Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK), 07.02.2019 v
Prievidzi
Prítomní:
Mgr. Martin Sonoga
Ing. Janka Miklovičová
Mgr. Eva Bušíková
RNDr. Tomáš Sonnenschein
Bc. Peter Bušík
Program:
1. Otvorenie a privítanie účastníkov – Martin Sonoga
2. Stav financovania a rozpočet na rok 2019 – Martin Sonoga
3. Návrh a schválenie prerozdelenia financií pre mládežnícke reprezentácie – Peter Bušík
a Tomáš Sonnenschein
4. Plán reprezentačných akcii seniorov v roku 2019 – Martin Sonoga, Peter Bušík a Tomáš
Sonneschein
5. Diskusia

1.

Otvorenie a privítanie účastníkov

Prezident SAK- Martin Sonoga otvoril zasadnutie Rady SAK, privítal účastníkov zasadnutia
a predniesol program.
Uznesenie č. 1
Členovia Rady SAK jednohlasne schválili program zasadnutia.

2.

Stav financovania a rozpočet SAK na rok 2019

Prezident SAK Martin Sonoga predložil informáciu o aktuálnom stave financií SAKu, informoval
o prijme financií z Ministerstva školstva SR na rok 2019 a predložil predbežný rozpočet na prvý
polrok roka 2019 .

Predpokladané náklady na prvý polrok 2019:
800 € - členský poplatok IKF
26 € - webhosting
3000 € - záloha za účasť seniorského tímu na MS v Durbane (South Africa, august 2019)
5000 € - náklady na účasť reprezentácie -letenky Budapešť-Durban

500 € - organizácia žiackej korfbalovej ligy, nákup vecných cien
Martin Sonoga zároveň informoval, že podal žiadosť o granty z IKF na organizáciu finálového
kola slovenskej ligy a letné sústredenie.
Uznesenie č.2

Členovia Rady SAK jednohlasne schválili návrh rozpočtu.

3.

Návrh a schválenie prerozdelenia financií pre mládežnícke reprezentácie

Peter Bušík (manažér reprezentácie do 19 rokov) informoval členov Rady SAK o príprave
a rozpočte na Svetový pohár do 17 rokov v holandskom Eindhovene. Peter Bušík zároveň
informoval, že náklady na reprezentáciu na svetovom pohári budú nasledovné:
ubytovanie a strava cca: 500 €
akreditácia: 10 €/os. (spolu 17 osôb)
predpokladané náklady na dopravu: 1500 €
celkové odhadované náklady: 2 500 €
Členovia Rady SAK schválili, že výška hráčskeho príspevku bude závisieť od ceny prepravy, ale
predbežne bola dohodnutá na 30 €.
Rodinný príslušníci, ktorí vycestujú na turnaj si zaplatia alikvotnú čiastku dopravy.

Peter Bušík a Tomáš Sonnenschein informovali členov Rady SAK o a ME do 15 rokov v júli 2019.
Bližšie informácie budú poslané od organizátorov v najbližších týždňoch.Tréneri navrhli
spoločné sústredenie týchto reprezentácií v termíne 8.-10.5., miesto bude spresnené neskôr.
Uznesenie č. 3
Členovia Rady SAK jednohlasne schválili predbežný rozpočet na účasť tímu do 17 rokov na
Svetovom pohári.
Členovia Rady SAK jednohlasne schválili žiadosti reprezentačných trénerov do 17 a 15 rokov
na zabezpečenie účasti tímov na Svetovom pohári do 17 rokov, resp. ME do 15 rokov. Zároveň
schválili reprezentačné sústredenia pre tieto výbery.

4.

Plán reprezentačných akcií seniorov v roku 2019

Na predchádzajúcom zasadnutí R-SAK bolo schválené, že nosnou akciou bude MS v Durbaneaugust 2019.
Členovia SAKu navrhli prvé reprezentačné sústredenie v termíne máj 2019 v Prievidzi. Podľa
požiadaviek reprezentačného trénera Sergeya Nizovského bude Rada SAK operatívne riešiť
sústredenia počas letných mesiacov.

Uznesenie č. 4
Členovia Rady SAK jednohlasne schválili predbežné termíny reprezentačných sústredení a
ich financovanie

5.

Diskusia

Členovia Rady SAK sa zaviazali zistiť dostupnosť športových hál na záverečné turnaje
slovenských súťaží. Vzhľadom na kalendár podujatí prichádzajú do úvahy nasledovné termíny:
18.-19.4., 26.4. a 23.-24.5.
Uznesenie č. 5
Členovia Rady SAK sa zaviazali preveriť dostupnosť športových hál na organizáciu záverečných
kôl slovenských súťaží do konca februára.

Vo Prievidzi, 7.2.2019
Zapisovateľ: Martin SONOGA

