
Záznam z pracovného stretnutia vedenia 
Slovenskej asociácie čínskeho wushu a 

členských klubov. 
 
Termín: 18.4.2014 
 
Miesto: Konferenčná miestnosť v sídle SAČW na Námestí SNP 11 v Banskej   
                        Bystrici 
 
Pozvaní: Vedenie SAČW a zástupcovia členských klubov SAČW 
 
Zúčastnení: Mgr. Marek Školuda, prezident SAČW, predseda Wushu Akadémie 

Milan Surgoš, viceprezident SAČW, preseda Klubu bojových umení    
Plachtiaci Orol Trnava   
Marián Laššák, generálny sekretár SAČW, predseda klubu ECCCMAW 
Stanislav Kološta, manažér SAČW, podpredseda klubu ECCCMAW 
Ľubomír France, člen Dozornej Rady SAČW, predseda klubu Škola   
čínskeho wushu 
Michal Slamka, PR SAČW, Škola čínskeho wushu 
Peter Kysel, zástupca Školy Wutai 
Peter Cuninka, Klubu bojových umení Plachtiaci Orol Trnava   
Maroš Cuninka, Klubu bojových umení Plachtiaci Orol Trnava 
Peter Hlavatý, Škola čínskeho wushu 
Júlia Dobošová, Škola čínskeho wushu 

 
Začiatok: 10:30 
 

1. Marek Školuda zahájil zasadanie a predniesol program schôdze: 
 

a. Majstrovstvá Slovenskavo wushu 2014 (ďalej MSR 2014) 
b. Qingda liga 
c. Komunikácia v rámci SAČW a web SAČW 
d. Systém prerozdeľovania financií v SAČW 
e.  Diskusia 

 
2. K bodu a. programu, t.j. MSR 2014,  Marek Školuda oboznámil prítomných 

s dôvodmi presunutia termínu MSR 2014.  Dôvody sú nasledovné: 
 

1a. Wushu centrum Stará Turá, ktoré malo na starosti organizáciu MSR 2014, ani     
po opätovných výzvach vedenia SAČW nezostavilo pracovnú skupinu, tak ako  
to bolo vopred dohodnuté. 

         
            2b. Dňa 3.3.2014 obdržal generálny sekretár mail od Jána Okruckého so    
                  žiadosťou o rozposlanie propozícií k MSR 2014 členským klubom SAČW.     



                  Tieto propozície neboli poskytnuté k odsúhlaseniu ani k nahliadnutiu vedeniu   
             SAČW   v dostatočnom predstihu.  
 
         3c. Wushu centrum Stará Turá odmietlo poskytnúť vedeniu SAČW k nahliadnutiu   
             finančný rozpočet, na prípravu MSR 2014. 
 
       

3.  Marek Školuda navrhol usporiadať MSR 2014 v Banskej Bystrici, predbežne v 
termíne 29.11.-14.12. 2014, podľa dostupnosti priestorov (overí Marek Školuda) 

 
4. Zúčastnení súhlasili s hore uvedeným návrhom. 

 
5. Marek Školuda poverený vytvoriť pracovnú skupinu MSR 2014 

 
6. K bodu b. programu, t.j. Qingda liga, Marek Školuda zhrnul doterajšiu situáciu. 

Organizáciou Qingda ligy bolo poverené Wushu centrum Stará Turá v zastúpení 
Ján Okrucký a Vladimír Šípoš, prvé kolo Qingda ligy sa malo uskutočniť 
12.4.2014 v Starej Turej. Ján Okrucký na žiadosť vedenia SAČW o informácie 
ohľadom usporiadania 1.kola Qingda ligy, odpovedal, že sa vzdal všetkých 
funkcií v SAČW. Vladimír Šípoš na mail neodpovedal. 

 
7. V dôsledku hore uvedených skutočností vedenie SAČW rozhodlo, že 1.kolo    
      Qingda ligy sa uskutoční 29.6.2014 v Trnave, v rámci súťaže poriadanej Klubom   
      bojových umení Plachtiaci Orol Trnava. Organizáciou bol poverený Milan Surgoš.   

 
 

8. K bodu c. programu, t.j. Komunikácia v rámci SAČW a web SAČW: 
Marián Laššák rozpošle výzvu členským klubom, aby posielali fotky a príspevky 
na web SAČW. 
Na webe s vytvorí sekcia “Kalendár akcií”, kde budú informácie o súťažiach, 
školeniach a seminároch. Monitorovaním súťaží, školení a seminárov, bol 
poverený Ľubomír France. 

 
9. Čo sa týka komunikácie v rámci SAČW, Michal Slamka bol poverený do 

25.4.2014 vypracovať dokument s názvom Komunikačná kultúra v rámci SAČW, 
ktorý sa pretransformuje do podoby vnútornej smernice. 

 
 

10.  Vedenie ďalej rozhodlo, osobne navštíviť kluby, ktoré sa dlhodobo nezapájajú do 
činnosti a komunikácie SAČW. Menovite sú to Škola šeliem a Slovenská Kung-
Fu federácia. Návšteva by sa mala uskutočniť v termíne 5.-9. mája 2014. 

 
      11. Vedenie odsúhlasilo zvolanie členskej schôdze SAČW v termíne 8.5.2014 alebo   
            10.5.2014. O presnom dátume sa rozhodne na základe hlasovania,   
            prostredníctvom emailu. (hlasovanie zorganizuje generálny sekretár SAČW) 
 



11. K bodu d. programu, t.j. Systém prerozdeľovania financií v SAČW, manažér  
SAČW Stanislav Kološta, predstavil systém, prerozdeľovania financií v rámci 
SAČW, ktorý vypracoval. Vedenie SAČW konštatovalo, že tento systém je 
transparentný a SAČW sa pri rozdeľovaní financií bude riadiť týmto systémom. 

 
12. K bodu e., t.j. diskusia: žiadne ďalšie pripomienky alebo návrhy. 

 
 
Ukončenie stretnutia: 13:12 
 
 
 
 
Vypracoval:  Marián Laššák  Overil:  Marek Školuda 


