Slovenská squashová asociácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: 0904 858 234

Zápisnica
zo zasadnutia rozšíreného VV SSQA
Termín:

26. 8. 2017 o 10:00 hod

Miesto:

IMET squash centrum Bratislava

Účastníci:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie RVV;
2. správa prezidenta o uplynulej sezóne 2016/17 a príprava sezóny 2017/18;
3. správy členov VV a GS o uplynulej sezóne 2016/17 a príprava sezóny 2017/18;
4. návrhy na nový herný a bodovací systém;
5. príprava a schválenie termínovky na 2017/18;
6. informácia o organizácii Slovak junior open s termínom konania 20.- 22.10.2017;
7. informácia o organizácii PSA 2017 na Slovensku;
8. diskusia;
9. závery, úlohy na nasledujúcu sezónu;
2. Správa prezidenta SSQA p. Mareka Kubička:
Prezident SSQA zhrnul vo svojej správe, čo sa VV za uplynulú sezónu, napriek plánom nepodarilo
zrealizovať:
- konal sa iba jeden turnaj žien – dňa 17.09.2016 v 1.SSK BA, kde sa však zúčastnilo iba 5 žien;
ďalšie vyhlásené turnaje boli pre nezáujem zrušené;
- konali sa iba 2 turnaje juniorov;
- napriek plánu sa SSQA nepodarilo zapojiť do juniorského seriálu európskych turnajov Nation
to Nation;
- prezident konštatoval, že celková práca s juniormi je nedostatočná, máme málo hráčov
v juniorskom veku a tí, ktorí squash v kluboch hrajú, nemajú záujem sa zúčastňovať na
oficiálnych súťažiach;
- v r. 2017 sa nepodarilo zorganizovať M SR mužov, žien a juniorov na sklenenom kurte,
stanovuje si sklenený kurt ako cieľ v r. 2018;
- vyslovil svoju nespokojnosť s tým, že sa na ČZ SSQA neodsúhlasila zmena sídla SSQA na
IMET, ktoré je oficiálne na Junáckej 6, BA v Dome športu, kam aj prichádza na poštové
oddelenie pošta pre SSQA;
- p. Kubiček predniesol informáciu, že podľa zákona o športe nemôže byť volený funkcionár
štatutárnym zástupcom firmy, ktorá je dodávateľom tovaru alebo služieb športovému zväzu
alebo klubom. Nakoľko p. Kubiček a p. Masarčin túto podmienku nespĺňajú, navrhoval
p. Kubiček zvolať mimoriadne ŠZ SSQA, kde by členovia SSQA hlasovalo o dôvere obom
funkcionárom; prítomní tento návrh odsúhlasili;
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poznámka GS:
nasledujúci týždeň sa GS zúčastnila na konzultácii na MŠ SR, kde skonštatovali, že takýto
problém sa týka viacerých malých zväzov a preto bude treba takúto situáciu riešiť komplexne
usmernením.
P. Kubiček odprezentoval svoje predstavy na nasledujúce obdobie:
- ocenil organizáciu A-turnajov počas soboty a nedele, kedy v sobotu sa pridali C-turnaje;
- ocenil výkon mužskej reprezentácie na ME tímov 3. divízie, kam sa slovenský tím prepadol po
neúčasti našich reprezentantov v r. 2016; naši hráči svojim suverénnym víťazstvom postúpil do
2. divízie;
- znovu predniesol svoj cieľ zriadiť Národné squashové centrum s celoslovenským pôsobením,
s cieľom podporiť rozvoj juniorského squashu;
GS v spolupráci s VV pripraví výberové konanie pre tie kluby a centrá, ktoré by mali záujem
zabezpečovať činnosť NSC;
- prezident SSQA predniesol vzhľadom k tomu, že výška štartovného na turnajoch je dlhodobo
na rovnakej úrovni napriek zmenám ostatných cien v našej spoločnosti, a so zohľadnením
predpisov SSQA, návrh na úpravu štartovných poplatkov nasledovne:
o registrovaní hráči = základný registračný poplatok na turnaj = 20,00 Eur,
o neregistrovaní hráči = navýšený registračný poplatok na turnaj = 30,00 Eur,
neregistrovaný hráč má možnosť sa pri registrácii na turnaj prihlásiť sa za člena SSQA
vypísaním prihlášky a zaplatením členského poplatku vo výške 10,00 Eur a súčasne
zaplatiť registračný poplatok na turnaj vo výške 20,00 Eur; čím si zabezpečí aj
v budúcnosti registračný poplatok na turnaj vo výške 20,00 Eur; hráčovi vydá príjmový
doklad vo výške členského poplatku do SSQA 10,00 Eur;
o organizátor turnaja zašle na SSQA, resp. odovzdá GS prihlášku hráča do SSQA a na účet
SSQA zašle registračný poplatok 10,00 Eur; zaplatí SSQA – pripraviť na registráciu +
príjmový doklad na 10,00 Eur;
o organizátor je povinný pre hráčov pripraviť občerstvenie – jedlo + 1 nápoj;
správa predsedu Komisie mládeže p. Miroslava Masarčina:

3.a
-

potvrdil, že juniorské turnaje sa nepodarilo zabezpečiť podľa pôvodných predstáv, kedy sa
mali konať súčasne s B-turnajmi;
konal sa iba 1 juniorský turnaj – 12.-13.11.2016 v Trnave, 2 plánované turnaje v Trnave a na
1.SSK boli pre nezáujem zrušené;

-

v termíne 23.-25. september 2016 sa konal v SC IMET BA medzinárodný turnaj SLOVAK
JUNIOR OPEN

-

na Majstrovstvách SR juniorov sa zúčastnilo 22 juniorov /najviac z klubu IMET, najlepšie
boli zastúpené kategórie do 11 a 12-13 rokov;

-

podľa prieskumu medzi klubmi hrá squash cca 45 – 50 juniorov, ale nemajú záujem
zúčastňovať sa na turnajoch;

-

najviac sa pracuje s juniormi v kluboch
o IMET / 22 hráčov,
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o Liptovský Mikuláš / 9, majú deti, ale nemajú záujem chodiť na turnaje,
o Trnava / 7,
o Dolný Kubín / 2 hráči
o Skalica / 2,
-

predniesol myšlienku organizácie menších juniorských turnajov v kluboch, kde sa juniorom
venujú, aby sa znížil „turnajový“ stres mladých hráčov, ktorí sa boja vycestovať na turnaje,
s možnosťou účasti hráčov aj z iných klubov;

-

juniorskí reprezentanti sa zúčastnili na ME tímov do 15 rokov v Prahe;

-

na európske turnaje chodili 2 juniorky Ela Gallová a Klára Kohlerová a 3 juniori Sean Vittek,
Filip Šipoš, Simon Maťas, hráč Matúš Maťas už nehrá, Strapek bol na súťaži „na skusoch“;

-

vyššie spomenutí juniori sa pravidelne zúčastňovali na juniorských súťažiach v Čechách;

3b. správa predsedu Trénersko-metodickej komisie p. Miroslava Masarčina:
-

v sezóne 2016/2017 sa nekonali žiadne trénerské ani inštruktorské kurzy;

Doplnenie informácie:
A. GS p. Maniková doplnila informáciu, že Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej
výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje
v roku 2017 nasledovné školenia:
•
Všeobecná časť školenia trénerov a inštruktorov športu 1. kvalifikačného stupňa
Termín 9.-10.9.2017
•
Všeobecná časť školenia trénerov a inštruktorov športu 2. kvalifikačného stupňa
Termíny 28.10 - 29.10.2017
4.11 - 5.11. 2017
bližšie informácie na: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-asportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/
B. GS p. Maniková informovala, že ESF pripravuje európsky trénerský kurz 2. stupňa
v Budapešti v termíne 14.-17. decembra 2017. Bližšie informácie na
http://www.europeansquash.com/calendarevent/38667/ESF-L2-Coaching-Course
3c. správa predsedu Rozhodcovskej komisie p. Dušana Lorinčíka:
-

priznal, že veľa sa neurobilo;

-

SSQA má jediného aktívneho rozhodcu p. Antona Paceka, ktorý je aj medzinárodným
rozhodcom, aktívne sa snaží do medzinárodného rozhodcovského procesu zapájať;

-

Zdôraznil, že je nutné v spolupráci s KM urobiť pre starších juniorov školenie
v rozhodovaní, resp. zabezpečiť, aby juniorské turnaje rozhodovali dospelí, nakoľko
rozhodovanie nemôže byť najmä na mladších deťoch;

-

P. Lorinčík prisľúbil, že vypracuje návrh na rozhodovanie, ktorý zašle členom VV SSQA do
30.9.2017. VV prerokuje návrh a odsúhlasí jeho pilotnú skúšku. V prípade osvedčenie
predseda RK návrh preloží na budúci rok schválenie na ČZ SSQA;

3

Slovenská squashová asociácia
Junácka 6, 832 80 Bratislava
Kontakt: 0904 858 234

-

RK pripraví a zrealizuje minimálne 1 školenie rozhodcov, ktoré sa zrealizuje súčasne
s vybraným turnajom, pošle termín do 30.9.2017

konštatoval tradičné problémy s rozhodovaním na turnajoch, najmä na A turnajoch, kedy v nedeľu
už nikto nechce rozhodovať;
GS pripomenula, že na ČZ SSQA, ktoré sa konalo dňa 14. 8. 2010 sa odsúhlasilo a ojedinele aj
zrealizovalo rozhodnutie VV SSQA, že hráč je povinný rozhodovať zápas, ktorý nasleduje po jeho
prehratom zápase. V prípade, že toto odmietne, zaplatí organizátorovi poplatok 15,00 Eur, ktorý
uvedenú sumu použije na vyplatenie odmeny rozhodcovi, ktorý zápas bude rozhodovať. Hráč môže
tento poplatok zaplatiť už pri prezentácií s oznámením, že nebude rozhodovať pridelený zápas.
3d. / 4 / 5. správa predsedu Športovo-technickej komisie p. Tomáša Kozáčka:
-

zhodnotil priebeh súťažnej sezóny, priebeh všetkých líg vyhodnotil pozitívne, až na to, že
HNTN neodohralo posledné 2 kolá;

-

turnaje A, B, C – západ sa zrealizovali bez problémov, problematické boli na východe, kde
sa väčšinou rušili pre malý počet prihlásených hráčov; najlepší turnaj mal prihlásených 15
hráčov, čo je nedostatočný počet;

-

odporúča termíny B turnajov dať v 2 rôznych termínoch, aby hráči mohli migrovať, do
rebríčka sa v zmysle pravidiel uzná sa najlepší výsledok;

-

v zmysle záverov ČZ SSQA sa budú všetky turnaje hrať do posledného umiestnenie, systém
bude do 5 9. 2017 zverejnený na www.squash.sk;

-

p. Kozáček na základe predbežného záujmu klubov o organizáciu turnajov a prítomných
zástupcov klubov upresnil a rozdelil termíny organizácie jednotlivých turnajov;

-

R VV odsúhlasil, že turnaje C nebudú súčasťou oficiálnej termínovky SSQA, nakoľko sa ich
opodstatnenie znížilo tým, že všetky turnaje A aj B sa budú hrať do posledného umiestnenia
a tým sa pokryjú aj zápasy nižších kategórií. Kluby turnaje C a D môžu organizovať, pričom
musia požiadať ŠTK o súhlas min. 14 dní vopred a pozvánku zverejniť min. 7 dní pred
termínom konania súťaže. Hlásenie výsledkov a ich uznanie sa rieši tak, ako doposiaľ.

-

R VV rozhodol o vyhlásení výberového konania na organizátora M SR mužov, žien a M SR
juniorov, kde podmienkou je spoločný termín aj miesto, podmienkou je zabezpečenie
skleneného kurtu. VK VV SSQA s podmienkami zverejní na svojej webovej stránke
do 31. 9. 2017; do 31. 10. 2017 zverejní vyhodnotenie VK; ak sa neprihlási žiaden uchádzač
o organizáciu M SR, resp. nesplní predpísané podmienky, organizátorom M SR bude SSQA;

-

M SR juniorov bude súčasťou M SR mužov a žien;

3e. informácia GS p. Jana Maniková
-

-

informovala o stave Informačného systému MŠ SR - SSQA podľa požiadavky MŠ zaslala
všetky požadované podklady na MŠ, systém však doposiaľ nefunguje, preto je SSQA
v zmysle Zákona o športe na svojej stránke zverejňovať údaje.
v súčasnosti MŠ – hlavný kontrolór v športe organizuje školenie na uvedenú tému, GS sa
zúčastní v termíne 31.8.2017;
informovala, že nakoľko SSQA nesplnila termín odovzdania nových stanov v určenom
termíne, bol SSQA odobratý štatút národne uznaného zväzu; po konzultáciách a dohode
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s kompetentnými pracovníkmi MŠ sme opätovne splnili kladené požiadavky, mala by
v najbližšej dobe SSQA štatút Národne uznaného športu opäť získať;
- informovala o finančnej situácii SSQA – v súčasnosti sú nevyplatené faktúry vo výške
8 539,00 Eur.
- nedostatok finančných prostriedkov je spôsobený pozastavením dotácie za 3. štvrťrok 2017
z MŠ, ale súčasne aj tým, že VV SSQA nezískal žiadne finančné prostriedky na činnosť
asociácie;
- GS odporučila, aby si členovia VV SSQA dôsledne preštudovali Zákon o športe, nakoľko
jeho plnenie je nevyhnutnou podmienkou na úspešnú činnosť športového zväzu;

6.

informácia o organizácii SJO – p. Masarčin
v termíne 22. - 24. 10. 2017 sa v priestoroch IMET SQUASH Centra uskutoční medzinárodný
turnaj SJO 2017.

7.

informácia o organizácii PSA 2017 na Slovensku – p. Masarčin
OPEN V termíne 29. 11. – 3. 12. 2017 sa v priestoroch IMET SQUASH Centra uskutoční
medzinárodný turnaj IMET PSA.
Organizátorom turnaja je Sportproductions.
V hlavnej súťaži sa predstaví 32 hráčov a v kvalifikácii 16 hráčov. V kvalifikácii sa môže
predstaviť 8 hráčov so štatútom LOCAL
Do hlavnej súťaže dáva usporiadateľ jednu WILD CARD.
Prvý krát v histórii PSA na Slovensku bude turnaj dotovaný sumou 10 000 USD.

8.

diskusia:
a.

Na základe diskusie o nasadzovaní, VV rozhodol, že na B turnajoch sa bude nasadzovať
tak, ako na A turnajoch.

b.

na základe diskusie a snahy zvýšiť atraktívnosť turnajov, rozhodol VV o povinnosti
organizátora rozdeliť hráčom, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste turnajov A a B
pricemany nasledovne:
- na A turnajoch vo výške 50 % zo štartovného rozdelené v pomere 50% - 30% - 20%.
- na B turnajoch vo výške 40 % zo štartovného rozdelené v pomere 50% - 30% - 20%.

b.

predsedovia KM a ŠTK sa dohodli na termínoch juniorských turnajov tak, aby
nekolidovali s českými juniorskými turnajmi, medzinárodnými turnajmi, našimi B
turnajmi a našou ligou a dohodli nasledovné termíny juniorských turnajov:
-

7. 10. 2017 – miesto konania IMETE resp Trnava

-

27. 1. 2018 – miesto konania navrhli v Dolnom Kubíne, treba dohodnúť
s predsedom klubu p. Jurovčíkom

-

28. - 29. 4. 2018 – miesto konania Fajn Club BA
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9.

Úlohy a závery R VV SSQA v zmysle predchádzajúcich bodov:
A.

znovu predniesol svoj cieľ zriadiť Národné squashové centrum s celoslovenským
pôsobením, s cieľom podporiť rozvoj juniorského squashu;
GS v spolupráci s VV pripraví výberové konanie pre tie kluby a centrá, ktoré by mali
záujem zabezpečovať činnosť.
termín:
31. 10. 2017
zodpovední:
Kubiček, Maniková

B.

KM – zlepšiť prácu komisie s juniormi, zabezpečiť bližší kontakt a spoluprácu s klubmi,
ktoré sa venujú juniorom – priebežné správy predkladať VV SSQA;
termín:
priebežne
zodpovedný:
Masarčin

C.

KM - zabezpečiť / zorganizovať minimálne 4 juniorské turnaje
termín:
31. 5. 2018
zodpovedný:
Masarčin

D.

KM - organizácia menších juniorských turnajov v kluboch, kde sa juniorom venujú, aby
sa znížil „turnajový“ stres mladých hráčov, ktorí sa boja vycestovať na turnaje,
s možnosťou účasti hráčov aj z iných klubov;
termín:
31. 5. 2018
zodpovedný:
Masarčin

E.

KM - organizácia a vyhodnotenie SJO
termín:
30. 9. 2017
zodpovedný:
Masarčin

F.

KM v spolupráci s RK – dohodne a zabezpečí realizáciu systému rozhodovanie na
juniorských turnajoch, informáciu a priebežné hodnotenie poskytne VV SSQA
termín:
dohodnutie systému
31. 10. 2017
realizácia
priebežne
zodpovední:
Masarčin, Lorinčík

G.

KM – spolupráca na organizácii a vyhodnotení M SR juniorov
termín:
30. 4. 2018
zodpovední:
Masarčin, organizátor M SR

H.

Pripraviť projekty trénerských kurzov 1. a 2. stupňa – rozpis náplne, počty hodín,
možnosti miesta realizácie, návrhy trénerov na kurzoch, stanovenie ceny,
termín:
30. 11. 2017
zodpovedný:
Masarčin

I.

TMK – zabezpečiť v priebehu sezóny min. 2 trénerské kurzy, po jednom 1. a 2. stupňa
termín:
31. 5. 2018
zodpovedný:
Masarčin
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J.

Organizátori turnajov – zmena registračného poplatku na turnajoch a umožnenie
prihlásenia sa hráča do SSQA v zmysle bodu 2.
termín:
priebežne
zodpovedný:
predsedovia klubov, ktoré organizujú konkrétny turnaj

K.

RK - zabezpečiť rozhodovanie tak, aby ak „prehratý“ hráč odmietne svoju povinnosť
rozhodovať nasledujúci zápas, zaplatí poplatok 10,00 Eur organizátorovi, ktorý ho
použije na odmenu pre zastupujúceho rozhodcu;
termín:
priebežne
zodpovedný:
predsedovia klubov, ktoré organizujú konkrétny turnaj

L.

RK - vypracovať návrh na rozhodovanie v zmysle textu,
termín:
vypracovanie návrhu
30. 9. 2017
realizácia
priebežne počas sezóny
zodpovedný:
Lorinčík

M.

RK pripraví a zrealizuje minimálne 1 školenie rozhodcov, ktoré sa zrealizuje súčasne
s vybraným turnajom
termín
konkretizácia termínu do 30.9.2017
zodpovedný:
Lorinčík

N.

ŠTK – doplniť a zverejniť termínovku na sezónu 2017/2018
termín:
31. 8. 2017
zodpovedný:
Kozáček

O.

Doplniť do termínovky juniorské turnaje podľa dohody s KM.
termín:
8.9.2017
zodpovedný:
Kozáček

P.

Zapracovať do predpisov nasadzovanie B turnajov.
termín:
8. 9. 2017
zodpovedný:
Kozáček

Q.

Zapracovať do príslušných predpisov zmenu štartovného a povinnosti pre organizátora
– občerstvenie a pricemany.
termín:
8. 9. 2017
zodpovedný:
Kozáček

R.

ŠTK – umožniť organizáciu turnajov C a D v zmysle textu.
termín:
priebežne
zodpovedný:
Kozáček

S.

Vyhlásiť VK na organizátora M SR mužov, žien a M SR juniorov.
termín:
zverejnenie VK
31. 9. 2017
vyhodnotenie VK
31. 10. 2017
zodpovední:
VV SSQA, GS SSQA

T.

Dotiahnuť uznanie SSQA za národne uznaný športový zväz s MŠ SR a všetky následné
kroky.
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termín:
zodpovední:
U.

30. 9. 2017
Maniková, Kubiček

Dôsledne si preštudovať Zákon o športe a plniť všetky podmienky pre fungovanie
SSQA a klubov.
termín:
30.9.2017
zodpovední:
všetci členovia VV SSQA

Zapísala: PhDr. Jana Maniková, GS SSQA
V Bratislave, dňa 26. 8. 2017
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