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Zápisnica zo zasadnutia VV SSQA 
dňa 14.12. 2017 

 
Miesto konania:  squascentrum  IMET  
Prítomní:  Marek Kubiček – prezident SSQA 
        Miroslav Masarčin – predseda komisie mládeže 
        Tomáš Kozáček . predseda ŠTK 
        Katarína Kollárová – generálna sekretárka 
                  Jančička Ivan – hosť 
 
Body zasadnutia: 

1. Príspevok organizátorom turnaja. 
Napriek tomu, že zmluva s IRJ Company bola uzatvorená v októbri 2017, príspevky budú 
vyplácané spätne /od septembra 2017/, na základe vyplnených a odposlaných formulárov – 
Vyúčtovanie výdavkov, ktoré budú zverejnené na web stránke – časť tlačivá. Vyplnené formuláre je 
potrebné odposlať na mailovú adresu generálnej sekretárky najneskôr do 15.1.2018. Mail je : 
gs@squash.sk. 
VV sa dohodol na sankcionovaní prihlásených hráčov na turnaj, ak sa nezúčastnia turnaja bez 
ospravedlnenia. Neospravedlnená neúčasť bude sankcionovaná podľa pravidiel ŠTK. 
 

2. Príspevok pre rozhodcov. 
VV poveruje predsedu rozhodcovskej komisie na zverejnenie záverov zo školenia rozhodcov v roku 
2017. 
Rozhodcovské príspevky sú schválené VV a IRJ Company. 
VV rozhodol. Že hlavným rozhodcom  turnajov od sezóny 2018/19 môže byť len certifikovaný 
rozhodca. 
 

3. Príspevky na rozvoj mládeže. 
Informácia o programe podpory trénerov pracujúcich s mládežou bude zverejnená na web stránke. 
VV vyzýva trénerov, ktorí majú záujem o účasť v Projekte na podporu trénerov pracujúcich 
s mládežou, aby sa do projektu  prihlásili. 
Predseda TMK urobí návrh na systém školenia trénerov a odmeňovania školiteľov. 
Predseda KM podal návrh na preplácanie výjazdov pre juniorských reprezentantov, 
odsúhlasovať sa bude na nasledujúcom zasadnutí VV SSQA 
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4. Majstrovstvá Slovenska mužov, žien a juniorov 2018. 
Miesto organizácie : BORY  MALL a squashcentrum IMET 
Termín: 15.-.18.3.2018  
Sklenený kurt na MSR zapezpečí  IRJ  Company. Kurty v squashcentre IMET zabezpečí SSQA. 
Tribúna  zabezpečí  IRJ  Company a finančne ju zastreší SSQA. 
VV schválil organizačný výbor Majstrovstiev Slovenska mužov, žien a juniorov 2018. 
Riaditeľ MSR – Ivan Jančička 
Zástupca riaditeľa – Miroslav Masarčin 
Hlavný rozhodca – Anton Pacek 
 

5. Majstrovstvá Slovenska veteránov 2018. 
Organizátorom bude IRJ Company a SSQA. 
 

6. Rôzne. 
 

- Nová koncepcia navrhnutá predsedom RK bola schválená 
 

- IRJ v spolupráci s s ŠTK doplní baner s reklamnými partnermi na web stránke. 
 

- GS informovala o neaktuálnosti web stránky, sú tam uvedené aj neexistujúce kluby. 
 

- Od sezóny 2018/9 budú dotácie vyplácanélen klubom, ktoré sú občianskym združením. 
 

- GS informovala o zaregistrovaní SSQA na príspevok 2% z daní. Každý kto odovzdá 2% 
z dane dostane 30%  z odposlanej čiastky ako podporu činnosti klubu. 
 

- ŠTK pošle pokyny organizátorom turnajov, ktoré budú  platné od 1.1.2018 
 

- GS informovala o povinnosti registrácie zväzov, klubov a športovcov v informačnom 
systéme v športe od 1.1.2018. 
 

- Najbližšie zasadnutie VV SSQA sa bude konať 18.1.2018, v squashcenter IMET, Bratislava. 
 

 
Zapísala, dňa 14.12.2017 : Katarína Kollárová – generálna sekretárka 
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