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ZÁPISNICA Č. 1/2020 

zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenskej asociácie čínskeho wushu (SAČW),  ktoré sa 

uskutočnilo dňa 25.1.2020 o 13:00 hod., v priestoroch čínskej reštaurácie na Tamaškovičovej 10 v 

Trnave 

Program: 

1. Prezentácia účastníkov  

2. Otvorenie zasadnutia Výkonného výboru, voľba predsedajúceho výkonného výboru a zapisovateľa 

3. Schválenie programu VV 

4. Príprava programu na VZ (15.2.2020) 

5. Príprava rozpočtu pre rok 2020 (Ľubomír France) 

6. Smernica o športových odborníkoch (Ľubomír France) 

7. Plán aktivít do konca roka 2020 (Ľubomír France) 

8. Aktualizácia zoznamu talentovanej mládeže, aktualizácia smerníc SAČW 

9. Záver 

 

K bodu 1: 
Pozvaní (funkcionári VV): 

• Ján Okrucký (hlavný tréner SAČW)  - neprítomný, 1 hlas 

• Ľubomír France (prezident SAČW) - prítomný, 1 hlas 

• Peter Kysel (viceprezident SAČW) - prítomný, 1 hlas 

• Michal Slamka (PR SAČW) - prítomný, 1 hlas 

• Katarína Kittová (generálna sekretárka SAČW) – prítomný, 1 hlas 

• Martin Czaszár (právny zástupca SAČW) - neprítomný, 1 hlas 
 
K bodu 2: 
- Za zapisovateľa bol navrhnutý Peter Kysel. Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Peter Kysel bol schválený za zapisovateľa. 
- Za predsedajúceho bol navrhnutý Ľubomír France. Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Ľubomír France bol schválený za predsedajúceho. 
K bodu 3: 
Hlasovanie o programe VV podľa pozvánky: Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0 
Bol schválený program VV podľa pozvánky. 
K bodu 4:  
Ľubomír France odprezentoval návrh programu Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 
15.2.2020 v Trnave: 

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 
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Návrh programu bol VV jednomyseľne schválený. 

 

 

K bod 5: 
Ľubomír France odprezentoval výšku pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu pre rok 2020 (30.000 

euro). Predniesol návrh rozpočtu, ktorý bude predložený na schválenie Valnému zhromaždeniu. 

Rozpočet SAČW na rok  2020 
                                           30 000,00 
€  

    

členské poplatky do Medzinárodných organizácií 
                                                 800,00 
€  

webhosting, domena 
                                                   50,00 
€  

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

danove priznanie 
                                                   50,00 
€  

vypracovanie smernice - osobne udaje 
                                             1 000,00 
€  

tvorba novej www stranky 
                                             1 000,00 
€  

skolenie rozhodcov, prenájom priestorov, materiály 
                                                 500,00 
€  

administrativa 
                                                 500,00 
€  

MS  
                                           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 
€  

 

Návrh rozpočtu bol VV jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: 

Ľubomír France predložil k schváleniu smernicu o športových odborníkoch. 

Smernica bola jednomyseľne schválená bez pripomienok. 

K bodu 7: 
Ľubomír France predložil kalendár akcií pre rok 2020. Vyzval, aby boli kluby aktívne ohľadom svojej 

účasti najmä na akciách poriadaných SAČW. 

Boli predložené propozície k MSR 2020. Bola schválená úprava štartovného pre členské kluby 
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SAČW (10 e jeden štart, za každý ďalší štart 2 eurá) a pre nečlenov (15 euro jeden štart a za každý 

ďalší štart 5 euro). Propozície boli následne  jednomyseľné schválené. 

 

 
K bodu 8: 

Zoznam talentovanej mládeže bude aktualizovaný v januári 2020. 

Všetci prítomní zobrali dané skutočnosti na vedomie. 

 
Záver 

Na zasadnutí VVV boli prerokované a odsúhlasené všetky body programu v súlade s platnými  

Stanovami SAČW. 

V Trnave, 25.1.2020 




