Sonoga, prezident SAK 

 

Prievidza 15.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


