ZÁPISNICA Č. 1/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenskej asociácie čínskeho wushu
(SAČW), ktoré sa uskutočnilo dňa 27.01.2019 o 12:30 hod., v priestoroch čínskej
reštaurácie, Tamaškovičova č. 10, Trnava
Program:
1. Prezentácia účastníkov
2. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru
a zapisovateľa
3. Schválenie programu VV
4. Vyhodnotenie roka 2018 (súťaže, kluby, financie) - Ľubomír France
5. Kalendár SAČW pre rok 2019, účasť na veľkých medzinárodných súťažiach
organizovaných IWUF a EWUF - Ľubomír France, Katarína Kittová
6. Organizácia Majstrovstiev Slovenska 2019, schválenie propozícií
7. Vzdelávanie rozhodcov v roku 2019 - Ľubomír France, Ján Okrucký
8. Prehľad prijatých smerníc SAČW, ochrana osobných údajov - usmernenie pre
kluby, smernica k ochrane osobných údajov od SAČW - Peter Kysel, Martin
Csazsár
9. Odovzdanie čestného prehlásenia o bezúhonnosti
10. Informácie o zasadnutí VZ Slovenského olympijského a športového výboru - Peter
Kysel
11. Financovanie SAČW v roku 2019 - Ľubomír France
12. Evidencia aktívnych športovcov
13. Záver

K bodu 1:
Pozvaní (funkcionári VV Slovenskej asociácie čínskeho wushu):
•
•
•
•
•
•

Ján Okrucký (hlavný tréner SAČW)
- prítomný
Ľubomír France (prezident SAČW)
- prítomný
Peter Kysel (viceprezident SAČW)
- prítomný
Michal Slamka (PR SAČW)
- prítomný
Katarína Kittová (generálna sekretárka SAČW) - prítomná
Martin Csazsár (právny zástupca SAČW) - neprítomný, ospravedlnený

K bodu 2:
- Za zapisovateľa bol navrhnutý Peter Kysel. Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Peter Kysel bol schválený za zapisovateľa.
- Za predsedajúceho bol navrhnutý Ľubomír France. Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0
Ľubomír France bol schválený za predsedajúceho.

K bodu 3:
Hlasovanie o programe VV podľa pozvánky: Za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

Bol schválený program VV podľa pozvánky.
K bodu 4:
Ľubomír France vyhodnotil rok 2018 z hľadiska aktivít a vyčerpania dotácií za rok 2018.
Podrobný rozpis čerpania prostriedkov je možné nájsť na stránke SAČW vo formulári
ministerstva školstva: „ Vyúčtovanie prostriedkov pre uznaný šport za rok 2018“.
Prehľad súťaží za rok 2018 spoluorganizovaných SAČW je uvedený na stránke SAČW.
K bodu 5:
V roku 2019 sa predpokladá účasť na 8. Majstrovstvách sveta v tradičnom kung fu v Číne
v Emeischan v termín 16.6. - 20.6.2019
Kluby predložia nominácie a následne VV vyberie z kandidátov (na základe výsledkov na
Majstrovstvách SR 2019 a prípadne aj samostatného nominačného sústredenia).
Jednotlivé kluby budú na VZ SAČW vyzvané k spoluorganizácii súťaží počas roka 2019.
K bodu 6:
Hlasovanie o navrhovaných propozíciách na Majstrovstvá SR na rok 2019. Za: 5, proti: 0,
zdržal sa: 0
Boli schválené propozície na Majstrovstvá SR 2019.
Ľubomír France vyzval jednotlivé kluby o spoluprácu - zabezpečenie tatami, súťažný koberec a
pod.

K bodu 7:
Ľubomír France a Ján Okrucký uviedli, že je potrebné zorganizovať školenie rozhodcov
pred Majstrovstvami SR, ideálne za účasti 2-3 zástupcov z každého klubu, dôraz by bol na
vyskúšanie si praktického vysvetlenia a odskúšania hodnotenia a zaškolenie nových
rozhodcov, ktorí by boli certifikovaný SAČW.
K bodu 8:
Peter Kysel informoval, že súčasné smernice a interné usmernenia SAČW sú v súlade s
právnymi požiadavkami. Vo vzťahu k ochrane osobných údajov je možné spracovanie
samostatnej smernice, bude to však vyžadovať viac času.
Ľubomír France pripomenul aj stanovisko Slovenského olympijského výboru, k uvedenej
problematike, že nie je potrebné spracovávať ďalšie smernice pre národné športové
zväzy, ak podmienky už ustanovuje samostatný zákon.
Uvedená problematika bude ešte prediskutovaná v rámci VZ, kde Peter Kysel predloží
návrh postupu (v rámci SAČW) spracovania osobných údajov.
K bodu 9:
Všetci členovia VV odovzdali čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
K bodu 10:
Peter Kysel informoval o zasadnutí Slovenského olympijského výboru zo dňa 7.12.2018 v
Šamoríne a odhlasovanej transformácii Slovenského olympijského výbor na Slovenský
olympijský a športový výbor (SOŠV).

K bodu 11:
Ľubomír France uviedol, že na rok 2019 je SAČW dotované s Ministerstva školstva
celkovo sumou 18.029,-Eur, (v roku 2018 to bolo 11.724,-Eur). Financie budú rozdelené
podľa ich účelu a to na kluby, talentovanú mládež, financovanie reprezentácie SR.
Rozpočet pre rok 2019 bude odprezentovaný na najbližšom Valnom zhromaždení.
K bodu 12:
Ľubomír France uviedol, aby kluby dôsledne vykonávali evidenciu svojich členov a
aktualizovaný stav mu nahlásili, aby uvedené mohol potom predložiť Ministerstvu školstva
SR v septembri 2019.
Záver

Na zasadnutí VVV boli prerokované a odsúhlasené všetky body programu v súlade
s platnými Stanovami SAČW.
V Trnave, 27.01.2019

