ADRESA: MAKOVICKEHO 6, 971 01 PRIEVIDZA
e-mail: martinsonoga@gmail.com
tel: 00421 911 361044

Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK),
ktorá sa konala dňa 11. marca 2017 o 12.00 hod. v Prievidzi
Prítomní:
Martin Sonoga
Janka Miklovičová
Eva Bušíková
Tomáš Sonnenschein
Martin Záň
Marianna Faragová
Luboš Kotlář
Hennie Baas
Ospravedlnená neúčasť:
Peter Bušík

Program:
I.

Otvorenie a privítanie účastníkov zasadnutia

II.

Personálne zmeny Rady SAK- obsadenie členov Bratislavy

III.

Plán reprezentačných akcií seniorov a reprezentačných kempov – Hennie Baas

IV.

Plán reprezentačných akcií a reprezentačných kempov - mládež – Luboš Kotlář
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V.

Správa o tvorbe Stanov SAK - Martin Sonoga

VI.

Rozpočet SAK- povinné platby, Dotačná zmluva – Martin Sonoga

VII.

Návrh a schválenie prerozdelenia finančných zdrojov pre seniorské kluby - prvá
splátka od Ministerstva školstva

VIII.

Schválenie formátu ukončenia SNKL

IX.

Plán činnosti seniorských družstiev, SNKL - formát a termíny

X.

Plán činnosti žiackych družstiev, SNKL – formát - schválenie formátu ukončenia
ligy

XI.

Rozpracovanie projektu metodiky práce s talentovanou mládežou

XII.

Návrh a schválenie prerozdelenia financií pre žiacke družstvá

XIII.

Možnosť organizovať prvé kolo Europa Cupu

XIV.

Správa Visegrad fund – Peter Bušík - písomne

XV.

Trénerské a rozhodcovské školenia- formát , termíny ( rozhodcovské – Peter
Bušík - písomne)

XVI.

Rozvoj korfbalu na ďalších školách, mestách, ukážky

XVII.

Registre – Ministerstvo školstva

XVIII. Záver
I. Otvorenie, určenie zapisovateľa
Prítomní členovia Rady SAK potvrdzujú, že zasadnutie Rady SAK je schopné uznášania sa.
Členskú schôdzu otvoril prezident Rady SAK Martin Sonoga. Zapisovateľkou bola určená
Marianna Faragová.

II. Personálne zmeny Rady SAK- obsadenie členov Bratislavy
Martin Záň uviedol, že zástupcami bratislavského klubu v Rade SAK ostávajú súčasní
členovia Rady SAK - Martin Záň a Marianna Faragová.

III. Plán reprezentačných akcií seniorov a reprezentačných kempov – Hennie Baas
Tréner reprezentácie seniorov Hennie Baas zhrnul plán reprezentačných akcií seniorov na
rok 2017.
Reprezentačný kemp seniorov - 29.4 – 1.5. 2017

2

Nomináciu na kemp urči Hennie Baas a pozvánky hráčom budú odovzdané resp. zaslané
v priebehu týždňa. Súčasťou kempu by mohol byť zápas účastníkov kempu proti výberu
SNKL a jeden tréning s výberom SNKL vedený reprezentačným trénerom. Tréneri
slovenských klubov preveria záujem hráčov o zápas a tréning v rámci kempu.
Turnaj v Stadskanaali - 4. - 5. 11. 2017
Hennie Baas má záujem, aby sa reprezentácia SR zúčastnila tohto turnaja a zároveň navrhol
reprezentačný kemp v termíne pred turnajom.
IKF Open European Beach Korfball Championship - 19. – 20. 8. 2017
Hennie Baas nebol proti našej účasti na tomto turnaji. Ak by sa ho nikto zo SR nezúčastnil,
navrhuje reprezentačný kemp v tomto termíne.

IV. Plán reprezentačných akcií a reprezentačných kempov – mládež - Luboš Kotlář
Tréner reprezentácie mládeže Luboš Kotlář zhrnul plán reprezentačných akcií mládeže na
rok 2017:
Detský Mayor Cup – polovica októbra 2017
Detský kemp – V roku 2017 sa neuskutoční žiadny detský zahraničný kemp. Kemp na
Slovensku sa uskutoční v Auguste 2017, trvať bude 4-5 dní. Členovia Rady SAK zistia
možnosti a ceny do 20.3.2017.
Český pohár 2017 – Luboš Kotlář oznámil, že sa nezúčastnime.
Luboš Kotlář uviedol, že treba zistiť viac informácií o novembrovom turnaji detí a zahraničné
zápasy mládeže treba dohodnúť po Auguste 2017.

V. Správa o tvorbe Stanov SAK - Martin Sonoga
Martin Sonoga uviedol, že stanovy SAK sú od 30.11.2016 zaregistrované na úrade
Ministerstva vnútra SR. Ich príprava stála SAK 100 eur. Kontrolórka Ministerstva vnútra SR
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našla v stanovách nedostatky. Opravené stanovy sa poslali opäť na Ministerstvo vnútra,
čaká sa na vyjadrenie kontrolórky a schválenie.

VI. Rozpočet SAK- povinné platby, Dotačná zmluva – Martin Sonoga
Martin Sonoga uviedol nasledovné povinné platby, ktoré SAK v roku 2017 uhradí:
730 eur - ročný členský príspevok SAK do IKF
Víťazovi SNKL bude zaplatené štartovné na prvé kolo Europa Cupu vo výške 375 eur.
Registračný poplatok IKF za dvoch slovenských rozhodcov po 25 eur.
Obnovenie webhostingu korfbal.sk - 24 eur
Celková suma povinných poplatkov, ktoré SAK musí uhradiť, je 1179 eur.

VII. Návrh a schválenie prerozdelenia finančných zdrojov pre seniorské kluby - prvá
splátka od Ministerstva školstva
Martin Sonoga uviedol, že na zväzovom účte nie sú žiadne peniaze a sú z neho ztrhávané
bankové poplatky, preto ho zruší a založí nový účet v inej banke do 31.3.2017.
Členský poplatok SAK uhradia kluby do 31.8.2017 vo výške 250 eur.
Uznesenie č. 1/2017
Hlasovanie o schválení prerozdelenia finančných zdrojov pre seniorské kluby:
Prítomní: 6
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 0
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Rada SAK sa uzniesla na prerozdelení finančných zdrojov pre seniorské kluby v roku 2017
vo výške 3 x 500 eur pre každý klub a zvyšok podľa finančnej situácie koncom roka. Kluby
preukážu použite prostriedkov v pomere dve tretiny – mládež, jedna tretina – seniori.

VIII. Schválenie formátu ukončenia SNKL
Martin Sonoga uviedol, že pri rovnosti bodov rozhodujú o víťazovi SNKL vzájomné zápasy.
Pri rovnosti bodov zo vzájomných zápasov rozhoduje o víťazovi SNKL skóre zo vzájomných
zápasov.
Finálový deň SNKL sa uskutoční 10.6.2017 v meste vedúceho klubu po prvých troch kolách
SNKL.
SAK zakúpi 3 poháre pre každú kategóriu. Medaily sa odovzdajú všetkým členom klubov na
prvých troch miestach a ostatným členom klubov sa odovzdajú účastnícke medaily.

IX. Plán činnosti seniorských družstiev, SNKL - formát a termíny
Tomáš Sonnenschein uviedol, že turnaj v Nitre pre seniorov aj deti sa uskutoční 8. – 9. 7.
2017.
Martin Sonoga uviedol, že Mayor Cup v Prievidzi sa uskutoční v Septembri 2017.

X. Plán činnosti žiackych družstiev, SNKL – formát - schválenie formátu ukončenia
ligy
Finálový deň žiackej ligy sa uskutoční 10.6.2017 v meste vedúceho klubu SNKL po prvých
troch kolách SNKL v spojení s finálovým dňom seniorskej SNKL.

XI. Rozpracovanie projektu metodiky práce s talentovanou mládežou
Martin Sonoga uviedol, že projekt metodiky práce s talentovanou mládežou vypracuje Luboš
Kotlář.
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XII. Návrh a schválenie prerozdelenia financií pre žiacke družstvá
Rada SAK sa uzniesla na prerozdelení finančných zdrojov pre seniorské kluby v roku 2017
vo výške 3 x 500 eur pre každý klub a zvyšok podľa situácie koncom roka. Kluby preukážu
použite prostriedkov v pomere dve tretiny – mládež, jedna tretina – seniori.

XIII. Možnosť organizovať prvé kolo Europa Cupu
Martin Sonoga uviedol bližšie informácie k turnaju:
Termín: September 2017 – začiatok Októbra 2017
Miesto: u víťaza SNKL
Počet družstiev: 6 – 8

XIV. Správa Visegrad fund – Peter Bušík – písomne
Peter Bušík písomne informoval všetkých členov Rady SAK mailom dňa 10.3.2017.

XV. Trénerské a rozhodcovské školenia - formát , termíny ( rozhodcovské – Peter
Bušík - písomne)
Peter Bušík písomne informoval všetkých členov Rady SAK o trénerskom školení mailom
dňa 23.2.2017 a o rozhodcovskom školení mailom dňa 10.3.2017.

XVI. Rozvoj korfbalu na ďalších školách, mestách, ukážky
Prítomní členovia Rady SAK sa zhodli na fakte, že sa budú snažiť o rozvoj korfbalu v rámci
svojich možností.
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XVII. Registre – Ministerstvo školstva
Martin Záň uviedol, že je potrebné doplniť chýbajúce údaje do registrov ministerstva školstva.
Členovia Rady SAK sa dohodli na doplnení údajov do 30.4.2017.
Tomáš Sonnenschein predostrel návrh zaviesť registračky. Členovia Rady SAK jednotne
súhlasili.
XVIII. Záver
Martin Sonoga poďakoval všetkým členom Rady SAK za účasť a ukončil zasadnutie.

........................................................
Zapisovateľka
Marianna Faragová
(neoverený podpis)
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