ZÁPISNICA č. 1/2015 ZO ZASADNUTIA RADY SAK
Miesto:
Termín:
Prítomní:
Hostia:

Nitra, reštaurácia Premiér
14.03.2015
Martin Sonoga, Eva Bušíková, Tomáš Sonnenschein, Jana Miklovičová, Martin Záň,
Andrea Fialová, Marián Valovič
prítomní na Konferencii SAK

Program:
1. Otvorenie a privítanie účastníkov zasadnutia a hostí.
2. Ukončenie mandátu viceprezidenta SAK a Generálneho sekretára SAK
3. Voľba viceprezidenta SAK
4. Definovanie oblasti zamerania
5. Plán akcií a podujatí klubov a SAK v roku 2015
6. Organizácia European Bowl 2015/2016
7. Príprava a konsolidácia reprezentácie Slovenska .
8. Rôzne.
9. Záver zasadnutia.
1. Otvorenie a privítanie účastníkov zasadnutia a hostí.
V mene SAK privítal novozvolený prezident SAK – pán Martin Sonoga všetkých členov SAK ako
aj hostí z klubov SKK Dolphins Prievidza a KK SPU Nitra, ktorí boli prítomní na Konferencii
SAK, ktorá zasadnutiu Rady SAK predchádzala.
2 . Ukončenie mandátu viceprezidenta SAK a Generálneho sekretára SAK
Prezident SAK Martin Sonoga informoval členov Rady SAK o úmysle viceprezidenta SAK Ing.
Marcela Kavalu nepokračovať vo svojom mandáte a tým pádom v jeho mene požiadal o uvoľnenie
z funkcie. Rada SAK vyhovela žiadosti Ing.Kavalu.
V pozícii Generálneho sekretára SAK neprejavil záujem pokračovať Ľuboš Kotlář, a tak Rada
SAK rozhodla ( v jeho neprítomnosti) o uvoľnení z funkcie.
3.Voľba viceprezidenta SAK.
Prezident SAK – pán Martin Sonoga predniesol členom Rady SAK návrh na zvolenie
viceprezidenta SAK v podobe jedinej kandidátky na túto pozíciu- Jany Miklovičovej. Členovia
Rady o danom návrhu hlasovali a Janu Miklovičovú jednohlasne zvolili za viceprezidentku
Slovenskej asociácie korfbalu.
4 .Definovanie oblastí zamerania činnosti.
Členovia Rady SAK sa vzájomne dohodli, že pre efektívnejšie fungovanie bude každý člen Rady
SAK zodpovedať za určitú časť svojho pôsobenia ,tak ako vymedzuje výbor do ktorého bol
jednotlivý člen pridelený. Rada SAK odsúhlasila nasledovné sféry zamerania a činnosti a poverila
svojich členov nasledovne:
-

Komunikácia so zahraničím, ako aj doma- Martin Sonoga- prezident SAK

-

Financie a inštitúcie- Martin Záň

-

Ligová komisia- Tomáš Sonneschein, Eva Bušíková ( Peter Bušík)

-

Granty a informačné systémy- Jana Miklovičová

-

Rozhodcovská a disciplinárna komisia- Peter Bušík

-

Komisia pre rozvoj- Peter Bušík, Andrea Fialová

-

Inventár a reprezentácie- Eva Bušíková, Tomáš Sonneschein

-

Internetová doména- Tomáš Sonneschein, Andrea Fialová

5 . Plán akcií a podujatí klubov SAK v roku 2015
KK SPU Nitra – informovali T. Sonnenschein a J. Miklovičová
plán na rok 2015:
- účasť v 1. Slovenskej národnej korfbalovej lige – 15. ročník – podrobnosti nižšie
- opätovná účasť v 2.maďarskej korfbalovej lige
- letný medzinárodný turnaj v NR na tráve a piesku za účasti teamov z Belgicka, Holandska,
Maďarska, Slovenska a domácej Nitry
- účasť na Mayor Cup 2015
- ďalší rozvoj kontaktov s belgickým ligovým klubom ATBS z Antwerp.
SKK Dolphins Prievidza – informovali E. Bušíková a M. Sonoga
plán na sezónu 2015:
- účasť v 1. Slovenskej národnej korfbalovej lige – 15. ročník – podrobnosti nižšie
- stabilizácia a reorganizácia štruktúr klubu a hráčskej základne
- opätovná účasť v 2.maďarskej korfbalovej lige
- v prípade dostatočného počtu hráčov záujem hrať najvyššiu maďarskú ligu
- organizácia medzinárodného turnaja Mayor Cup (6.-7.9.2015)
- účasť na turnaji v Nitre
15. ročník 1.SNKL
Prezident SAK Martin Sonoga vyzval oba kluby k zabezpečeniu opätovného priebehu najvyššej
korfbalovej súťaže na Slovensku. Zástupcovia KK SPU Nitra prezentovali názor, že v momentálnej
situácii im hráčska základňa neumožní postaviť dve kompetitívne družstvá .
Jana Miklovičová predložila Rade SAK návrh na odohratie 1.SNKL vo formáte mono-korbalu, kde by
oba kluby mohli do súťaže prihlásiť niekoľko tímov.
Rada SAK tento návrh prijala a zadala členom ligovej komisie- T.Sonnescheinovi a E. Bušíkovej
predložiť do konca marca 2015 návrh ligového systému, kalendára stretnutí a v súčinnosti
s predsedom rozhodcovskej komisie aj pravidiel 15.-ho ročníka 1.SNKL.
Členovia Rady sa taktiež uzniesli na tom, že vo všetkých materiáloch súvisiacich s ligovou súťažou sa
nebude uvádzať, že sa hrá formou mono-korfbalu.
Družstvo, ktoré túto ligovú súťaž vyhrá, bude mať na základe dohody členov Rady používať
pomenovanie majster Slovenskej republiky, a tak bude mať i právo reprezentovať svoju krajinu na
Europa Cupe v nadchádzajúcej sezóne.
6. Organizácia European Bowl 2015/2016
Prezident SAK Martin Sonoga informoval členov Rady SAK o zmene týkajúcej sa organizácie turnaja
European Bowl. Pôvodne sa mal turnaj na základe rozhodnutia EXCO IKF konať v júni tohto roku
a usporiadateľom mala na základe žiadosti podanej Martinom Sonogom byť Slovenská asociácia
korfbalu- menovite Prievidza, po tom čo Nitra stiahla svoju kandidatúru na usporiadanie.
Stav veci je momentálne taký, že IKF pozmenila rozhodnutia organizovať Bowl až v termíne marecjún 2016 vzhľadom na zmenu celkového počtu účastníkov záverečného turnaja ME.

Rada SAK sa na svojom zasadnutí dohodla, že SAK bude pokračovať v snahe zorganizovať
kvalifikačný turnaj východnej skupiny a Martin Sonoga informuje IKF o tomto rozhodnutí
a predloží IKF predbežný bid.
Rada SAK sa taktiež uzniesla na tom, že o dejisku konania tohto turnaja bude rokovať na
niektorom zo svojich ďalších zasadnutí.
7. Príprava a konsolidácia reprezentačných výberov SR
Hlavnou témou diskusie v oblasti konsolidácie a tvorby reprezentačných výberov bola otázka
nasledovníka abdikuvšieho reprezentačného trénera Marcela Kavalu. Tomáš Sonneschein v stručnosti
informoval Radu SAK o ukončení rokovaní s kandidátom z Belgicka, ktorý túto pozíciu napokon
nemohol prijať v dôsledku zdravotných pomerov aj zmeny zamestnania.
Prezident SAK navrhol osloviť s ponukou na kooperáciu dlhoročného priateľa Andreja Czyzaka, alebo
po prípade človeka z ČR s medzinárodnými skúsenosťami.
Členovia Rady SAK sa zhodli na tom, že tréner zo zahraničia by bol pre reprezentačný výber
prospešný a že budú aktívne pokračovať v jeho hľadaní.
Zo slovenských kandidátov sa tejto možnosti dobrovoľne zriekol Tomáš Sonnenschein .
Rada SAK sa uzniesla že:
- Osloví v danej problematike v rámci dočasného riešenia pánov Kotlářa a Savova
- Tomáš Sonnenschein a Eva Bušíkova preberú zodpovednosť za reprezentáciu v rámci
tohtoročného sústredenia.
Prezident SAK prezentoval nutnosť realizácie aspoň jedného reprezentačného sústredenia do
konca roku 2015.
Rada SAK sa uzniesla na tom, že pôvodne plánovaný termín sústredenia nie je pre vyťaženosť oboch
klubov, ako aj študijné povinnosti mnohých hráčov vhodný.
O náhradnom termíne reprezentačného sústredenia ako aj mieste jeho konania rozhodne Rada
SAK na niektorom zo svojich ďalších zasadnutí.
8. Rôzne.
V bode rôzne požiadal prezident SAK Martin Sonoga o otvorenie diskusie.
8.1 Eva Bušíkova predniesla návrh o potrebe zhromaždiť kompletné materiálno-technické vybavenie
reprezentačných hráčov. Po dohode s Tomášom Sonnenscheinom bolo prijaté, že títo členovia Rady
vyzbierajú od svojich zverencov v kluboch PD aj NR všetky dresy a teplákové súpravy, ktoré budú
následne zhromaždené na jednom mieste podľa vzájomnej dohody.
8.2 Marián Valovič opätovne vyzval Radu SAK k doriešeniu náležitostí súvisiacich so zriadením
a spravovaním internetovej domény pre SAK.
Rada SAK prijala rozhodnutie, že Tomáš Sonnenschein predloží definitívne riešenie tohto
problému do 31.03.2015.
9. Záver.
Prezident SAK Martin Sonoga poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí Rady SAK.
Zapísal a potvrdil: Martin Sonoga, prezident SAK
Prievidza 18.03.2015

