
                                                                                              
 

 

V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za dôveru SSQA a jej prezidentovi, že sme 
spolu rozbehli spoluprácu a úspešne uzavreli sezónu 2017/2018. Toto bol určite základný kameň toho 
aby sme spoločne pracovali na rozvoji Slovenského squashu. Ďakujem samozrejme aj všetkým 
predchodcom, ktorí sa aktívne zapájali do squahsového diania a rokmi ho ovplyvňovali. Ja osobne sa 
pohybujem v SSQA už viac ako 8 rokov a mám chuť venovať svoju ďalšiu energiu a samozrejme aj 
hľadať prípadné finančné zdroje na uskutočnenie cieľov, ktoré máme. Verím, že vo väčšine prípadov 
sú tieto ciele spoločné.  

Už v tejto sezóne sa nám podarilo zastabilizovať A a B turnaje. Spätné väzby, ktoré k nám prichádzali 
boli zvyčajne vysoko pozitívne nad samotnou organizáciou ako aj výsledkovým servisom. Na každom 
turnaji bol prítomní okrem organizátora aj zamestnanec našej spoločnosti a vždy sme boli počas 
celého priebehu turnaja prítomní. Výsledky sme spracovali do podoby s ktorou sa dalo ďalej pracovať 
a posielali predsedovi ŠTK. 

Štatistika Squash Tour 2017/2018  

• zúčastnilo 130 hráčov 
• 546 Entries 
• 1048 zápasov 
• 25 turnajov 
• celkovo použitých 31 kurtov 
• celkovo 34 dní sa hrali turnaje 
• 55 294 bodov 
• 3105 gemov 

 

Radi by sme i v nasledujúcom ročníku Squash Tour 2018/2019 išli týmto trendom. V spolupráci s ŠTK 
sme vytvorili priestor pre nový systém bodovania, ktorý je aktuálne na schválenie. Turnaj sa snažíme 
robiť atraktívnejšie a motivovať miestnych organizátorov príspevkom za každého hráča, ktorý sa 
zúčastní a odohrá min. jeden zápas sumou 5€. Toto isté máme v pláne aj na ďalšiu sezónu. 

Samozrejme sme počas turnajov zaznamenali aj nedostatky, ktoré sa týkali prevažne disciplíny hráčov 
v zmysle neospravedlnenej účasti, alebo ich samotného správania počas turnaja.  

Nedostatok rozhodcov sa snažíme riešiť finančnou motiváciou pre vyškolených rozhodcov. Podporili 
sme finančne školenie pre rozhodcov ako aj samotného lektora. Máme v pláne to samozrejme 
zopakovať. Samotné nové návrhy sú aktuálne v riešení u RK.  

Zorganizovali sme Majstrovstvá Slovenska v squashi 2018 v Bory Mall, ktoré na základe prieskumu 
boli veľmi pozitívne vnímané u hráčov ako aj u samotných reklamných partnerov, ktoré to finančne 
podporovali.  

V sezóne 2017/2018 sme prispeli SSQA nasledovne sumou: 

Príspevky na turnaje: 

Príspevok na cestu na Majstrovstvá Európy tímov: 8 - miestny automobil, PHM 

Plat Generálny sekretár (My GS neplatíme, ale finančná čiastka sa pripočíta k platbám za turnaje): 



                                                                                              
 

 

Školenie rozhodcov: 200€ 

Príspevok na Extraligu, 1. ligu, 2. ligu: 1930€ 

Majstrovstvá Slovenska v squashi – prize money: 

Zabezpečili sme nový počítač pre Gen. sekretára 

Naša spoločnosť financovala natočenie dokumentu – squashové nádeje 

Celkovo sme doteraz poslali na účet SSQA: 7250€ 

Vytvorili sme pracovné miesto Ambasador Squash Tour , ktorý sa na aktívnej báze stará 
o marketingovú komunikáciu SSQA voči členom a verejnosti.  

Za našu spoločnosť IRJ Company prehlasujem, že naďalej podporovať Extraligu vzhľadom k jej 
atraktívnosti je pre nás stratové. Záujem klubov o túto súťaž je veľmi nízky a k nepomernému 
rozloženiu síl, ktoré medzi klubmi je, je to aj logické. Súťaž sama o sebe a jej základná časť je 
sprevádzaná nezáujmom verejnosti i samotných hráčov.  

Preto vítame krok k zmene systému súťaže a to, že vzniknú 3členné tímy. Samotný návrh bude 
práve schvaľovať VV SSQA a predložil ho ŠTK. 

O tomto návrhu sme diskutovali a všeobecne vo verejnosti je chápaný ako pozitívny krok, i keď je to 
hlavne kvôli tomu, že máme veľmi malú základňu hráčov. 

Ďalší návrh pre zlepšenie tejto súťaže a zároveň aj jej zatraktívnenie je otvorenie zahraničným 
hráčom, ktorí túto ligu môžu oživiť nielen kvalitou ale aj samotnou atraktívnosťou súťaže, kedy 
môžeme docieliť jej nepravdepodobný scenár. Ťažko povedať, ako rýchlo to docielime, ale už nie je 
na čo čakať. Vzhľadom k tomu, že som zároveň aj majiteľ TAP Hlohovec squashového klubu a OZ 
ROIN, ktoré ho zastrešuje žiaľ ako som spomínal, do súťaže v ktorej o nič nejde tím nepostavíme. 
Navyše sme si vedomí, že s počtom hráčov, ktorým disponujeme ani nie sme schopní urobiť dva tímy. 

Viem, že sa to môže javiť ako krok, ktorý smeruje k tlaku na VV SSQA, avšak rovnaký tlak pociťujem aj 
ja už niekoľko rokov a už nemôžem ďalej čakať obzvlášť keď registrujem tak výrazne opačné 
a polarizujúce názory.  

Za spoločnosť IRJ Company prehlasujem, že nebudeme ani schopný získať peniaze na Extraligu 
a ďalšie tieto súťaže a ročník 2018/2019 bude bez nášho príspevku na túto súťaž ako to bolo v tomto 
ročníku ak sa nenaplní naša požiadavka. 

  

Ďalej by som chcel informovať SSQA o kúpe nafukovacieho squashového kurtu, ktorý chceme 
využívať na podporné akcie pre získavanie a náboru detí. 

Pracujeme na pláne ako podporiť jednotlivé regióny s týmto squashových kurtom.  

Aktuálne pripravujeme prvú akciu v Hlohovci, kde sa zúčastnime súkromnej akcie spoločnosti Bekaert 
– najväčší zamestnávateľ v Hlohovci, kde bude asi 1200 ľudí. Predstavíme squash a našu novú 
squashovú akadémiu v Hlohovci, Trnave a Piešťanoch.  



                                                                                              
 

 

Ďalej sme vytvorili mobilnú aplikáciu Sqauash Tour, ktorá bude slúžiť pre hráčov a prípadnej 
verejnosti pre jednoduché vyhľadávanie dôležitých informácií. Predstavíme ju už čoskoro.  

Pevne verím, že naša práca pre SSQA sa stretne s pozitívnou reakciou a zároveň aj s pochopením, ak 
máme požiadavky, ktoré sa na prvý pohľad nemusia javiť veľmi lákavo. Snažíme sa komplexne 
a progresívne rásť a naša žiadosť, ktorá je aktuálne na zmenu systému ohľadne zahraničných hráčov, 
je len kvôli progresu v slovenskom squashi.  

 

 

S pozdravom 

Ivan Jančička 

konateľ IRJ Company, s.r.o. 


