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ZÁPISNICA Č. 1/2020 

z Valného zhromaždenia národného športového zväzu Slovenskej asociácie čínskeho wushu (SAČW), 

so sídlom Ladislava Dérera 35, 831 01 Bratislava, konaného dňa 15.02.2020 o 12:00 hod. v priestoroch 

Wushu klubu Trnava, Mozartova č. 10, Trnava 

Pozvaní (členovia Slovenskej asociácie čínskeho wushu): 

• Marek Školuda (Wushu Akadémia Banská Bystrica)  - 1 hlas 

• Ján Okrucký (Wushu centrum Stará Turá) - 3 hlasy 

• Ján Hrankay (Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko) - 3 hlasy 

• Ferenc Füri (Slovenská Kung fu federácia) - 1 hlas 

• Eduard Urbanovič (Wushu klub Trnava) - 2 hlasy 

• Jose Luis Serra (Wutai Slovakia) - 3 hlasy 

• Róber Repka (Wu shu team Slovakia) - 1 hlas 

• Emilio Pacini (Chang dao Kung fu Slovakia) – 1  hlas 

• Ľubomír France (Škola čínskeho wushu) - 3 hlasy 

• Martin Csazsár (právny zástupca SAČW) 

• Marián Susedka st. (člen dozornej rady) 

• Peter Kysel (viceprezident SAČW) 

• Katarína Kittová (gen. sekretárka SAČW) 

• Veronika Vágnerová (členka dozornej rady) 

• Michal Slamka (PR SAČW, Škola čínskeho wushu) 

 

Prítomní: 

Ján Okrucký za Wushu centrum Stará Turá 

Eduard Urbanovič za Wu shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy Trnava 

Peter Kysel za Wutai Slovakia (splnomocnený na hlasovanie od Jose Luis Serra Flores) 

Marek Školuda za Wushu Akadémia Banská Bystrica 

Ľubomír France za Školu čínskeho wushu Bratislava 

Michal Slamka – PR SAČW 

Ľubomír France bol splnomocnený na hlasovanie od Emilio Pacini za Chang dao Kung fu Slovakia 

 

 

Program: 

1. Voľba zapisovateľa a predsedajúceho 

2. Schválenie programu VZ 

3. Prezentácia účastníkov a splnomocnení 

4. Vyhodnotenie roku 2020 (financie, rozvoj wushu, súťaže, aktivity...) 

5. Plán súťaži a aktivít pre rok 2020  

6. Financovanie v roku 2020 

7. Plán školení rozhodcov pre rok 2020, semináre 2020  

8. MSR 2020 v Bratislave 

9. Záver 

 

K bodu 1: 

- Za zapisovateľa bol navrhnutý Peter Kysel. Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

Peter Kysel bol schválený za zapisovateľa 
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- Za predsedajúceho bol navrhnutý Ľubomír France. Za: 13, proti: 0, zdržal sa:0 

Ľubomír France bol schválený za predsedajúceho. 

  

 

K bodu 2: 

Hlasovanie o programe VZ podľa pozvánky: Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

Bol schálený program VZ podľa pozvánky. 

 

 

K bodu 3: 

 

Na základe prezentácie prítomných účastníkov bolo konštatované, že počet delegátov s možnosťou hlasovať 

(vrátane splnomocnení) je 7, čo je nadpolovičná uznášaniaschopná väčšina. Delegátom bol pridelený počet 

hlasov na základe delegačného kľúča. 

 

K bodu 4: 

 

Ľubomír France všetkých oboznámil s vyhodnotením roku 2019: 

Reprezentácia sa zúčastnila na Majstrovstvách sveta v tradičnom wushu v Číne, kde získala aj významné 

umiestnenia na prvých priečkach (všetky výsledky sú dostupné na www stránke SAČW). 

Kluby sa zúčastňovali súťaží pod záštitou SAČW, čo bolo už tradične KUNG FU Deti I.,  II. v Starej Turej, 

klubové súťaže zorganizovali aj Wu shu klub Trnava,  WUTAI Slovakia, Škola čínskeho wushu a Škola Lam 

Ga Hung Kuen Slovensko. Hlavnou súťažou boli v roku 2019 Majstrovstvá Slovenska vo wushu aj so 

zahraničnou účasťou. 

SAČW v apríly 2019 zorganizovala školenie rozhodcov, kde sa zúčastnilo 20 ľudí. Všetci obdržali na konci 

certifikát o absolvovaní školenia. 

SAČW zaplatila členské poplatky vo vzťahu k IWUF, EWUF a KŠZ, pre EWUF na rok 2020  už v roku 

2019 (takto je zľava na poplatku 100 Eur). Rozpočet SAČW v roku v príjmovej časti pozostával z dotácií od 

štátu pre uznaný šport, z členských príspevkov a darov. Podrobnosti čerpania prostriedkov sú zverejnené na 

stránke SAČW. 

Všetci prítomní vzali na vedomie uvedenú správu bez výhrad. 

 

K bodu 5: 

 

K plánu súťaží a aktivít na rok 2020 uviedol Ľubomír France, že tento už bol zaslaný všetkým klubom 

emailom a aj počas roka 2020 môže byť aktualizovaný o prípadné ďalšie súťaže, o ktorých bude SAČW 

vyrozumená.  

Je plánovaná účasť na významných športových súťažiach a to Majstrovstvá sveta v taiji a Majstrovstvá sveta 

juniorov (obe prebehnú v októbri). Výkonný výbor uzavrie reprezentačnú listinu a vytvorí kľuč 

k príspevkom pre jednotlivých účastníkov na základe výsledkov na súťažiach za posledných 18 mesiacov 

(Nominačné kritériá z 3.4.2016). Nominovaní sa zároveň musia zúčastniť minimálne ešte jednej „open 

súťaže“ a Majstrovstiev Slovenska vo wushu 2020 s výnimkou osôb, ktoré sú priamo zapojené do ich 

organizácii resp. budú participovať ako rozhodcovia. 

Ľubomír France odporúčal aj účasť na najbližšej zahraničnej súťaži a to Moravskom pohári v Brne a na 

ďalších súťažiach v okolí, vzhľadom na dostupnosť, čo sa týka vzdialenosti.  

Ľubomír France a Ján Okrucký odporučili zástupcom klubov súťaž KUNG FU deti organizovanú tradične v 

Starej Turej ako výbornú príležitosť pre deti a to vrátane začiatočníkov. 

Ľubomír France odporúčal klubom organizovať aj klubové súťaže s podporou SAČW tak ako tomu bolo v 

roku 2019. 
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Marek Školuda odprezentoval zámer zorganizovať medzinárodný festival Taiji a Tuishou v Banskej Bystrici 

na jeseň tohto roku. Zo strany SAČW bola prisľúbená organizačná i materiálna podpora. Marek Školuda 

spresní termín festivalu (predbežne v prvej polovici novembra). 

Aktuálny plán (kalendár) bol členom zaslaný mailom a bude priebežne aktualizovaný. 

Školenie rozhodcov sa uskutoční v termíne 4.4.2020 a bude ukončený skúškou. Testovacie otázky budú 

zaslané spolu so školiacimi materiálmi vopred, aby mali školiaci dostatočný čas na prípravu. 

 

 

 
 

Všetci prítomní vzali uvedené na vedomie bez výhrad. 

 

K bodu 6: 

K financovaniu v roku 2020 oboznámil Ľubomír France, že pre rok 2020 bola Ministerstvo školstva, vedy a 

športu priznaná pre SAČW dotácia vo výške 30.000 Eur. 

Podľa platných pravidiel bude príspevok rozdelený nasledovne: 

a) 15% na účel športu mládeže pomerne medzi jednotlivé kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 

rokov, 

b) Najmenej 20% na rozvoj talentovanej mládeže, 

c) Najmenej 25% na účel športovej reprezentácie, 

d) Najviac 15% na výdavky na správu a prevádzku  

e) 0 Eur na kapitálové výdavky. 

 

 

Rozpočet pre rok 2020: 

• kluby • 4510 E 

• talentovaná mládež • 6000 E 

• Reprezentácia a 

administratíva • 19 490 E 

 

Prerozdelenie finančných prostriedkov pre kluby na základe počtu aktívnych športovcov do 23 rokov: 
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klub 

akt. 

Športovci        4 500 €  návrh 

Škola čínskeho wushu 16 

           648,48 

€  650 €  

Wushu centrum Stará Turá 39 1581,08                  1585 €   

Wutai Slovensko 13 527,03 €        530 €  

Wushu klub Trnava 6 243,24 €  245 €  

Škola Lam Ga Hung Kuen Slovensko 37            1500 €        1500 €  

spolu 111   4510 €  

Rozpočet SAČW na rok  2020 
                                           30 000,00 
€  

    

členské poplatky do Medzinárodných organizácií 
                                                 800,00 
€  

webhosting, doména 
                                                   50,00 
€  

podpora organizácie klubových súťaží pod záštitou SAČW 
                                             1 500,00 
€  

daňové priznanie 
                                                   50,00 
€  

vypracovanie smernice - osobne údaje 
                                             1 500,00 
€  

aktualizácia www stránky 500,00 €  

skolenie rozhodcov, prenájom priestorov, materiály 
                                                 500,00 
€  

administratíva 
                                                 500,00 
€  

MS  - reprezentácia na významných svetových podujatiach 
                                           12 000,00 
€  

Prerozdelenie fin. prostriedkov pre kluby podľa počtu aktívnych 
športovcov 

                                             4 510,00 
€  

Podpora talentovanej mládeže 
                                             6 000,00 
€  

    

    

spolu 
                                           27 910,00 
€  

rozdiel rezerva 
                                             2 090,00 
€  
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Všetci prítomní vzali uvedené na vedomie bez výhrad. Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

K bodu 7: 

Ľubomír France a Ján Okrucký oboznámili všetkých prítomných s plánom usporiadať školenie rozhodcov 

pred MSR a vyzvali jednotlivé kluby aby navrhli aspoň dvoch rozhodcov za každý klub. Bolo by vítané, aby 

sa zapojili všetky kluby a bolo viacero rozhodcov, pričom školenie bude zamerané tak na zaškolenie nových 

rozhodcov, ako aj preškolenie doteraz pôsobiacich rozhodcov, pričom dôraz bude kladený na praktický 

nácvik rozhodovania. 

Školenie rozhodcov sa uskutoční v termíne 4.4.2020 a bude ukončený skúškou. Testovacie otázky budú 

zaslané spolu so školiacimi materiálmi vopred, aby mali školiaci dostatočný čas na prípravu. 

 

K bodu 8: 

Ľubomír France uviedol, že MSR 2020 sa uskutočnia v plánovanom termíne dňa 16.5.2020 v Bratislave. 

Vyzval všetky kluby na spoluprácu tak, ako v minulých rokoch (tatami, súťažný koberec, rozhodcovia a 

pod.). Štartovné bude upravené tak, že pre členov SAČW bude nižšie ako pre ostatných účastníkov (viď 

propozície MSR 2020). 

Záver 

Na Valnom zhromaždení boli prerokované všetky body programu v súlade s platnými  Stanovami SAČW. 

V Trnave, 15.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




