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Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK), 

ktorá sa konala dňa  22. októbra 2017  o 12.00 hod. v Prievidzi 

Prítomní: 

Martin Sonoga 

Janka Miklovičová 

Eva Bušíková 

Tomáš Sonnenschein 

Peter Bušík 

Martin Záň 

Marianna Faragová 

Prizvaní: 

Hennie Baas 

Andrea Fialová 

Program:    

I. Otvorenie a privítanie účastníkov zasadnutia 

II. Plán a bližšie informácie ohľadom reprezentačných akcií seniorov a tímu do 15 rokov 

III. Návrh kontrolóra SAK 

IV. Organizácia 1. kola SNKL v sezóne 2017/18 

V. Návrh na organizáciu a hrací systém Slovenskej korfbalovej ligy žiakov v sezóne 

2017/18 

VI. Prerozdelenie dotácie SAK jednotlivým klubom 

VII. Plán akcií seniorskej reprezentácie - Hennie Baas 

VIII. Diskusia 

IX. Záver 

I.  Otvorenie,  určenie zapisovateľa 
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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. Plán a bližšie informácie ohľadom reprezentačných akcií seniorov a tímu do 15 

rokov 

Tomáš Sonnenschein a Martin Sonoga informovali o cenových ponukách jednotlivých 

dopravcov na novembrovú reprezentačnú akciu do Holandska a Belgicka. Navrhovali sa dve 

možnosti trasy – cez Rakúsko (drahšia, komfortnejšia) alebo cez ČR (lacnejšia, kratšia, 

menej komfortná). Taktiež sa navrhovali nástupné miesta.  

Uznesenie č. 1 

Členovia Rady SAK jednohlasne schválili cenovú ponuku spoločnosti Nitrabus, s.r.o. a trasu 

cez ČR. Odchod autobusu stanovili na 14:30 hod. z Nitry (po dohode s dopravcom) a ďalšie 

nástupné zastávky určili v Prievidzi, Trenčíne a Brne. Tomáš Sonnenschein ako jeden 

z trénerov tímu do 15 rokov informuje rodičov a hráčov o všetkých potrebných informáciách 

ohľadom medzinárodného turnaja v Gente. 

III. Návrh kontrolóra SAK 

Abdikácia Niny Kusyovej z postu Kontrolóra SAK. Prezident SAK, Martin Sonoga, navrhol do 

funkcie kontrolórky Andreu Fialovú. 

Uznesenie č. 2 

Rada SAK prijala abdikáciu Niny Kusyovej z 01.10.2017, ktorá z pracovnej a študijnej 

vyťaženosti nebola schopná absolvovať predpísanie školenia Ministerstvom školstva. 

Vzhľadom na túto skutočnosť bola prezidentom SAK, Martinom Sonogom, do tejto funkcie 

navrhnutá Andrea Fialová, ktorá v dohľadnej dobe absolvuje všetky potrebné školenia 

a vykoná potrebnú kontrolu v stanovenom termíne.  

IV. Organizácia 1. kola SNKL v sezóne 2017/18 

Rada SAK navrhla pokračovať vo formáte 1.SNKL z uplynulej sezóny. Každý tím zorganizuje 

jedno kolo 1.SNKL a na záver sa uskutoční finálový turnaj v meste víťaza základnej časti. 

Termín prvého kola stanovila na 2.12.2017. 
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Uznesenie č. 3  

Členovia SAK jednohlasne odsúhlasili navrhnutý formát 1.SNKL na sezónu 2017/18. 

Zároveň stanovila ŠH SPU v Nitre, ako miesto konania 1. kola 1.SNKL.  

V. Návrh na organizáciu a hrací systém Slovenskej korfbalovej ligy žiakov 

v sezóne 2017/18 

Rada SAK navrhla v sezóne 2017/18 v Slovenskej korfbalovej lige žiakov kategórie do 11, do 

13 a do 16 rokov. Rada SAK navrhla turnajový systém ligy, pričom každý klub zorganizuje 

jeden turnajový deň a finálové kolo sa uskutoční počas finálového dňa seniorskej 1.SNKL 

v meste víťaza základnej časti seniorskej ligy. V kategórii do 11 rokov navrhla hrať podľa 

pravidiel monokorfbalu (2 koše, 4 proti 4) na 2,5m koše s loptou veľkosti 4. Do kategórii 13 

rokov navrhla hrať podľa pravidiel monokorfbalu na 3 m koše s loptou veľkosti 5 a v kategórii 

do 16 rokov navrhla hrať korfbal 4 proti 4 na jeden 3,5m kôš s loptou veľkosti 5. Prvé kolo 

navrhla odohrať dňa 10.12.2017.  

Uznesenie č. 4 

Rada SAK jednohlasne schválila systém korfbalových líg žiakov, ako aj pravidlá pre 

jednotlivé kategórie. Zároveň poverila zástupcov jednotlivých klubov preveriť dostupnosť 

športových hál v termíne 10.12.2017. 

VI. Prerozdelenie dotácie SAK jednotlivým klubom 

Martin Sonoga informoval o finančnom stave na účte SAK. Martin Záň požadoval vyplatenie 

zvyšnej časti dotácie klubom zo strany SAK.   

Uznesenie č. 5 

Rada SAK hlasovala o návrhu prerokovať a vyplatiť dotáciu až po medzinárodných 

reprezentačných turnajoch v Holandsku a v Belgicku. 

 Prítomní: 7 

 Za: 5 

 Proti: 2 

 Návrh schválený. 
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VII. Plán akcií seniorskej reprezentácie 

Hennie Baas predniesol návrh na organizáciu minimálne dvoch kempov v kalendárnom roku 

2018 pred ME v Holandsku (jeden na jar a jeden na jeseň). Zároveň informoval o nominácii 

reprezentantov na medzinárodný turnaj v Stadskanaale, ktorý sa uskutoční 3.-5.11.2017. 

Uznesenie č.6 

Rada SAK súhlasila s návrhom reprezentačného trénera na dva kempy v roku 2018. 

VIII. Diskusia 

Bez pripomienok 

IX. Záver 

Účastníci zasadnutia Rady SAK vyhlasujú, že nemajú žiadne ďalšie vyhlásenia ani návrhy.  

 

 

Zapisovateľ: RNDr. Tomáš Sonnenschein 

   


