
Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK, 13.03.2022, online 

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

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

1. Reprezentačný výber do 19 rokov 

- Prvé sústredenie U19 sa konalo v termíne 12-13.3. v RS Púšť (Prievidza) – sústredenia sa 

zúčastnilo 15 hráčov, 3 boli ospravedlnení, tréningy viedol hlavný tréner Peter Bušík(asistent 

trénera P.Fábik a manažérka tímu J.Miklovičová boli ospravedlnení pre chorobu). Počas víkendu 

hráči absolvovali 5 tréningových jednotiek, teambuildingové aktivity a wellness. Celkové náklady 

boli 610 EUR 

- Druhé sústredenie je naplánované na 9-10.4. v Prievidzi, odhadované náklady 700 EUR 

- Záverečný turnaj: IKF WKC U19, Kutná Hora (Česká Republika) v termíne 14-18.4. 

- Predpokladané celkové náklady na prípravu a účasť na turnaji tímu U19 sú cca 5500 EUR 

- Návrh na finančnú spoluúčasť hráčov: 80 EUR na turnaj, 10 EUR za kemp – schválené Radou 

SAK jednohlasne 

- Martin Sonoga dá vyrobiť vlajočky (na oficiálne zápasy reprezentácie) 

 

2.  Reprezentačné výbery do 17 a 15 rokov 

- Tréner U17 Tomáš Sonnenschein a trénerka U15 Eva Bušíková zverejnia nominácie hráčov 

do 18.3.2022 

- Prvé spoločné sústredenie je naplánované v termíne 25-26.3. v RS Púšť (Prievidza) 

- U17 sa zúčastní prípravného turnaja v Otrokoviciach (Česká Republika) v termíne 28-29.5., 

v júni pravdepodobne ešte ďalšie sústredenie 

- Záverečný turnaj pre kategóriu U17 bude Svetový pohár v Eindhovene (Holandsko) 

v termíne 1-3.7. 

- Tím U15 bude tiež potrebovať ďalší prípravný kemp, termín ešte nie je stanovený, 

v závislosti od dostupnosti športových hál 

- Záverečný turnaj pre kategóriu U15 bude MS U15 na Skalke (Slovensko) v termíne 15-16.7. 

 

3. MS U15 na Skalke 

- IKF schválilo uskutočnenie turnaja pod ich patronátom na Slovensku, konať sa bude na 

Skalke pri Kremnici v termíne 13-17.7. 

- Tímy absolvujú nepovinné tréningy a doplnkový program počas úvodných dní (streda, 

štvrtok), samotný turnaj prebehne v piatok a sobotu(15-16.7.) 

- IKF bude tento turnaj propagovať cez svoje mediálne kanály, SAK začne oslovovať 

potencionálnych účastníkov. Predbežný záujem vyjadrili krajiny PL, HUN, CZE, GER, ENG 

 

4. Mládežnícky letný kemp na Skalke 2022 

- V Chate Limba je rezervovaných 150 miest v termíne 18-23.7., predpokladaná je účasť detí aj 

z novovytvorených korfbalových tímov (Lučenec, Nedožery, Nesvady, TopoĽčany, Senec...) 

- Bol schválený návrh na účastnícky poplatok 170 EUR na dieťa 

 

 

 



5. Slovenská seniorská korfbalová liga 

- Momentálne protipandemické opatrenia umožňujú organizáciu hromadných podujatí bez 

obmedzení, preto Rada SAK rozhodla o rozbehnutí seniorskej ligy. Navrhnutý termín je 24.4., 

Martin Sonoga prezistí dostupnosť športovej haly v Prievidzi 

 

 

 

 

Vypracovala Jana Miklovičová, 14.03.2022 

 

 

 

 

 


