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Zapisnica č. 1 

zo zasadnutia VV SSQA 

dňa 28.6.2016 
 

prítomní: Ing. Juraj Celler 

Mgr. Marek Kubiček 

Mgr. Miroslav Masarčin 

PhDr. Jana Maniková 

 

1. Novozvolený prezident SSQA p. Kubiček prevzal od p. Cellera aktuálne informácie o stave 

účtov SSQA a podklady. 

 

2. VV určil termín Rozšíreného výkonného výboru na 20.8.2016 v priestoroch IMETu. 

úloha: GS pripraví a na www zverejní pozvánku s programom 

 

3. VV zobral na vedomie informácie predsedov komisií o zložení komisií.  

Prezident: Mgr. Marek Kubiček /0905385240 

Generálny sekretár: PhDr. Jana Maniková /0904 858 234 

ŠTK: Ing. Tomáš Kozaček, členovia: Ing. Štefan Gregor 

Komisia mládeže: predseda Mgr. Mitroslav Masarčin /0903752699,  

členovia: Mgr. Patrik Varga /0908 771 333, Jaroslav Škoriak /0903 902 562 

Trénersko-metodická komisia = predseda Mgr. Mitroslav Masarčin /0903752699,  

členovia: Mgr. Patrik Varga /0908 771 333, Jaroslav Škoriak /0903 902 562 

Rozhodcovská komisia: predseda Dušan Lorinčik /0908 706 900,  

členovia = Júliu Toth /0903 488 188, Mgr. Ivan Jančička = 0911 694 629 

Revízna komisia: predseda Ing. Juraj Celler,  

členovia = Ing. Anton Pacek, Ing. Pavol Bohdal 

úloha: GS zabezpečí ich zverejnenie na www: 

 

4. VV spracuje víziu SSQA s cieľmi na najbližšie 3 roky, s dôrazom na nasledujúce úlohy; 

víziu odprezentuje na RVV: 
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- zriadiť Národné squahové centrum 

- obnoviť CTM 

- vypracovať systém podpory klubov s dôrazom na rozvoj juniorského squashu 

- vypracovať systém podpory trénerov s dôrazom na rozvoj juniorského squashu 

- vypracovať systém juniorských turnajov, z nich 4 dotované z SSQA 

- vypracuje systém reprezentačných tímov, mužov, žien a juniorov 

- zabezpečiť, aby reprezentačný tím mužov perspektívne mohol hrať extraligovú súťaž 

v Česku, resp. v Maďarsku, Rakúsku 

- opätovne vstúpiť do systému juniorských turnajov Nation to nation /SK, Česko, 

Rakúsko, Maďarsko, Poľsko/ 

- obnoviť dotovaný turnaj MASTERS na záver squashovej sezóny 2016/2017, pre mužov 

8 hráčov; zvážiť alternatívu obdobného turnaja pre 4 ženy; 

5. VV vypisuje výzvu na organizáciu Slovak junior open, s termínom prihlásenia do 17.7. 

24:00 hod. 

úloha: predseda KM; 

6. Úloha pre GS: prihlásiť SSQA na organizáciu SJO na termín 23.-25-9-2016 

7. Úloha pre predsedu ŠTK – vypracovať termínovku na sezónu 2016/2017; 

vzhľadom k medzinárodným súťažiam v septembri 2016 /ME jednotlivcov v Prahe 7. – 

10.9.2016/ odporúča VV termíny turnajov nasledovne 

- turnaj A + C  = 17.9.2016 

- turnaj B   = 10.9.2016 

8. Po odsúhlasení termínovky na RVV sa budú mať kluby možnosť najneskôr do 31.8.2016 

uchádzať o organizáciu konkrétnych turnajov; 

prihlášky budú zasielať na gs@squash.sk a súčasne na predsedu ŠTK 

a prezident@squash.sk;  

9. VV odporúča systém turnajov – počet turnajov v mesiaci: 

1 x A turnaj 

2 x B turnaj 

2 x C turnaj, pričom C turnaje sa budú konať v termíne turnaja A; organizátor turnaj A je 

povinný súčasne zorganizovať turnaj C; 

10. Úloha pre predsedu ŠTK – zabezpečiť registráciu hráčov a klubov a prestupy hráčov 

v zmysle platných predpisov; pred zverejnením súpisiek na www zaslať na VV; 
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11. Úloha pre predsedu ŠTK – dohodnúť poradu s p. Kamilom Švarcom ohľadne bodovania 

do slovenského rebríčka; 

- zvážiť možnosť hrať na turnajoch aj o umiestnenie na 5 – 8 miesto s príslušným 

diferencovaním a započítavaním bodov do rebríčka; uvedené následne zahrnúť do 

pokynov na nasledujúcu súťažnú sezónu; 

12. Prezident SSQA vypracuje systém mediálneho plnenia pre reklamných partnerov SSQA, 

ktorý bude platný od r. 2017 

13. Zabezpečiť prepojenie FB s www a využívanie FB pre účely aktuálneho informovania 

a komunikácie; 

14. Úloha pre prezidenta: 

vypracovať systém odmien za získanie finančných prostriedkov pre SSQA 

15. Úloha pre GS: 

prihlásiť SSQA na prijem 2% z dane za r. 2016 v r. 2017 

súčasne vypracovať systém prerozdelenia prijatých prostriedkov na SSQA 

z preukázateľných zdrojov pre jednotlivé kluby, ktoré samotné prijímateľom 2% nebudú, 

ale zabezpečia pridelenie 2% z daní pre SSQA /predbežný návrh = 70% prostriedkov 

preúčtovaných na klub, 30% ostáva na SSQA pre využitie podľa rozhodnutia VV; 

 

Zapísala: PhDr. Jana Maniková GS SSQA 


