
 
SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA 

Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 

1 
 

Zápisnica č. 1 

zo zasadnutia VV SSQA 

dňa 9. januára 2017 

 

Miesto konania: IMET Bratislava 

Prítomní: Mgr. Kubiček Marek 
PhDr. Maniková Jana 
Mgr. Masarčin Miroslav 
Ing. Tomáš Kozáček 
 

1. P. Masarčin informoval VV o  priebehu a výsledkoch medzinárodnej súťaže PSA v termíne 15. – 
18.12.2016, ako aj o párty pre hráčov a sponzorov súťaže, ktorá sa konala v soboru 17.12. 

2. Prezident SSQA p. Kubiček informoval VV o prebiehajúcich rokovaniach so záujemcami 
o organizáciu Majstrovstiev SR mužov, žien, juniorov a veteránov. Na základe poskytnutých 
informácií: 

a. VV rozhodol, že organizátorom MSR mužov a žien bude SSQA v súčinnosti so 
spoločnosťami Sports Production a Adequart 
- miesto konania: sklenený kurt v OC Bory 
- pevné kurty: IMET BA 
Termín konania 8. – 11.3.2017 

b. VV rozhodol o zmene termínu konania MSR juniorov tak, aby sa mohli konať súčasne 
s termínom M SR mužov a žien, pričom časť zápasov juniorov sa bude konať na sklenenom 
kurte.  
Cieľom takto zorganizovaných MSR juniorov je zvýšenie úrovne MSR juniorov a 
zviditeľnenie juniorského squashu; 
Termín MSR juniorov je 11. - 12.3.2017 

c. Oba turnaje – MSR mužov a žien a MSR juniorov bude realizovať jeden organizátor - 
SSQA v súčinnosti so spoločnosťami Sports Production a Adequart. 

d. VV SSQA odsúhlasil na organizáciu MSR mužov a žien a MSR juniorov vyčlenenie 
finančných prostriedkov vo výške 1.500,00 Eur. 

e. Majstrovstvá SR veteránov sa budú konať v termíne podľa termínovky SSQA  
20. 5. 2017 v squashovom centre Pohoda Trnava.  
Dotácia na organizáciu MSR veteránov je 500,00 Eur. 

3. Do 20.1.2017 vypracuje Marek Kubiček a Miro Masarčin ponuku pre reklamných partnerov na 
spoluprácu na M SR a následne ju GS rozpošle klubom. 

4. GS Jana Maniková informovala VV o tom, že v zmysle pokynu prezidenta SSQA 
a v nadväznosti na informácie poskytnuté na zasadnutí VV SSQA dňa 22.10.2016 podpísala 
uznesenie, že SSQA sa od 12.12.2016 stáva zriaďovateľom rozhodcovského súdu V/I/S/S, 
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Dostojevského 19, BA. Do funkcie Predsedu rozhodcovského súdu bola menovaná Judr. Ing. 
Elena Sablerová. 

5. GS Jana Maniková informovala VV o tom, že SSQA bolo zapísané do registra určených 
právnických osôb oprávnených na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie 
obdobie roku 2016. 

 

 

Zapísala: PhDr. Jana Maniková 
V Bratislave,  


