
Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK), 02.06.2020 v 
Golianove 

Prítomní: 

Mgr. Martin Sonoga 

Ing. Janka Miklovičová 

Mgr. Eva Bušíková 

RNDr. Tomáš Sonnenschein 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov – Martin Sonoga 

2. Ukončenie ligových súťaží 

3. Organizácia Slovenského pohára 

4. Príprava Letného korfbalového tábora 

5. Diskusia 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov 

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 2020  

Prezident SAK Martin Sonoga predniesol návrh, v ktorom vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epi-
demiologickej situácie žiada okamžité ukončenie ligových súťaži vo všetkých mládežnických 
kategóriach. 1.SNKL v kategórii seniorov ostáva prerušená do septembra, kedy sa o jej osude 
rozhodne na základe informácii od IKF ako aj vývinu epidemiologickej situácie. 

Uznesenie č.2 

Členovia Rady SAK jednohlasne schválili návrh Martina Sonogu. Ten bude bedlivo sledovať 
situáciu aj na medzinárodnej úrovni IKF. 



3. Slovenský pohár 2020 

Eva Bušíková predniesla návrh zorganizovať historický prvý mládežnicky turnaj pod otvoreným 
nebom pod názvom Slovenský pohár na konci júna 2020. Hlavným argumentom je veľmi dlhá 
tréningová a herná pauza pre mládežnické a detské družstvá a tento turnaj by mal byť 
ukončením “ sezóny “ 2019/ 2020. Bušíkova predložila predbežný rozpočet podujatia, ktorý 
číta nasledujúce položky- Ceny a medaile 300 EUR, občerstvenie, diplomy, sladké odmeny, 
dezinfekcia 200 EUR. 

Uznesenie č.3 

Členovia Rady SAK schválili rozpočet na organizáciu SKAP 2020 

4. Letný korfbalový tábor 

Tomáš Sonnenschein, Eva Bušíková, Janka Miklovičová predstavili akčný plán Letného   
korfbalového tábora Skalka 2020. 

Uznesenie č. 4 

Členovia Rady SAK schválili akčný plán Skalka 2020 jednohlasne. 

5.         Diskusia 

Martin Sonoga informoval o úmysle SKK Dolphins Prievidza organizovať 20-ty ročník  
prestížneho turnaja Mayor Cup v tradičnom septembrovom termíne za predpokladu    
pozitívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku a v Európe. 

Uznesenie č. 5 

Členovia Rady SAK sa zaviazali preveriť dostupnosť športových hál na organizáciu záverečných 
kôl slovenských súťaží. 

V Golianove. 02.06.2020 

Zapisovateľ: Tomáš Sonnenschein


