
SAF INFO 1/2017 
(ak sa vám nepozdáva grafická úprava, formát alebo obsahová forma, ozvite sa na 
safslovakia@gmail.com ) 
 
 

Výkonná a Dozorná rada SAF 
Sponzoring a dotácie 
Ostatné 
Noví čestní členovia 

Ultimate 
Dianie v Komisii ultimate 
Turnaje SAF v ultimate 

Divízia Open 
Divízia Women 
Divízia Mixed 

Discgolf 
Dianie v Komisii discgolfu 
Slovenské turnaje 

 
 

Výkonná a Dozorná rada SAF 

Sponzoring a dotácie 
● Dotácia od MS školstva 

○ Riešili sme vybavenie podkladov pre prijatie tohtoročnej dotácie z Ministerstva 
školstva. 

 
● Podpísanie zmluvy s generálnym sponzorom Nice Reply, s.r.o. 

○ Firma Nicereply je aj v roku 2017 generálnym sponzorom SAF, celkovo prispela 
do SAF rozpočtu sumou 2200 eur. 

 
● Rokovania s firmou Včelco s.r.o. 

○ Ako ste si mohli všimnúť na niektorých turnajoch SAF boli sponzorsky dodané 
ceny od firmy Včelco. Boli to pilotné turnaje, pevne veríme, že sa nám podarí 
získať ceny aj pre ďalšie turnaje. 

 

mailto:safslovakia@gmail.com


● Dotácia pre Katku Boďovú 
○ Pracovali sme na podaní žiadosti pre Katku Boďovú na Ministerstve školstva SR 

primárne na zabezpečenie financovania Majstrovstiev sveta 
 

● Vyúčtovanie minuloročnej dotácie z Ministerstva školstva SR 
○ Príprava podkladov a kompletné vyúčtovanie dotácie 

 
● Daňové priznanie 

○ Príprava daňového priznania za rok 2016 
 

● Problém 2% 
○ Snažili sme sa nájsť riešenie pre problém poberania 2% z dane pre hráčov 

juniorských reprezentácií (keďže SAF tento rok 2% nepoberá). Momentálny stav 
je, že juniorky môžu poukázať 2% z daní cez Outsiterz. Juniori sú ešte v riešení. 

 
● Dotácia Hlohovec 

○ Vyriešenie minuloročnej dotácie od mesta Hlohovec (pre ultimate, discgolf bol 
uzavretý dávnejšie) 

○ Podanie novej žiadosti na tento rok 
 

● Rozdelenie dotácie a príprava finančného poriadku VR SAF 

 

Ostatné 
● Súťažný poriadok 

○ Príprava základného súťažného poriadku SAF, ktorý slúži ako základ pre 
súťažné poriadky jednotlivých sekcií 

 
● Komunikácia s Ministerstvom školstva SR ohľadom zosúladenia našich stanov so 

zákonom o športe 
○ Zúčastnili sme sa prezentácie na ministerstve a na základe pripomienok z 

ministerstva pripravili úpravu našich stanov. Ešte nás čaká pripomienkovanie zo 
strany ministerstva a následne u nás komentáre, úprava a finálne schválenie. 

 
● SAF sa stala členom EDGF (European Disc Golf Federation) 

 
● Príprava výročnej správy za rok 2015 a jej následné schválenie 

 
● Komunikácia s WFDF (každoročné dodanie potrebných štatistík a údajov) 

 
● SAF webstránka, riešenie uverejňovania zmlúv na webe. 



 
● Juraj Chorche Turan bol zvolený do “Komisie neolympijských športov SOV” ako 

zástupca moderných športov.  
 

Noví čestní členovia 
Na Plese SAF boli slávnostne vyhlásení noví čestní členovia, ktorých každoročne vyberá 
odborná komisia. Novýmí čestnými členmi SAF sa stali  
 

● Júlia Návratová 
● Richard Kollár 

 
Ich krátke profily si môžete prečítať v tomto článku na našom webe. 

 
 

Ultimate 

Dianie v Komisii ultimate 
● Organizácia halovej sezóny (viď nižšie), po prvýkrát boli pod záštitou SAF 

zorganizované HMSR základných škôl a HMSR stredných škôl. Nadviazalo sa tiež na 
predošlú sezónu druhým ročníkom HMSR Mixed. 

 
● Stanovenie termínov a organizátorov turnajov outdoor sezóny 2017, novinkou bude 

ligové kolo alebo kolá aj v jesenných mesiacoch. 
 

● Tvorba Finančného plánu Sekcie ultimate na rok 2017 ako podklad pre VR SAF 
 

● Výber realizačných tímov a prieskum pre hráčov juniorských reprezentácií 2017 (divízie 
U20 Open, U20 Women a U17 Open), ktoré vysielame na Majstrovstvá Európy 2017 
(august, Holandsko) a Európsky pohár 2017 (júl, Maďarsko). 

 
● Seniorská reprezentácia napokon na plážové majstrovstvá sveta WCBU 2017 necestuje. 

Dôvodom je malý záujem hráčov. 
 

● Pracuje sa na update Súťažného poriadku Sekcie ultimate na rok 2017, schválenie a 
publikáciu očakávame v priebehu marca. 

 
● Započali sme s dlhodobým rozvojovým projektom Školení pre učiteľov a Stredoškolskej 

ligy. V prvom kroku potrebujeme s pomocou VR SAF zabezpečiť akreditáciu školení pre 

http://szf.sk/novi-cestni-clenovia-saf-2/


učiteľov. Taktiež hľadáme budúcich regionálnych koordinátorov Stredoškolskej ligy. V 
prípade záujmu sa môžete ozvať Matejovi Surovému. 

 
● Neaktívni zástupcovia klubov v Komisii ultimate boli v záujme lepšieho fungovania 

Komisie nahradení, novým zástupcom klubu Mental Discorders sa stal Peter Dižo, za 
KeFEAR je novým zástupcom Adam Ogurčák. 

 
● WFDF zverejnila novú verziu pravidiel ultimate platnú od začiatku roka 2017. Pracujeme 

na preklade nových pravidiel do slovenčiny. 
 

● Bol zorganizovaný ďalší ročník Plesu SAF spojený s odovzdávaním Výročných cien 
SAF. Na nomináciách za ultimate sa podieľali zástupcovia klubov, následne o víťazoch 
hlasovala verejnosť (každý člen SAF, ktorý sa v roku 2017 zúčastnil na turnaji SAF). 
Výsledky na: http://szf.sk/vysledky-vyrocnych-cien-saf-2016/. 

 

Turnaje SAF v ultimate 
Je za nami halová sezóna 2016/2017, kedy sa odohrali tieto turnaje pod hlavičkou SAF. 
 
HMSR základných škôl, 25.11.2016, Podvysoká 

● Organízátor: Jakub Banetka, North Side 
● 3 zúčastnené tímy: 

1. miesto ZŠ Podvysoká 
2. miesto ZŠ Klokočov 
3. miesto ZŠ Zákopčie (+SOTG) 

 
Kvalifikácia na HMSR Open, 10.12.2016, Senica 

● Organizátor: Kus plastu, Senica 
● 9 zúčastnených tímov, na HMSR Open postúpili (popri 5 kvalifikovaných na základe 

minulého ročníka): 
Os Zla 
Kus Plastu, Senica 
Paskudy, Sabinov (SOTG) 
North Side, Turzovka 
Discredit, Bratislava 

 
HMSR Women, 11.12.2016, Senica 

● Organizátor: Kus plastu, Senica 
● 6 zúčastnených tímov: 

1. miesto LayD’s Bratislava 
2. miesto U.F.O. Špačince - Women Power 
3. miesto OutSisterz Bratislava 

http://www.wfdf.org/downloads/cat_view/26-rules-of-play/32-ultimate
http://szf.sk/vysledky-vyrocnych-cien-saf-2016/
http://szf.sk/majstrovstva-slovenska-zakladnych-skol-v-ultimate-frisbee/
http://szf.sk/vysledky-kvalifikacie-na-halove-majstrovstva-slovenska-v-ultimate-open/
http://szf.sk/vysledky-halovych-majstrovstiev-slovenska-v-ultimate-zien/


SOTG North Side Women Turzovka 
 

HMSR stredných škôl, 22.12.2016, Košice 
● Organízátor: Juraj Trappl, Gymnázium Poštová 
● 6 zúčastnených tímov: 

1. miesto Paskudy (tím prešovskych SŠ) 
2. miesto Gymnázium Poštová 
3. miesto North Side (tím kysuckých SŠ) 
SOTG Paskudy, Gymnázium Poštová, Kus plastu Senica 
 

HMSR Open, 4. - 5.2.2017, Hlohovec 
● Organizátor: Kus plastu, Senica 
● 10 zúčastnených tímov (5 priamo postupujúcich + 5 z kvalifikácie): 

1. miesto Os Zla 
2. miesto Baník Lásky Prievidza 
3. miesto Outsiterz Bratislava (+SOTG) 

 
HMSR Mixed, 4. - 5.3.2017, Prešov 

● Organizátor: Paskudy Sabinov 
● 8 zúčastnených tímov: 

1. miesto Mental Discorders Bratislava 
2. miesto U.F.O. Špačince 
3. miesto Kus plastu Senica 
SOTG Baník Lásky Prievidza 

 
 
Zahraničné turnaje v ultimate 

Divízia Open 
● Na tradičnom maďarskom halovom turnaji Can Touch Disc (7. - 8.1.2017 

Hajdúböszörmény) v divízii Open sa Baník Lásky Prievidza umiestnil na skvelom 2. 
mieste a KeFEAR Košice na 6. mieste zo 16 zúčastnených tímov 

 
● Outsiterz sa v silnej konkurencii 12 Open tímov na Prague Winter (28. - 29.1.2017 

Praha) umiestnili na 7. mieste. Turnaj sa hral 5 vs 5 na umelej tráve. 
 

● Popri A-tíme na halových majstrovstvách vyslal North Side B-tím na Rainbow Winter (4. 
- 5.2.2017 Bohumín), kde chalani hlavne zbierali cenné skúsenosti a umiestnili sa na 
poslednom 10. mieste. 

 

http://szf.sk/halove-majstrovstva-slovenska-strednych-skol-v-ultimate/
http://szf.sk/halove-majstrovstva-slovenska-2017-open/
http://szf.sk/halove-majstrovstva-slovenska-2017-mixed/


Divízia Women 
● OutSisterz zas zbierali skúsenosti na Prague Winter (28. - 29.1.2017 Praha), kde sa 

umiestnili na 11. mieste z 12 zúčastnených ženských tímov. 
 

● Na Rainbow Winter (4. - 5.2.2017 Bohumín) sa zúčastnil tím North Side Women, kde 
baby obsadili vynikajúce 4. miesto a získali aj ocenenie SOTG. 

 

Divízia Mixed 
● Kus Plastu Senica sa zúčastnil na dvoch brnenských halových mixových turnajoch - 

Cold Diggers Cup (21. - 22.1.2017) a Veterinární turnaj (11. - 12.3.2017), kde na oboch 
zhodne obsadil peknú štvrtú priečku z 10 zúčastnených tímov.  

 
● Outsiterz Bratislava v mixovej divízii na V4+ League (07. - 08.01.2017 v maďarskom 

Gödöllő) obsadili 6. miesto a na Bubblepest (21. - 22.01.2017 v Budapešti) 7. miesto z 
ôsmich zúčastnených tímov. 

 

Discgolf 

Dianie v Komisii discgolfu 
● Príprava a odsúhlasenie Súťažného poriadku Sekcie Discgolfu pre rok 2017 

 
● Príprava a odsúhlasenie finančného plánu sekcie na rok 2017 

 
● Uzatvorenie slovenského discgolfového kalendára. Termíny všetkých známych turnajov 

sú stanovené a zverejnené v Kalendári SAF a tiež v Slovak DG Calendar. 
 

● V rebríčku 2016 PDGA Europe Players of the Year obsadila Katka Boďová druhé 
miesto v ženskej kategórii. 

 
● Znovuobnovenie prác na zlepšovaní webu používaného na prihlasovanie na discgolfové 

turnaje. V prípade akýchkoľvek pripomienok neváhajte kontaktovať Komisiu discgolfu 
alebo priamo niektorého z jej členov.  
 
  

http://szf.sk/sutazny-poriadok-sekcie-discgolfu-saf/
http://szf.sk/kalendar
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QU3zH2XE037SIOuTEExxendeiGzagI-AGYxQnZ-2flc/edit#gid=1396018430
http://pdga-europe.com/2017/03/please-meet-your-2016-pdga-europe-players-of-the-year/
http://www.discgolf.sk/statistics/index.php/tournaments/view_tournaments
http://www.discgolf.sk/statistics/index.php/tournaments/view_tournaments


Slovenské turnaje 
● Zimná výzva 12.2.2017, 27 zúčastnených hráčov, poradie na prvých troch miestach v 

jednotlivých divíziách bolo nasledovné: 
 

○ Open 
1. miesto Michal Kúdela 
2. miesto Jozef Čierny 
3. miesto Karol Hrubják 
 

○ Women 
1. miesto Katka Boďová 
2. miesto Soňa Švecová 
3. miesto Denisa Hanečková 

 
○ Junior 

1. miesto Marko Čačala 
2. miesto Dominik Silný 
3. miesto Hugo Krička 

 
● Jarný matfyz 11.3.2017, 33 zúčastnených hráčov, poradie na prvých troch miestach v 

jednotlivých divíziách bolo nasledovné: 
 

○ Open 
1. miesto Michal Kúdela 
2. miesto Štefan Pócoš 
3. miesto Karol Hrubják 

 
○ Women 

1. miesto Katka Boďová 
2. miesto Bea Hergelová 
3. miesto Soňa Švecová 

 
● Najbližšie sa konajú turnaje v Senici (1.4.2017) a Budmericiach (8. - 9.4.2017). 

Prihlasovanie na oba turnaje už beží.  
 

http://www.discgolf.sk/statistics/index.php/tournaments/view_results/77
http://www.discgolf.sk/statistics/index.php/tournaments/tournament_details/78
http://www.discgolf.sk/statistics/index.php/tournaments/tournament_details/79
http://www.discgolf.sk/statistics/index.php/tournaments/tournament_details/75

