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Zápisnica zo zasadnutia Rady Slovenskej asociácie korfbalu (SAK), 

ktorá sa konala dňa  23. apríla 2016  o 17.00 hod. v Bratislave  

Prítomní: 

Martin Sonoga 

Janka Miklovičová 

Eva Bušíková 

Tomáš Sonnenschein 

Andrea Fialová 

Peter Bušík 

Martin Záň 

Prizvaní: 

Ľuboš Kotlář 

Marianna Humajová Faragová 

Program:    

I. Otvorenie, určenie zapisovateľa  

II. Kooptovanie klubu KC Kamzíky Bratislava do štruktúr SAK 

III. Zmena počtu zástupcov klubov v rade SAK 

IV. Rozpočet SAK 

V. Mládežnícke reprezentácie 

VI. Žiacka korfbalová liga 

VII. Reprezentačné dresy žiakov 

VIII. 1. slovenská národná korfbalová liga 

IX. Sústredenie žiakov v Belgicku 

X. Kvalifikácia na ME v Nitre 

XI. Diskusia 

XII. Záver  
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I.  Otvorenie,  určenie zapisovateľa 

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. Kooptovanie klubu KC Kamzíky Bratislava do štruktúr SAK 

Martin Záň ako zástupca KC Kamzíky Bratislava predložil doklad z ministerstva vnútra 

o registrácii OZ do registra občianskych združení a tým splnili podmienku na pričlenenie 

klubu do štruktúr SAK. 

Uznesenie č. 1 

Členovia Rady SAK jednohlasne schválili zaradenie klubu KC Kamzíky Bratislava do štruktúr 

SAK. 

III. Zmena počtu zástupcov klubov v rade SAK 

Vzhľadom na zmenu počtu klubov v štruktúrach SAK sa zmenil aj počet zástupcov 

jednotlivých klubov v Rade SAK. Predseda SAK, Martin Sonoga, navrhol, aby každý klub 

zastupovali dvaja členovia. Zo zástupcov klubu KK SPU Nitra vystúpila z Rady SAK Andrea 

Fialová, ktorá však naďalej bude mať na starosti webovú stránku asociácie. Z prievidzského 

zastúpenia v Rade SAK vystúpil Martin Záň, ktorý bude odo dnešného dňa zastupovať klub 

KC Kamzíky Bratislava. Novým členom Rady SAK sa stala Marianna Humajová Faragová, 

z rovnakého klubu.  

Uznesenie č. 2 

Členovia Rady SAK jednohlasne schválili návrh predsedu o zmene počtu zástupcov klubov 

a taktiež jednohlasne schválila personálne zmeny v Rade. 

 

IV. Rozpočet SAK 

Predseda Rady SAK informoval prítomných členov o vyplatených faktúrach z posledných 

odbobí, vyúčtovania z jednotlivých mesiacov sú zverejnené na webovom sídle asociácie. 

V najbližších dňoch je potrebné vyplatiť  faktúru za nákup korfbalových lôpt od Českého 
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korfbalového zväzu (ešte nedodaná) a faktúru za prenájom športovej haly na organizáciu 1. 

SNKL v Bratislave vo výške 200 €. Tento príspevok je zároveň príspevkom SAK pre klub KC 

Kamzíky Bratislava  

Rada SAK sa dohodla, že ďalšie prerozdelenie finančných prostriedkov pre seniorov 

a žiakov prerokuje na svojom zasadnutí v júni 2016.  

Uznesenie č. 3  

Predseda SAK Martin Sonoga vyplatí došlé faktúry z účtu SAK.  

V. Mládežnícke reprezentácie 

Rada SAK navrhla na pozície reprezentačných trénerov p. Ľuboša Kotlářa (reprezentácia do 

15 rokov) a p. Tomáša Sonnenscheina (reprezentácia do 13 rokov) 

Rada SAK navrhla, aby sa Majstrovstiev Európy do 15 rokov v auguste 2016 v Maďarsku  

zúčastnili 2 výbery Slovenska.  

Rada SAK navrhla, že toto podujatie podporí zaplatením štartovného pre oba tímy a taktiež 

zabezpečením autobusovej dopravy na turnaj. 

Luboš Kotlář predniesol návrh, aby sa v lete uskutočnilo minimálne jedno sústredenie 

slovenskej mládežníckej korfbalovej reprezentácie.  

Peter Bušík informoval o možnosti účasti na žiackom turnaji v ČR v Náchode, ktorý sa 

uskutoční 11.-12.6.  

Rada SAK navrhla podporiť toto podujatie zaplatením štartovného a dopravy.  

Uznesenie č. 4 

Rada SAK jednohlasne schválila reprezentačných trénerov do 13 a 15 rokov.  

Rada SAK jednohlasne schválila účasť dvoch výberov reprezentácie SR na ME do 15 rokov 

v Maďarsku (1 pod vedením p. Kotlářa, 2 pod vedením p. Sonnenscheina) 

Rada SAK jednohlasne schválila prispieť na účasť na ME zaplatením štartovného a dopravy. 
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Rada SAK berie na vedomie návrh p. Kotlářa na organizáciu sústredenia reprezentantov 

počas leta. O bližšom termíne a programe sústredenia bude p. Kotlář informovať na 

najbližšom zasadnutí. 

Rada SAK hlasovala o návrhu účasti a podpory (štartovné + doprava) mládežníckych tímov 

na turnaji v Náchode: 

 Prítomní: 7 

 Za: 6 

Proti: 1 

Návrh bol schválený 

VI. Žiacka korfbalová liga 

p. Kotlář informoval, že posledné kolo 1. slovenskej korfbalovej ligy žiakov sa uskutoční dňa 

7.5.2016 v Prievidzi na ZŠ Sama Chalupku v čase od 12:00 do 16:00 hod.  

Rada SAK navrhla na vyvrcholenie ligy zabezpečiť vyhotovenie vecných odmien (pohárov) 

pre všetky tímy, ktoré sa ligy v tomto ročníku zúčastnili a zároveň zhotovenie pamätnej 

medaile pre všetky hráčky a hráčov.  

Zástupcovia KC Kamzíky Bratislava preveria fungovanie korfbalového krúžku na ZŠ 

Drieňová v Bratislave, kde boli na začiatku sezóny zapožičané koše a lopty, ale tímy z tejto 

ZŠ sa nezúčastnili ani jedného ligového turnaja.   

Uznesenie č. 5 

Rada SAK hlasovala o návrhu zabezpečiť vecné odmeny daným spôsobom. 

 Prítomní: 7 

 Za: 4 

 Proti: 2 

 Zdržali sa: 1 

 Návrh schválený. 
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Tomáš Sonnenschein zabezpečí nákup vecných odmien od spoločnosti Errea. Faktúra bude 

zaplatená z účtu SAK. 

VII. Reprezentačné dresy pre žiakov 

Rada SAK navrhla nákup reprezentačných dresov pre žiacke tímy v množstve 2 x 16 kusov 

(2 farebné kombinácie).  

Uznesenie č.6 

Tomáš Sonnenschein informoval členov Rady SAK o cene, za ktorú zakúpili dresy od firmy 

Errea pre tímy ZŠ Golianovo (21 € / ks). Zástupcovia prievidzského klubu zistia cenu dresov 

vo firme Atis. Na najbližšom zasadnutí Rady SAK vyberú členovia lepšiu ponuku.  

VIII. 1. slovenská národná korfbalová liga  

Rada SAK navrhla vyhotovenie 3 pohárov pre najlepšie tímy 1. SNKL a 60 medailí pre 

jednotlivých hráčov. Zároveň navrhla vyhotovenie jedného veľkého putovného pohára, na 

ktorý bude každoročne pripísaný nový majster Slovenska. Členovia Rady SAK rozhodli, že 

zvyšné zápasy ligy (v rámci klubov) sa musia odohrať do 3.6. a odovzdávanie pohárov 

a medailí sa uskutoční počas kvalifikácie na ME v Nitre v júni 2016. 

Uznesenie č. 7 

Hlasovanie o objednaní 60 medailí, 3 pohárov a jedného putovného pohára: 

 Prítomní: 7 

 Za: 5 

 Proti: 2 

 Návrh schválený. 

IX. Sústredenie žiakov v Belgicku 

Peter Bušík a Tomáš Sonnenschein informovali prítomných o možnosti sústredenia žiakov 

v Belgicku, ktoré by bolo organizované s podporou klubov Riviera a ATBS v Antverpách. 

Tréneri jednotlivých mládežníckych tímov preveria v najbližších dňoch záujem hráčov o toto 
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sústredenie a na najbližšom zasadnutí informujú ostatných členov. Potom Rada SAK 

rozhodne o podpore tejto akcie. 

X. Kvalifikácia na ME v Nitre 

Zástupcovia KK SPU Nitra informovali prítomných o predbežnom rozpočte na organizáciu 

kvalifikácie na ME.  

Janka Miklovičová, predsedníčka organizačného výboru, informovala členov zasadnutia 

o komunikácii s jednotlivými tímami a IKF. Väčšina tímov si vybrala balíčky na ubytovanie, 

stravovanie a transport, ktoré im boli ponúknuté. 

Členovia Rady SAK navrhli zraz reprezentačného tímu SR pred kvalifikáciou na štvrtok 

2.6.2016 o 17:00 hod. a termín posledného tréningu pred turnajom stanovili na 18.00 – 19:30 

hod. v Mestskej športovej hale v Nitre.  

Členovia Rady SAK navrhli ubytovanie slovenskej reprezentácie počas kvalifikácie 

v Penzióne Rybárska bašta v Nitre (spolu 3 noci). 

XI. Diskusia 

Bez pripomienok 

IX. Záver 

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

 

Zapisovateľ: RNDr. Tomáš Sonnenschein 

   


