SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA
Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápisnica č. 2
zo zasadnutia VV SSQA
dňa 22. októbra 2016
Miesto konania:

IMET Bratislava

Prítomní:

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

1.

P. Masarčin zdôraznil potrebu prípravy trénerských kurzov, aby bolo možné pokračovať v práci
s deťmi a juniormi;
p. Kozáček navrhol, aby sa, kým sa budú konať akreditované trénerské kurzy v spolupráci
s FTVŠ, vytvorila pozícia cvičiteľa squashu. Do konca sezóny 2016/2017 zrealizovať minimálne
2 semináre pre záujemcov o pozície trénera v budúcnosti.
Absolventi získajú osvedčenie o trénerskej príprave s platnosťou pre SSQA;
úlohy:
- TMK, p. Masarčin – pripraví projekt a materiály pre rozvoj trénerských zručností v squashi pre
cvičiteľov;
- p. Maniková – dohodne stretnutie s kompetentnými zástupcami FTVŠ – trénerská akadémia,
s cieľom uzavrieť dohodu o spolupráci pri príprave trénerov;

2.

V minulosti vydala SSQA príručku pre trénerov na trénovanie detí a juniorov autora Patrika
Vargu. VV odporúča overiť u autora možnosť vytlačenia materiálu, jej prípadné doplnenie a
aktualizácia a jeho zviazania hrebeňovou väzbou ako pomocný materiál pre kurzy pre cvičiteľov.
úloha:
- p. Masarčin

3.

Vzhľadom k aktuálnemu stavu v juniorskom squashi je nutné pripraviť dobré podmienky pre
organizáciu juniorských turnajov.
Juniorské turnaje sa budú organizovať s vybranými turnajmi B muži nasledovne:
v sobotu sa budú hrať vekové kategórie 13 a 17 rokov
v nedeľu sa budú hrať vekové kategórie 11, 15, 19 rokov;
- ako pomôcku pre kluby, ktoré budú juniorské turnaje organizovať, je potrebné pripraviť
„kostru“ prípravy a realizácie juniorského turnaja;
- VV odporúča organizátorovi štartovné pre juniorov, pri štarte v jednej vekovej kategórii
štartovné 7,00 €, pri štarte v dvoch vekových kategóriách 10,00 €;
- VV odsúhlasil pre organizátora juniorského turnaja podporu 100,00 €;
úlohy:
- KM – p. Masarčin – príprava projektu na realizáciu juniorského turnaja;
- spolupráca KM s klubmi pri príprave a realizácii juniorských turnajov;

4.

Na podnet členov VV overí predseda KM p. Masarčin informáciu o detskej squashovej lige
v squash centre v Dolnom Kubíne a záujem o spoluprácu s SSQA.
úloha:
- predseda KM p. Masarčin
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5.

P. Masarčin ako predseda KM odporúča, aby sa aj v nasledujúcej sezóne uzavrela trénerská
zmluva pre juniorskú reprezentáciu s Romanom Švecom. P. Masarčin vysoko ohodnotil jeho
prístup a prínos pre juniorov.
úloha:
- predseda KM p. Masarčin, prezident SSQA p. Kubiček

6.

P. Masarčin vyjadril nespokojnosť so štruktúrou webovej stránky, ktorá je neprehľadná a ťažko
sa v nej hľadajú informácie. Podľa informácie p. Manikovej, stránka bola upravená podľa
požiadavky predchádzajúceho VV.
úloha:
- zhodnotiť, ktoré časti webovej stránky nie sú vyhovujúce a zvážiť úpravu stránky;
- všetci členovia VV
- odstrániť z webovej stránky všetky reklamné linky okrem Dunlop;
- p. Maniková;

7.

Mailová pošta na rainside – vykazuje veľa spamovej pošty
úloha: skontaktovať sa so správcom a požiadať o riešenie
- p. Maniková;

8.

P. Masarčin informoval VV o projekte, ktorý realizuje česká squashová asociácia pri propagácii
squashi medzi deťmi a juniormi. Využívajú pri tom nafukovacie kurty, s ktorými chodia po
školách. Deti absolvujú 4 stanovištia – hra o zadnú stenu kurtu, člnkový beh, kondičné cvičenia,
pričom sa zoznamujú s prácou s raketou a loptičkou. Pri tomto nemusia chodiť do squashových
centier, ale squash v tejto podobe príde za deťmi do školy.
VV odsúhlasil návrh KM pripraviť v spolupráci s Tomášom Fořterom podobný projekt pre
SSQA.
úloha:
KM – p. Masarčin sa skontaktuje s p. Fořsterom, zistí možnosti a podmienky zapožičania
jedného nafukovacieho kurtu pre SSQA; následne pripraví projekt aplikácie na Slovensku;

9.

GS p. Maniková informovala VV, že na základe vyhlásenej výzvy na prihlásenie sa záujemcov
na organizáciu turnaja MS veteránov na sezónu 2016/2017 v termíne 19.11.2016 sa neprihlásil
žiaden záujemca.
VV rozhodol, že MS veteránov v uvedenom termíne sa ruší. Predseda ŠTK termín v termínovke
zruší.

10. VV rozhodol o vyhlásení nového termínu na organizáciu MS veteránov v sezóne 2016/2017.
Nový termín je stanovený na 20.5.2017.
VV vyhlási nové výberové konanie na organizátora turnaja, s termínom uzávierky prijímania
prihlášok 27.3.2017; VV rozhodne o organizátorovi do 31.3.2017.
úloha:
GS zverejní vyhlásenie výberového konania na organizátora Majstrovstiev Slovenska veteránov
do 30.11.2016.
11. P. Masarčin informoval VV o príprave medzinárodného turnaja PSA v termíne 15. - 18.
decembra 2016 na IMETE.
Organizátorom je Sportproduction.
Lokal karty z SSQA získali Tóth Tomáš, Manik Marek, Celler Miroslav, Maťas Šimon, Hrnčířik
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Matej, Hrúzik Peter, Kubiček Dávid.
Divokú kartu do hlavnej súťaže dostáva Baláž Farkaš.
12. Prezident SSQA p. Kubiček informoval VV, že sme dostali pozvánku na 51. valné zhromaždenie
Slovenského olympijského výboru, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2016 o 9:00 hod. v
kongresovej sále hotela DoubleTree by Hilton.
SSQA bude zastupovať p. Kubiček
13. P. Kubiček informoval VV, že SSQA dostalo ponuku stať sa správcom Rozhodcovského súdu
v zmysle Zákona o rozhodcovských súdoch, z čoho budú vyplývať finančné výhody a právne
zabezpečenie SSQA.
VV poveruje p. Kubičku, aby zistil podrobnosti a následne informoval VV; termín január 2017
14. VV poveril GS kontrolou zaplatenia členských poplatkov na sezónu 2016/2017 a prípadných
neplatičov vyzvať na vyrovnanie nezaplatených poplatkov:
úloha:
- GS p. Maniková
15. GS p. Maniková informovala VV o stave registrácie hráčov a klubov do IS v športe. Po revízii
hráčov zaradených do ligy ešte stále niektorí hráči neodoslali potrebné informácie a tým nie sú
v IS zaradení.
V nasledujúcej sezóne nebudú môcť byť do družstiev ligy zaradení hráči, ktorí nebudú mať
registráciu v IS v športe.
16. GS p. Maniková informovala o stave prípravy nových stanov SSQA. SSQA dostal 2 formy
možnej štruktúry stanov:
- krátke od KŠZ
- dlhé z NŠZ.
VV odsúhlasil, aby sa orientovalo na dlhšie stanovy, ktoré pokrývajú alternatívy aj do
budúcnosti.
úloha:
- pracovať na príprave nových stanov SSQA – GS p. Maniková v spolupráci s členmi VV;
17. VV odporúča, aby od nasledujúcej sezóny 2017/2018 boli všetky kluby, ktoré sú zaradené do
squashovej ligy, mali formu Občianskeho združenia, nakoľko financovanie a prerozdelenie
dotácií z MŠ predpokladá na prerozdelenie dotácií, že kluby budú mať formu právnickej osoby.
úloha:
- VV poveril GS, aby na webovej stránke uverejnila postup a podmienky založenia OZ.
18. VV odsúhlasil predsedovi ŠTK preplatenie nákladov na účasť na VV SSQA.
19. Prezident SSQA p. Kubiček informoval VV o prebiehajúcich rokovaniach s perspektívnymi
sponzormi.

Zapísala: PhDr. Jana Maniková
V Bratislave, 22.10.2016
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