
Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK dňa 17.11.2022, online 

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

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

1. Správa o hospodárení SAK v mesiacoch jún- október 2022 

Martin Sonoga informoval o uskutočnených výdavkoch v druhom polroku 2022( v celkovej výške 

14,250.14 €), detailne boli popísané výdavky na ME v Kolíne (7,625.54 €). Bol predložený a schválený 

návrh na zvyšné výdavky do marca 2023 na nasledovné položky: záloha za účasť reprezentácie U19 

na svetovom pohári v apríli 2023, sústredenie reprezentačných výberov v kategóriách U19, U17 

a U15 na jar 2023, odhadovaný rozpočet na účasť tímu U19 na svetovom pohári v Belgicku(apríl 

2023), zabezpečenie organizácie SNKL v detských a juniorských kategóriách-minimálne 2 ligové kolá, 

zabezpečiť profesionálny web SAK-u, zakúpenie novej sady dresov pre reprezentačný tím U19. 

2. Správa o vykonanej kontrole zverejňovania 

Martin Sonoga informoval o vykonanej kontrole, ktorá bola konzultovaná telefonicky s hlavnou 

kontrolórkou športu. Všetky body boli prejednané a bola skonštatovaná urobená náprava. Z kontroly 

ďalej vyplýva povinnosť priebežnej aktualizácie zoznamov účastníkov reprezentačných výberov 

všetkých vekových kategórií. Takisto je potrebné aktualizovať zoznam talentovanej mládeže. 

3. Správa o prebiehajúcej finančnej kontrole MinEdu za rok 2021 

Martin Sonoga informoval o aktuálne prebiehajúcej finančnej kontrole z ministerstva školstva. Boli 

vyžiadané podklady na vyúčtovanie 5 položiek z rozpočtu SAK 2021 (U19 prípravný kemp, nákup 

športového materiálu-košov, vytlačenie edukačných publikácií o korfbale, V4 trénerské sústredenie v 

Maďarsku, účasť seniorskej reprezentácie na ME B v Poľsku). P.Sonoga poskytol kontrolórke všetky 

potrebné podklady, momentálne sa čaká na finálne vyjadrenie kontrolórky. 

 

4. Hodnotiaca správa o seniorskom reprezentačnom kvalifikačnom turnaji v Kolíne v októbri 2022 

Tomáš Sonnenschein, v pozícii asistenta reprezentačného družstva, zhodnotil celkovú prípravu tímu 

od júla t.r., podmienky na prípravu, komplexný prístup hráčov k reprezentácii, kondičnú prípravu, 

priebeh jednotlivých sústredení, prípravných zápasov na turnaji Mayor Cup v Prievidzi. Odporúčania 

do budúcna: vopred stanoviť plán tréningov na celú dobu prípravy aby si všetci nominovaní 

reprezentanti zariadili na dané termíny voľno, prípravu doplniť o viaceré prípravné zápasy so 

silnejšímí súpermi. 

Cieľom reprezentačného výberu na kvalifikačnom turnaji bolo minimálne 3.miesto, ktoré sa podarilo 

dosiahnuť, preto je turnaj hodnotený ako úspešný. 

5. Analýza a prijatie hodnotiacej správy Kevina Robsona 

Tréner reprezentačného výberu Kevin Robson dodal svoje hodnotenie v stanovenom čase a rozsahu. 

Správa obsahuje 2 časti, hodnotí celkovú prípravu pred turnajom, účasť na turnaji, jednotlivé zápasy 

a samostatne aj každého člena tímu. 

Rada SAK prijala správu na vedomie, pre nedostatok času sa ňou bude detailnejšie zaoberať na 

ďalšom zasadnutí. 

 



6. Organizácia ligových súťaží- mládež 

Prvé kolo v aktuálnej sezóne sa bude konať 3.12.2022 v športovej hale v Prievidzi 9:30-14:30, 

v kategóriách U9, U11, U13, U15 a U17. Súťaže sa zúčastnia aj tímy z Maďarska, ktoré prejavili 

záujem hrať zápasy proti slovenským tímom.  

Pravidlá: kategórie U9 a U11 budú hrať na 2,5m vysoké koše, 2 koše na ihrisku. Kategória U13 bude 

hrať na 3m vysoké koše, tiež na 2 koše. Kategórie U15 a U17 budú hrať na 3,5m vysoké koše, ihrisko 

iba s 1 košom s pravidlom o vynesení lopty po zisku v obrane. V každom kole budú tímom pridelené 

body podľa umiestnenia v aktuálnom kole, tieto body sa na konci sezóny zrátajú a podľa nich bude 

zostavená tabuľka s výsledným postavením tímov. Maďarské tímy sa do finálnej tabuľky nebudú 

rátať. 

 

7. Organizácia seniorskej ligy 

Úvodné kolo aktuálneho ročníka sa bude konať v Mestkej športovej hale v Nitre 10.12.2022 11:00-

15:00 za účasti 3 tímov. Bol prednesený návrh na účasť reprezentačného tímu U19 v seniorskej lige, 

návrh predbežne odsúhlasený, je ale potrebné definovať ďalšie detaily, podmienky a termíny po 

dohode s trénerom tohto výberu P.Bušíkom. 

8. Plán činnosti seniorskej reprezentácie november-marec 

Medzinárodná korfbalová federácia IKF má na svojom zasadnutí v decembri rozhodnúť o finálnom 

počte účastníkov na MS 2023. SAK čaká na toto rozhodnotie aby vedela nastaviť ďalšie aktivity 

seniorskej reprezentácie s ohľadom na účasť/neúčasť na MS.  

 

9. Plán činnosti reprezentácie U 19 v období november-marec 

Dňa 26.11.2022 sa uskutoční 1-dňové sústredenie v Prievidzi, nominovaných bolo 20 hráčov, 

naplánované sú 3 tréningové jednotky. Bol schválený príspevok 5 EUR od každého hráča. Súčasťou 

tohto sústredenia by malo byť aj rozhodcovské školenie pod vedením medzinárodného rozhodcu 

a zároveň trénera výberu U19 Petra Bušíka. 

Do finálneho turnaja v apríli 2023 sú ešte plánované 2-3 sústredenia, vrátane prípravných zápasov. 

Na ďalšie sústredenia budú nominovaní hráči a hráčky z aktuálnej širšej nominácie na základe ich 

výkonov a aktuálnej formy. 

10. Plán činnosti reprezentácie U 17 v období november-marec 

Do konca roka 2022 už nie sú plánované žiadne reprezentačné akcie pre túto vekovú kategóriu.  

V Maďarsku bude pravdepodobne 14.1. reprezentačné sústredenie pre U17 a U15, je možná účasť aj 

nášho U17 tímu, toto by bolo ako prvé sústredenie v sezóne spojené s prípravnými zápasmi. 

V ďalších mesiacoch 2023 sú požadované minimálne 2 ďalšie kempy. Vrcholom sezóny bude účasť 

na turnaji v Eindhovene na prelome júna a júla.  

11. Plán činnosti reprezentácie U 15 v období november-marec  

Zatiaľ nemáme informáciu o mieste konania ME U15, indikácie ukazujú na Poľsko, termín 

pravdepodbne v letných mesiacoch. Aj táto kategória by mala absolvovať 2-3 sústredenia, 

ideálne v kombinácii s U17. 

 



12. Organizácia úpravy registrov ministrestva školstva 

Je neyvhnutné sledovať zmeny v hráčskej základni a zaznamenávať ich do oficialného registra 

športovcov vedeného ministerstvom školstva. Na túto funkciu bola oslovená Timea Darnadiová, 

ponuku prijala. Musí sa oboznámiť s konkrétnym software-om a pracovať v ňom ad-hoc. 

 

13. Vypracovanie zoznamov talentovanej mládeže 

Peter Bušík bol zvolený na pozíciu šéftrénera mládeže. Jednou z jeho prvých aktivít je vedenie 

zoznamu talentovanej mládeže. Ďalej vypracuje plán rozvoja talentovanej mládeže, bude dbať na 

jeho dodržiavanie v kluboch a na reprezentačnej úrovni, komunikovať s klubovými 

a reprezentačnými trénermi, monitorovať progres jednotlivcov a poskytovať spätnú väzbu. 

 

14. Vypracovanie a zverejnenie zoznamov reprezentantov 

Na webovej stránke SAK je potrebné zverejniť aktuálny zoznam reprezentantov vo všetkých 

vekových kategóriách. Je úlohou reprezentačných trénerov viesť a udržiavať tieto zoznamy. 

 

15. Webová stránka 

Keďže aktuálna stránka www.korfbal.sk je veľmi často napádaná hackermi a jej script je plný vírusov, 

je nutné urýchlene nájsť riešenie aby bola webstránka v stabilnom režime. Na tento účel budú 

vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte SAK. Členovia Rady SAK preveria možnosti a získajú 

konkrétne ponuky od tvorcov web stránok, najlepšia ponuka bude vyhodnotená a zadaná 

v dohľadnom čase. 

 

16. Vypracovanie správy o Antidopingovom vzdelávaní 2022 

P.Sonoga je poverený venovať sa téme antidopingu, komunikuje aj s príslušným oddelením na 

ministerstve školstva. Vypracuje správu o vzdelávaní za rok 2022, správa bude zverejnená na webe. 

 

17.  Vypracovanie plánu činnosti Antidopingového vzdelávania na rok 2023 

V nadväznosti na predošlý bod, p.Sonoga vypracuje plán antidopingového vzdelávania na rok 2023, 

tento bude taktiež zverejnený na webe. 

 

18. Rôzne a diskusia 

18.a. Materiálové vybavenie, ktoré je majetkom SAK a je zapožičané školám, na ktorých sa korfbalu 

už nevenujú, bude identifikované a presunuté na iné vytipované školy v regiónoch do konca roka 

2022. 

18.b. Bol prehodnotený spoločný letný tábor pre deti organizovaný pod hlavičkou SAK. Po 

niekoľkých úspešných ročníkoch v rekreačnom stredisku Skalka pri Kremnici sa Rada SAK zhodla, že 

je potrebné zmeniť miesto alebo aj formát. Pre rok 2023 nebude preto SAK organizovať spoločný 

tábor pre všetkých, toto bude ponechané na kluby s finančnou podporou SAK. 

 

 

 

 

 

Vypracovala Jana Fábiková, 23.11.2022 

http://www.korfbal.sk/


 

 


