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Zápisnica č. 5 

zo zasadnutia VV SSQA 

dňa 4. októbra 2017 

  
Miesto konania:  IMET Bratislava 

Prítomní:   Mgr. Kubiček Marek 

PhDr. Maniková Jana 

Mgr. Masarčin Miroslav 

    Ing. Tomáš Kozáček 

Neprítomný:  Dušan Lorinčík 

 

1. Prezident SSQA p. Kubiček otvoril zasadnutie VV. 

2. P. Kubiček informoval VV, že  

a) súčasný predseda Kontrolnej komisie Ing. Celler Juraj písomne odstúpil z funkcie 

k 30.9.2017 z pracovných dôvodov; 

- VV akceptuje odstúpenie p. Cellera z funkcie; 

- v zmysle Stanov SSQA predsedu KK volí ČZ SSQA,  

- prezident SSQA preštuduje úlohy kontrolóra – predsedu KK, ktorý vykonáva funkciu 

podľa osobitného predpisu /Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov/ do 18. 10.2017 a bude informovať členov VV a GS, 

- každý člen VV do uvedeného dátumu navrhne kandidáta na kontrolóra, zašle návrh 

mailom všetkým ostatným členom VV a GS, 

- VV súčasne so zvolaním mimoriadneho ČZ vyhlási voľby na pozíciu predsedu KK, 

- p. Celler bude informovaný, že do voľby nového predsedu KK musí vykonávať 

nevyhnutné povinnosti kontrolóra; 

b) GS SSQA PhDr. Maniková Jana doručila písomné odstúpenie z funkcie GS k 31.10.2017; 

- VV akceptuje odstúpenie GS z funkcie 

- v zmysle čl. 10 Stanov SSQA, GS do funkcie navrhuje prezident SSQA a schvaľuje 

ČZ 

- úloha pre p. Kubička: pripraviť návrh na nového GS 

c) p. Lorinčík Dušan k 31.10.2017 odstupuje z funkcie predsedu Rozhodcovskej komisie 

- VV akceptuje odstúpenie p. Lorinčíka z funkcie, 

- VV odporúča kooptovať do uvedenej funkcie p. Paceka Antona, ktorý s návrhom 

súhlasí; 
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d) Mgr. Masarčin Miroslav k 31.10.2017odstupuje z pozície predsedu Trénersko-metodickej 

komisie SSQA; 

- VV akceptuje odstúpenie p. Masarčina z funkcie, 

- VV odporúča kooptovať do uvedenej funkcie p. Vargu Patrika, ktorý s návrhom 

súhlasí, 

- v zmysle Stanov SSQA, článok 8, bod 18, zvolený člen VV môže z osobných 

dôvodov odstúpiť z funkcie pred uplynutím volebného obdobia, písomne to oznámi 

min. 30 dní pred termínom odstúpenia; pokiaľ mu v tom nebránia závažné osobné 

dôvody, je povinný vykonávať svoje povinnosti do dňa kooptácie nového člena VV; 

- odstupujúci členovia VV odovzdajú existujúcu agendu kooptovaným členov VV 

najneskôr do 31.10.2017, 

- jednotliví predsedovia komisií preložia na mimoriadnom ČZ SSQA informáciu o 

zložení svojich komisií; 

3. Vzhľadom k tomu, že predsedu Kontrolnej komisie SSQA volí ČZ SSQA, rozhodol VV 

o zvolaní mimoriadneho ČZ, ktoré sa bude konať v squashcentre v Piešťanoch dňa 28.10.2017 

o 12:00 hod. počas A turnaja. 

a) Úloha pre VV a GS: pripraviť pozvánku a program na ČZ v zmysle platných 

predpisov; 

4. Mimoriadne ČZ SSQA 

a) vykoná voľbu predsedu Kontrolnej komisie /ďalej KK/ SSQA, doplní 3 člennú KK a 1 

náhradníka, ktorý sa automaticky stáva členom KK, ak niektorý jej člen z rôznych 

dôvodov prestane vykonávať svoju funkciu, 

b) bude schvaľovať kooptovaných predsedov komisií p. Paceka, p. Vargu, 

c) bude schvaľovať návrh prezidenta SSQA na nového GS, 

d) prezident SSQA navrhuje do programu ČZ SSQA zaradiť bod – odsúhlasenie dôvery 

prezidentovi a členom VV v súvislosti s b. 6, článok 6 o konflikte záujmov. 

5. P. Kubiček informoval VV, že po zapracovaní pripomienok členov VV a odsúhlasení zmluvy 

podpísal za SSQA zmluvu s firmou IRJ com,. s.r.o v zastúpení p. Jančičkom Ivanom 

o vzájomnej spolupráci; podrobnejšie bude informovať členov SSQA na ČZ; 

6. P. Jančička predstaví na ČZ SSQA svoj koncept spolupráce; 

7. P. Jančička bude prizývaný na zasadnutia VV SSQA ako hosť; 

8. P. Jančička požiadal o funkciu koordinátora pre ligu; predseda ŠTK p. Kozáček nenamieta, 

požiadal však, aby p. Jančička poslal VV informáciu, čo si pod funkciou koordinátora 

predstavuje – činnosti, právomoci, povinnosti a spôsob vzájomnej komunikácie;  

9. VV SSQA odsúhlasil p. Kozáčkovi právo komunikácie s p. Jančičkom v záležitostiach 

týkajúcich sa ŠTK;  
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VV SSQA berie na vedomie: 

1. Odstúpenie p. Cellera Juraja z funkcie predsedu KK, 

2. Odstúpenie p. Manikovej Jany z funkcie GS SSQA, 

3. Odstúpenie p. Masarčina Miroslava z funkcie predsedu TMK, 

4. Odstúpenie p. Lorinčíka Dušana z funkcie predsedu RK, 

5. Podpísanie mluvy SSQA s firmou IRJ com,. s.r.o v zastúpení p. Jančičkom; 

 

VV SSQA schvaľuje: 

1. Kooptáciu p. Vargu Patrika do funkcie predsedu TMK, 

2. Kooptáciu p. Paceka Antona do funkcie predsedu RK, 

3. Termín zvolania mimoriadneho ČZ SSQA na 29.10.2017 v Piešťanoch, 

 

VV SSQA ukladá: 

1. Prezidentovi SSQA preštudovať úlohy kontrolóra – predsedu KK podľa osobitného predpisu 

/Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ do 18. 10.2017 a 

informovať členov VV a GS, 

2. Členom VV do 18.10.2017 navrhnúť kandidátov na funkciu kontrolóra,  

3. GS v spolupráci s VV pripraviť program a všetky potrebné náležitosti na mimoriadne ČZ 

SSQA,  

4. GS zabezpečiť a zverejniť pozvánku na mimoriadne ČZ SSQA na deň 28.10.2017 o 12:00 

hod. v squashcentre Piešťany /počas turnaja A/, 

5. GS v spolupráci s VV súčasne so zvolaním mimoriadneho ČZ vyhlásiť voľby na funkciu 

kontrolóra, 

6. Prezidentovi pripraviť informáciu o predaji marketingových práv a prezentáciu o spolupráci 

s firmou IRJ; 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis spracovala: Jana Maniková, GS SSQA 

   dňa 4. 10. 2017 


