SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA Junácka 6, 832 80 Bratislava

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA
ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SSQA
Miesto:

IMET squash klub, Bratislava

Termín:

28. 06. 2017 o 17:30 hod.

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

otvorenie a voľba orgánov členského zhromaždenia
schválenie
a.
programu členského zhromaždenia
b.
rokovacieho poriadku
schválenie návrhu nových Stanov v zmysle zákona o športe
príprava RVV SSQA
diskusia
schválenie záverov ČZ SSQA a ukončenie.

Bod 1:
Otvorenie a voľba orgánov členského zhromaždenia
Prezident SSQA p. Kubiček privítal prítomných a otvoril ČZ SSQA.
Návrh zloženia orgánov ČZ:
-

predsedníctvo ČZ SSQA

– predsedajúci Kubiček Marek, Maniková Jana,
Masarčin Miroslav;

-

mandátová komisia

- Tóth Július, Kubiček David;

-

zapisovateľ

– Maniková Jana;

-

overovatelia zápisnice

– Eckerová Lucia, Jančička Ivan;
Hlasovanie:

schválené
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Bod 2:
2A/ SCHVÁLENIE PROGRAMU ČZ SSQA:
Hlasovanie:

schválené

2B/ NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU ČZ SSQA
Návrh rokovacieho poriadku bol súčasťou zverejneného materiálu ku pozvánke na ČZ SSQA.
Hlasovanie:

schválené

BOD 3:
SCHVÁLENIE NOVÝCH STANOV V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE
GS p. Maniková odprezentovala úpravy a doplnky Stanov SSQA v zmysle zákona o športe. Návrh
stanov bol pred ČZ SSQA zverejnený na www.squash.sk.
Najdôležitejšie po zapracovaní pripomienok ČZ SSQA uvádzame:
1)
článok 4/4:
Klub SSQA musí počas svojho členstva v SSQA spĺňať všetky nasledovné podmienky:

2)

a.

je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov,

b.

jeho poslanie súvisí so športom squash,

c.

jeho riadnym členom je najmenej 5 fyzických osôb.

Článok 4/5:
Klub SSQA preukazuje podmienky podľa bodu 4 písm. a) a b) tohto článku predložením
úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis
príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR.

3)

Článok 5/4:
Individuálnym členom SSQA môže byť aj čestný člen.

4)

Článok 6/1:
Orgánmi SSQA sú:
a. Členské zhromaždenie,
b. Výkonný výbor,
c. Kontrolná komisia.

5)

Článok 6/6:
Výkon funkcie volených členov orgánov SSQA je nezlučiteľný s výkonom funkcie
v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre
SSQA, Klub SSQA, alebo Člena SSQA.
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6)

Článok 7/8:
1)

Kľúč k účasti na ČZ:

a.

minimálne jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia
športovcov, alebo najmenej 50 športovcov, ktorý disponuje 1 hlasom

b.

minimálne 1 zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia
športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov, ktorý disponuje 1
hlasom,

c.

na ČZ s právom hlasovať sa zúčastňujú kluby s počtom registrovaných aktívnych
členov /športovcov, rozhodcov a trénerov/, ktorí sa v predchádzajúcom období aktívne
zúčastňovali súťaží SSQA, ligy a Majstrovstiev SR /uvedených v kalendári na
príslušný rok/:
I.
II.
III.

– 1 delegát

od 11 do 20 osôb – 2 delegáti
nad 21 osôb

– 3 delegáti.

d.

Podmienkou existencie práva klubu nominovať delegátov na ČZ je členstvo klubu
v SSQA v trvaní min. 10 mesiacov.

e.

Ďalšími delegátmi s právom hlasovať zastupujúcimi kluby, delegovanie ktorých
zohľadňuje kritérium kvality, je zohľadnenie úrovne účasti hráčov klubu na
celoslovenskej súťaži podľa umiestnenie v celoslovenskom rebríčku ku dňu 31.5.
v danom roku nasledovne:
I.

II.

7.

do 10 osôb

hráči hrajúci turnaje A /16 najlepších hráčov v CSR/
- za 5 A-hráčov v klube

= + 1 delegát

- za 10 A-hráčov v klube

= + 2 delegáti

- 11 a viac A-hráčov

= +3 delegáti;

hráči hrajúci turnaje „B“ /17. – 49. miesto v CSR/
- za 10 B-hráčov v klube

= + 1 delegát

- za 11 až 20 B-hráčov v klube

= + 2 delegáti

- za 21 a viac „B“ hráčov

= + 3 delegáti;

III.

každý klub, ktorého hráč/hráči sa v uplynulej sezóne zúčastnil/i na ME
jednotlivcov = + 1 delegát,

IV.

každý klub, ktorého hráč/hráči sa v uplynulej sezóne zúčastnil/i na MS
jednotlivcov = + 1 delegát,

V.

za účasť tímu na ME klubových tímov v uplynulej sezóne = + 1 delegát,

VI.

za účasť tímu na MS klubových tímov v uplynulej sezóne = + 1 delegát.

Článok 7/8f
Na ČZ sa bez práva na hlasovanie zúčastňujú:
I.
II.
III.

prezident SSQA
členovia VV
generálny sekretár SSQA
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IV.
V.
VI.
VII.

členovia kontrolnej komisie
členovia disciplinárnej komisie
čestní členovia SSQA
hostia a pracovníci médií.

8. Článok 7/10:
Na uznášaniaschopnosť ČZ je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov
ČZ s právom hlasovať.
9. Článok 7/11:
Na ČZ je možné písomne delegovať hlasy neprítomných členov / fyzických osôb tak, aby
každý prítomný člen mal právo hlasovať maximálne 3 hlasmi (1 svoj a 2 delegovaných) bez
ohľadu na ich klubovú príslušnosť. Formulár plnomocenstva s požadovanými údajmi musí byť
súčasťou dokumentov zverejnených pri zvolávaní ČZ. Písomné splnomocnenie prítomný člen
predloží pri prezentácii prítomnosti na ČZ.
Splnomocnenie musí byť opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu klubu.
10. Článok 7/13:
Uznesenie členského zhromaždenia je platné, ak za uznesenie hlasuje nadpolovičná väčšina
právoplatných prítomných hlasov.
11. Článok 7/20:
ČZ schvaľuje 2/3 väčšinou prítomných právoplatných hlasov:
a.

zmenu stanov,

b.

reorganizovanie súťaží,

c.

uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako polovica
ročného rozpočtu SSQA,

d.

vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa §18,

e.

vytvorenie spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový
zväz,

f.

prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18,

g.

prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom
alebo akcionárom je národný športový zväz.

12. Článok 8/1f:
členom VV je navyše najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová
organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov a zvolí ČZ.
Hlasovanie:

schválené
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Bod 4:
PRÍPRAVA RVV SSQA
1.

Prezident SSQA navrhol termín RVV SSQA na 26.8.2017.
Hlavnými bodmi zasadnutia budú:
-

správa prezidenta o uplynulej sezóne 2016/17 a príprava sezóny 2017/18

-

správy členov VV o uplynulej sezóne

-

príprava a schválenie termínovky na 2017/18

-

návrhy na nový herný a bodovací systém;

Bod 5:
DISKUSIA
1.

Prezident SSQA p. Kubiček informoval a predložil na dodatočné schválenie ČZ SSQA, že
v zmysle zákona 244 o rozhodcovskom konaní bol na zasadnutí VV SSQA dňa 22.10.2016
zriadený Rozhodcovský súd /ďalej RS/ SMAC – Slovak Mediation and Arbitration Centre, so
sídlom na Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava,
- vo funkcii Predsedu RS je ustanovená JUDr. Ing. Elena Sablerova, PhD., Rajecká 10, 821
07 Bratislava;
- vo funkcii Podpredsedu RS je ustanovený Mgr. Martin Brondoš, LL.M, Rajecká 10, 821
07;
- pre RS bol zriadený samostatný bankový účet
- prezident informoval, že pre SSQA bude na podporu squashu vyčlenená čiastka 10%
z príjmu RS
Hlasovanie:

2.

schválené

P. Lorinčík predložil návrh na úpravu herného systému a bodovacieho systému na
nasledujúcu sezónu. Po diskusii predsedníctvo ČZ odporučilo, aby p. Lorinčík pripravil na
RVV podrobnejší návrh na prerokovanie.
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Bod 6:

UZNESENIE ČZ SSQA
Členské zhromaždenie berie na vedomie:
1. Informáciu o zmenách v Stanovách SSQA a návrh na nové Stanovy;
2. Informáciu prezidenta o zriadení Rozhodcovského súdu SMAC – Slovak Mediation and
Arbitration Centre

Členské zhromaždenie schvaľuje:
1.

predsedníctvo ČZ, mandátovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice;

2.

rokovací poriadok ČZ SSQA;

3.

program ČZ SSQA;

4.

návrh nových Stanov SSQA;

5.

dodatočne schvaľuje zriadenie Rozhodcovského súdu SMAC – Slovak Mediation and
Arbitration Centre, so sídlom na Prievozská 4/B, 821 09 BA, ktorý bol zriadený na
zasadnutí VV SSQA dňa 22.10.2016. Poveruje VV SSQA alebo štatutárny orgán
SSQA, aby vykonávali činnosť súvisiacu s fungovaním RS, aby schválili Štatút,
Rokovací poriadok RS. Potvrdzuje voľbu JUDr. Ing. Eleny Sablerovej, PhD., Rajecká
10, 821 07 BA, vo funkcii Predsedu Rozhodcovského súdu a Mgr. Martina Brondoša,
LL.M, Rajecká 10, 821 07 BA, funkcii Podpredsedu Rozhodcovského súdu.

Členské zhromaždenie ukladá výkonnému výboru:
1.

Zaslať nové stanovy na registráciu na Ministerstve vnútra SR a zaregistrované zaslať na
Ministerstvo školstva SR;

2.

Zverejniť nové Stanovy SSQA na www.squash.sk;

3.

Pripraviť a zvolať v auguste 2017 zasadnutie Rozšíreného VV SSQA;

Jednotlivé body uznesenia boli ČZ SSQA schválené a prijaté.
Zapísala:

Maniková Jana

Overili:

Eckerová Lucia
Jančička Ivan

28. 6. 2017
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