Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK)
ktorá sa konala dňa 12. februára 2016 o 14.00 hod. v Nitre
Prítomní:
Martin Sonoga
Janka Miklovičová
Eva Bušíková
Tomáš Sonnenschein
Ospravedlnená neúčasť:
Andrea Fialová
Peter Bušík
Martin Záň

Program:
I.

Otvorenie, určenie zapisovateľa

II.

Rozpočet SAK

III.

Kvalifikácia na ME v Nitre

IV.

Slovenská národná korfbalová liga 2015/16

V.

Slovenská korfbalová liga žiakov 2015/16

VI.

Začlenenie klubu z Bratislavy do štruktúr SAK

VII. Plán akcií SAK
VIII. Diskusia
IX.

Záver
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I. Otvorenie, určenie zapisovateľa
Prítomní členovia Rady SAK potvrdzujú, že zasadnutie Rady SAK je schopné uznášania sa.
Členskú schôdzu otvoril predseda Rady SAK Martin Sonoga. Zapisovateľom bol určený
Tomáš Sonnenschein
II. Rozpočet SAK
Predseda Rady SAK informoval prítomných členov o faktúrach, ktoré budú v priebehu
v najbližších dňoch vyplatené. Celkovo sa jedná o 5 faktúr: Platba štartovného IKF na
kvalifikáciu ME (150 €), Faktúra za autobus počas reprezentačného kempu v Poľsku,
Faktúra za nákup korfbalových lôpt od Českého korfbalového zväzu, Faktúra za prenájom
športových hál na organizáciu dvoch ligových turnajov v Maďarsku a Faktúra za prenájom
telocvične na 2. kolo slovenskej korfbalovej ligy žiakov v Nitre.
Rada SAK sa dohodla, že ďalšie prerozdelenie finančných prostriedkov pre seniorov
a žiakov prerokuje na svojom zasadnutí v júni 2016.
Uznesenie č. 1/2016
Predseda SAK Martin Sonoga vyplatí došlé faktúry z účtu SAK.
III. Kvalifikácia na ME v Nitre
Predseda KK SPU Nitra informoval, že Korfbalový klub SPU Nitra dostal podporu z Nadácie
Slovenskej sporiteľne vo výške 2000 € na organizáciu kvalifikácie na ME. Podpora slúži na
pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu a cestovné pre členov IKF a slovenskú korfbalovú
reprezentáciu.
Janka Miklovičová, predsedníčka organizačného výboru, informovala členov zasadnutia
o komunikácii s jednotlivými tímami a IKF. Tímom boli rozposlané ponuky balíčkov na
ubytovanie, stravovanie a transport.
Členovia Rady SAK navrhli zraz reprezentačného tímu SR pred kvalifikáciou na štvrtok
2.6.2016 o 17:00 hod. a termín posledného tréningu pred turnajom stanovili na 18.00 – 19:30
hod. v Mestskej športovej hale v Nitre.
Členovia Rady SAK navrhli ubytovanie slovenskej reprezentácie počas kvalifikácie
v Penzióne Koruna v Nitre (spolu 3 noci).
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Členovia Rady SAK rozhodli, že každý z hráčov reprezentačného výberu na poslednom
kempe (13.-14.5. v Nitre) odovzdá zoznam liekov, ktoré pravidelne užíva a podpíše čestné
prehlásenie, že neužíva žiadne návykové látky.
Uznesenie č. 2/2016
Hlasovanie o schválení ubytovania reprezentácie SR počas kvalifikácie a termín zrazu
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Rada SAK sa uzniesla, že reprezentácia SR bude bývať v Penzióne Koruna v Nitre, kde
bude aj termín zrazu dňa 2.6.2016 o 17:00 hod.
Rada SAK sa uzniesla, že člen Rady SAK poverený stykom so Slovenskou antidopingovou
organizáciou, Martin Záň, zabezpečí ohlásenie o organizácii kvalifikácie na ME Slovenskej
antidopingovej organizácii a zároveň zabezpečí zoznam nepovolených a zakázaných látok,
ktoré lekár reprezentácie porovná so zoznamom užívaných liekov hráčmi reprezentácie.
IV. Slovenská národná korfbalová liga 2015/16
Ďalšie kolo 1. SNKL sa uskutoční dňa 23.4.2016 v Bratislave. Na zasadnutí Rady SAK po
turnaji sa určí miesto konania finálového dňa a jeho formát, vzhľadom na účinkovanie tímov
SKK Dolphins Prievidza a KK SPU Nitra v playoff maďarskej ligy.
V. Slovenská korfbalová liga žiakov 2015/16
Ďalšie kolo slovenskej žiackej korfbalovej ligy sa uskutoční v Prievidzi a zorganizuje ho ZŠ
Dobšinského pod vedením Luboša Kotlářa.
Rada SAK navrhla zakúpenie pohárov a medailí pre žiacke tímy.
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Uznesenie č. 3/2016
Hlasovanie o schválení zakúpenia pohárov a medailí pre žiacke tímy
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Rada SAK sa uzniesla, že pred posledným kolom slovenskej korfbalovej ligy žiakov budú
tímom zakúpené poháre za umiestnenie a jednotlivým hráčom medaile.
VI. Začlenenie klubu z Bratislavy do štruktúr SAK
Predstaviteľ klubu Kamzíky Bratislava, Martin Záň informoval pred zasadnutím Radu SAK,
že stanovy občianskeho združenia podané na Ministerstvo vnútra im boli vrátené na
dopracovanie. Rada SAK navrhla, že predstavitelia klubu Kamzíky Bratislava musia do
15.4.2016 informovať členov Rady SAK o statuse bratislavského klubu voči SAK. V prípade
splnenia podmienky (schválení stanov občianskeho združenia) bude klub začlenený do
štruktúr SAK a zároveň budú navrhnutí dvaja členovia klubu do Rady SAK, ktorých bude
Rada SAK schvaľovať na svojom zasadnutí 23.4.2016.
Uznesenie č. 4/2016
Hlasovanie o začlenení klubu Kamzíky Bratislava do štruktúr SAK
Prítomní: 4
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Rada SAK sa uzniesla, že klub Kamzíky Bratislava musí do 15.4.2016 predložiť registráciu
občianskeho združenia na Ministerstve vnútra a splnením tejto podmienky budú začlenení do
SAK.
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VII. Plán akcií SAK
Ďalšia Rada SAK sa uskutoční 23. apríla 2016 po záverečnom kole základnej časti 1.SNKL v
Bratislave
V dňoch 13.-15. mája sa uskutoční kemp slovenskej reprezentácie v Nitre. Tomáš
Sonnenschein, ako predseda KK SPU Nitra, zabezpečí prenájom športovej haly na tréningy,
ubytovanie a stravovanie.
Organizátori Českého pohára žiactva pozvali slovenské žiacke tímy v dňoch 11.-12.júna
2016 na turnaj do Náchodu, o účasti rozhodne Rada SAK na svojom najbližšom zasadnutí.
Maďarská korfbalová federácia organizuje Majstrovstvá Európy do 15 rokov v termíne od 10.
do 13. augusta 2016, na ktorý dostal SAK pozvánku. O účasti rozhodne Rada SAK na
svojom najbližšom zasadnutí.
VIII. Diskusia
Zástupcovia KK SPU Nitra pozvali tímy na 5. ročník Medzinárodného korfbalového víkendu
v Nitre, ktorý sa uskutoční v dňoch 9.-10. júla 2016.
V prípade účasti žiackych tímov bude potrebné zakúpiť žiacke reprezentačné dresy. O ich
nákupe rozhodne Rada SAK na svojom najbližšom zasadnutí.
IX. Záver
Účastníci zasadnutia Rady SAK vyhlasujú, že nemajú žiadne ďalšie vyhlásenia ani návrhy.

Zapisovateľ: RNDr. Tomáš Sonnenschein
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