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Zápisnica č. 2 

zo zasadnutia VV SSQA 

dňa 11. marca 2017 

 

Miesto konania:  IMET Bratislava 

Prítomní:   Mgr. Kubiček Marek 

PhDr. Maniková Jana 

Mgr. Masarčin Miroslav 

    Ing. Tomáš Kozáček 

Neprítomný:  Dušan Lorinčík 

 

1. VV prerokoval a odsúhlasil organizačné zabezpečenie reprezentantov na ME tímov v Anglicku – 

Jersey v termíne 4.-7.4.2017 

 stanovený cieľ – postúpiť z 3 do 2. divízie 

 nominovaní hráči: Tomáš Tóth – kapitán, Marek Manik, Matej Hrnčířik, Miroslav 

Celler, Lukáš Tužinčin 

 poistenie hráčov – individuálne v zodpovednosti každého hráča 

 hráči pôjdu zapožičaným automobilom, pri šoférovaní sa budú striedať 

 lístky na trajekt zabezpečí GS p. Maniková 

 GS zabezpečí pre výpravu slovenské vlajočky /podpísané budú hráči dávať svojim 

partnerom ako upomienkový prezent/ a zástavu 

 predseda TMK zabezpečí pre hráčov reprezentačné oblečenie /jogging, šortky, tričká/ 

 po návrate kapitán tímu zašle GS vyhodnotenie výjazdu 

 GS zabezpečí zverejňovanie priebežné výsledky na w-stránke SSQA a na FB 

 po ukončení ME zašle GS do tlačových agentúr správu na zverejnenie; 

úlohy: Maniková   – zabezpečenie vlajok 

   - zabezpečenie trajektu 

   - priebežné zverejňovanie výsledkov na www.squash.sk a na FB 

   - zaslanie tlačovej správy na TASR a SITA 

Masarčin  - zabezpečenie repreoblečenia 

   - zabezpečenie auta; 

Tóth   - zabezpečenie povinností kapitána tímu a vedúceho výpravy  

   /prihlasovanie, platby počas účasti, záverečná hodnotiaca správa/ 

   termín: v súlade s akciou 

 

2. Informácia KM, p. Masarčin – predseda KM dohodol spoluprácu s trénerom Romanom Švecom, 

ktorý bude sprevádzať našich reprezentantov na ME juniorov U15 v Prahe, za podmienok ako v roku 

2016 – trénerská odmena 80,00 € na deň, celkom spolu 400,00 €. 

Súpiska nominovaných hráčov na ME juniorov: 

 Maťas Matúš 

 Strapek Jakub 

 Kohlerová Klára 

 Galová Ella 

http://www.squash.sk/
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Oblečenie na ME majú juniorskí reprezentanti z minulého roku, doobjednávalo sa iba pre Jakuba 

Strapeka - jogging a po 2 tričká a 2 pólo; Matúš Maťas má len 1 tričko, preto sa jemu objednali po 

jednom kuse s každého trička.  

úlohy:  Masarčin - spolupráca s reprezentačným trénerom pri príprave výjazdu 

    - zabezpečenie repreoblečenia 

    termín: v súlade s akciou 

 

4. GS požiadala predsedu KM, aby po každom výjazde juniorských reprezentantov do 

zahraničia, bez ohľadu nato, kto bude výjazd financovať, vypracoval hlásenie a do 14 dní zaslal na 

GS.  

Hlásenie musí obsahovať:- názov turnaja, miesto, dátum, zoznam hráčov a kategóriu, v ktorej je hráč 

zaradený, dosiahnuté výsledky s uvedením počtu hráčov v danej vekovej kategórii, spôsob a výšku 

financovania; 

úlohy:  Masarčin - zaslanie písomných správ a vyhodnotenia všetkých juniorských  

    výjazdov na zahraničné turnaje 

    termín: 31.5.2017 

5. Na základe predchádzajúcej diskusie členov VV ukladá VV predsedovi ŠTK vypracovať na 

sezónu 2017/18 návrh systému bodovania na turnajoch a na M SR do posledného umiestnenia; 

konečný návrh po schválení na VV predloží VV na schválenie na ČZ SSQA 

úlohy:  Kozáček,  ŠTK 

    termín: 31. 5. 2017 

 

6. VV prerokoval a schválil od sezóny 2017/2018 nomináciu a účasť mužov na M SR nasledovne –  

 27 hráčov nominovaných na základe celoslovenského rebríčka mužov platného v mesiaci, 

v ktorom sa konajú M SR + 1 x divoká karta (nominanta schváli VV, za podmienky, že je to 

občan SR a registrovaný hráč SSQA, ak nie je, musí sa zaregistrovať)  

 4 hráči postupujúci z kvalifikácie; do kvalifikácie bude zaradených 15 najlepších  

z prihlásených hráčov podľa umiestnenia v celoslovenskom rebríčku mužov + 1 x divoká 

karta (nominanta schváli VV, za podmienky, že je to občan SR a registrovaný hráč SSQA, ak 

nie je, musí sa zaregistrovať) 

úlohy: Kozáček,  ŠTK  - zapracovať do pokynov ŠTK na nasledujúcu sezónu 

    termín: 31. 8. 2017 

7. VV odsúhlasil s účinnosťou od r. 2017 možnosť účasti na M SR veteránov aj cudzích štátnych 

príslušníkov s trvalým pobytom na SR na základe jeho žiadosti a individuálneho schválenia VV 

SSQA. 

S týmto rozhodnutím v zmysle ŠTP vyjadril nesúhlas predseda ŠTK Tomáš Kozáček. 

 

Zápis spracovala:  Jana Maniková, GS SSQA 

   dňa 14. 3. 2017 


