
Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK),  

ktorá sa konala dňa 10.7.2016 v Nitre 

Prítomní: 

Martin Sonoga 

Janka Miklovičová 

Eva Bušíková 

Tomáš Sonnenschein 

Martin Záň 

Marianna Humajová Faragová 

Prizvaní: 

Ľuboš Kotlář 

Hennie Baas 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov 

2. Zhodnotenie kvalifikačného turnaja v Nitre – Hennie Baas 

3. Plán reprezentačných akcii seniorov v druhom polroku 2016 

4. Turnaj Staatdskanaal 2016 

5. Stav financovania a rozpočet – Martin Sonoga 

6. Návrh a schválenie prerozdelenia finančných zdrojov pre seniorské kluby 

7. Ekonomické zhodnotenie kvalifikačného turnaja - Sonnenschein, Miklovičová 

8. Plán činnosti seniorských družstiev, formát a termíny 1. SNKL 

9. Plán činnosti žiackych družstiev, formát a termíny SNKL 

10. Návrh a schválenie prerozdelenia financií pre žiacke družstvá 

11. Zhodnotenie detského turnaja Náchod – Miklovičová, Bušíková, Kotlář 

12. ME U15 Budapešť 2016 -  Kotlář, Sonnenschein 

13. Belgicko august 2016 

14. Diskusia 

 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov 

Martin Sonoga otvoril zasadnutie Rady SAK, privítal účastníkov: členovia Rady SAK, hostia: Ľuboš 

Kotlář v pozícii reprezentačného trénera U15, Hennie Baas v pozícii reprezentačného trénera 

seniorov. 

2. Zhodnotenie kvalifikačného turnaja v Nitre – Hennie Baas 

Reprezentačný tréner seniorského tímu Hennie Baas zhodnotil účinkovanie Slovenska na uplynulej 

kvalifikácii na ME 2016 resp. ME2018. Tréner zhodnotil jednotlivé zápasy, turnaj ako celok. V 



súvislosti s prípravou na ME 2018 vyjadril želanie prizvať na ďalšie reprezentačné kempy aj ďalších 

hráčov širšej nominácie plus nových hráčov z bratislavského tímu.  

3. Plán reprezentačných akcií seniorov v druhom polroku 2016 

Tréner seniorov by chcel na jeseň absolvovať 2 reprezentačné kempy v mesiacoch september - 

november 2016. V prípade účasti seniorského tímu na medzinárodnom turnaji v tomto období, 

jeden tréningový kemp by bol postačujúci. V prípade odmietnutia účasti nejakého z tímov je 

možnosť zúčastniť sa na medzinárodnom turnaj v Staatskanaali (Holandsko), kde je Slovensko ako 

prvý náhradník v prípade odmietnutia akéhokoľvek európskeho tímu. Možná je aj účasť na ME 2016 

v Holandsku (október/november 2016) ak by účasť odmietol niektorý z kvalifikovaných tímov. V čase 

konania zasadnutia Rady SAK neboli známe žiadne informácie o neúčasti tímov na týchto turnajoch. 

 

4. Turnaj Stadskanaal 2016 

Tréner Hennie Baas preferuje účasť na tomto turnaji, aby tím získal čo najviac skúseností pri 

medzinárodnej konfrontácii hráčov. 

5. Stav financovania a rozpočet – Martin Sonoga 

Prezident SAK Martin Sonoga predložil informáciu o aktuálnom stave financií SAKu, informoval o 

prijme financií z Ministerstva školstva SR a ich použití ku dnu 10.7.2016. 

6. Návrh a schválenie prerozdelenia finančných zdrojov pre seniorské kluby 

Členom Rady SAK bol vopred zaslaný návrh rozpočtu klubu KC Kamzíky Bratislava so žiadosťou o 

dotáciu pre rok 2016. Ostatne kluby predniesli možnosti získavania finančných zdrojov, ktoré aktívne 

využívajú na fungovanie vlastného klubu, čo môže slúžiť ako návod pre novovznikutý klub v BA.  

Jednohlasne bol schválený návrh na podporu klubov v rovnakej výške pre všetky kluby, plus pre  klub 

KC Kamzíky Bratislava navyše suma 210.00 EUR, ktoré sa mi neodpočítajú zo schválenej dotácie. 

Návrh dotácie vo výške 600.00 EUR bol schválený nasledovne: ZA 4 hlasy, PROTI 2 hlasy. Dotácia 

bude vyplatená z vlastných zdrojov SAKu ku dnu 17.7.2016.  

7. Ekonomické zhodnotenie kvalifikačného turnaja - Sonnenschein, Miklovičová 

Členovia miestneho organizačného výboru kvalifikačného turnaja na ME 2016 (Sonnenschein, 

Miklovičová) prezentovali ekonomické výsledky turnaja, Rada SAK prijala správu na vedomie. 

8. Plán činnosti seniorských družstiev, formát a termíny SNKL 

Rada SAK sa zhodla na opätovnej zmene formátu Slovenskej národnej korfbalovej ligy. Od sezóny 

2016/2017 sa bude hrať korfbal s tímami po 8 hráčov. Víťaz základnej časti sa stane zároveň víťazom 

celej ligy. Termíny kôl ligy sa prerokujú na septembrovom zasadnutí Rady SAK. 

9. Plán činnosti žiackych družstiev, formát a termíny SNKL 

Rada SAK rozhodla zmeniť vekove kategórie žiackych líg na U12 a U14. Termíny kôl ligy sa prerokujú 

na septembrovom zasadnutí Rady SAK. 



 

10. Návrh a schválenie prerozdelenia financií pre žiačke družstvá 

SAK bude aj v sezóne 2016/2017 financovať náklady na organizáciu žiackej ligy.  

11. Zhodnotenie detského turnaja Náchod – Miklovičová, Bušíková, Kotlář 

Tréneri žiackych tímov, ktoré sa zúčastnili turnaja v Náchode (Česká republika) v júni 2016 

informovali Radu SAK o priebehu a prínose turnaja. Tréneri vyjadrili spokojnosť s organizáciou, hráči 

si odniesli cenne skúsenosti a povzbudilo ich to do ďalšej práce na tréningoch, utužil sa kolektív. 

12. ME U15 Budapešť 2016 -  Kotlář, Sonnenschein 

SAK dostal pozvánku na účasť na ME v kategórii U15, ktoré sa budú konať po prvýkrát, v Budapešti v 

auguste 2016. Poverení komunikáciou s organizátormi je Tomáš Sonnenschein, ktorý referoval o 

aktuálnych informáciách. Po zhodnotení plánovaných nákladov na tuto akciu SAK schválil dotáciu vo 

výške 1,500.00 EUR. 

13. Belgicko august 2016 

Žiaci majú možnosť zúčastniť sa letného sústredenia v Antverpách (Belgicko) v auguste 2016. Martin 

Sonoga informoval o schválenej dotácii vo výške 400.00 EUR od mesta Prievidza.  

Bol prednesený návrh na dotáciu zo SAKu vo výške 1,000.00 EUR. Schválené nasledovne: ZA:3,  

PROTI: 2, ZDRZAL SA:1. Termín vyplatenia je do odchodu na sústredenie. 

14. Diskusia 

 Bol navrhnutý a schválený členský príspevok klubov vo výške 250.00 EUR, schválený 

jednohlasne. 

 Martin Sonoga informoval o pozvánke na stretnutie prezidentov korfbalových zväzov krajín 

V4, ktoré sa uskutoční v Olomouci (CR) počas konanie MS U23 v júli 2016. Stretnutie sa ma 

týkať možnosti spolupráce a financovania krajín V4. Rada SAK schválila prefinancovanie 

cestovných nákladov na tuto cestu. Schválené nasledovne: ZA: 5, PROTI:1 

 Materiálne zabezpečenie nových klubov: KK SPU Nitra zapožičala vlastné 2 koše a 2 lopty do 

Starej Ľubovne, kde majú od júla 2016 začať trénovať. Ďalšie potenciálne kluby by mohli byt 

v mestách/obciach Kovarce, Úľany nad Žitavou, Levice. Záujem prejavila aj základná škola v 

Dúbravke (Bratislava). Je potrebne preveriť vážnejší záujem v týchto mestách a školách a na 

septembrovom zasadnutí Rady SAK sa prerokujú možné zdroje financovania/zapožičania 

materiálneho zabezpečenia. 

 

 

V Nitre, 10.7.2016 

Zapisovateľka: Jana Miklovičová 

 


