
Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK, 19.10.2021, online 

Prítomní: Martin Sonoga, Tomáš Sonnenschein, Peter Bušík, Eva Bušíková, Jana Miklovičová 

Zasadnutie Rady SAK sa konalo online s nasledovnými bodmi a výstupmi: 

1. Hodnotenie účasti na ME B - Wroclaw  

Tomáš Sonnenschein ako asistent trénera poskytol slovné zhodnotenie priebehu turnaja, výkon 

tímu. Tréner Honzíček pošle svoju hodnotiacu správu do 24.10. Celkovo bol turnaj hodnotený 

pozitívne vo všetkých smeroch. Do budúcna potrebné prehodnotiť dispozíciu ubytovania pre 

hráčov. 

SAK považuje za dôležité poskytnúť spätnú väzbu pre IKF – vypracuje M.Sonoga  

 

2. Správa o hospodárení na ME B Wroclaw 

Rozpočet vypracovaný M.Sonogom. Celkové náklady na účasť tímu na turnaji boli v súlade 

s predpokladanými a plánovanými výdavkami, Rada SAK jednohlasne schválila výslednú finančnú 

správu. 

 

3. Správa o hospodárení v mesiacoch júl -október 2021 

M.Sonoga predniesol správu, informoval o prijatej dotácii z MINEDU a vysvetlil jednotlivé 

položky na strane výdavkov. Správa bola schválená Radou SAK. 

EXCO musí prijať rozhodnutie o Europa Cup 2022 či sa zúčastni zástupca SR, 1,200.00 EUR je 

zaplatených na turnaj U21 v ČR kde sa náš tím nakoniec nemohol zúčastniť, IKF navrhuje podržať 

túto sumu ako preddavok na Europa Cup 2022. 

 

4. Plán činnosti do konca roka 2021 

Je potrebné rozbehnúť seniorskú aj žiacke národné ligy, s rešpektovaním aktuálne platných 

protipandemických opatrení. 

Možné reprezentačné akcie: U17 a U19 turnaj v Českej Republike 18-19.12. Kostelec na Hané, 

prípravný turnaj krajín V4 

Sústredenie U17 a U19 na Skalke 4-5.12. - potreba prezistiť dostupnosť športovej haly a 

ubytovania – zodp. M.Sonoga 

Do konca roka plánuje SAK zakúpiť 50 kusov lôpt (16 kusov veľkosť 4, 34 kusov veľkosť 5) – 

možnosť kúpy z ČR preverí M.Sonoga, možnosť z portálu pro-korfbal.nl preverí J.Miklovičová. 

Takisto SAK zabezpečí výbavu pre rozhodcov na ligové súťaže (dresy, píšťalky, karty) – cenovú 

ponuku preverí E.Bušíková 

 

5. Rozbehnutie seniorskej SNKL 

SAK plánuje usporiadať prvé kolo seniorskej ligy v novembri, M.Sonoga a T.Sonnenschein 

preveria dostupnosť športových hál, preferovaný termín 13/14.11. 

T.Sonnenschein navrhol možnosť striedavých štartov pre limitovaný počet hráčov v 2 tímoch. Je 

potrebné prediskutovať tento návrh interne v kluboch a poskytnúť vyjadrenie do konca októbra. 

         

 



 

6. Rozbehnutie juniorskej a mládežníckej SNKL 

Tréneri juniorskych a žiackych tímov prezistia u rodičov hráčov záujem zúčastňovať sa ligových 

kôl v aktuálnej epidemiologickej situácii. Plán SAKu je usporiadať prvé kolo v novembri, podľa 

dostupnosti haly a aktuálnej situácie. 

 

7. Rozvoj korfbalu na Slovensku 

SAK nakúpila nové koše(10 kusov), ktoré sú posktnuté novým začínajúcim školám: Nedožery, 

Lučenec(SŠ), Nová Baňa, Senec, Topoľčany. V týchto prevažne základných školách pôsobia 

učiteľky, ktoré sa v lete zúčastnili trénerského kurzu v Maďarsku, deti hrajú korfbal na telesnej 

výchove a v mimoškolských krúžkoch. Všetci majú záujem zúčastniť sa žiackej ligy už v tomto 

roku. Okrem nich sa nové tímy vytvorili aj na ZŠ v Nitre a vo Veľkom Lapáši.  

Samostatne sa ozval aj učiteľ zo školy v obci Nesvady, majú schválený grant na nákup materiálu, 

SAK pomôže s obstaraním materiálu a ukážkou korfbalu na škole. 

 

8. Diskusia  

V rámci diskusie bola otvorená téma účasti zástupcu SR na Europa cupe v januári 2022 v Poľsku 

– je potrebné určiť zástupcu SR na tento turnaj do konania meetingu IKF 30.10.2021 

Bolo schválené nové prerozdelenie hlavných reprezentačných trénerov juniorských kategórií: 

U21 – Kotlář, U19 – Bušík, U17 – Sonnenschein, U15 – Bušíková 

 

 

Vypracovala Jana Miklovičová, 20.10.2021 


